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ne Svamp-arter innefattas under gemenfamt namn:
^{ Agaricoiäei ^ eller på hvilka fröiloftet famlas e-

mellan Ikifvor eller ådror (hymenium lamellofum aut

venofum)'^ få kunna de i detta följande upräk»
nade y förenas under titel a-f ^o/^/o/^er eller får^

dane hvars frörednings hinna tillfkapar tuber

eller pipor, glefare eller tätare förenade, famt
mer eller mindre regelformige i deras öpningar

på Svampens undre fida. — Hit höia fåfoni dels

hos ofs förut obekante j dels af V. LiNNe obe«
flämde :

D ^ D A L E A,

Hatten (halfrund, utan fot) på 'undre (idan

betäckt af täta (folida) fkifvor, härkonine från

hattens egit korklika väfende, och hvilka äro

oregelbundit fins emellan på tvären "foi enade

D^DALEA Sepiaria, pileo coriaceo du-

ro planiusculo fupra ilrigöfo tomentofo fpadiceo,

fa^e-

*) t)ptta flägte fora pERSOOif förft benämt r g^snfar
till Boleti eller Pipfvamparne , ibland h-vill^a

Boletus fTfa-ve olens L, då den blir äldre,
fynes för fine ftörre porer T^ra likfom mitt e-

iBellan desfe bägge flagter. Hit böra af^ven fö-

ras Agaricns Quercinas och Betulinus L»

Deedalea fepiaria.

TUeiis dimidlatus, latitud, unciali 1. ultra, r«pe dllatatus C^^J-^i

unc.) , planiusculus , fupra le riter convexus , 5 - lin. crasfus

,

fubcrofus , margine acuto , fscpe undulato, repando ; fasciatu*

lonis fqvamofo -hirtis , fubftrigofus , fubumbrlnus 1. nigre-

fcen$| tonis antcrlonbus 1. margine intico dilutlor, cinerasccni.
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fafciis dilutioribus, fubtus laminis denticulatisj

fufco-luteicentibus. ' ^" i

Agtincus fepiarius Pfrx* fyn. p. 4S7. Vulf.injacq^^

Coll. I. p. 34g.

Agaricus hirfutus. Schiiff, f. t; 76. t^ailU par, t.

Allmän nog, hela aret om på gärdfle, flolpar

och ribbor af tall, der den växer halfrund och ho-
rizontelt från fpringorne på virket , ofta flere till-

fammans och ftundom med undre fidan upåt vänd,
och rund. Storleken är 1-3 tum i bredden, af

mer och mindre mörkbrun färg med bälten, men
hvilka förfvinna med åldren äfven fom det fjäl^

liga luddet på öfre lidan. Skilvorne äro i bör«

jan gulbruna, bli efterhand mörkare men blå*

grå på fidorne fom ger ett Ikiftande utfeende.

Det fynes troligt att Agaricus^ abietinus Pers.

är eridaft en äldre var. af denna. Med D. hetU'^

lina (Agar. betulinusL.) bör den icke förvexlas,

ty deri famma är ftörre , tjockare, elastifÄ, bvit«

grå och har ljufa , breda Ikifvor, ehuru äfven

Subftanitia ficca fuberofa Jntus luteö- férrugiftea. Zamina t9°

itaces , rlgld», 2. lin. latse, radiatse contiguae anasto^iofantes

,

gtudet, Sepibus adfixa, refupinata, laminis, fere nigricahtibus»

A 2 med
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med ludna bälfen ofvanpå förfedd, hvangenom
den fkiljes från en annan, än tjockare, eller D.
Quercina (Agar. Qvercinus L.) Bägges afbilder

föreKomnia ibland <S'oä^fr^^rfung» tabb. iSl» I8l^.,

B O L E T U S.

Undre fidan af Hatten (fom är antingen
med ellei utan fot) beflår af tätt jämte hvaran-
dra fatte rör eller pipor (tubuli) fom öpna fig

med Porer åt famma fida.

A. Pipfuampar med fot , hos hviika Hatten

är köttig och mycket kupig , med rör fora

ikiljas lätt ifrån honom. Suélti Auct: vet»

B. e d u 1 1 s 5 pileo pulvinato latisfimo fufcefcen-

ti^vaccino: Carne immutabili^ poris primo
farctis albidis, dein dilute flavis; ftipite tu^^

berofo fubventricofo reticulato fubrufescenté

cine»

*) Åf clenne aFdolniiig äro i FL Svec. ef y. LiNi?é

anförde; B. fu b to m ento f ti s , lutens, vi-
fcidns, grannlåt US, fubfqTamofas och bo-
vinns.

