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Bidrag till kännedomen om Nerikes Vegetation;
Osc. H a m n s t r ö m , Provisor.

af C.

JLjandskapet Nerike utgör en i vextgcograliskt hänseende
otvifvelaktigt ganska litet anmärkningsvärd del af Sverge; men
lika sannt, som detta är, lika så litet kan väl nekas, all orten
dock blifvit mindre undersökt, än den måhända förljenar. Insändaren af denna lilla upsals har tyvärr icke haft tillfälle att genomsöka någon större del af provinsen, ulan har hans verkningskrets måst inskränka sig till socknarne omkring Örebro.
Ehuru denna del af Nerike just är den förut mest undersökta,
hafva dock påträffats åtskilliga arter som ej äro uplagna i Gellerstedls Nerikes Flora, samt flera mindre allmänna på der icke
upgifna vexlställen, hvarföre han ansett sig böra offentliggöra
efterföljande. — Dessförinnan torde dock tillåtas honom nämna
några ord om nyssnämnda Nerikes Flora, som utgafs år 1831 af
d. v. Collega Schohe, Mag. J. D. G e l l e r s t e d t . Denna Flora,
utgifven, efter hvad dess titel tillkännager, endast i ändamål att
bereda Studerande Ungdomen i Örebro tillfälle alt för en ringa
utgift förskaffa sig en lärobok vid första handledningen i Botaniken, gör icke anspråk på fullständighet, då den efter obetydliga forskningar förfallades, såsom Insändaren, då sjelf Lärjunge
i Örebro Skola, beslämdt känner, på enträgen begäran af en nu
afliden Skolans Välgörare, som insåg, att bristen på en för de
obemedlade åtkomlig lärobok skulle tillintetgöra hans egentliga qfsigt: att äfven de Ynglingar, som egnade sig åt näringarna skulle få inhemta första grunderna af Botaniken. Till lön
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för författarens oegennyttiga, blott i afsigt att gagna åtagna, möda, blef hans arbete i Journalen N:o I 18 för 1831 högst orättvist nedsatt af en recensent, som icke bedömde detsamma efter
dess 'ändamål' ulan efter dess 'vetenskapliga fulländning,* på
bvilken Förf. enligt dess egna ord i förordet till boken afsade
sig allt anspråk. Såsom exempel på recensentens orättvisa må
blott nämnas, att det blifvil lagdt författaren till last, att han
icke gifvit växternas kännetecken på latin, då likväl kanske
hälften af de Ynglingar, för hvilka arbetet var amnadt, ej det
minsta kände latinska språket, så att förf. fann sig nödsakad att
söka uti boken, så mycket möjligt v a r , återgifva äfven växtnamnen på svenska, hvilket sednnre ej heller undgick recensentens hån. Att några medicinska och ekonomiska uplysningar,
strängt förkastade af recensenten, inllutit i boken, lärcr vara en
följd af den omnämnde Välgörarens uttryckliga fordran, hvarpå
väl något afseende borde göras, då utan hans frikoslighct troligen ännu saknats icke blolt denna Flora, ulan ock beständig undervisning i llotanikcn vid Örebro Högre Lärdoms- och Apologist-skola. Insändaren har ej kunnat neka sig nöjet, alt med
denna korta uplysning göra någon rättvisa åt H:r Gellerstedts
nog myckel klandrade arbele.
De vexter, som i följande förteckning äro Utmärkta med tecknet *, saknas i Gellerstedts Nerikes Flora.
Monaiidria:
* H/ilitiH xnrgaluni L. Vexer vid en stenmur vid landtstället Sommarro nära Örebro.
Diaiidria :
Cirara alpina L. Reträtten vid Örebro.
* Veronic.a /irder/rfo/ia
L. Åkrar omkring Örebro, så väl
Norr som Vester ul.
Veronica Aumra/lis L. I en bäck vid Eke by prostgård.
Utrioularia vulgär it L. Lillåu vid Örebro.
Ulric.nl arin intermedia Hayn. Carislnnd.
Srhoenns fuscus
by Sn.

