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I

F ö ro rd .
Undervisningen i botanik har under en lång följd af år
vid våra läroverk bedrifvits med ledning
N. J. Anderssons i
ämnet utgifna läroböcker. Det är första häftet af dessa, med
titeln ”Inledning till Botaniken”, som denna lärobok är ämnad
att i kufvudsak ersätta. Yäl kan ämnets uppställning tyckas
tala häremot. Det kan synas, som om densamma framkallats af
ett begär att återgå till det gamla undervisningssättet, enligt
hvilket organ för organ, form för form inpräglades i minnet.
Att så emellertid icke är fallet bör framgå ur det följande.
Min åsigt med afseende å den första undervisningen i bo
tanik är, att eleverna ju förr dess hellre böra erhålla en full
ständig bild af växten. Detta kan naturligtvis icke ske annor
lunda än att, så vidt möjligt är, till sina organer fullständiga
växter framläggas för eleverna till undersökning. Valet af dessa
växter måste sjelffallet bestämmas af ortens flora. Beskrifningar
af bestämda växttyper i en lärobok, ämnad för skolor långt aflägsna från hvarandra, synas mig derföre mindre lämpliga.
Under ofvanstående förutsättning, att fullständiga växter
finnas att tillgå, borde förfaringssättet vid bokens begagnande
blifva följande. På de af läraren, eller också efter dennes an
visning af eleverna, på skolan uppbemtade växterna genomgås
del efter del. Så snart ett organ blifvit af eleverna betraktadt
och beskrifvet *), hänvisas de till läroboken, för att med ledning
*) Eleverna böra, i synnerhet i början, dels på skolan, dels i hem
met, få, efter anvisning af läraren, utföra sammanhängande skriftliga be
skrifningar på de växter, som på ofvannämnda sätt blifvit genomgångna.
Anteckningshäften för detta ändamål finnas till salu i G. W. Edlunds
bokhandel i Helsingfors.
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af denna och de genomgångna växterna kunna till följande timme
åter upplifva, hvad de derförinnan genom egen undersökning
inhemtat. Under undervisningens fortgång hör det redan inlärda
ständigt rekapituleras samt, så ofta tillfälle dertill erbjuder sig,
jemförelser anställas med närstående former hos andra växters
motsvarande organer. Bedrifves den första undervisningen på
detta sätt, erfordras endast ett fåtal fullständiga växter, för att
bibringa eleverna den insigt i den organografiska terminologin,
som är behöflig, för att kunna använda floran. Nämnas må derjemte, att det icke är af nöden, att eleverna fullständigt med
minnet tillegnat sig systemet, här Linnés, utan endast, att de af
läraren erhålla en tydlig fingervisning huru detsamma hör be
gagnas. Äro eleverna efter första året så förberedda, att de på
egen hand kunna examinera lättare växter, är målet med detta
års kurs uppnådt.
Under det andra året bör läroboken fullständigt genomgås,
d. v. s. Linnés system och den organografiska delen grundligt
inläras, äfvensom växtens inre byggnad och lifsyttringar medde
las. De mera i ögonen fallande kännetecknen på några af de
förnämsta familjerna böra vid examinationen äfven bibringas
eleverna.
Helsingfors i Mars 1877.

K. J. W. Unonius,

Inledning.
Allt det, som omgifver oss, är, för så vidt det icke är
bildadt af menniskohänder, alster af naturen. Att beskrifva
och ordna dessa, samt förklara deras uppkomst och bygg
nad är naturalhistoriens uppgift.
Naturföremålen äro antingen liflösa oorganiska eller
lefvande organiska kroppar. De förra sakna lif och i följd
deraf äfven organer eller verktyg för lifsyttringar. Som
deras inre utgöres af en tät massa, så kunna de icke nära
sig och tillväxa, genom att utifrån upptaga födoämnen och i
sitt inre omarbeta dessa. Förstoras de till sitt omfång, så
sker detta endast derigenom, att ämnen, likartade med dem,
hvaraf de bestå, aflagra sig på deras yta. Den organiska
kroppen är deremot sammansatt af såväl fasta, som flytande
delar. De fasta delarne gifva kroppen dess form och ut
göra tillika åt de större eller mindre rum, i livilka vät
skorna inneslutas och röra sig, väggar, genom hvilka en
saftströmning, kan försiggå. Till följe häraf blifver det för
den lefvande kroppen möjligt att tillväxa inifrån utåt, i det
att den i sig upptager fremmande ämnen, samt bearbetar
och ombildar dessa till delar, likartade med dem, hvaraf
den sjelf består. Härvid försiggår ett ständigt ombyte af
ämnen, i det att kroppen oupphörligt upptager nya, använd
bara delar och afsöndrar gamla och förbrukade. — Den
oorganiska kroppen saknar äfven förmåga att fortplanta sig.
De lefvande kropparne äro antingen djur eller växter.
Båda äro i stånd till att utifrån upptaga fremmande ämnen
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till sin näring och att tillgodogöra sig dem. Men, emedan
såväl djuret som växten måste dö, skulle de mångfaldiga
former, hvari dessa uppträda, snart försvinna från jorden, om
icke förmågan att fortplanta sitt slägte äfven vore dem gifven. Att nära och fortplanta sig är sålunda gemensamt för
de lefvande kropparne.
Sinsemellan visa djuren och växterna i de flesta fall
betydliga olikheter. Att skilja dem från hvarandra är dock
icke alltid så lätt, som man i första ögonblicket skulle tro.
Skiljaktigheterna emellan de lägsta djuren och de lägsta
växterna äro nemligen så små, att det ofta blir svårt att
afgöra om man har för sig ett djur eller en växt; men ju
mera utbildade djuren och växterna äro, desto större blifva
olikheterna dem emellan. I allmänhet kunna vi säga, att
djuret har känsel och fri rörelseförmåga, under det att väx
ten är en lefvande varelse, som saknar känsel och icke kan
fritt röra sig.

FÖRSTA KAPITLET.

Om de F anerogam a växternas y ttre organer.
En enda vandring med öppen blick ute i skog och
mark är tillräcklig, för att visa oss att en utomordentlig
rikedom på former råder inom växtverlden. Gifva vi noga
akt på växterna, så skola vi icke finna två af dem, som i
allt äro lika hvarandra. Yid en sådan granskning komma
vi dessutom snart underfund med, att, likasom växterna stå
lägre än djuren, så äro de äfven sinsemellan mycket olika
utbildade. Men hos alla, äfven de enklast bildade, skola vi
finna organer eller verktyg, som ombesörja deras näring
och fortplantning. Hos flertalet lägre växter äro verktygen
för fortplantningen mer eller mindre otydliga eller svåra att
varsna, hvaremot de högre utbildade växterna mestadels hafva
dessa delar tydliga. De förra benämnas Kryptogamer, de
sednare Fanerogamer. Till Kryptogamerna höra bland andra
sådana växter, som vi känna under namn af ormbunkar,
mossor och svampar. De fanerogama växterna utgöras af
örter, buskar och träd.
Den fanerogama växten eger följande yttre organer:
rot, stam, blad blomma och frukt med utbildade frön. Af
dessa organer utvecklas de tre förstnämnda samtidigt, blom
man något senare och frukten sist. Roten stammen och
de uppå denna sittande bladen, hvilka alla hafva till uppgift
att upptaga, fortleda och bearbeta näringsämnena, kallas till
följe häraf växtens näringsorganer. Blomman, som i sjelfva
verket består endast af en stamdel med uppå denna sittande
bladorganer, utgör växtens fortplantningsorgan. Genom blomdelarnes verksamhet uppstå fröna, hvilka mestadels äro om-
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gifna af bladdelar och jemte
dessa bilda frukten. Fröets
väsendtligaste del «är grodden
eller växtämnet, hvarur den nya
växten vid fröets groning ut
vecklar sig. I grodden finnas
redan den fullt utbildade väx
A
B
Fig. 1 A. Ett valmofrö, a växt tens yttre organer rot, stam
ämnet. B. Hvetets växtämne,
a rotämnet, b hjertbladet, c knop och blad, men blott i «anlag.
pen.
Växtämnet utgöres nemligen af
ett rotämne, ett stamämne med
en knopp i spetsen och ett el
ler två hjertblad, hvilka äro
fästade på stamämnet under
knoppen. På grund deraf «att
de fanerogama växterna ega
hjertblad, kallas de äfven Hjertbladsväxter eller Kotyledoneer.
De, som hafva två hjertblad,
b enämn as Tvähjertbladsväxter
eller Dikotyledoneer; de med
ett hjertblad hafva fått namn
af Etthjertbladsväxier eller MoA
j B
Fig. 2 A. Groende växtämne af
almen, a det ena hjertbladet.
B. Groende växtämne af hafren,
a b stamdelen, c hjertbladet, d
knoppens nedersta blad, e f bi
rötter.

nokotyledoneer.

I.

Roten.
är den del af växten, som tillväxer nedåt, sak
nar blad och oftast äfven knoppar. Genom roten fästes
växten i jorden och erhåller derifrån näring.
Boten
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Roten består af hufvudrot eller birötter, och är sålunda
af två slag.
H ufvudroten består af en hufvuddel, som merändels är
mer eller mindre grenig. Ofta kunna grenarne uppnå nästan
samma storlek som hufvuddelen.

Fig. 3. Hufvudrot af Malva.

Fig 4 A. Birötter utgående
från -stammen af en murgröna.

Birötterna sakna en hufvuddel och utgöras vanligen
af smala, nästan jemntjocka rottrådar, som utgå från en
ofvan eller under jordytan befintlig stamdel.

Fig. 4 B. Birötter, hvilka utgå från den underjordiska
stammen af Convallaria polygonatum.

Birötterna tillkomma egentligen de monokotyledona väx
terna, men finnas äfven ganska ofta hos Dikotyledoneer. Då
rotämnet alls icke utvecklas eller tidigt upphör att växa upp
stå birötter.
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II.

Stammen.
Stammen utvecklar sig i motsats till roten uppåt eller
åtminstone aldrig nedåt, samt uppbär blad och knoppar.
Stammen med dess förgreningar bildar tillsammans med
roten växtens axelorganer.
I allmänhet befinna sig stammarne ofvan jordytan, men
vissa former lefva äfven under densamma. Olika slag af
ofvan jordytan varande stammar äro: trädstam , stjelJc, säfstjelk och strä.