Bolettts ednlis

St/pes ^-J polllcans bafi incrasfatus bulblformls (diam. 2. poll,

fub pIlco unciali) pallide brunneus, rete ferruglneo 1. albU

do undlque I. fupeme notatus PiUits initlo ferc glabularis,

tandem pulvinatus convexus diam. 4-8 poll. lavis nec vU

fcidus dilute 1. fufco brunncus, Caro albisfima, mollis, colore

Immutabili, Tuhuli lutei, a pileo feparabilcs. f- unc. longitu-

dinc. Pori minuti, »qviles , flavi I. viridi - lutefccntes.
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cinereo. Pers. fyn. p. fio. BtilL h. t. 494*
Soverh, f. t. iii. Svenlk Bot. n. 197.

Rörfvamp. velfmagende Piife. O, F. Muller.
Köpenh. lyöf.

Denne art, utan tvifvel länge hållen för B. 5o«

vinus ^ är en af de ftörre af fitt flägte ocli gan->

ika utmärkt få väl genom fin vid roten mycket
utfvälSa eggformiga och ofvantill nätligt ådri-

ga fot, fom mörkt fämlkfärgade hatt , torr och

icke klibbig på ytan. Färgen är någon gång

mycket ljus och rÖrhålen lyfande gula , fom
Sowerbys figur vifar. Vanligt äro de hvita i

böljan, och mörkna till flut. Köttet är ftun-

dom tumstjockt, fnöhvitt och likt färfk oft för

knifven och ändrar icke färg i luften. Nyligen _

upkommen liknar hatten et klot och då äc defs

köttiga del tjenlig i matredning, fåfom välfma-

kände och jemföres med kokosnöt-kärnan. Svam-
pen träffas fomliga år i Aug. och Sept. ymnigt -

på Ljunghedar och under björkar, men fällan i

barrlkogar,

B. iuridus, magnus, pileo pulvinato fusce«

fcente -olivaceo, poris primo rubris demum
aurantiacis ; ftipite elongato rubicundo reticu-

lato fubbulbofo. Pers, fyn. p, 5:12. Sch^^ff.

f. t. 107.

Boletus magnus Julii menfif. DHL Gief. p. 188.

A 3 Lätt

B, 1 u r i d ti s.

Sttpe» fpithamafus, crasfif. plusqv^m unclalls bafi fubbulbofus

fuscus, fuperne (fub pileo) reticulatus, rubicundus 1, auran

tuc9-rttbcr ilxiatulus, Pdtus puWinatus, convcxg-planuss
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Lätt fkilcl från den föregående, oacktadt likhe-

ten med den famnia i anfeende till fin lökfor-

niiga och nätftrekade fot och mörka hatt, men
den vexer vanligen mycket ftörre och porerne
^nder hatten äro i början röda och bli fedan
brandgula. Köttet är äfven blekgult, men, hvad
fom är märkvärdigt, antar en fkön blå färg få

ögonblick fedan man med knifven vidrört det.

Denne arten är fäHfyntare i gräsvuxna Ikogs*

parker 5 i Jul. och Aug. då regn -år infalla Den!
är funnen omkring Stockholm, och äfven af Hr.

J. G. Dalman i Weftergötland,

Den i Sv. Bot. t. 246. införde Boletus un-

der namn af ruheolarius torde fnarare vara en
artförändring af denna än hörande till den föl*

jande,

B. rubeolarius, pileo pulvinafo fubhemi*
sphaerico-olivaceo fubtomentofo, poris convexu-

lis

f^pe dxfformis, diametro f-fpoH. fufcefcenti -olivaceus, in-

tus luteus I. plUdus, mox IsEte cserulefcens ad colorem viri-

dem vergens» Pori initio faturatc rubri demum aurantiaci

«qvak5, Tubi longitud. fere unciali , lutei j csfi^ csrulefcentcs.

B. r u b e o 1 a r i u s,

Stlper» 2r«3 polUcarii, diametr. f - X# unc. bafi bulbofus, fatu-

rat^ luteus 1. rubicundus , lasvis raro I. vlx evidenter reti~

culatus, Pileui pulvjnatus valde convexus fubvelutinus , mol-

lis, rubro - cinnamomeus , 1, olivaceus aduhus alutaceus. Ca-

ro crasfa fpongiofa, primo alba, dein fufcelcens in ca;ruleum

»utabills. Tuhuli olivacei, Pori fonvexull, övalösV diffor-

sn^s, miniato -rubri«
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Vs minJato - rubris ;
flipite bulbofo l9evm»

- sculo concolore. Pers, fyn. p. 512. Sowerb.
' t. 25-0.