Triandria:
L. Kärrängar vid Almby och Mark i Alm-
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* Scirpus Caric/s Relz. Prostlyckan vid Örebro; Mark,
Almby d e
* Scirpus tyloalieiH L. Vid Örebroån flerestädcs; äfven
vid Lill An.
Mtiaphorum vaginntum L. Mellan Latorp och Garphyltan.
* Phlenm pralense ,9) nodosum Ha. Flercstädes på ängsbackar vid Örebro. Insändaren har lyckt sig observera alt Plil.
pratense L.. då den vexer på backar eller högländlare mark
oftast har strået vid roten lökformigl upsvälldl.
Mil in m effusum L. På Landshöfdingcns holme iOrebroå.
* Holcus lanatui L. På Vinön i Hjelmaren vid Södra
Byn på några ställen ymnigt.
* Avena e/ntior L. Utmed Örebro-åns stränder ej sällsynt.
ftlonlia foiitana L. Kelrätten vid Örebro.
Montiu fan t ana fi) major. Källdrag vid Garphyltan.
Tetrandria:
* Galium Molhtgo L. Vid vägen mellan Örebro och Almby 5 i en smedstäppa vid Garphyltan.
Polamogelon compressus L. Skerbäcks Lastageplats vidOrebro.
Penlandria:
* Eehium ute/gare L. Carlslund.
Pnlmonaria officiimlis L. Nära Rynningc Mällösa Socken.
Echiiiospermuii Lappnia I.ehm. Kihls Kyrkbacke; Latorp;
Snaflunda.
* Gentiana A marel fä #) lingul al a Ho. Hökcrkulla äng
i Thysslinge S:n
* Couvo/vu/i/s sepium L. På Hjelmarens strand vid Segersjö Lennäs S:n.
Verhatcum nigrum L. Snaflunda; Hökcrkulla.
I
Solamim Dulcamtira L. Vid Hjelmaren flereslädes; Dy Ila
åns stränder.
Campanulu palula L. En äng vester från Örebro; Almby
fl. st. Vid Landlslället Lugnet söder om Örebro; Garphyttan
ymnigt.
Canpanula Trachelium L. Tarsta Borg Skyllersta S:n af
Farm. Stud. L i n d q v i s t .
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Campanufa Cervicaria L. Mellan Resta Gästgifvaregård
och Lennäs.
Campaunla laiifolta L. Vid landtslallena Lugnet och Sommarro.
* Campunula glomerala L. På en ang till höger om vägen från staden utom Örebro södra tull. Sommarro.
Lobelia Dortmuiina L. lljelmaren utanför Arnängsholinarne.
Viola hirla L. Sommarro.
Impaliens Noli taitgere L. Skebäck; — Reträtten vid
Örebro. Ekeby prestgård.
Rhamnus calharlicus L. Södra skogen vid Örebro; Kruthuset; Thysslinge o. s. v.
Chenopodium polyspermum L. Skcback
Cuscula Europwa L. Hökerkulla äng på Galium borealc.
* Heracleum sphondylium /?) angustifolium Hn. Hökerkulla; Segersjö; på begge ställena tillsammans med hufvudarten.
Peucedanum paluslre Mönch. Mellan Almby och Gellersta.
Conium macutatnm L. Vid Segersjö samt Lennäs prestgård.
* Daiicus Carola L. Södra Ladugårdsängen vid Örebro.
Åthamantha Libanotis L. Latorp.
Viburnum Opu/m L. Hökerkulla; Garphyttan: Resta.
Drosem rolnndifoUu L. Vid Kåfö Hofsta Socken.
He.vaudria :
Allium olpracenm L. Hökerkulla; Garphyttan.
Acorus Calamus L. En äng söder om Örebro; vid Anslå
tegelbruk; i Dylta å.
Junci/s filiformis L. Lennäs.
Pep/is Porlula L. I diken vid Kåfo.
Qctandria:
Daphne mezereum L. Hökerkulla.
* Epilobium virgatum Fries. Nära Tarsta Borg Skyllersta Socken af Farm. Stud. L i n d q v i s t .
* Oenothera biennis L. I en äng vid Källtorp Gräfve Sn.
Chrysosplenium alternifolium L. Reträtten vid Örebro
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Adoxa
moichat e/lina L. I bergsskrefvor vid Krulhuset, oslcr om Örebro.
Decandria :
Androineda
polifolia
L. Mellan Latorp och Garphytlan;
Lonnäs.
Pyrola chlorantha L. Garphyttan.
Sax ifråga Iridaclylites
/i) pelraa Hn. Stenmur vid qvarn
1
Örebro.
Silene inflaln Sm. Latorp.
Si/ene milans L. Landstiöfdingens holme vid Örebro; Hyddan etc.
* Si/ene noctiflora L. Nära Carlslund vid vägen.
Arenaria Irinervia L. Mellan Almby och Grllersla.
* St et/aria Friesiana DG. I Sommarroskogcn.
S/el/aria u/igiiiosa Murr. Vid vägen midlför Sommarro.
1.Hr/inis sylvestris Schk. Flerest. i Thysslingc sn., t. ex.
på Sjöholmen.
Spergn/a nodosa L. Almby, Ö. Mark o. fl. st.
Dodecandria :
Agrimonia
Eupatoria L. Vid Latorp.
(Reseda luleola L. fanns några år nära Carlslund; men är
«•fler är 1840 ej återfunnen).
Kuphorbia Em/a L. I grufhagen vid Latorp; — Vinteråsa nära Sanna.
Irosnndria :
Hona cinnumomea L. Kruthuscl.
Ilubus coesins L. Garphyttan.
Riibus Chamwmoru» L. Mellan Latorp och Garphyttan.
Polyandria :
lliinuiiculus
l.inguu L. Skebäck.
Haniiiiculut flammula (f) replam. Vid Hjelmaren I. ex. på
Vinön; afven vid Thjsslingesjön.
IlanuncAiltis po/yatUhemo» L. Hökerkulla; Garphyttan.
Didynamia:
* Mentha arvensis fij glabrala Fr. Vid Latorp.
Marrubium vulgäre L. På Vinön i Hjelmareu vid S. Byn.