Fig. 5. En björk.
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Trädstam m en, som förekommer hos träd och buskar,
är en mångårig dikotyledon stam af fast och tät beskaf
fenhet.
Stjelken är deremot af en lösare byggnad och årligen
afvissnande samt tillhör de dikotyledona örterna.

Fig. 6. Blommande stjelkar af Myosotis stricta.

Fig. 7. Ett stycke
af ett strå, aleden.

Fig. 8. Säfstjelken af
Scirpus lacustris.

Säfstjelken, äfvensom strået, äro åter monokotyledona
stamformer. Den förra är utan uppsvälda leder och inuti
tät; den senare är knutigt ledad och ihålig. Af dessa
stamformer tillkommer strået uteslutande gräsen.
Af under jordytan befintliga stammar äro rotstocken
och löken de allmännaste.

Fig. 9. Rotstocken hos Convallaria polygonatum.

8
Botstocken, som finnes både hos mono- och dikotyledona växter, är mer eller mindre långsträckt och fortväxer
vanligen vågrätt under jordytan. Att rotstocken är en stam
ser man deraf, att den vanligen är beklädd med fjällika blad
och är försedd med knoppar, ur hvilka utvecklas antingen
blott blad eller öfver jordytan varande grenar (blad- och
blombärande stjelkar). Från sidorna af densamma utgå
birötter nedåt.
Löken utgör en underjordisk, kort och ofta skiflik stam,
som är upptill försedd med bladslidor och nedtill utsänder

Fig. 10. Längdgenomskärning af en hyacinth-lök, a stamdelen.

birötter. I vinklarne emellan bladorganerna och stamdelen
(bladvecken) kunna likasom på andra stammar, knoppar
uppstå.
Löken anträffas endast hos Monokotyledoneer.
Till underjordiska stammar hör äfven stjelkknölen. Den är kort
och köttig samt här på sin yta knoppar. Efter dessas utveckling dör
stjelkknölen vanligen hort.
Denna stamform.förekommer såväl hos Mono- som Dikotyledoneer,
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Fig. 11. Ett ungt potatisstånd uppdraget från frö, a en stjelkknöl,
b fjäll, i hvilkas veck knoppar och genom dessa nya stånd
kunna uppkomma.

Ur bladvecken på stammen invid jordytan utvecklas
hos en del växter långa krypande grenar, som dels äro

Fig. 12. Ett blommande stånd med grenskott af Hieracium pilosella,
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bladbärande, dels bladlösa, och i detta fall sluta med en
knopp, från hvilken blad- och blombärande stånd utväxa
uppåt samt birötter nedåt. De förra kallas grenskott, de
senare örtrefvor.
Växtens lifslängd är helt och hållet beroende af stam
mens varaktighet. De enåriga örtväxterna hafva en årligen

Fig. 13. En smultronväxt med örtrefvor.

afvissnande stam; de gro, utbilda blad och blommor och
sätta frön under samma år samt bortdö omedelbart derefter. De tvååriga örterna gro och bilda blad under första
året. Om hösten bortdö alla öfver jordytan varande delar
af växten; endast den i jorden befintliga stamdelen öfvervintrar, för att följande vår
gifva upphof åt en ny stjelk,
som nu blommar och sätter
frön, hvarefter hela växten viss
nar och dör. * Lefver växten
under en följd af år, så blom
mar den aldrig under första
året. Den fleråriga växten kan
vara antingen ört- eller trädartad. I det förra fallet eger
den en underjordisk stam, som
Fig. 14. Krypande stam af Po- öfvervintrar från det ena året
tentilla reptans.
till det andra och hvarje vår
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utbildar blad- och blombärande stjelkar, hvilka om hösten
efter fröbildningen dö bort. Fortlefver den öfver jorden
varande stammen och utbildar årligen blad samt blommor
och frön, så är växten trädartad.
Stammens rigtning är vanligen upprat, men den kan
allt efter olika fasthet afvika från denna ställning. Sålunda
finnas jemte uppräta stammar äfven andra, som äro uppsti
gande, nedliggande, krypande o. s. v.

Den allmännaste stamformen är den långsträckta och
trinda. Dock visa stammarne äfven häri flera afvikelser.
Exempel härpå äro de fyrkantiga, trekantiga och vingade
stammarne.
Till ytan kunna stammarne äfven vara i hög grad olika.
Det gifves stammar, som äro glatta, under det att andra
äro mer eller mindre och på olika sätt håriga. Stammen
kan vara fullkomligt slät, men också med längdfåror och
sprickor.
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III.

Bladet.
Med blad förstår man alla de växtdelar, som utgå från
stammen (hufvudaxeln) eller dess grenar (biaxlarne) och
äro stälda i vinkel emot dessa. Bladens vanliga form är
platt, i motsats till rotens och stammens, som är mer eller
mindre trind.
Bladen äro af två slag: örtblad och blomblad. Dessa
äro sinsemellan mycket olika såväl i anseende till sin bety
delse för växten, som merendels också med afseende å yttre
utseende.
Örtbladen eller de organer, som i dagligt tal benäm
nas blad, hafva till uppgift, att genom sin utbredda yta
upptaga ur luften nya och för växten behöfliga ämnen samt
att afsöndra andra, hvilka äro öfverflödiga eller rent af
skadliga.
Efter tiden för örtbladens uppkomst samt den plats de
innehafva på växten, kan man särskilja olika slag af blad,
nemligen hjertblad, rotblad, egentliga stjelkblad och blomstödjeblad.
Hjertbladen finnas i anlag redan i fröet och äro, som
förut blifvit nämndt, till antalet mestadels 1 eller 2. Då
de, såsom hos Dikotyledoneerna, äro 2, utgå de i allmänhet
midt emot hvarandra. Ofta äro de tjocka och rika på
näringsämnen för den unga plantan, åt hvilken de då under
hennes första utveckling lemna behöflig föda. Det är på
grund häraf, som de erhållit sitt namn. Då plantan hunnit
uppväxa, äro de obehöfliga för densamma, hvarföre de i de
flesta fall då vissna och bortfalla.
Då rotblad finnas, utgå de från en stamdel invid jordbrynet och sitta i allmänhet nära intill hvarandra. Såväl
häri, som också genom sin ofta mera utvecklade form,
skilja de sig från de högre upp på stammen fästade egent
liga stjelkbladen.
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Fig. 17. Cerastium semidecandrum, Fig. 18. En blomma af Diantbus
a rotblad, b egentliga stjelkblad.
barbatus med ytterfoder.

Blomstödjebladen äro de senast utvecklade örtbladen
eller de blad, som uppstå näst före blommorna, hvilka derföre äfven, med eller utan skaft, utgå från de veck, som
blomstödjebladen bilda med stammen. Då dessa blad äro
mindre och enklare än de öfriga bladen, benämnas de sM rm -

Fig. 19. Blomställning jemte svepe- Fig. 20. Blomställningen och holken
blad af Daucus carota.
af Serratula tinctoria.

blad. Skärmbladen bilda ofta tydliga öfvergångar till blom
mans blad. Så kunna de vara tätt slutna intill och af lik
nande utseende med de yttre blombladen, i hvilket fall de
kallas ytterfoder. Skärmblad, hvilka sitta i krans under
blomman, hafva fått namn af svepeblad. H olk är åter flera
hvarandra delvis täckande skärmblad, som sitta omedelbart
under en samling af tätt gyttrade blommor i spetsen af
stammen eller dess grenar.
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Bladet kan bestå af tre delar, af hvilka den nedersta,
slidan, är utbredd, den mellersta eller sTcaftet är smal och
den öfversta delen, kallad skifva, mer eller mindre utbredd
och platt. Af dessa de
lar saknas ofta skaftet,
och ännu vanligare är att
slidan icke finnes. Skifvan, såsom varande bla
dets väsendtligaste del, är
deremot nästan alltid när
varande. Då skaft sak
nas säges bladet vara oskaftadt. Innesluter bla
det med sin nedra del
stammen, kallas det omslidande, men omgifves
stammen af bladet endast
vid dettas fästpunkt, så
säges det vara stjelJcomfattande.
I anseende till inbördes
ställningen kunna bladen
vara antingen i spiral elFifskiftetB,: (1s, l n n Arum’ * skifvan’ ler i
I det förra

Fig. 22 Bladet af ett gräs Fig. 23. Ett stjelkomfattande blad.
jemte ett stj^cke af stammen.
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Fig. 24. Spiralstälda blad bos
häggen.

Fig. 25. Kransstälda blad hos
Galium mollugo.

fallet sitter hvarje blad högre upp på stammen än det när
mast föregående. Spiralstälda, intill hvarandra närmade
rotblad, sägas sitta i rosett. Då bladen äro ordnade på

Fig. 26. Rosettstälda blad hos Plan- Fig. 27. Motsatta blad hos Symphoritago media.
carpus racemosus.

stammen i krans, utgå alltid 2 eller flera lika högt. Består
kransen af endast 2 blad, så äro dessa fästade midt emot
hvarandra och kallas motsatta.
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I den utbredda bladskifvan varsnar man tydligen två
med hvarandra olika delar, en mjukare massa och i denna
på olika sätt utbredda och i olika rigtningar gående hårda, trådlika bildningar.
Dessa senare kallas nerver. Nerverna
kunna antingen, genomlöpa bladskifvan
utan att förgrena sig och då kallas bla
det enkelt nervigt, eller också förgrena
de sig, i hvilket fall bladet är grenigt
nervigt. Genomdrages det grenigt nerviga
bladet af endast en* stor eller hufvudnerv, så är det fjädernervigt; äro hufvudnerverna flera, så kallar man det handnervigt.
Fig. 28. Ett enkeltnervigt blad hos
liljekonvaljen.

Fig. 29. Ett fjäder
nervigt blad hos
eken.

Fig. 30. Ett handnervigt blad
hos murgrönan.

Monokotyledonerna hafva enkelt nerviga, Dikotyledonerna grenigt nerviga blad.
Bladets nervighet inverkar i hög grad på dess yttre
skapnad. Ett enkelt nervigt blad är merendels alldeles helt
i kanten eller helbräddadt, medan ett blad, som är grenigt
nervigt, vanligen har kanten mer eller mindre djupt insku-
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ren. Ofta sträcka sig inskärningarna så djupt, att bladflikarna, eller såsom de i detta fall kallas småbladen, äro full-

Fig. 31. De helbräddade bladen hos Fig. 32. Ett sammansatt blad
Nerium Oleander.
hos Eobinia pseudacacia.

komligt åtskilda. Bladet säges då vara sammansatt. Äro
inskärningarna grundare eller inga, benämnes bladet enkelt.
D et enkla fjädernerviga bladet kan vara antingen parklufvet eller pardeladt. Om inskärningarna icke sträcka sig

Fig. 33. Ett parklufvet blad hos
eken.