Enligt citation från Scha^Ffers verk, anfer Sower*

by den föjra och denna för en art*, men de Ikiljas

utan fvå-ighet vid jemförelfe af hatten fom är

mindre och halfrund, och har en mjuk, £am-
metslik yta af Oiifgrön färg, fom likväl blir

Irk fämfk med tiden. Piporne äro gula, men
Porerne ha nällan en Carminfärg af det ymniga
fröftoftet fom ockfå målar fjelfva foten, hvilken
v^far mindre tydliejt de nätliga ftreken , få märk-
bira hos B. Luridus, Köttet är i början belt'

hvitt, med blir ockfå fnart blått i öpna luften,

J Ig har funnit den på lika flällen fom den fö-

regående, men altid fällfammare än B, eduHs*

B, fcaber, pileo pulvinato opaco fuligineo^

cinereo, poris parllefcenti-albis, flipite fur-

fum attenuato fqvamulis nigrefcentibus exas*
perato. Pers, fyn. ^07, Sowerb* f. t. lyf.
Bvll. t. 132.

Denna bar mycken likhet med B. eduUs ^ ehuru
mindre till llorleken och hattens färg mörkare *

A 7 och

B. f c a 1d e r.

Stipes. 2-3 pollicaris cjllndraceus, nec bafi bulbofus , fub pi-

leo attenuatus, ftrlatus,, fqvamulis nigrefcentibus asper. PlU-

pulvinatus, fubrugofus, colore lurido, fuligineo, interdum

vero dllutiorej paglna inferiore coRvexus, Car* albida, woi-°

lis , immytabilis» Ppri fordide 1. pallcfccnti- albidi.
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och icke klibbig fotn på B. bovinus och Luteus,

Foten är icke utfväld vid roten och mycket fmal
up under hatten, och är i llället för nätådrig,
H^arp foin en fil af fmå utftående mörka fjäll,

famt ftrimig. Hattens kött är hvitt och förän-

drar icke färgen^ och Porerne ha ett fmutshvitt
utfeende.

Svampen förekommer i fynrférhet på torr mark,
under Jöfträd, hälft Björkar, och ofta mycket
fent på höften.

.B. vari e g a t u »5 pileo pulvinato fordide fla-

vo fafciculato-pilofo, pilis ferrugineis adglu-

tinatiss poris viridi - luteis, ftipite flavo nudo.;

Ehuru jag icke finner detina förut uptagen hos
jnycologerne 5 anfer jag billigt at nu anföra den
fåfom i närmafte förvandfk^n med B. luteus ^ pi»

peratus &c. Foten är bar utan hinnaktig ring

(velum. ) Hatten, ibland flere tum bred, är ic-

ke få kupig fom på B. luteus ^ men köttet är

blekgult och tjockt. Ytan är icke klibbig, men
-fmutsgul och fpräcklig af korta bruna tilltryck-

ta

B' variegatns.

Stipes 2-3 poll. verfus bafm paullo crasfior , teres Ispe cur-

vus flavus , radxcem verfus rubefcens. Vclum nullum. PiUus

jnodlce pulvinatus, diam. 3-4 poll. margine patulo , fordi-

de flavus, non viscidus , fafciculis minutis pilorum adgluti-

nat. ferrugineis fublmbricatis fed difcrctis variegatus. Car&

fponglofa pallide flava. Tubuli longi. Fori Inaeqvales minut»,

rotundi angulatique, viridi-lutei, d«muj» fufcefcentM^
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ta hår, tofsvis förenade , hvarigenom den ikil-

jer fig från alla kände Pipfvampar med fot.

Är allmän fomliga år i barrfkogar kring huf-

vudfladen, i October.

B. piperatus, pileo fubpulvinato dilute

brunneo, margine repando , poris majusculis
angulatis rufo - ferrugineis, ftipite laevi, bafi

intusque flavo. Pns, fyn. p. 5-07. BulL champ»

318. t» 4fl- f- 2. Sowerb^ f. t. 34.

B. ferruginatus. Batsch El. t. 2f. f. I9.8»

Är en utmärkt art med kupig hatt, hvars kant

är geraéniigen flikig. Ytan är llät , torr och

glänfande, och af en lius klippings färg. Köt-

tet är helt hvitt och förändrar fig icke. Pipor-

ne fynas gula och porerne tre gånger fiörre än

på B, Bovinus , fneda, hörniga och mörkgula.
Smaken af köttet är Hickande fom Peppar och

är fåledes misftänkt. Finnes i Ikogsbackar , fär-

deles i October3 icke fällfam omkring Carlberg.