Ififi

Clinopodium vulgäre L. Vid Garphyltan, Tarsta Borg Sky Ilersta Sn.
Melampyrum cristalum L. Hökcrkulla.
Melampyrum nemoromm L. Ladugårdsskogen vid Örebro.
Pedicularis sylcalica L. Garphyttan, samt mellan Garpliytlan och Frösvidahl; —Genvägen mellan Carlslund och Gräfve.
Tetradynamia:
* Draba nemorosa L. På en sandbacke utom Örebro
Norra tull af Farm. Stud. L i n d q u i s t .
Lepidiiim campeslre Br. Carlslund; Hökcrkulla; Lennäs.
* Arabis h intill a Scop. Latorp i grufvan.
Arabis ihaliana (3) vrbicohi Hn. Torftak flerestädes i
Örebro.
Cardamine amara L. Utmed en bäck på ängar söder om
Örebro till vensier om vägen ymnigt; I en bäck vid Almby;
Sommarro.
Buntas orienlalis L. Strax utom Örebro södra tull på
åkrar till höger från bladen; Garphylian.
Monadelphia:
Geranium sanguineum L. Hökerkulla.
Geranium si/valicum /?) fusligiatum Fr. Vid vägen nära
Sörbyskogen sydost från Örebro.
Geranium prutense L. Förekommer, trol. förvildad, i
liera gamla trädgårdar på Norr i Örebro; Sjöholmen Thyssiinge
Sn. ; Kihls preslgård; Garphyttau.
Diadelphia :
* Po/ygala nliginosa lleicb. Nära (Jrmesla Almby Sn.
* 1'olygalu romosa Schk. Hökerkulla.
Orobus vernus L. Hökerkulla.
* Lalhyrvs sylvrs/ris L. Vid Sommarro af L i n d q u i s t .
Lalhyriis paluslrts L. Leniiäs; Vinön i Hjelmaren.
Vicia cillosa Bolh. Vid Anslå.
* Trtfolium spadireum L. Hökerkulla; Gaiphyltan; —
en äng mellan Mark och Ormesta Almby Sn.
* Meiilolus officinalis Lam. Backe vid ån nära Örebro
quarn.

I6T
* JMelilotns viilgaris
Farm. Slud. L i n d q u i s t .

Willd. samma ställe som föreg. af

Syngenesia:
Apargia hispida Hoflm.
Angbacke vid Carlslund.
Lactuca muriifis Don. Garphytlau; Ullaviklint Kils Sn.
* Hiemcium cymosnm L. Hökerkulla; Garphyttan; Kruthusot vid Örebro några få ex. 1812.
Hieracinm
piilndosnm L. Mark Almby Sn.
* Cirhorium

Inlybns

L.

Vid va«cn

till Carlslund

från

Örebro pS höger.
Carluia viilgaris L. Hyddan.
Cirsiiim helerophyllnm
All. Vid vägen (ill Sörbyskogcn
sydost från Örebro. Garphyttan.
* Cirsiiim acaule All. I Hökerkulla ang ej sparsamt.
Ihdens cetmia fi) radiata Hn. På den s. k. Sahlfelztska
holmen, och Amängarua vid Örebro.
Tanacetum vulgnre L. Flereslades vid Hjelmaren t. ex.
vid Segersjö; på Vinön.
Amica
montaita L. Är ej så allmän omkring Örebro.
Vexer vid Garphyttan, och mellan Lennäs och Wretsta.
Aclulhea plarmica
L. Diken vid vägen till Landshöfd.
holme, Örebro.
Anthemis limloria
L. Garphyttan.
Gynandria:
Onhis lalifolia L. Arnangsholmarna och fl. st. vid Örebro.
Gymnadeiiia ronopsen Br.
Mellan Mark oeh Ormesta
Almby Sai. Tarsta Borg Skyllersta S:nO/i/irys myitdes L. Ej återfunnen vid Köpslå; men i ängen vid Tarsta Borg funnen 1810 af L i n d q u i s t .
* Epipactis
(iilhtruke

piiluslris

Crantz. Hökerkulla ang.
Monoeriu:
aiirliimnalis L. I en dam mellan Ekeby

och

A fm by.

* Spargiinimi/m milans fl) minimum
tågen mellan I.atorp och Garphyttan.
Spaiganiiim

rainosiim

Huds.

Hn. I skogskärret vid

Lillan, Oiebro.
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Carex dioica L. Hökerkulla.
Carex pauciflora Lighif. Mellan Garphyttan och Frösvidahl.
* Carex pulicaris L. O. Mark.
Carex teretimcula
Good. Mellan Carlslund och Snaflunda
vid vägen.
* Carex paratloxa Willd. Hökerkulla.
* Carex vireus Lam. En af Arnängarna vid Örebro.
Carex e/ongata L.
O. Mark Almby S:n; Hökerkulla
Thysslinge S:n.
Carex capillaris L. Mellan Garphyttan och Frösvidahl;
Adolfsbergs brunn o. s. v.
Carex ampullacea Good. Ånsla.
Carex monlana L. Hökerkulla.
* Carex pilnlifera
L. Skogskärr ir.ellan Latorp och Garphyttan; Krulhusct vid Örebro.
* Carex globtilaris L. Skogskärr mellan Latorp och Garphyttan; Hullet vid Lennäs prostgård.
* Carex ornithopoda Willd. Hökerkulla.
* Myriophyllum
alternifolium
DC. Hjelmaren vid Örebro.
Dioecia :
Hydrochnris
Morsus Rånat L. Segersjö Lennäs S:n.
Strutiiilcs
A/oides L. Leuuäs i eu bäck på 1'reslegårds
egor.
Taxns
Fraxinm
'1.