Fig. 34. Ett pardeladt blad hos
Chelidonium majus.

öfver bladhalfvans midt, så är det parklufvet; gå de deremot nedom midten nära intill hufvud- eller medelnerven,
så kallas bladet pardeladt. Ibland de enkla handnerviga
bladen gifves det motsvarande former, hvilka benämnas handklufna och handdelade. Hos de förra bladen sträcka sig
2
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inskärningarna på sin höjd till skifvans midt, under det att
de senare äro djupare inskurna.

Fig. 35. Ett handklufvet blad hos Bryonia dioica.

Det sammansatta bladet är allt efter nervernas för
hållande parbladigt eller fingradt. Det är parbladigt ifall

Fig. 36. Ett handdeladt blad hos en Arura.
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Fig. 37. Ett parbladigt sammansatt blad hos Robinia pseudacacia.

Fig. 38. Ett fingradt sammansatt
blad hos Trifolium pratense,

bladet är fjädernervigt, men fingradt, om det är handnervigt.
I det förra fallet äro småbladen stälda å ömse sidor om
hufvudnerven eller det gemensamma bladskaftet, i det se
nare utgå de alla från spetsen af bladskaftet. Småbladen
äro ofta helbräddade, men kunna och vara på olika sätt
flikade.
Äfven då, när inskärningarna äro mycket grunda och
oberoende af nervigheten, kunna bladen visa ganska stora
olikheter i anseende till kanten. Äro inskärningarna spetsvinkliga och flikarna emellan dem riktade framåt, kallas
bladet sågadt. Detta är det allmännast förekommande fal
let. Ett blad är åter tandadt, om inskärningarna äro trub
biga och flikarna rakt utstående.
Om inskärningarna emellan de rakt utåt riktade flikarna äro spet
siga, så säges bladet vara naggadt.
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Fi g. 39. Ett sågadt blad hos linden,
b skärmblad.

Fig. 40. Ett tandadt blad
hos Ilex aquifolium.

Med afseende å omkretsen visa bladen en stor mängd
formolikheter, äfven dessa väsendtligen beroende af nerver
nas förgrening i bladskifvan. Sålunda finner man Monokotyledoneernas blad i allTV
^
„
och smalare
Fig. 41. Kanten af mänhet vara mera utdragna
°
ett naggadt blad. än de dikotyledona växternas, och hos dessa
det handnerviga bladet bredare än det fjädernerviga.
1. Hos de flesta blad är längden större än bredden,
som kan vara antingen i det närmaste lika öfverallt eller
större vid midten eller närmare basen eller också närmare
spetsen.
a). Den allmännaste bladformen med bredden ungefär
lika på alla ställen är den jemnbreda, der längden är flera
gånger större än bredden.
Om bladen äro mycket smala, så benämnas de hårfina, ifall de
tillika äro böjliga, men borstlika , när de äro styfva.
Med aflånga blad förstår man sådana, som äro nästan öfver allt
lika breda och hos hvilka längden omkring två gånger öfverskjuter
bredden.
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Fi g. 42. Jemnbreda blad hos Poa Fig. 43. Nästan hårfina blad hos
pratensis.
Spergula arvensis.

b). De lansettlika och élliptiska bladen hafva bredden
störst p å midten och sidorna afrundade. Hos de förra är
längden två eller flera gånger större än bredden, medan hos
de senare längden är endast omkring dubbelt större än
bredden.

Fig. 44. En qvist med blad af
häggen, a ett aflångt blad.

Fig. 45. Ett lansettlikt blad hos
liljekonvaljen.

Det rutform iga bladet är begränsadt af fyra nästan raka sidor.
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Fig. 46. En qvist af almen med
elliptiska blad.

Fig. 47. Rutformiga blad hos
björken.

e). De blad, hvilka äro bredast närmare basen och om
kring två eller tre gånger så långa som breda, kallas äggrunda,
om basen är afrundad, och hjertlika, ifall den är intryckt.

Fig. 48. En qvist af blåbärs- Fig. 49. Hjertlika blad hos Circsea
busken med äggrunda blad.
alpina.
Blad med samma längd och bredd, som de nästföregående, men
med nästan jemn bas, benämnas triangelform iga.

Fig. 50. Ett nästan triangelformigt blad hos en Populus.

Fig. 51. Syllika blad hos Epilobium palustre.
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De syllika bladen äro många gånger längre än breda och små
ningom afsmalnande från basen mot spetsen.

d). Då bladen äro bredast mot spetsen, så kunna de
vara t. ex. omvändt äggrunda och omvändt hjertlika.

Fig. 52. Sammansatta blad hos
Medicago lupulina med om
vändt äggrunda småblad.

Fig. 53. Sammansatta blad hos
Oxalis acetosella med omvändt
hjertlika småblad.

Tunglika kallas de blad, hvilka från en temligen bred bas små
ningom vidga sig mot den afrundade spetsen. Hos de spadlika bladen
sker öfvergången från skifvans långa och smala nedra del till den öfra
breda och afrundade mycket hastigt. Båda två hafva längden i förhål
lande till bredden större än hos de närmast föregående.

Fig. 54. Tunglika blad hos
Silene nutans.

Fig. 55. Spadlika blad hos
Elatine hydropiper.
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2. Af bladformer hos hvilka längden icke är större
än bredden äro de njurlika de allmännast förekommande.
Hos dessa äro sidorna och spetsen afrundade, basen intryckt
samt bredden större än längden.
De runda bladen hafva afståndet från midten till omkretsen öfverallt lika.

Fig. 56. Ett njnrlikt blad hos
Caltha palustris.

Fig. 57. Runda blad hos Populus tremula.

Bladen hos en del växter hafva skifvan vid basen ut
dragen i två flikar antingen nedåt eller åt hvardera sidan.
I det förra fallet kallas de pillika, i det senare spjutlika.

Fig. 58. Pillika blad hos
Neslia paniculata.

Fig. 59. Spjutlika blad hos
Rumex acetosella.
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Med stipler förstår man små bladlika bildningar, hvilka,
vanligen 2 till antalet, sitta vid basen af de egentliga bla
den. De kunna antingen vara fria från hvarandra och från

Fig. 61. Ett gräsblad, b snärpet.

Fig. 60. Blad hos Rubus saxatilis, a stipler.

bladet, vid hvars bas de sitta, eller också sammanvuxna an
tingen sinsemellan eller med bladet. — Till stiplerna räk
nas äfven snärpet hos gräsen. Det är en liten hvitaktig
hinna, som finnes på gränsen emellan bladslidan och skifvan.

IV.

Knoppen.
Knoppen, hvars uppgift är att sörja för växtens fortbe
stånd, är icke ett sjelfständigt organ, ty den utgöres af en
outvecklad stamdel med uppå denna sittande och ur den
samma uppkomna bladämnen.
Vid knoppens utveckling tillväxer merendels stamdelen
tillika med bladen, men kan också ofta förblifva kort och sam-
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manträngd. Med afseende å bladen visa knopparne sinsemellan
ganska stora olikheter. Då en del knoppar endast innesluta bör
jan till örtblad, ser man
andra innehålla blom
blad och sålunda vid
sin utsprickning bilda
blommor, medan slutli
gen äfven sådana knop
par allmänt förekom
ma, hvilka utvecklas till
blomsamlingarmed dertill hörande skärmblad.
Vanligen uppstå
knopparne på stammen
i bladvecken, sällan på
Fig. 62. En gren af hasseln före och efter roten. Bladens ställ
löfsprickningen, a toppknopp, b sidoknopp, ning bestämmer derc märke efter det blad i hvars vinkel sidoknoppen uppstått, d en ny under året före väsendtligen plat
uppkommen knopp.
sen för knopparnes uppkomst och i och med detsamma till stor del växtens blifvande utseende.

Fig. 63. En liten gren af äpple
trädet, a en blomknopp, b blad
knoppar.

Fig. 64. Blomställningen hos Po
lygonum viviparum, a blomknop
par, hvilka icke utbildas till blom
mor, utan frigjorda från moder
växten, utvecklas i jorden till nya
stånd.
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Hos våra fleråriga växter anläggas knopparne det ena
året och utvecklas vanligen först under det följande. De
äro i detta fall utvändigt försedda med tjocka, fjällika blad
bildningar, s. k. knoppfjäll, hvilka lemna knoppens inre öm
tåliga delar ett godt skydd mot vinterkölden.
Alla knoppar utbilda sig dock icke på den växt, der
de uppstått, utan en del frigöra sig och nedfalla till mar
ken, der de slå rot och gifva upphof åt en ny planta. Så
dana knoppar innehålla i sig sjelfva den föda, som är er
forderlig för deras första utveckling, då deremot åt de qvarsittande knopparne ny näring ständigt tillföres från moder
växten.

V.

Blomställningen.
Blommorna sitta fästade uppå stammen antingen långt
från hvarandra (ensamma) eller tätt tillsammans, bildande
en s. k. blomställning.
Blomställningarna kunna vara mycket olika sinsemellan
såväl i anseende till blommornas yttre anordning på stam
men, som också med afseende å den ordning hvari dessa
utvecklas.
I en del blomställningar uppbäras blommorna af små
enskilda blomskaft, i andra äro de utan skaft fästade vid det
allmänna blomskaftet eller blomfästet, d. v. s. den del af
stammen, som uppbär de skaftade eller oskaftade blommorna.
Detta blomfäste kan åter vara antingen förlängdt eller sam
mandraget. I det förra fallet blir blomställningen utdragen,
i det senare hopträngd. I alla dessa blomställningar före
komma endast två slag af blomskaft, nemligen det allmänna
och dettas förgreningar, de enskilda blomskaften. Men det
finnes äfven många blomställningar, hvarest de enskilda
blomskaften ytterligare grena sig och hos hvilka blommorna
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uppbäras af dessa förgreningar. Sådana blomställningar be
nämnas sammansatta, i motsats till de andra, hvilka kallas
enkla.
Med afseende å den ordning, hvari blommorna utspricka, förete blomställningarna såsom redan nämndes, stora
olikheter. I en del blomställningar äro de yttersta eller
nedersta blommorna de äldsta och utspricka förr än de inre
eller öfra. I andra blomställningar eger ett motsatt förhål
lande rum, i det att de innersta eller öfversta blommorna
utvecklas tidigare än de yttre eller nedra.
Följande slag af blomställningar äro de allmännast
förekommande.
I. Enkla blomställningar, i hvilka de yttersta eller
nedersta blommorna utvecklas först och
1) det allmänna blomskaftet är förlängdt samt
a) de enskilda blomskaften likaledes förlängda:
K lase, med de enskilda blomskaften lika långa.