A f B. Hau

B. p i p era t u s.

Stlpes 2-3 pollicaris, cyllndricus , crasfit. digiti inedli, lavis

,

palUdo 1. luteo fufcus , verfus radicem faturatior. PiUus con-

vexus, carnofus , diam. J unc, margine repando inaeqvali

,

dilute brunnens, laevxs fubnitidus nec glutlnofus. Cdto ctzs-

fiuscula alba , Immatabills , fapore acri, pungcnti, Ted non la-

ctefcens. Tuhuli fufco-Iutel, ftipiti adnail ftcpe decurrentes'

Port inseqvales, Bovini trlplo majores obliqvi, angulati fufcO»

lutei 1. virefcentes^ demum obfcuriore^ , brunnei.
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B. Hatten köttig men feg, hos fomlige ncäftan

tom kork; piporne korta och förenade med hat-

ten^ väfende. ( Boteti proprii»)

* Hel hatt med perpendikulär fot merendels

centraU t)

B. m e 1 a n o p u s 5 pileo fubinfundibuliformJ,
margine deflexo tenui obfcure fuligineo; po-
lis albidiSj ftipite ténui, deoifum i. toto nigro.

B. infundibuliformis menalopus. Pers, fyn»

b. Cyathoide s, pileo infundibuliformi flria»

to-radiato, fasciis obfoletis; ftipite excentricOc

En mycket vacker art af detta flägte. Hattea
är af läderlik fammanfättning och mycket tunn,

ibland ordentligen trattformig eller biott midt

t) Hit liör åfven den enda fom v, LiKwé antecknat:

Boietus perennis.

B. m e 1 a n o p n 8.

Stlpts l-i unclalis crasritle pennac anfenn» teres , in*qvalis

curvus bruancus , bafi niger. Pilcus merabranaceus fubinfun«=

dlbuUformls caftaneus 1. cinereus diam. ii-2 unc. margine tc«

nulore deflexo nigricantc. Tubuli brevisfimi long. Lineae, in

ilipitem decurrentes. Pori minutlsfimi jsqvalcs, nlvct.

Var, Cyathoide s, minor.

Stlpts exccntrlcus, uncialls niger. PlUtis ccntro dcprcsfos Ärli»

radiatis fafcils obfcurioribus verfus marginem.
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på disken nedtryckt; mer och mindre fotfärgad

fom afbryter mot de hvita fina porerne på un-

dre fidan. Foten fom vanligt fitter midt under
är brunaktig 9 och fvart åfvan roten' rundt om-
kring, eller till hälften, men ej glänfande. Af*
arten är mindre med excentrifk fot och hatten

prydd med circulära ringar, roftfärgad eller grå.

Vexer på nedfallna och halfmultnade trädqvi-

ftar fåfom af al och hasfel, mot början af hö-
ften. Jag har fedt den i Carlbergs trägård.

^B. b a di US, pileo obliquo coriaceo caflaneo

disco excavato obfcuriore, margiife deflexo

undulato, poris minutis pallidis; ftipite excen-

trico furfum latiore, inferne nigrefcente. FerSo

fyn. p. 5-23. Sowerb. f. U 89* fig« niaj, (B. num*
mularius)

B. perennis. Batsch. EL t, 129.

B, durus. Timm, fl. megap. 271.

Agaricus femipateram referens Batarr. U

b. num«

B. b a d i a s.

Stlpes 1-2 unclalls obconlcus teres fulcatus durtis, crasdt, pen*

nsB anferlnae excentricus, bafi niger, Pileut fubdimidiatus co-

riaceus tenuis convexus centro depresfo , ftriatulo, marglnc

deflexo undulato lobatoquc, rufocaftaneus, lajvis, fubnitens,

figidus diam. 2 unciali, PoTt minutisfimi, primo [albi, del»

fiXWåu Pllei fubindc; gregirii coaUti, defomts-»
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tfc nummularius. Soiverh, f. t. 89- fig» tninör.

Pers fyn. p. 51g. DM/. Cr. i. X8» -ö^^^» t. 124.

Närmar fig mycket till den föregående, men
liar foten altici utvidgad up under den fneda

hatten , fom är än kupig än concav, något tioc-

kare 'in. hos metanopus och hård med flyf knnt ,

ehuru mjukare på de yngre» Färgen är derj nn«

te gulbrun. Porerne äro i allmänhet gulhvita

ocK iöpa ned på foten, hvilken är till hälften

eller på öfre fidan ganlka fvart utan glans.

B littiards och Dkkfons B. mmmutarius nnter

för afart af denna. Kanfke blott en yngre. —
Den är flere gånger mindre med central fot, re«

guliet^ hatt famt ljufare färg. Men ^BuUmrds
B. CaUeolus {ovn Persoon håller för var* af 6a^^2«

' US y har jag ej fedt hos ofs.

Både B. hadius och defs förmenta afart fäfter fig

på gamla vexande trädlUmmar 5 i fynnerhet Pi»

lar om höften.

B. leptocephalus, pileo piano tenui fu-

pra cervino , poris albis. Pers» fyn. p. ^79.
Jacq. mifc. i. 142. t, 12.