baccata

L.

excelsiur

Si I e n e a: Scandinuvia

Garphyttan.
Polygamia :
L. Hökerkulla.

in genera nat mal ta dispusita
ab
E. F r i e s .
Heformalis gencribus 1'omacearnm,
Alsinaceariim
de, a
styioruni nuniero fallaci potissiiiiurn sumtis, reslant Sileiwnriiiit
nccesse simul rcformaiida- Aiiliquilus proposita genera nec characteribus fixis nec affinitatis ncxu essc delinila, inde a S c o p o l i o omnes facile Bolanici perspexcrunt. Novam dianomen jain
anle pluers annos pollicitus sum: iuterea Cel. F e n z l nova-
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constructionis prodromum in E n d 1 ic h e r i Genera plantarum publicavit„ quem primum exspectare & conferre debui. Hoc facto
principi.a nostra in gcncre convenire facilc videbam. At cum
viri lau<dali genera ex maxima parte e capsula; loculis A dentibus uniice pendcrc vidcntur, etiam ad reliquas floris parles attendendum censeo, ut ad jam recepta genera, quousquefiei i possit, acccimmodenlur. Sequenlia agnoscimus Si/eiwarum genera,
neglectai Drypt, quod genus melius suae tribus typus.
A. Capsula baccata, indehiscens.
I. C u c u b a l u s Tournef. — Fenzl apud Emil. 1. c.
Peest in Flora uostra.
B. Capsula in tot denles, quot styli, dehiscens. Semina
timbilico marginali affixa.
II. A g r o s t e m m a L. Koch. Calycis tubus vcntricosus,
coriaceus, costatus; limbus quinque-partitus, laciniis foliaceis.
Petala tineari-unguiculata, lamina patula, basi nuda. Styli definile 5, stigmatibus nndique pilosis. Carpophoium planum. Gapsula unilocularis, apicc quinquedentata. Semina rcniformia. —
Genus a Cl. F e n z l aliisque cum Lychnide juiictum, c stigmatis indole jam Cell. R r a u n & K o c b restitucruiil. 1'ctalorum insertione hoc & sq. genus a reliquissiraul differre videntur.
Spec. 1. A. Githago L.
III. C o r o n a r i a Linn. pr. p. (Hört. Ups. p. 115). Genusmco
sensu restiluendum, licet a F e n z l cum Vitearia juugatur. Ab
Agroslemmate proximo dislinguilur carpophoro stipitiformi, petaloruiu lamina basi bidentata, capsula quinqueloculari; a I iscaria toto habitu, calyce induralo angulato 5-partito aliisque
notis. Typus C. coeli-rosa (Lychnis Auct. Viscaria henzl~).
Nulla species Hora- nostra; civis.
IV. L y c h n i s L. p. parte. Calyx cyliiidriciis (A) I. ventricosus (B) ajquahs (nec angulalus,) 5-deiitatus;
Petala ungue liueari, lamina plana basi coronula aueta. Styli 5, stigmat ib ils glabris latere intcriori papillosis. Carpophoium plus minus slipitatum. Cupsulu unilocularis, apice quinquedentata.
A. Eulychnis Fenzl. Hujus multas habemus s|iecics cultas (L. chatced., fulg. A c ) , unicam indigenam