Fig. 65. Klase hos vinbärsbusken.
,

Fig. 66. Qvast af Cardamine
pratensis.

Qvast, med de nedra blomskaften längre än de öfra,
jhvarigenom alla blommorna komma att sitta i samma höjd.
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b) de enskilda blomskaften sammandragna (blommorna
utan skaft):
A x , med fästet merendels styft och qvarsittande.

Fig. 67. Ax hos Plantago
lanceolata.

Fig. 68. Hänge af hasseln,

Hänge, med fästet slakt och tidigt affallande.
K olf,

med blommorna insänkta i ett köttigt uppsväldt fäste.

Fig. 69. Kolf jemte skärmblad
Fig. 70. En alkotte,
af Calla palustris.
Kotte , med fästet jemte blomdelarne qvarsittande och tillbårdnade.
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2) det allmänna blomskaftet är sammandraget samt
a) de enskilda blomskaften förlängda:
Flock.
b) de enskilda blomskaften sammandragna:
H ufvud.

Fig. 71. Flock hos Butomus
umbellatus.

Fig. 72. Hufvudet hos en
Trifolium.

Äro blommorna i hufvudet nedtill omgifna af en holk,
så kallas blomställningen korg.
II. Enkla blomställningar, i hvilka de innersta eller
öfversta blommorna utvecklas först, benämnas med ett ge
mensamt namn knippe.

Fig. 73. Korgen hos Cichorium.

Fig. 74. Det enkla knippet
hos en Convolvulus.

III. Sammansatta blomställningar, i hvilka de yttersta
eller nedersta blommorna utspricka först samt
1) det allmänna blomskaftet är förlängdt:
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Fig. 75. Vippan hos hafren.

Vippa, med blommorna ord
nade i småax och dessa ställ
da i ofta upprepad klase längs
skaft, hvilka utgå från det all
männa blomskaftet, ofta flera
från samma ställe.
2) det allmänna blomskaf
tet är sammandraget:
Samm ansatt flock, der hvarje
blomskaft i den enkla eller all
männa flocken sjelf uppbär en
särskild flock.
XE Sammansatta blomställ
ningar, i hvilka de innersta
eller öfversta blommorna ut-

Fig. 76. Sammansatt flock hos Fseniculum officinale.

spricka först, hänföras alla till en och samma blomställning,
under namn af sammansatt knippe. Efter blomskaftens olika
förlängning eller sammandragning erhåller det sammansatta
knippet mycket olika utseende.
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Fig. 77. Sammansatt knippe hos Gyp- Fig. 78. Klaselikt knippe hos Symsophila paniculata.
phytum asperrimum.

VI.

Blomman.
Blom m an är innan den utspricker en knopp och består
såsom sådan af en liten stamdel med början till blad. Yid
blomknoppens utveckling tillväxer stamdelen högst obetyd
ligt, hvarigenom bladdelarne merendels komma att sitta ome
delbart innanför hvarandra. Blommans blad äro till sitt ut
seende vanligtvis mycket afvikande från örtbladen, och äro
för det mesta ordnade i kransar, den ena inom den andra.
Deras uppgift är att fortplanta växten eller, med andra ord,
att samverka för fröets uppkomst.
Det gifves såväl fullständiga som ofullständiga blom
mor. De förra innehålla fyra olika slag af blomblad, me
dan de senare sakna ett eller flera af dem.
I. Den fullständiga blomman består af foder, krona,
ståndare och pistill. Fodret och kronan kallas, på grund
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deraf, att de, i synnerhet hvad beträffar fodret, utgöra ett
skydd för de inre delarne, med ett ge
mensamt namn hylleblad; ståndarena
och pistillen benämnas befruktningsdelar
och bilda växtens egentliga fortplantningsorganer.
1. Fodret utgöres af blommans ytFig. 79. Längdgenom- tersta eller nedersta bladdelar, hvilka
hos linden; « foder, genom sin grona farg, fasta byggnad
b krona, ^ standare, ocj1 0fta äfven form, likna örtbladen.
d pistill.
Foderbladen kunna vara antingen
fria eller förenade sinsemellan. Då de äro fria säges fodret
vara fribladigt, i motsatt fall är det sambladigt. I det sambladiga fodret äro bladen likväl vanligen upptill fria och en
dast nedtill mer ‘e ller mindre förenade. Den öfre fribladiga
delen benämnes bräm, den nedre förenade delen kallas pip.
Foderbladen i det fribladiga eller brämflikarna i det
sambladiga fodret kunna vara antingen
lika eller olika stora. Allt efter som
det förra eller senare eger rum är
fodret likform igt eller olikformigt.
2. Kronan, d. v. s. den eller de
af blommans bladkransar, som följa
närmast innanför fodret, utmärker sig
genom ofta lysande färger och en,
Fig. 80. En förstorad i förhållande till foderbladens, finare
blomma af Armen a ma
ritima; a foderbrämet, byggnad. Kronbladens varaktighet är
b foderpipen.
ock i allmänhet kortare än foderbla
dens. I likhet med örtbladen hafva kronbladen merendels
en utbredd skifva, som icke sällan afsmalnar nedåt till en
s. k. klo, hvilken kan anses motsvara skaftet hos örtbladet.
Likasom fodret kan också kronan vara fribladig eller
sambladig med bräm och pip, samt i hvardera fallet antin
gen likformig eller olikformig. Stundom inträffar att en del
3

34
af kronans blad äro sinsemellan sammanväxta, under det att
de öfriga äro fria.

Fig. 81. Ett kronblad af
Silene pendula; a klon,
b skifvan, c bikrona.

Fig. 82. En smultronblomma (kronan är rosartad).

Den mångfald af olika former, hvari kronan uppträder,
är mycket stor. Vi skola här nedan redogöra för några af
de vigtigaste slagen af dessa former.
a). Af fribladiga, likformiga kronor utmärka sig
den rosartade genom 5 blad med korta eller inga klor,

Fig. 83. En nejlikartad krona hos
Silene pendula; A hela blomman,
B ett kronblad.

Fig. 84. En korsformig kroriå
hos Lunaria biennis.

den nejlikartade genom 5 blad försedda med vanligen
långa klor, samt
den korsform iga genom 4 i kors stalda blad.
Den fjärilslika kronan består af 5 blad, af hvilka 3,
nemligen det s. k. seglet och de 2 vingarne, äro fria, men
de 2 öfriga sammanväxta, bildande kölen.
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c

Fig. 85. Den fjärilslika kronan hos
Astragalus glyciphyllus; a seglet,
b vingarne, c kölen.

Fig. 86. Den rörformiga
blomkronan hos Anthemis rigescens förstorad.

b). Till sambladiga, likformiga kronor höra
den rörformiga, som har pipen lång och smal samt
småningom öfvergående i brämet,
den trattformiga med utdragen pip, som småningom vid
gar sig mot det ännu vidare och skållikt kupiga brämet samt

Fig. 87. Den trattformiga blomkronan hos tobaksplantan.

den
det något
c).
den
bräm och

Fig. 88. Blomman hos Campanula rapunculus med klocklik
krona.

klocklika, hvars vidgade pip omärkligt öfvergår i
utböjda brämet.
Af sambladiga, olikformiga kronor har
tunglika en kort pip samt ett utplattadt, skiflikt
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Fig. 89. En blomma af Taraxacum officinale med tunglik
krona.

Fig. 90. En tvåläppig blomkrona
af Salvia pratensis; a öfre läppen, b nedre läppen.

den läppform iga rörlik pip och brämet delaclt i två hufvudflikar eller läppar.
3. Innanför blommans hylleblad sitta befruktningsdelarne, ståndarena och pistillen. Ståndarena följa på blom
mans stam- eller axeldel närmast efter kronbladen inåt och
afvika ännu mer än dessa från de vanliga
örtbladen. De bestå i allmänhet af två
från hvarandra tydligt skiljbara delar, af
hvilka den nedre, mestadels smala och trinda
delen, kallas sträng, den öfre, kortare och
mera uppsvälda hnapp. Hos vissa växter
Fig. 91. Ståndare
och pistiller hos saknas strängen, i hvilket fall knappen blir
Saxifraga gra- oskaftad.
nulata; aknapp,
b sträng.
Att ståndarena, oaktadt sitt från örtbla
den afvikande utseende, ändå äro bladorganer framgår t. ex.
af näckrosens blom
ma, der man tydli
gen kan se hurusom
kronbladen små
ningom öfvergå i
verkliga ståndare.
D et för ståndarena
Fig. 92. Kronblad hos näckrosen, öfvergående mest utmärkande
i fullt utbildade ståndare.
kännetecknet, hvil-
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ket skiljer dem från såväl blommans öfriga blad, som bla*den i allmänhet, äro de små, vanligen fria och ett fint mjöl
liknande blåsor, hvilka uppkomma i ståndarknappen och ut
göra det s. k. frömjölet. Då detta är färdigt, öppnar sig
knappen och utsläpper frömjölet, hvilket nu öfverföres till
pistillen och befruktar denna. Dymedelst bildas i pistillens
nedersta del grobara frön, genom hvilka växten fortplantas.

Fig. 93. En blomma af Lathyrus la
tifolius med ståndarena samman
växta med strängarne; a pistillens
märke.

Fig. 94. A. En blomma, hvars
ståndare äro sammanväxta med
knapparne. B . Ståndare ur
samma blomma förstorade; a
knapp, b sträng.

Ståndarena, hvilka kunna vara af mycket olika antal
hos olika växter, äro sinsemellan antingen fria eller förenade,
hos en del växter medelst strängarne, hos andra med knap
parne. Då blomkronan är sambladig, sammanväxa stånda
rena ofta med denna. Hos ett mindre
antal växter ser man dem vara sam
manväxta med pistillen.
Ståndarena vissna mycket tidigt
bort, nemligen så snart knappen öpp
nat sig och frömjölet blifvit utspridt.
4. Pistillen är blommans innersta
Fig. 95. Blomman hos
guldvifvan. Kronan är del. Såsom fullständig består pistillen
uppfläkt, för att visa af tre delar, af hvilka den öfversta,
de med densamma
hopväxta ståndarena. m ärket, ofta är mer eller mindre ut
vidgad samt fuktig och hårig. Den derpå följande smala
delen, det s. k. stiftet, öfvergår nedtill i det uppsvälda fru kt~
äm net, hvari fröna uppkomma och utvecklas. I fruktämnet
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uppbäras fröämnena af en axeldel, som kallas fröfäste, och

Fig. 96. Pistill hos
guldvifvan; a mär
ke, b stift, c frukt
ämne, d fröfäste.