Nä-

Var. nummularius. Multo minor, ilipltc centrali, plleo or*

blculari, colore dilatiore.

]>. 1 e p t o c e p 11 a 1 n s.

Stipes pollicaris teres, l^vis interdum excentrlcus, pallldus

fufcefcens. Pileus planus tenuis coriaceus glaberrimus diame-

Uo uncialr, margine plerumque repando. Color cervinus , aeu*

te fufccrgens, Pori minutisfimi , albi.
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Näflan lik den rämde a farten af B. hadius men
Hatten är jämn och platt ehuru något vå^ig i

kanten ; för öfrigt tunn och aldeies llät famt

blekhrun, -likväl mörkare med åhiren, då han
ockfå hårdnar. Med B. Perennis L. har denns
art ins;en gemenil^ap, fåfoni utan minfta ludd

och bälten. Porerne äro ganfÄa lina och hvita.

Föiekommer på ruttnade trädqviftar likfom de
förre.

Half Hatt^ med fot fäjlad vid^ena kanten*

B. frondosliSj ramofisnmus; pileis biim^^-
fis dimidiatis cinereo - brunneis lobutis, löbis

fubinibricatis ;
poris albis; ftipite bafi nigre'-

fcente. Pers. p. 5-20. Scliajj, t. 227. 229.

Flor. dan. t. 9^2. Sowerh, t. 87. Boletus inty-

baceus Rsiy, Baumgart» Boehm, Lips.

En Svamp af oformlig fkapnad, likfom af flere

fammanvext , med tjock och mör,k fot, Hatter\

beffår 'af många åt en '^fida , half aln vidt Utbred»

da lober ofta liggande på hvarandra, tjocka,

.ni;!

B. f r O n d O f ti s.

Stipes brevU-, irreeularls, bafi niger, dlvrfus, frvnifi plursÄ rascl-

culati. Pileut coriacco-carnofas Latifnmus fpithaméus, loba-

tus, lobis imbricatis ,
dlvergentiHus, plaho convezls 'pallide

brunneis 1. cinnamoir.els 1. cinerafcentibu?. Ciro fucciilenta,

in vlVo fragllis. Tululi decurrentes , albidi »
longitud. Linese.

Pori irre9;ulares, angulafl, albi. Pungm fubinde fliplt? ca*

rere videtur , tunc multiceps fesijlis»



14 1 8 1o 5 Sm. Fehr. Mm.

brunfärgade eller llundom gråaktiga. Köttet är
hvitt och faftigt fom gör fvampen fpröd dåden
är färfk, Porerne fom löpa ned på foten äro
fmå, hörnige och hvita. Vexet på marken un-
der barrträd t, e, i Haga -parken,

B. platyporus, magnus , pileo dimidiato ^

carnofo fuberofo ochraceo , fqvamis umbrinis
laceris; poris magnis angulatis flexuofisque ^

ftipite crasfo laterali. Pers, fyn. p. f2l,

B. juglandis. Schaff, t. loi* I02.

B. fqvamofus. BulL ch. t. 114. Bott, t. 77.

Spwerb, t. 266. Flor. dan. t. 1196.

B. Cellulofus. Liglitf, Scot, p. io32«

En af de märkvärdigafte Pipfvainpar, fom bör-

jar knappformig 5 näftan utan fot, menhvilken,
ibland grenig , utvexer och förlänges till flere.

tum 5 fäftad vid den ena kanten af hatten, fom
blir lik en kaftfl^åfvel^ från 3 -12 tums breddj^.

ofvanpå gulbrun 5 fläckig likfom beftrödd med
fmå 'mörka trafiga fjäll. Köttet är korklikt ocH

'
hvitt.

B. p 1 a t y !> o r u s.

éregarlus. Stipes lateralis, longltud. j'-*4 poH. liitcrdum dIvIAis;

intus fpongiofus albus, verfus radlcem duriusculus nigrefcens,

PiUus primo piano -concavus, mox ventllabriformis, ochrc©

fufcus latitud. 3 - iz unciali, fqvamis adglutinatis umbrinis

laceris maculatus fubvifcidus, Caro fpongiofa, elastlca , lactea,

Tuhuli breves, adnati', obllqvl. Pori dlfformes , maximi, an-

gulati» albefcentes, »targlne fubdentlculatl.
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hvitt, Piporne fitta på fned och nedlöpa på fo-

ten. Porerne äro ibland de ftörre, ojemne ,

kantige, näftan fom på bikakor , hvita och i kan-
terne iintandade. Svampen vexer ibland knipp*
vis och hatten trattformig. Lukten är vidrig

nåo;ot liknande Calmusrotens men icke ftark,

och tu:!;gad biter ej på tungan. Frätes genien^

ligen fnart af Infekt-larver.