no
I. L. flo» ciiculi L.
15. Gaslerolyehnis Fenzl.
2. IJ. affinis Vahl."
3. L. apel aln L.
V. Vi se a r i a Ilölil. Calyx hcrbaceus, lubulosus, ae>jnalis,
5-dcnlalus. Pelala prioris. Slyli 5, 3. Capsula in tolakmlor.ulos divisa d denles dehiscens quot sty/i. Carpophorum
slipiliforme. Semina reniformia.
Spcc. 1. V. fiurpnrea Wimoo. (L. viscaria L)
2. V. alpin» (Lyclinis alpina L.)
—
c. pelraea Herb. Norm. IV.
C. Capsula in denles slylis duplo plnres ileliiscens. Semina umbilico mariiinali ajji.ra.
VI. M c l a n t h i i i m Itlih/. (nomen vero Plinii). Calyx
herbaceus, vcritricoso-inflalus, 'a-qualis, quinquedentatus. Pelala
prioris. Slyli 3. 5. Gapsula in denles dnplo plnres dehiscens,
vnilorit/aris, sessilis. Semina reniformia. — (LycAuidi»A Snponariw spee. Fenzl). — H. I. M. pvmilio (Cucubalus L.) et
Spec. Seand. I. M. nocttfloriim (Silene L.)
2. M, vesperliniim (Lyclinis Siblh.)
S. .?/. diurHim (Lychnis Siblh.)
Obs. Capsula prorstu unilocularit sist it characlérem essenlialem luijus summopere naluralis A insignis generis; carpophorum enini abbreviatur in Si/ene anglica L., qua; Silcnes
radius ad boc genas.
VII. S i l e n e /--. einend. Calyx lierbaieus, venlrieosus 1.
clavatus, ajqualis (nec angulatus) , 5-deiilalus. Pelala priorum,
sed corona passim obliterala. Slyli 2—5, vulgo 3. Capsula in
tolidem locttlos bnsi divisa, sed in denles slylis duplo plnres dehisiens, carpophoro cylindrico slipila/u. Semina reniformia. exasperata sed in ulliinis larria, sa-pe lenlieularia. (Sifenes & Cticubn/i sp. plur. L.)
Obs. 1. Genua vaslissimum, centrale, polyniorplinm. iiudiquc ad reliqua radios emillens. Ob slylorum nunicrum impossibile esl separare v. c. S. mari/i/uaui slylis vulgo j , Sapbnariam qfjicinalcm slylis vulgo 2, cuin .S'. injlala sil utrique pro-
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xime alfinis spccies. .$'. ojjicinalis a genuiuis Saponariis, Gypsophilis allinibus, non modo tola facic, sed ctiam capsula loculosa
seminibus reniibrmibus, carpophoro stipiliformi, fauce coronula
aucla recedil; nec stylorum numerus constans est, vidimus 3,
4. — An vero Si/ene armeria & rupeslris
distinguenda; sinl,
ultcrius inquiratur; nou modo calycis figura recedunt, sed pr<ecipue seminii, nata in Caryophyf/eariiui
fumilia siimmi pondens. ,IIac ratione <fe tolo habitu & Armeria adsq. genus Iransit.
Obs. 2. Silenem acaiilem L. propter capsulam subunilocularem ad Sapouarias reic-rl Ccl. F c n z l . At sopta in mullis spcciebus prope basin plus minus deliquescunt, <fc cum in S. acauli
revera adsunt septorum indicia (cfr. IVhl. t'l. Lapp.) hoc loco ut
extimum macrura generis radium versus nives pcrcnncs servo. Snponariw noslro scnsu regiones magis lemperatas iucolunt. Spcc.Scand.
* Seminibus exasperatis, granulosis 1. corrugatis.
1. S. marilima Wilh. (sub-pentagyna.)
2. S, infläta Sm.
v. pelraea Fr.
3. S. Sapotiaria Fr. (Sapon. olBc. L.) (subdigyna.)
4. & Olilet (Cucub. L.)
5. &'. viscosa (Cucub. L.)
6. S. milans L.
v. infrac.la.

T. S. anglica L.
** Seminibus laevibus.
8. S. ArmeriaL. |
9. S. rupestris
L. ,fecmina lenticulana.
10. S. acanlis L. Somina renilbrmia.
VIII. V a c c a r i a Hledikns. Calyx hcrbaceus, pyramidatus,
prismalico-pcnlagonus, 5-denlatus. Petala priorum, absque coronula. Slyli 2, 3. Capsnlu basi seplis incomplelis,
apiceqne
denlibus deliiscens slylis duplo plurilius.', carpoplioro brcvi
stipitata. Semina globosa. — cSaponariac sp. L.). In Fl. nostra deest.
IX. S a p o n a r i a L. Calyx berbaceus, cylindricus, 5-dentalus. Pelala prioris, Slyli dclinile 2. Capsula unilocularis,
apicc 1-dentata, carpoplioro cyalhiformi recepla I Semina lcnlicularia I. dorso planiuscula, facie depressa. — Nulla speeies indigena; .S. ofjicinalis longc receditl
X. G y p s o p h i l a L. Calyx semimembranaceus, lurbinalus,
angulatus, 5-fidus. Petala ungue cuneala corollam
campaniformem sislunl! Slyli dclinilc 2. Capsula unilocularis, 4-dentata, carpophoro cyathilormi recepta. Semina rcniformia. Spec.
S c 1. 0. fasligiala
L.
2. (1. muralis L.
D. Capsula apice in valvas, slylis duplo p/nres,
dehiscent.
Semina placenlee columnari pellalim
adjixa.
XI. T u n i c a Merl. <t hoch. Habilus, calyx & corolla
Gypsophila), rcliqua Diantbi! Calyx variat basi nudus ut in om-
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nibus antccedentibus, & squamis bracteatus ul Diantlius. —
In Scandinavia desidcratur.
XII. D i a n t h u s L. Calyx herbaceus, cylindricus, basi bracteis involucratus. Petala ungue lineari; lamina dilatata, plana,
basi nuda, sed areolata. Slyli dcfinilo 2. Capsula chariacea,
unilocularis, apice quadrivalvis. Semina pellala, oblonga I.
ovalia.
Spec. Sc. 1. I). /iro/tfer L. (Tunica
affinis).
2. D. Cartkusiauornm
L.
3. 1). Armeria L.
4. I). deltoides L.
5. D. tnperbu* L.
6. I). arenarins L.
XIII. V c l e z i a L. Calyx hcrbaceus, cylindricus, 5- 6-dcntatus, basi nudus. Pclala prioris, sed lamina anguslala. Slyli
2, 3. Capsula stipitata, membranacea, unilocularis, apicc 1- 6valvis, columella filiformi. Semina pellala, oblongo-linearia. —
Nulla species in Scandinavia.