Fig. 97. Pistill ur körsbärsträdets blomma;
a pistillen uppvikt för att visa fröämnet,
b fruktbladet ännu nästan hopviket, c det
samma plattadt, öfvergående i örtblad.

utgör spetsen af växtens stam. Af pistillens delar saknas
stiftet hos många växter.
Man skiljer emellan två slag af pistiller, bladpistiller
och axelpistiller.
Hos bladpistillen äro såväl märke, stift som fruktämne
nästan helt och hållet bildade af blad, hvilka kallas fru kt
blad. Den befinner sig till alla delar inom blomman.
Axelpistillen utmärker sig åter derigenom, att dess nedersta del, fruktämnet, är
bildadt af stammens allra
yttersta spets, som här
är urhålkad och utgör pi
stillens fruktämne, hvars
väggar sålunda icke äro
bildade af bladorganer.
Stift och märke utgöras
deremot af fruktblad, ut
Fig. 98- Längdgenomskärning af blom
man hos Samolus Yalerandi, sedan gående från öfre och inre
kronan borttagits; a den urbålkade kanten af det under blom
stamspetsen, b fröknopparne, hvilka
sitta på ett fritt fäste i midten af man sittande fruktämnet,
fruktämnet, c foderblad, d fruktblad, i hvars yttre kant de öfutgående från kanten af den urhålkade
stamspetsen, sålunda utgörande frukt riga blomdelarne äro fäämnets öfre, men ej detsammas under
stade.
blomman belägna del, e stiftet.
i
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Fruktbladen, hvilka likasom blommans öfriga bladorga
ner, äro merendels ordnade i krans, kunna vara såväl sam
manväxta som skilda från hvarandra. Om
fruktbladen äro flera och kanterna hos hvarje
blad sammanväxta sinsemellan, hvarigenom
hvart och ett fruktblad bildar ett helt för
sig, så säges växten hafva flera pistiller, lika
många som fruktblad finnas. Hos bladpistil
len inträffar ofta att fruktbladens nedre de
lar sammanväxa med hvarandra på ett eller
Fig. 99. Pistil annat sätt, hvarvid endast ett fruktämne upp
lerna hos Ni står, under det att fruktbladens öfre, stift
gella arvensis. och märke bildande delar, förblifva fria. Äfven i detta fall säges växten ega flera pistiller, af samma
antal som stift och märken. Också af axelpistiller kunna

Fig. 100. Pistillen hos Melandrium sylvestre.

Fig. 101. Blomman hos Carum carvi i längdgenom
skärning.

flera än en förekomma inom samma blomma, om nemligen
de af fruktblad bildade stiften och märkena äro fria. Sammanväxningen emellan de skilda fruktbladen sträcker sig ofta
ända till och med stiften och märkena. Sålunda gifves det
många växter, hos hvilka stiften äro mer eller mindre hop
växta och slutligen äfven sådana, der icke ens märkena äro
fria. Dylika växter sägas hafva endast en pistill med an
tingen endast ett märke eller också flera märken i spetsen
af till större eller mindre grad hopväxta stift. Finnes blott
ett fruktblad inom blomman, så har denna naturligtvis också
endast en pistill.
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Fig. 102. Pistill hos Iris pseudacorus; a m ärke, b stift, c fruktämne.

'Fig. 103. Pistill hos guldvifvan.

Bladpistillens fruktämne kan vara ett-, två- eller flerrummigt, allt efter fruktbladens
inbördes ställning och olika sätt
att hopväxa. Äfven axelpistillens
fruktämne kan hafva flera än ett
J?
rum och beror detta af i fröfästet
Fig. 104. A. Tvärgenomskär uppkomna fördjupningar.
Blommor med både ståndare
ning af fruktämnet hos Me
ny anthes trifoliata; B . Tvär och pistiller kallas sam - eller tvågenomskärning af fruktäm
net hos Hypericum perfora könade (hermafrodita).
tum.
Blomdelarnes antal är enligt
regel olika hos den monokotyledona och den dikotyledona
växten. Så är hos den förras blomma tretalet det herskande,
medan inom den senares fyra- och femtalet är det vanliga.
II. Den ofullständiga blomman saknar en eller flera
af de ofvan nämnda blomdelarne. Den kan vara ofullstän
dig såväl med afseende å hyllet som befruktningsdelarne.
Då alla hyllebladen äro af samma färg, hvarvid man
icke kan särskilja ett foder och en krona, så benämnes hyl
let blomkalk. Kalken är foderlik, om hyllebladen äro gröna,
och kronlik, ifall de äro färgade. I likhet med fodret och
kronan, kan kalken vara likformig och olikformig. Vidare
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kan den vara dubbel, d. v. s. bildad af två bladkransar,
eller enkel, i hvilket fall den består af en enda krans af

Fig. 105. Den enkla kronlika
kalken hos Caltha palustris.

Fig. 106. Blomman hos
hafren.

blad. Hos många växter är hyllet ersatt af små blom fjäll,
och slutligen gifves det växter med blommor, hos hvilka hyl
let helt och hållet saknas och der befruktningsdelarne till
följe häraf äro bara eller nakna.
Skild- eller enkönad (diklin) kallas den blomma, som
har blott endera slaget af befruktningsdelar. Om i blomman

Fig. 107. En tvåkönad
blomma hos asken.

Fig. 108. Ett starrgräs; a hanblommor, b honblommor.

endast ståndare förekomma, så benämnes den hanblomma,
och honblomma, om den innehåller endast pistiller. Han- och
honblommorna kunna finnas på samma stånd eller växt, som
då kallas sambyggare, eller också på skilda stånd af samma
växtslag, tvåbyggare. Då hos samma slag af växt förekomma
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såväl en- som tvåkönade blommor, vare sig på samma eller
skilda stånd, så kallas växten mångbyggare (polygam).

Fig. 109. Hängen af Salix pentandra;
e f hänge med hanblommor, $ hänge
med honblommor.

Fig. 110. Blommor af
asken; a hanblomma,
b tvåkönad blomma,
c honblomma.

VII.

Frukten.
Efter befruktningen bortdör vanligen pistillens märke
och stift, medan fruktämnet utvecklas och ombildas till frukt.
Frukten är således i sjelfva verket ingenting annat än det
mognade fruktämnet och består derföre af samma delar som
detta, men ofta i hög grad förändrade.
De delar, af hvilka frukten utgöres, äro frögömmet, som
är bildadt antingen af ett eller flera fruktblad eller af blom
axelns urhålkade spets, de innanför frögömmet befintliga
fröna och fröfästet.
I. Efter frögömmets olika beskaffenhet och sätt att
öppna sig vid fruktens mognad, kan man särskilja följande
olika slag af frukter.
1. Vid mognaden torra och
a) slutna, d. v. s. affallande, utan att derförinnan hafva
öppnat sig.
N ö t kallas hvarje torr, sluten frukt, hvars frögömme
är hårdt. Hos vissa växtgrupper bär denna frukt olika namn.
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Fig. 111. Hasselnötter.

Fig. 112. Almens vingfrukt.

ss. smånötter, Jcarpeller o. s. v. Är frögömmet försedt med
vinglika kanter, så bildar nöten en s. k. vingfrukt. I all
mänhet är nöten inom blomman; men den kan också sitta
under denna och kallas då skalfrukt.

Fig. 113. Skalfrukt med
fjun af Aster tripolium.

Fig 114. Ett rågkorn; a frukt
väggen, b fröskalet, c fröhviten,
d växtämnet.

H innfrukten har ett hinnaktigt frögömme, som fast om
sluter fröet.
Till slutna frukter hör äfven den
dubbla skalfrukten, som är belägen under
blomman och vid mognaden delar sig i
tvenne hälfter, kallade delfrukter, hvilka
affalla, men utan att derförinnan öppna sig.
Fig. 115. Kummin
b) kapselartade, d. v. s. affallande,
örtens dubbla skal
frukt, hvars båda efter att hafva öppnat sig, för att utsläppa
delfrukter äro åt fröna.
skilda.
Hvarje kapselartad frukt benämnes
fröhus eller kapsel. Egendomliga slag häraf äro
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A

B

Fig. 116. Frukten hos Viola tricolor;
A tillsluten, B öppnad.

Fig. 117. Den öppnade
skidan hos löfkojan.

Skidan, som vanligen är tvårummig och bildad af två
fruktblad, med fröna fästade i båda fogarne, utmed hvilka
frukten öppnar sig;
B aljan, som är enrummig och bildad af
ett fruktblad, med frö
na fästade i fogen samt
öppnande sig såväl
längs efter denna som
medelnerven.
Ifrån baljan skilja
sig de s. k. kapsellika
karpellerna deri, att de
Fig. 118. Sluten och öppen balja hos en i allm änhet uppstå flera
ärtväxt.
efter hvarje blomma
och öppna sig endast längs efter fogen.
2. Vid mognaden saftiga och slutna:
B ä ret utmärker sig genom det till en köttig, saftig
massa uppsvälda frögömmet.
Stenfrukten har frögömmets inre del benhård, hvaremot
den yttre delen är köttig och saftig.
Hit kan äfven räknas den s. k. äpplefrukten, hos hvilken det flerrummiga frögömmet är inneslutet i det urhålkade, köttigt uppsvälda fruktfästet.
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A

Fig. 119. Kapsellika karpeller hos
Poeonia officinalis.

Fig. 120. En härklase af
röda vinbärsbusken.

II. Genom att frömjölet öfverflyttas till pistillen, in
tränger i fruktämnet och kommer i beröring med fröämnena,

Fig. 121. Stenfrukten hos
Prunus spinosa, itudelad
på tvären.