Träffas om höften vid ruttnande Trädftubbar af

Löfträd fåfom i Carlbergs Trägård.

B. lucidus, pileo dimidiato coriaceo caftaneo

nitido concentrice fulcafco
,

poris candidis

;

Stipite in^qvali duro lucido. Pers, fyn. p,

f22. Sgwerb. f, t. 134. Curt, Lond. t. 224.

B. obliquatus. BuII. t. 4^9. B. lUgofus, J^rj.

auftr. t, 169.

B. nitens Batsch. t, 22^. B. ver;iicofus Berg.

phyt.

B. lac-

B, 1 a c i dl a 8.

Fungus figurs varlabiiis. Stipet iateralts , 3 - j polllcaris diam,

1-2 polL fub plleo incrasfatus, inaeqvalis durus , caftanens

1. rublcundus , lucldus , vernice qvafi obdactus. PiUus dimi-.

diatus, convexo planlufculus, crasfus, diam. 3-6. polL fubru-

gofo-iraeqvalis, fulco uno alterove concentrico notatus, prl-

tno albidus, dein, prseter marginem crasfum lobatum pallidio-

rem, croceo-fangvlneus 1. purpureus, nitidisfimus } demum cas-

taneus pulvere ferruglneo adsperfuJ , vetustus nigricans. Sub^

ftantia tenax alblda, Tuh%li $C Pori mlnntisfimi ^ candidi.
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B. laccatus Timrn, B. flabelliformis. Leys,

B. cruftatus Planer Erf,

Ingen Svamp har blifvit oftare befkrifven än
denna , hvartill hattens varierande form och fo-

tens vidfäftning gifvit anledning. Foten blir än-»

da till <; tum lång och mer än tuuistjock , håi d,

ojämn 5 rödbrun och glänfande. Ibland faknas

den aldeles. Hatten vanligt halfrund och något
kiipig 5 blir plattare och teknad med cirkeivis

gående fåror, ftundom är han flere tum bred,

I början hvitaktig , får han fedan en fkinande

gulröd färg , fom dock mörknar med åldren

och fynes då lik fom beftrödd med ett brunt ftoft.

Det inre väfendet är ganlka fegt och hvitt, lik^

fom piporne famt de fina porerne. Defs vext-

ftälle är på gamla ekar , men är fälfam innom
Sverige. Den tillhör ockfå norra Amerikas
vextalfter.

Fortföttning i ett följande qvfirtal»
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Om äe oåndeliga grenarne i visfa kroJelineer "^

hxiilkas koiijtriiktion beror af et gifoet fhr^
Milande mellan formaerlign vinklar.

Af

NILS JOH. BERGSTEN.

en kroklineas könftruktion är känd, ofeh

en Eqvation derigenom kan finnas, fom beftäm*»

mer huru parailela Ordinater bero af motfvaran^

de Abfcisfer, uptäckes genom de metoder,
hvilka åtfkillige Författare upgifvit, få väl
itiängden , fom arterne af de oändeliga grenar,

hvilka tiilböra Kroklineen. När vid konftruk«

tionen et gifvet förhållande imellan föränder<*

liga vinklar bör iakttagas , ärhålles Eqvationen
icke Utan en möda , fom fnart aflkräcker ifråm

all underfökning^ om grenarnes befkaffenhet.

Såfom Exempel vill jag anföra kroklineen ALg
(Figg. I, 2)5 hviiken befkrifves på följande fätt,

SA är vinkelrät mot AB, i hviiken punkten B
föres. Vinkiarne ASB och A SL äro på fam»
ma fida om AS , och ASL : ASB : : w : i , äf«

venfom SL : SA : : SB'' : S A^ . Om nu ab-
fcisfen x räknas ifrån S på AS utdragen , och -

man fätter SA » a, ASB — ASL — nv^

SL ^ V(^^ + ^ , är cof.

B SA
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—7- — — , och cof. nv - -j. Läfc « be-

tyda 7. Efter 2 cof. jv ^ (2 cof. t;)^ _
7(2 cof, y)5 4- 14 (2 coL vy —7(2 cof. v) ^

blir — ^ —~ _ ££i-?Z. J« ii£ fl

14 ÖT
-7—.

Denna Eqvation reduceras till

7ör

och bör^ fåfom irrationel, förvandlas till en an«

nan 5 i hvilken-s har hela tal till Exponenter.

Jag känner endaft et fatt att, verkftäiia denna
förvandling» Det beftår deri^, att Eqvationen

multipliceras med sV^ .-|- Ajs*t -|-. B^T^-f-écc.