II. Utdrag ur utländska arbeten.
U r L i n n s a , 16:de b a n d e t .
1. Beobachtungen
iiber die Galtung
Ili/porharris,
von
E. Regel, (p. 43—65).
Sedan Förf. framställt allmanna anmärkningar öfver delta
slägle, hvarvid han genomgär de föränderligheter, som de särskilda delarne af de till detta genus hörande arter äro underkastade, for att kunna ådagalägga, huruvida karaklercr derifrån
kunna hämtas för upslällande af sektioner ocharter, i sammanhang h varmed han kritiskt granskar särdeles de af De ca n d o II e
bSrtill använda delar och visar otillräckligheten af de derifrån
hämtade karakterer, öfvergår han till karakteriserande af genus
och species. För det förra, hvilkct han upfaltar på samma sätt
som D e c a n d o l l e , upställes så väl fullständig diagnos, som
habituel beskrifning. — Dercftcr framställas arterna, som indelas i 3 sektioner på följande salt:
Scctio 1. Hypochoerides geituinw: Pappi series interiör a;qualiter plumobiis.
Sp. I. II. glabra L , involucro flores aquante 1. subfequante. — Under denna art uptages en mängd (16) variclelci, h\ilka hänföras under följande afdelningar: t Achajnia marginalia
pappo sessili; t t Achamia marginalia pappo breviter slipitato,
disci longe stipitato; t f t Achajnia omnia pappo slipitato, slipitibus couformibus; t t t t Achania omnia pappo stipitato,
Stipilibus couformibus 1. achxniorum marginalium bre\ioribus;
de under hvardcra bland dessa rubriker hörande former underindelas vidare allt efter som de hafva enkel eller grenig, blad-
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lös eller bladig stjelk. — Bland dessa varieteter uptagas /T.
neapolitana DC. prodr. (hör till afdeln. t f), H. Balbisii DG
prodr. (hör till fjerde afdelningen).
Sp. 2. H. radicata L., floribus iavolucro sesquilongioribus,
achseniis omnibus longe rostratis. Af denna art nptagas 8 varieteter.
Seclio 11. Arachnilis: Pappus pkimosus, basi araneoso-lanatus.
Sp. 3. H. arachnoideu Poir. (nec DC), scapo glabro, ligulis involucrum uiquantibus 1. vix superantibus. (Södra Europa,
norra Afrika). — Hit hänföres H. glabra var. /ursula DC. prodr.
Sp. 4. H. Salzmanniana DG, scapo hispido, ligulis involucro suquilongioribus. (Tanger).
Scctio III. Eriolhrix: Pappus scaber basi araneoso-lanatus.
Sp. 5. H. Cundollei Reg., ligulis involucrum ajquantibus,
achaeniis omnibus rostro nullo. — H. arachnoidea DC. prodr.
nec Poir. — (Patria ignota).
2. Beilrag zur geographischen Verbreilung der Flechlen, von L. K. Schiirer (p. 66— 68j.
De stenar, hvilka S a u s s u r e medbragte från sitt den 1—3
Augusti 1787 fulländade besligande af Montblanc och som ännu
förvaras i det af honom eftcrlemnade mineralkabinettet, har
Förf. undersökt och på dem funnit följande lavar:
Från loppen af Montblanc: Parmelia polylropa Schaer.}
Lecidea confluens Achar.
Från Col de Jean: Lecidea geographica Schaer.; Ledd.
armeniaca Schasr.; Parmelia polytropa Schaer.; Pärm. ceralophylla v, mullipuncla Schaer. (Lich. mullipunctus Ehrh., L. cncaustus Sm.); Lecidea c.onfervoides a atro-alba Schajr.; Parmelia elegans Ach.; Umbi/icaria alropruinosa var. reliculala Schajr.
Då Professor A g a s s i z i September 1841 besteg fjället
Jungfrun i Berner Oberland, (hvars högsta spels angifves vara
12,851 fot öfver Mcdelhafvet), lösgjorde han från den kala klippan ungefär 10 fot nedom högsta toppen några lavarter, hvilka
han lcmnat Förf., som fann dem ulgöras af följande:
Lecidea conglomerata Ach. med outvecklade apothecier;
Lecidea confluens var. sleriza Ach. med apothecier utan crusla;
Parmelia elegans et miniata Schaer. med outvecklade apothecier; Umbi/icaria alropruinosa v. reliculala Schaer.\ samt en
ny art: Umbilicaria Virginis Schaer.: glauca, subtus ochroleuca
hirsuta; apotheciis superficialibus, disco aaquabili, margine tenui
prominente.
Descriptio: Thallus coriaceus umbilicatus, juvenilis monophyllus orbicularis ambitu inlegriusculo; adultior plures emitlit
lobos ambitusque ejus crenatus fil et lobalus; diameter in speciminibus, quae coram habeo, a paucis lineis ad bipollicarem usque extenditur. Pagina adversa in junioribus speciminibus aequabilis est, in adultiori rugosa et undata fere ut in Umb. pustu-