Fig. 122. En äpplefrukt i längdgenomskärning; a frukterna, b
fruktfästet.

bildas af dessa fröna, hvilka äro bestämda till att fortplanta
växten.
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Hvarje frö har ett omhölje, fröskalet, och innanför detta
kärnan.
Frökärnan utgöres af två delar, vä xt
äm net och fröhviten, hvilken dock ofta
saknas. Växtämnet är fröets vigtigaste
del, ty det utgör den blifvande växten i
A
fröskalet.11” dess första början. Fröhviten, som till
sin beskaffenhet kan vara mycket olika,
innehåller de för växtämnets utveckling erforderliga närings
ämnena.
Växtämnet består af rotäm net, som utbildas till rot,
stam äm net, som uppbär hjertbladen och i sin spets stam knop-

Fig. 124. Hvetets växtämne; arotämnet, fthjertbladet, c stamknoppen.

Fig. 125. Fröhuset hos Sagina nodosa genomskuret
på längden.

p en , genom hvars utveckling stamämnet tillväxer, samt slut
ligen ett eller två, sällan flera, hjertblad.
III. F röfästet eller den blommans stamdel, som in
tränger i frukten och der gifver fäste åt fröna, kan än ut-

Fig. 126. Frukten hos Viola tricolor.. Fig. 127. Tvärgenomskär
ning af frukten hos Hypericum perforatum.
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göra sjelfva bottnen af frukten, än vara förlängdt och då
fritt eller fästadt vid frögömmets väggar, eller, såsom i all
mänhet är fallet hos flerrummiga frukter, fästadt i inre vin
keln af hvarje rum.

ANDRA KAPITLET.

Om de Krypto^ama växternas yttre organer.
D et har förut blifvit sagdt, att hos de kryptogama väx
terna fortplantningsorganerna äro mer eller m indre otydliga
och att dessa växter häri skilja sig från Fanerogamerna.
Dock äro Kryptogamerna icke helt och hållet utan köns
organer; det är endast inom de lägst stående grupperna,
som könsfortplantning ännu icke med säkerhet är känd. Vi
dare utmärka sig Kryptogamerna deri, att de icke utbilda
verkliga frön med ett växtämne, utan s. k. groddkorn eller
sporer, genom hvilka växten fortplantas, och som bestå af
ett likartadt innehåll inom ett mycket tunt skal *). Förök
ningen kan äfven ske genom knoppar, hvilka frigöra sig från
moderväxten.
Som denna stora afdelning inom växtriket sönderfaller
i flera grupper, hvilka sinsemellan förete betydande olikhe
ter, så skola vi i följande korta framställning af hithörande
växters yttre organer, behandla hvar grupp för sig. De vigtigaste af dessa grupper äro: Ormbunkar, M ossor, A lger,
L afvar och Svampar.
I. Ormbunkarne. Dessa växter hafva en tydlig rot
och stam, som kan vara ofvan- eller underjordisk, samt väl
utbildade, ofta delade eller sammansatta och i början inrul*) Det är på grund häraf, som Kryptogamerna också blifvit be
nämnda sporväxter , i motsats till Fanerogamerna, som då kallas Frö

växter.
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Fig. 128. En ormbunke.

lade blad. På baksidan af dessa utbildas små gyttringar af
ett slags frukter, kallade sporgömmen, hvilka äro enrummiga
och innesluta en mängd små, ofta för
A \A\

^*5'det hos en ^ormbunke.
af blaFig. 130. Tvenne förgrodder
Sporgömmena äro förenade gruppvis och hvar- blotta ögat osynliga sporer. D å sporje sadan grupp ar tackt
r
af ett svepefjäll.
gömmet är moget, brister dess vägg

sönder och sporerna utkomma.

4
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Den frigjorda sporen utbildas icke, såsom växtämnet i
fröet, omedelbart till en ny, moderväxten liknande planta,
utan den gifver endast upphof åt en s. k. förgrodd, på hvilken ormbunkens han- och honorganer uppkomma. Först nu
uppstår ur honorganet, efter föregången befruktning, en ny
ormbunke.
Mycket olika till utseendet, men med afseende å fort-

Fig. 131. Två stånd af en fräkenväxt; det högra fruktbärande.

Fig. 132. En lummerväxt.

plantningen närstående med ormbunkarne, äro frä ken- och
lummerväxterna.
II. Mossorna hafva äfven rot, stam och blad mesta
dels tydligt åtskilda. De sistnämnda äro små och enkla
samt hafva vanligen en midtelnerv. Han- och honorganerna
sitta i toppen af stammen eller dess grenar, eller också på
sidorna af densamma i bladvecken.

51
Efter befruktningen utbildas i honblomman ett sporgömme, hvilket uppbäres. af ett fint, mer eller mindre långt
skaft. Hos Bladmossorna är sporgömmet täckt af en s. k.

Fig. 133. Han- och honplantan hos björn
mossan.

Fig. 134. Ett sporgömme, med locket aflyftadt från den tandbeväpnade mynningen.

mössa samt öppnar sig vid mognaden derigenom, att dess
öfversta del lösgör sig i form af ett lock, hvarefter sporerna
utkomma genom den med tänder ofta försedda mynningen.

Fig. 135. En lefvermossa-,
a ett uppsprunget sporgömme.

Fig. 136. Förgrodd med en
framväxande mossplanta.
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Hos andra mossor, de s. k. Lefverm ossorna, saknar sporgömmet både mössa och lock. Det delar sig i 4 flikar, hvarefter sporerna utkastas.
Ur den groende sporen uppkommer en trådlik förgrodd,
som, utan föregående befruktning, alstrar talrika knoppar,
hvilka utvecklas till stam och blad.
III. Algerna, såväl som lafvarne och svamparne, afvika från de föregående förut beskrifna Kryptogamerna deri,

Fig. 137. En gren af en Fuc-usart med sporgömmen i toppen.

Fig. 138. En gren af en Sargassum-art.

att hos dem rot, stam och blad i allmänhet icke äro åtskilda.
Algerna lefva i sött eller salt vatten, oftast fastväxta vid
andra föremål, såsom stenar, klippor o. s. v.
Till sitt yttre utseende äro de mycket omvexlande. De lägst stående af dessa växter
äro ytterst små och bestå af enkla blåsor,
under det att de högre formerna kunna vara
Fig. 139. En Pro- mer eller mindre greniga och uppnå en
förstorad.
langd af flera hundra fot.
IV. Lafvarne, hvilka växa på naken
jord, stenar och trädens bark, visa äfven en stor mångfald
af former. De på marken lefvande arterna äro ofta uppräta och busklikt greniga. En del på träd förekommande
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Fig. 140. Den på berg växande
renlafven.

Fig. 141. Den i synnerhet på barrträdens grenar och stammar förekommande skägglafven.

former kunna vara ned
hängande och tofviga
eller platta och utbred
da. Lafvar, hvilka lefva på stenar, hafva ofta
utseende af skorplika
fläckar.
V. Svamparne ut
göra en mycket stor
och tillika formrik
växtgrupp. De lefva
i allmänhet på andra
växter eller djur, eller
också i jord, som är
rik på multnande äm
nen. Den i vätskor
ofta uppkomna jäsnin
gen förorsakas af en

Fig. 142. Vägglafven, som
förekommer skorplikt utbredd på trädstammar,
gärdesgårdar o. s. v.

mycket lågt stående svamp, den s. k. jästsvampen, som är
bildad af en eller på sin höjd några få enkla blåsor. Till
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Fig. 143. Jästsvampen, mycket förstorad.

Kig. 145. Gräsrost.

Fig. 144. Potatissvampen.

Fig. 146. En mögelsvamp, den s. k.
penselsvampen.

Fig. 147. Flugsvampen.
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Fig. 148. Champignonen.

de lägre svamparne höra
vidare potatissvampen, som
frambringar potatissjukan,
det så allmänt förekomman
de möglet, rost och brand,
hvilka lefva på olika sädes
slag, m. fl. Till de högst
stående svamparne höra åter
den giftiga flugsvampen, de
matnyttiga champignonerna,
riskan, kosvampen, murklan
o. s. v.

TREDJE KAPITLET.

Om växternas inre byggnad och lifsyttringar.
Af hvad vi hittils lärt oss känna om de högre växterna,
veta vi, att de bestå af rot, stam, blad (örtblad), blomma
(blomblad) och frukt (det utbildade fruktämnet). Vi hafva
också gjort bekantskap med flera af de formolikheter, som
de särskilda organerna visa, samt derunder funnit, att dessa
organer icke uppkomma samtidigt, utan efter hvarandra i en
bestämd ordning, först rot, stam och blad, derefter blomman
och sist frukten. Slutligen är det numera icke heller obe
kant för oss, att roten, stammen och bladen ombesörja väx
tens näring och tillväxt samt att blomman och frukten hafva
fortplantningen till sin uppgift. Men ännu känna vi intet
hvarken om växtens inre byggnad, härden för sjelfva lifvet,
eller om de förrättningar, näringen, befruktningen och fort
plantningen, genom hvilka lifvet yttrar sig. Det är detta,
som vi i det närmast följande skola söka göra oss reda för.
För att ett frö skall kunna gro fordras, att det har
tillräcklig tillgång på vatten, luft och värme. Ifall dessa för
groningen nödvändiga vilkor samtidigt inverka på fröet, upp
mjukas och spränges fröskalet, hvarefter växtämnet likasom
väckes till lif. På bekostnad af frökärnans nu upplösta hvite,
eller, ifall den saknas, genom de i detta fall uti hjertbladen
ofta i riklig mängd magasinerade näringsämnena, börjar det
lilla växtämnet utbildas. Dess rotämne tränger ned i jor
den eller också utvecklas birötter från stamdelen strax un
der hjertbladet eller hjertbladen, hvilka senare ofta upp-
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skjuta ofvan jordytan, för att snart derpå, efter att hafva uppfylt sin bestämmelse bortdö. Ur den emellan hjertbladen,
eller innanför hjertbladet, då det är ensamt, befintliga stam
knoppen, utvecklas stammen med dess blad, hvilka, allt ef
ter som stammen tillväxer, bildas, det ena efter det andra.
Denna den unga plantans förmåga att fortväxa, äfven
sedan de i fröet varande näringsämnena blifvit uttömda, be
ror derpå, att den numera sjelf är i stånd till att från sin när
maste omgifning upptaga den för dess tillväxande erforderliga
födan. De växtdelar, som utföra detta arbete, äro förnämli
gast roten och bladen. Födoämnena, som inkomma i väx
ten, hemtas af de nämnda organerna i flytande eller luftformigt tillstånd ur jorden och luften. Efter att hafva blifvit upp
tagna, fortledas de genom växtens skilda delar och tillgodo
göras af dessa. Huru detta tillgår kunna vi emellertid icke
fatta, innan vi kastat en blick i växtens inre och gjort oss
bekanta med dess byggnad.
Vid frågan om de kryptogama växterna sades det, att
de minst utbildade bland dem bestå af en eller några få
med hvarandra förenade blåsor, s. k. celler. Dylika celler,
hvilka uppträda ensamma eller i ett fåtal hos dessa växtrikets
lägsta och enklaste former,
bilda uteslutande äfven de
högre, sammansatta växterna,
men förekomma här i stora
massor, och äro sinsemellan
förenade i s. k. cellväfnader.
Hvarje yttre organ, från ro
ten ända upp till frukten, är
bildadt af föreningar utaf såöppningar.
dana invid hvarandra lagra
de celler. De snart sagdt oräkneliga former, hvari organerna
uppträda, bero på cellernas mångfaldigt olika sätt att grup
pera sig.
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Fig. 150. Olika slag af kärl; a spiral-, b ring-, c nät-,
och d punkterade kärl.