J^V.z^ Sz^ -^Ilz^ + v, och att A, B,

C, &:c. beftämmas på det fatt, att alla termer i

produkten , fom innehålla brutna digniteter af

»5 uphäfva hvarandra. Till den ändan fättes

A_8fl'^==o, B — gfl* A + i6fl^ = o.

f. v. , hvaraf fluteligen ärhålles en rationel E«

qvation -j" jSs^ '\^7^ $ = o j efter z
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^ + y^- Ingen lärer neka , att denna re-«

duktion är ganfka mödofam ; men arbetet fkul^

le blifva äimu mera förfvåradt, om värdet af n
vore ett bråk , hvars täljare är 7 , fåfom | > -f

o. f. v. Detta har gifvit mig anledning att un-

derföka , om det icke är möjeligt , att, utan
tiilhjelp af en Eqvation för parallela coordina-»

ter y
uptäcka egenfkapen af de oändeliga gre««

nar 9 fom belkiifvas dels genom nyfsnämnda
konllraktion, dels genom andra konftruktioner^

fom dermed hafva någon likhet. Ämnet torde

få vida förtjena någon upmärkfamhet, fom det

har gemenfkap med en och annan Regel^ hvar-

efter krokliniga grenars Hyperbolilka, eller Pa-

rabolilka art kan beftämmas. (Se 328 §• i Ma-
CLAURINS Afhandling om Fluxioner.) Jag tän-

ker fåledes här afhandla det 5 fedan jag förut

anfört några Lemmata^ hvarpå mina fatier grun«*

da fig.

§.2. L E M M A r.

Om X, y och s betyda ahfcisfen AC (Fig, 3)^
Ordinaten bC och fubtangenten CE till en kroklinea

Gbg, fom har AE till Afymtot ^ och är fa beJJiaf^^

s

fad y att ^ förfvinner , nar x =s 00 ^ få /kola äfn
X

X" y
yen X» y , x** y s«» och förfvinna.

Bevis, Tag r > n ^ och lät D vara en få^

dan punkt på AE , att > r / , när x > KD,
Tag AC > AD y och när ~ AC ^ iät r vara

B 2 ^= b Q.
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ÖS BC. Sätt AC=:fl;, iCt^b och uprita Hy*
perbeln ^hp^ hvars Eqvation 'år x'' v ^ ä^''bo

s v du du du
'bitt - = - 5 la att — = — ^. Efter v och

c y z v y

y minfÄas ;j nar x okas, ar — =s -—— . och
v X

dy dx
^ ^ dz dx rdx

y i ' ^ s X

dx — -\ När x^a»^'itx>t5^ eller
^J* X'^

1 r
> « 5 och efter dx är jakad^ är äfven d% jakad^

s X
få att z ökas tillika med x. Men när x= a , är äf*-

ven ^> fåledes z och efter s ökas , är

% ftÖrre ä i c, när ^~ a -j' dxi, följakteligen är

äfven v Under det att x vidare ökaS^ är

alltid - > ) få att S5 befiändigt ökas och är
s X

> c. Deraf följer, att äfven v är beftändi-gt

ar b

i> y. Nu är v — —
> och r _ n är

en jakad Exponent ; fåledes förfvinner x^ v ^

när j>; = 00. Och efter v > j; ^ förfvinner äf*.

s ...

ven a:« Efter - förfvinner, lat vara

d „ T^o ..
•f'^ _—~. nar oo. Da ar ~- — -7-.

När
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När / < 1 3 'ir y s"^^ d^x^^ -h ^ ^^y s och

AT" y X'^ — m,
y

när / > I ^ är —=
; • Men i

ji^»+m— y och jvft+'«— förfvinna^ iåledes

y
förfvinna äfven oc^y och •

§. 3. L E M M A 2.

När x, y Of/; s betekna ahfcisjen SD (Fig. 4)

Ordmaten bD orÄ fubtangenten KD f/// kroUu

nea Cbc^ Äyarx /y?a direktion är paratlet med KD'^

ötn CO y Of// - = 00 5 wcir x sss co
^

j^^/i

—^ förfvinna.

Bevis, Efter- förfvinner* måfte äfven

— förfvinna , om w = eller < n. Men om

m
m > n ^ tag r > — , och lät Q vara en fådan

n
punkt på SD, att / > rx , när ^ > SQ. Tag

SD > SQ j och när = SD , lät ^ vara ^D,

Sätt SD = fl^^D=:^5 och uprita Parabeln S^R^

» _ . _ v z
hvars Eqvation d.t av =^ Sätt - =

B 3 Dl
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Då är — =2 — — ~ » dxf~ ^ och
ä% du dy

2 ^ y y
när är jakac?, är äfven is jakad^ då j > rx^
t\\(^r dä > SQ. När x a ^ är vz2 b:=:y'y få«

ledes s =: f . Och efter dz är jakadj ar s > c,

när AT > derföre är äfven v > y. Men un-
der det att X vidare ökas , tilltager äfven z

och är öfverallt > c, Derföre är äfven v >

När nu ^ (X5 , är — = ^ o. efter

00 och rn^m är en jakad Exppnent. Och

efter v > u » är äfven ™ ^ o*

§.4. Lemmar.