174
Inta; color ejus in statu humecto glaucus, in sicco murinus
lenuissimoque pulvere albo obductus, unde admota Icnlc tcnuissime exasperalus apparet. Pagina aversa ochroleuca est, ad atnbilum fusca, vel pilis validis simplicibus ramosisve coneoloribus
präster umbilicum densc veslila 1. bulbillis eoruni cxasperata.
Hactenus cum Utnb. hirsuta Hotfin. ad asscm fere convcuit. AliLer vero apothccia se habenl; non enim ut ibi juuiora in thallum deprirauntur, sed jam ab initio supcrlicialia occurrunl et in
unico specimine adultiorc, cujus facies adversa rugosa e s l e l u n dala, bisce asperilatibus coarclantur indequc thallo immersa videntur*, gyris etiam concentricis omnino carent discumqve pra>
bent per omnem «Halera lequabilern, margineque cinguutur, non
ut ibi crasso constanterqve integro, sed tenni, in junioiibus iulegro in adultioribus vero flexuoso. Praeterea pleraqve specimina apotheciis horrenl abortivis verrucaeformibus apiecque impressis. Apolheciorum denique color omnino äter absque spendore. — Quaod thallum igitur hic Lichen ad Umbilicm ias pertinet, apotheciorura vero indole uti Vmb. pmtulnta
et atropruinosa Lecideam refert.