Icke sällan inträffar, att väggarne emellan på hvarandra
liggande celler upplösas, hvarvid långa rör uppstå, som be
nämnas häri. Föreningar af kärl med celler kallar man
härlhnippen. Det är blott de fanerogama växterna och ormbunkarne, som hafva kärl. De saknas hos alla andra växter.
a* ^

Cellerna äro vanligen så små,
att de icke kunna ses med blotta
ögat. Deras ursprungliga form är
den runda, men förändras ofta un
der tillväxten. Långsträckta celler
förekomma allmänt, men äfven korta
och kantiga.

Cellen består af en tunn hinna, mem
bran, som bildar dess vägg utåt,
samt af ett innehåll i dels flytande,
dels fast, olöst tillstånd. Membra
Fig. 151. Spiralkärl jemte
a märg- och b vedceller. nen visar inga spår af öppningar.
Icke desto mindre kunna vätskor
genomtränga densamma och sålunda
både inkomma i cellen och åter derifrån utgå. Denna egendomliga före
Fig. 152. Nästan runda celler. teelse har man benämnt diffusion.

59
Diffusiori inträffar så snart tvenne vätskor, i olika grad
utspädda, äro skilda från hvarandra genom en växt- eller
djurhinna. Dervid visar sig då, att, ehuru hinnan sak
nar hål, så blanda sig vätskorna å ömse sidor om den
samma med hvarandra ända till dess de äro i lika grad
utspädda.
Nu är fallet det, att de små celler, som bilda rotspetsarne, i sig innehålla en tjockflytande vätska, vida
tjockare än vattnet i jorden. Detta är afskildt från rot
cellernas innehåll endast genom dessas tunna membraner.
Diffussion blir häraf en nödvändig följd. Den tjocka vät
skan i rotcellen upptager genom membranen vattnet, som
i sig innehåller upplösta näringsämnen, och utspädes af
detta.
Men den sålunda i roten inkomna näringssaften är
ännu rå eller olikartad med växtens kroppsmassa. Den må
ste derföre förvandlas innan den kan bilda nya växtdelar af
samma beskaffenhet, som de redan för handen varande. För
detta ändamål fortledes saften från roten genom stammen
upp till bladen. Dessa hafva på sin yta, i synnerhet den
undra, en mängd med små, för blotta ögat osynliga öppnin
gar, s. k. Jclyföppningar, genom hvilka såväl det öfverflödiga
vattnet afdunstar, som luft intränger i
växten. Närmaste följden af denna
verksamhet är, att den råa näringsvätskan göres tjenlig till nya delars
utbildning och de gamlas underhåll.
Innan vi nu gå att efterse huru den
färdigberedda födan kommer växten
till godo, skola vi stanna ett ögonblick,
för att besvara frågan: hvarigenom förFig. 153. En öppen och m år näringssaften att från roten stiga
sluten klyföppning.
.
upp mot hoj den? — Om man nedstic
ker ett fint rör i ett glas med vatten, så visar det sig, att
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vattnet i röret höjer sig öfver det omgifvande vattnet. Ju
smalare röret är, desto större höjd uppnår vattnet i detsam
ma. Den kraft, som åstadkommer detta, kallas kapillär- eller
hårrörskraft. Samma kraft är också verksam hos växterna
vid saftströmningen i deras inre. De celler, i hvilka denna
försiggår, äro i allmänhet långa och smala och utöfva derföre här samma inflytande, som det fina röret i vattengla
set. — En annan icke mindre vigtig orsak till näringssaf
tens uppstigande i växten, hafva vi i den starka vattenafdunstning, som försiggår från bladens yta, och som är desto
betydligare ju torrare och varmare luften är. Genom denna
afdunstning uppstår en ständig vattenbrist i bladets cellväfnader, och härigenom underhålles åter en jemnt fortsatt
strömning af näringssaft till dessa organer.
Den på detta sätt till bladen fortledda och der färdigberädda födan bortledes från dessa till skilda delar af väx
ten, att för olika ändamål användas. Så lemnar en del ma
terial för rotens och stammens tillväxande samt för uppkom
sten af knoppar och nya blad, medan åter en annan del af
näringen tages i anspråk för vidare utbildning af växtens
inre väfnader. Hos fleråriga växter förvaras en del af nä
ringen för kommande behof dels i roten, dels också i stam
men, der den företrädesvis magasineras i närheten af knopparne, för att följande vår vid deras utsprickning komma
dem till godo.
Af de bladorganer, som till följe af den jemnt fort
gående näringsverksamheten uppkomma, det ena efter det
andra, äro blommans blad de sist utbildade. Dessa afvika
icke ensamt genom sin finare byggnad och sitt yttre utseende
från örtbladen, utan också genom hela sin verksamhet. Me
dan örtbladen jemte roten och stammen sörja för upptagan
det och förädlingen af växtens näring, så är blommans be
stämmelse att framalstra frön, genom hvilka sedermera vid
groningen nya växter, liknande föräldrarne, uppstå. I detta
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arbete deltaga emellertid de skilda blomdelarne på mycket
olika sätt. Hyllebladen, i synnerhet fodret, medverka härtill
hufvudsakligen endast derigenom, att de skydda de egentliga
fröredningsdelarne, ståndarena och pistillerna, genom hvilkas
samverkan fröna frambringas. Denna förrättning, som är
en af de allra vigtigaste i växtens lif, försiggår på följande
sätt. Då ståndarknappen är fullt mogen, öppnar den sig,
hvarvid det stoftlika frömjölet framträder. Detta öfverföres
nu till pistillens märke. Men oftast är det icke pistillen i
samma blomma med stånda
rena, som emottager det fri
gjorda frömjölet, utan van
ligen föres detta till en annan
blommas pistill. Att så alltid
måste vara fallet hos diklina
blommor är sjelffallet. De
hjelpmedel, som härför anli
tas, äro hufvudsakligen vin
den och insekterna. Dessa
sistnämnda besöka blomman,
för att tillgodogöra sig de saf
ter, som ofta afsöndras i dess
inre. Vid dessa besök stan
nar en del af frömjölet på
insektens kropp och följer
med denna till nästa blom
ma, der det fäster sig på pi
stillens fuktiga märke. Snart
derefter springer frömjölskornets yttre hinna sönder
och dess inre del nedväxer
Fig. 154. En öfversigtlig framställ såsom ett rör genom stiftet
ning af frömjölsrörens nedträngan in i fruktämnet. Här har
de genom stiftet och framträngan emellertid tidigare uppkomde till fröämnena.

62
mit små knopplika bildningar, s. k. fröknoppar. De nedväxande frömjölskornen framtränga ända till och delvis in
i dessa. Genom den i frömjölsrörets nedra ända inneslutna
vätskans inverkan på fröknoppen, utvecklas denna derefter
till ett verkligt frö med början till en ny växt. Får nu detta
frö gro, så uppstår af dess växtämne en ny, moderväxten
liknande planta, som tillväxer och utvecklar sig på samma
sätt, som den växt, hvaraf den uppstått.

FJERDE KAPITLET.

Om Systemet.
Otaliga äro de växter, som bebo jordens yta. Många
bland dem äro mer eller mindre olika, medan andra äro i
större eller mindre grad hvarandra lika. Alla de växter,
hvilka likna hvarandra i allt väsendtligt och hvilka alstra
nya sinsemellan och med föräldrarne likadana växter bilda
tillsammans växtrikets arter. Så tillhöra t. ex. alla blåsip
por en art, alla hvitsippor en annan, alla tallar och granar
i våra skogar en tredje och fjerde art o. s. v. De arter,
som mest likna hvarandra, i synnerhet till blommans delar,
bilda ett slägte. Derföre höra blåsippan och hvitsippan till
ett slägte, under det att tallen och granen äro arter af
ett annat.
För att beteckna, att hvarje växt utgör en art af ett
visst bestämdt slägte, så har man gifvit åt den två namn,
ett slägt- och ett artnamn. Sålunda heter blåsippan Ane
mone hepatica. Anemone är slägt-, hepatica artnamnet. Hvit
sippan kallas Anemone nemorosa. Som tallen och granen
utgöra arter af ett annat slägte, så hafva de äfven ett an
nat gemensamt slägtnamn och hvar sitt skilda artnamn. Tal
len kallas Pinus sylvestris; granens namn är Pinus abies.
De med hvarandra mest öfverensstämmande slägtena
sammanföras till en ordning eller också till en fam ilj. Flera
eller färre ordningar förenas i klasser, dessa i ännu större
afdelningar och af alla dessa grupper tillsammans bildas
sjelfva växtriket.
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Hvarje på ofvannämnda sätt ordnad uppställning af
växterna benämnes växtsystem . Genom ett sådant system
afses dels att lemna en öfversigt af växtriket i dess helhet,
dels också att lära igenkänna obekanta växter. Har man det
förra till hufvudmål, så är det nödvändigt att fästa afseende
vid alla organerna och de utvecklingsgrader växterna genom
gå, hvarefter dessa grupperas efter den större eller mindre
frändskap de sinsemellan visa. Härvid komma då de växtgrupper, som i det väsendtligaste likna hvarandra, att också
i systemet stå hvarandra närmast. Ifall växterna på detta
sätt ordnas efter inbördes frändskap, så är systemet natur
ligt. Men växterna kunna äfven fördelas uti större eller
mindre grupper, på grund af de likheter och olikheter de
sinsemellan visa endast i anseende till ett eller par organ.
Man har då ordnat växterna i ett s. k. honstgjordt system. Här
vid inträffar ofta, att växter, hvilka icke hafva någon nära
slägtskap med hvarandra, ändå komma att sammanföras inom
samma grupp. En verklig kännedom om växterna kan ge
nom ett så beskaffadt system icke vinnas; deremot kan man
genom användande af detsamma med lätthet taga reda på
en obekant växt.
Många konstgjorda system hafva blifvit uppstälda. Det
förnämsta och användbaraste af dem alla är Linnés Sexual
system. Linné gaf åt sitt system detta namn, emedan han
deri valde till indelningsgrund växtens könsdelar, ståndarena
och pistillerna. Växtriket sönderfaller efter detsamma i 24
klasser och hvarje klass i flera eller färre ordningar. Kän
netecknen på dessa klasser och ordningar inhemtas genom
den öfversigt, som här lemnas af ifrågavarande system.

Linnés Sexual-System.
I. V äxter med tydliga befruktningsdelar
(Fanerogam er).
1.
samma hylle).
A.

Samkönade: hermafroditer (stånd, och pist. inom

Ståndarena fria från hvarandra och pistillen.
a. Ståndarena ungefär lika höga.

(Ordningarna bestämda af pistillernas antal).

1 kl. Monandria.

i ordn. Monogynia.

2 kl. Diaadria.

i

(Stånd. 1.)

(Stånd. 2.)

1

1U

3 kl. T riandria ..............................1 I
(Stånd. 3.)
i'2

4 kl. Tetrandria........................ (1
(Stånd. 4 )
12
'1
2

5 kl. Pentandria........................
(Stånd. 5.)

33

v
r>
33

r>
33

55

>3
33

f1

33
33
33

i
r

j

0

3
4

6 kl. Hexandria........................j 1 2
(Stånd. 6.)

. s. v.
Monogynia.
. s. v.
Monogynia.
Digynia.
Trigynia.
Monogynia.
Tetragynia.
Monogynia.
Digynia.
Penta-Decagynia.
Polygynia.
. s. v.
Monogynia.
Tri-Hexagynia.
Polygynia.
. s. v.
0

33

0

0

5
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7 kl. Heptandria.

(Stånd. 7.)

8 kl. Octandria

. .

(Stånd 8.)

9 kl. Enneandria.

(Stånd. 9.)

10 kl. Decandria . .
(Stånd. 10.)

11 kl. Jlodecandria. .

(Stånd. omkr. 12.)

1 2 kl. Icosandria.

(Stånd, flera än 12 (20), fa
stade på fodret.)

13 kl. Polyandria.

(Stånd, flera än 12, fästade
på ett från fodret fritt
fäste.)

1 ordn. Monogynia.

( 21

5’ Monogynia,

3
4

» Digynia.
w Trigynia.
” Tetra-Pentagynia.

1

w Hexagynia.

( 21

59 Monogynia.
59 Digynia.

( 34

59 Trigynia.
59 Pentagynia.

J1
12
!1

99 Monogynia.
*9 Digynia.

2

59 M onogynia.
59 D i-Pentagynia.

3

59 Polygynia.

( 21

99 M onogynia.
99 Di-Pentagynia.

b. Ståndarena olika höga, 32 kortare
än de öfriga.
’5 Polygynia.
(Ordningarna bestämda af fruktens beskaffenhet.)

14 kl. Didynamia........................

i ordn. Gymnospermia.

(Fyra frölika smånötter.)

(Stånd. 4, hvaraf 2 liögre.)

2

15 kl. Tetradynamia . . . .

jI 1
j
I. 2

(Stånd 6, hvaraf 4 högre.)

99

Angiospermia.

9'

Silieulosce.

99

Siliquosce.

(Frön inom ett fröhus.)
(Skidor korta.)

(Skidor långa.)
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B.
a. med hvarandra

Ståndarena förenade.

medelst strängarne i en eller flera stammar

(Ordningarna bestämda af ståndarenas antal.)

1 ordn.

16 kl. Monadelphia . . .
(i en stam.)

17 kl. Diadelphia . . . .
(i två stammar.)

18 kl. Polyadelphia.

!

(i flera stammar.)

b. med hvarandra

2 y>
3 »
1 »
2 5?
3 »
1 »

Pentandria.
Decandria.
Polyandria.
Hexandria.
Odandria.
Decandria.
Polyandria.

medelst knapparne till ett rör kring
pistillens stift.

(Ordningarna bestämda af blomställDingen och blrns könförhållande *).
1 ordn. Polygamia cequalis.
(Blomkorgar med alla blrna
2-könade.)

2 » Polygamia superflua.

(Blomk. med 2-könade blr
i disken och honblr i
kanten.)

19 kl. Syngenesia . . .

(stånd. 5, förenade med x
knapparne.)

>5

Polygamia frustranea.

(Blomk. med 2-könade blr i
disken och könlösa i kan
ten.)

4 » Polygamia nesessaria.

(Blomk. med 2-könade blr
i disken, men med ofrukt
sam pist., och honblr i
kanten, fruktsamma.)

*) Hartman har uti Handbok i Skandinaviens Flora indelat kl.
Syngesia i 2 ordningar, Monoclinia : alla med köndelar försedda blr
2-könade, och Polyclinia : diskblrna 2-könade, kantblrna med endast
pistill.
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5
6

» P olygam ia segregata.
(Blr med enskilda foder
inom den gemensamma
holken.)
» M onogam ia.
(Blr 2-könade, oftast en
samma.)

c. med pistillen till en könpelare.

(Ordningarna bestämda af ståndarknapparnes antal.)

1

1 ordn. M onandria.

2

n

S. V.
2. Skildkönade: diklina (stånd, och pist. O.
inom
skilda hyllen.
a. Alla blommorna diklina.
(Ordningarna bestämda af ståndarenas antal.)

1 ordn. M onandria.
2 55 Triandria.
(Han- och honblrna på sam
3 55 Tetrandria.
ma stånd.)
4 55 Polyandria.
1 55 M onandria.
2 55 D iandria.
3 55 Triandria.
22 kl. Dioecia........................... 4 55 Tetrandria.
(Han- och honblr på skilda 5 55 Pentandria.
stånd.)
6 55 Octandria - Polyan
dria.
5
5
M
onadelphia.
7

21 kl. Monoecia . . . .

(Ståndarstr. hopväxta.)

b. Hos samma art hermafrodita blr jem te de diklina.

(Ordningarna bestämda af de en- och tvåkönade blrns förekommande
på samma eller olika stånd.)

23 kl. Polygamia.

1 ordn. Monoeoia.

(Enkönade blr på samma
stånd med de 2-könade.
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2 ordn. Dioecia.

(Enkönade blr på olika
stånd med de 2-könade.)

IL Växter med otydliga befruktningsdelar.
24 kl. Cryptogafflia.

1 ordn. Filices.
(Ormbunkar.)
o. s. V.

-e® 'cQ ra> d-

Rättelser:
Sid. 1 rad. 10 :nedifr. står: saftströmning,
läs: saftströmning
)•> 3
» senare
sednare
14 >5
8
kunna
» kunna,
7 >5
» 16 » 6
Monokotyledo» Monokotyledoneerna
nerna
16 >5 5 >5
n Dikotyledonerna
»
Dikotyledoneerna
J)
4 uppifr.
29 »
Ax hos Plantago
>5 Ax hos en Plan
tago.
lanceolata.
41
n Blomman
» Blommor
3
>5 48
8 >5
« ännu icke med sä » hos en del växter
kerhet är känd.
icke är känd.
60
lö >5
» färdigheredda
» färdigberädda
>5

>5
>5

j

»5

>5

»5

t

>5

Följande L Ä R O B Ö C K E R säljas hos alla
bokhandlare i Finland:

Lärobok i Zoologin

af K. J. W. Unonius. Bearbetning efter J. E.
Bergroths öfversättning af d:r C. F. Liitken’s „Begyndelsesgrundene
af Dyrerigets Naturhistorie.“ Med 283 i texten intryckta träsnitt.
Inb. i pappband. 4 mark 50 penni.
Finlands Foglar, hufvufvudsakligen till deras drägter beskrifna af
Magnus von Wright. Förra afdelningen. 4 mark.
D:o d:o Sednare afdelningen, efter författarens död omarbetad med sär
skild hänsyn till arternas utbredning och utgifven af J. A. Palmen.
7 mark.
Fauna Fennica. Suomen eläimistö, nuorisolle. I—1Y. Nisäkkäät,
linnut, matelijat ja sammakot. Toimittanut A. J. Malmberg. 2 mk
50 penni.
N. J. Andersson'in Johdatus kasvi-oppiin. Suomalaiselle koululle sovittanut B. F. S. I. 29 kuvalla ja yhdellä taululla. Inb. 1 mark
25 p.
Oppikirja Luonnontieteessä kansakouluja varten. Paraimpain lähteiden mukaan toimittanut G. M. Celander. 145:11a puupiirroksella.
Kolmannesta parannetusta laitoksesta suomentanut P. W. Inb. 1
mk 25 p.
Finlands mollusker, beskrifna af A. E. Nordensköld och A. E . N y
länder. Med 7 plaucher. 3 mk 20 p.
Lärobok i oorganisk Kemi af P . T. Cleve, Fil. d:r, adjunkt vid K.
Teknologiska institutet, ledamot af vetenskaps-akademien. 10 mark
50 penni.
Lärobok i organisk Pharmakologi af B. F. FHstedt, adjunkt i me
dicinsk naturalhistoria och kemi vid Upsala universitet. (Fyra häf
ten med en pharmakognostisk karta.) Kompl. 15 mark.
Elementarkurs i Algebran af J. E. Bergroth. 4 mk 40 p.
D:o
i Geometrin af ./. E. Bergroth. Bearbetning efter C.
E. Mundts Lserebog i elementsere Plangeometri och Stereometri. Inb.
5 mark.
Tabeller till elementarlärobok i Fysiken af J. E. Bergroth. 1
mark.
Elementarkurs i Plana Geometrin af C. E. Mun dt. Öfversättning
och delvis bearbetning efter 4:de danska upplagan af J. E. Bergroth.
Med 167 i texten intryckta figurer. 2 mark.
Elementarkurs i geometrisk formlära och teckning. För sko
lornas behof. Af J. E. B. Andra genomsedda upplagan. 3 mark.
Från orter, der bokhandlare icke finnas, kunna reqvisitioner på
ofvanstående böcker insändas till

G, f . EDLUNDS Förlagsexpeflition i Helsingfors.