III. Hvarjchanda.
1. Enligt bref från Professor F r i e s , hvilkcn från C A.
M e y c r erh.ilhI en utmärkt rik samling af Ryska vexlcr och
deriblaud iifven original-exemplar af samme Författares
Eriopåorum Cluimissmiis, ar donna art 'fullkomligt skiHjd ifrån och
icke ens lik Kr. russeoium Fr.,* hvilket namn sådedes måste
återtagas för den skandinaviska arten, ehuru Prof. F r i e s sjelf
sedermera (i Noviliarum Mantissa 2) publicerat dem såsom identisk med Meyers R. Chamissonis, hvilken art han då kände allenast genom beskrifning.
2. Likaledes meddelar Prof. F r i e s , att Bracfnypodiuin loliaceum Fr. (Fcsluca adscendens Relz.) är, enligt af Kan 1. P o u l s e n lemnad underrättelse, i år funnen vid Köpenhamn, så att
all" anledning är alt hoppas, det denna art älven i Skåne skall
återfinnas. — Den i D r e i j e r s 1'lortt excursoria
llttfuienstt
uptagna Feslnra lolincea är endast en form af F. elaliur.
3. Från Herr T o r s s e l l har Ulg. erhållit Ixef daleradt
Opdal 1 Oktober.
Häri meddelas bland annat: "Vid min ankomst till Jcmlländska fjällen började en regnperiod, som fortfor näslan under hela mitt vistande i denna fjälltrakt och gjorde
undersökningen af dess flora ratt besvärlig. Något egentligen
rart fynd anser jag mig der ej hjfva gjort om icke
Biatora
ciiiiirtbarina (högst sällsynt) förut ej funnen i Svcrge och Lecidea citrim l/n, h\ilken jag tviflar någonsin hafva blifvit lagen
så nordlig! i Svcrge. — På Gav ingåsen, som sträcker sig från
Jemtland ned mol Trondhjemsfjordens östra ände, anställde jag
exkursioner och insamlade, utom andra fjäll-lavar, Leeulea agItea. — Sjöirak ten kring Trondhjem undersöktes derefter, hvar-
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est dock icke var något särdeles att finna. — Vagcu logs
nu åt Do\re. Flera af de bergslräckniugar, som utgöra det
norra utskottet af Doviefjeld, besöktes, ulan alt leinna någonting egentligen egendomligt.
Den ^ September ankom
jag bil till Opdals prästgård. Denna och följande dagen gjorde jag vandringar opp på Vangfjeldet som höjer sig strax t
norr om prästgården. Den 6 Sepl. mulnade himmclen och
under ett helt dygn föll en betydlig mängd snö, som genast
gjorde slut på mina utvandringar. På snön följde flerc graders
köld, så all, då temperaturen efter en veckas forlopp åter steg
med solens framglimmande hade den svårt alt sä upvarma den
afkylda atmosferen alt snön kunde suiälla, helst icke något regn
inträffade. Mot slutet af månaden var marken åter b a r ; flera
exkursioner foretogos dä åt Almanberget och flera andra berg,
hvarefler jag begaf mig till Drivstuen, der jag under 1 dagars
utvandringar gjorde en god skörd. Leridea (Biatora)
deripiens,
som B l y It upgifver såsom der förekommande, kunde jag dock
ej Cnna, hvareinol liialora derolorant
var högst allman. På
fjället öster om Drivstuen fann jag ell eller annat exemplar af
de flesta lavar, som af Bly i l aro angifna för Vårslien. Tvenne
dagar ålginyo all inlägga In ad jag bar sandal, och då jag derefter skulle begifva mig till K.ongsvold„ för att derouikring göra den rikaste skörden, utbröt ett det häftigaste snö- och yrväder som fortfor i öfver 2 dygn; på släta fältet belacker snön
marken mera an i, aln djupt och på mångfaldiga stallen ligga
stora snödrilvor, som alldeles förhindra fortsättandet af min resa. Jag har imellcrtul återvändt till Opdal. för alt der dröja
ännu några dagar, i händelse marken, såsom fofkel har hoppas,
än en gång skulle blifva bar innan vintertackel for allvar bredes ofver densamma; lovader, som nu inträffat, ingifter afven
mig elt sådant hopp. — Imellcrtid är det mig alldeles omöjligt
att hinna hem och göra någon utdelning af min skörd förr än
i November".
1. Provisor T b c d e n i u s , hvilken med s(i|>endium af Vetenskjps Akademien i sällskap med Provisor S ö d e r s t r ö m , i
sommar företagit en botanisk resa, som hafl till foremä
all
närmare undersöka vegetationen i Herjeådalen och Jeinllands
mol Norge gränsande Ij.illtrakl, ar från densamma återkommen
efter 1 månaders frånvaro. Gynnade af den herrligaste väderlek
hafva de resande i allmänhet gjort en rik skörd och lära antiallät flera för dessa trakters Flora hittills icke bekanta vexter.
Dessutom har Hr T b c d e n i u s för Trädgårdsföreningens rakning
insamlat frön af fjäll vexter till utbyte mol utländska vexter.
5. Genom Konsul Letlerslcdt i Kap hafva underrättelser
erhållits rörande Ingenjör W a h l b e r g , hvilken sedan 18.'<8 i
naturvetenskapligt andamål uppehållit sig i södra Afrika, hvarifrån han tid efter annan hemsändt rika samlingar af alla slags
naturalicr. Genom bref af d. 8 Dec. från Makkalis berg, emi-
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granternas nordligaste punkt, har Hr. Va hl b e r g underrättat
Konsuln, all resan ditintills gått val och all han der funnit elt
stort fält för sina forskningar, så alt han hoppades med rikt
byte återvända till Port Natal, hvarifrån han sedan ämnade på A
år eller längre tid förelaga ett tåg norrut i Ziilustammens land.
6. Herr Dr. R e g n e l i , en ung läkare och skicklig Botanist, afreste 1810 från Stockholm till Bio de Janeiro till följe
af dervarande Konsuln Bladhs erbjudande all förskaffa honom
provinsial-läkare befallning i provinsen Minas Geraes o«h Villan
Caldas. Hr R e g n e l i har öfvertagit denna tjenst befäl I ning och
lär dervid befinna sig mycket väl. Det är all anledning alt förmoda, atl Hr K e g n e 11 riktar sin upmärksainhet på såväl Botaniken som andra naturalhistoriens grenar.
1. Regeringen har, med anledning af Göteborgs Magistrats
och Borgerskapels äldstes anhållan, åt Trädgårdsföreningen i
nämnde stad uplåtil den s. k. Segcrlindska ängen mellan Vallgrafven och nya alléen för att användas till anläggande af en
större trädgård med erforderliga byggnader (se n:o 6 3f denna
tidskrift för innevarande år).
8. Kandidaten Friherre W. von D i i b c n , som erhöll hälften af det anslag till naturhistoriska forskningar i Skåne, hvilket Prof. Z e t l e r s t e d t lemnat, har utom andra vexteranmärkt
och insamlat följande: Alisma riinunciiloides, 1'yro/a
rolundifolia, Potenlitla procumbens, Viria ditmetorum, Care.v virerts,
C.pseudocyperiis
vid Lindved; Lobelia Dortmanna i Fjällfotasjö;
Polamogeton
prw/ongus i Börringc sjö; Hyperic.
telrapterum i Uglarps mosse nära nämnde sjö; Fi/ago
germanica,
Hyperirum /iirsu/i/m vid Börringe; 1'ijrola secunda vid Hafgård; Geranium Inciditm vid Östra Torp; Datnra
S/ramonium ymnig vid Trelleborg och derifrån här och der långs stranden bortåt Skanörs ljung; Vicia cassubir.a på Sandhammarn.
— Äfvcnledes har han på det gamla stället vid Valjö samlat
Soncaits paltu/ru.
Slutligen har han äfven meddelat deu underrättelsen, att Linnea borealis blifvit funnen i en furuplantering vid Årup. — Enligt upgift af Hr L i l j a (se dess trädgårdstidning N:o 9) har Flr L e l h i n funnit Bry0nia alba vid Klin»
ta, Ciciila virosa vid Hofdala, Senecio sarracenicus
i gropar
och på sänka ställen i Flofdala trädgård.
9. Senecio paludosus L. från Kristianstad är S. riparius
Wallr. Schcd. crit. p. 482 och Beiträge zur Botanik p. 116
(nec DC.).
10. Af Docenten Magr. P.J. A r r h e n i i Utkast till
växtrikets terminologi är första häftet från trycket utkommet.
Riillelte: (X:o 9) sid. 160 rad. 18 står Su c k e r m an: läs: T u c k e r man.
LUND, tryckt uti L u n d b c r g s k a Boktryckeriet, 1842.