LöV punkten b (Figg. i , 4, f) föras utefter

en oandekig gren h c af en kroklinea ^ hvars fifia di-»

rektion är parallel med SK , fom i K råkar tången*

ten a b , mot hvilken Sd, är vink$lrät. På S K tag

ahfcisjen SD == at, och lät s betekna fuhtangenten

KD. När 00
, Jkatl s : x injlämma med det

förhållande | fom är mellan hajligheterna , hvarmeå

Sb 0^-^ Sa vändas kring S.

J5^z;zV. Om SA är vinkelrät mot SK, in-

tager Sa läget SA, när Sb har läget SD, och
när vinklarna DS/^, kSa förfvinna, är <3?(KS5)

: d{Y.Sa) : : bSD : A Sa. Men ASfl= flKSs
och när ÅSD, aKS förfvinna, hafva de famma
proportions fom deras tangenter. Derföre är

diKSt)
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rf(KS^) : d{KSa) : : ^SD : aKS :: ^ :

bu KD
J: KD : SD : : J : AT.

CorolL i; Om (Fig. t.) har en Afymtot
AH parallel med SK, lät den råka SA, D^,

. . . ^ .. KI3 KD
ai i A, G, H. Dä ar _ = _ . - =
HG D5 .. HG m— . —— . Nar D S = 00 , ar —— = — ,Gb AG * AG «'

K D
om har en Hyperbei - Afymtot , och ^

• —-7 s5=s 00. Om åter —— forlvinner . la
n Gb AG
r. c . . Gfi . AG ^ , KD
forlvinner äfven

—

—r^—- (Leram. i) och —
H Cr JDo

» 5£c= oo. Derföre är — alltid» oo i den-
o X

na händelfe, och vink. ASfl förfvinner i järn-

forelfe med iSD.

Coroll 2. När SK ar Afymtot till bc^ om
s— förfvinner, när oo , få förfvinner 6SD i

jämförelfe med AS a,

§• f-

För att få mycket nogare beftamma lägel

af lineer, fom dragas ifrån en och famma punkt,

antager jag en Unea fåfom gifven tili läge, i-

B 4 från
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från hvilken vinklarne räknas , de jakade åt en
vifs led 5 och de nekade åt motfatt led 5 och
anfer nya vinklar fåfom iipkomna genom Addi^

tion till 5 eller Subtraktion ifrån redan bekanta
vinklar. Addera betyder då att bifoga en vin«

kel till en annan åt den jakade leden Suhtrch

hera att bifoga åt den nekade leden. Men des*

fa uttryck nyttjas här i vanlig Algebrailk be«

märkelfe, få att en vinkel kan få tillökning åt

jakad led , få väl genom Addition af en jakad
vinkel , fom genom Subtraktion af en nekad.
Likaledes upkommer en minlkning antingen ge«

iiom en nekad vinkels Addition , eller genom
en jakad vinkels Subtraktion. För öfrigt be-s

handlas här vinklar fåfom ftorheter, fom kunna
tilltaga öfver hvar och en gifven gräns , få att

inånga räta vinklar kunna inbegripas i ftorlekea

af en enda vinkeln

L E M M A 4.

Lat a b (Fig. 7) tangera kroklinsen Dh ock

vink. Sab vara rät. Drag räta Uneen SA efter be*

hag och anfe vink. ASb, fom Ökas tillika med Sb^
för jakad j få att AS a = AS b — A Sa, [/««

4er det att b befkrifver Db, är d (AS b) : d(ASa>
d(Sb)

^
£CSa)

' • Sb * Sa
•

Bevii. Lät a belkrifva lineen Qa. Ifrån

vink. ASö fubtrahera aSp =: bSa och gör vink.

flpS rät. Det är bekant , att ap tangerar Ca
(Macl. Flux. §. 211), och att Sb . d^ASb) : d^Sb)

Il Sa : aby näi- fluxionen af vink. ASi mätes
genom
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genom bogen af en Cirkel, hvars radius är Sä.

Likaledes är Sa . «?(ASa) : i(Sfl) : : Sp : po.

Men Sa : ab : : Sp : pa. Derföre är Sh . ^(AS^)
: d(Sb) Sa . d^ASa) : d{Sa)y eller d{ÅSb)

j/AC ^
^(S^) ^^^^^

Dö oa

§.6. Le m m a f

•

iöV^ punken b yöVax 2 kroklineen b c (Figg.

g) öfÄ Sa vflra dragen ifrån en gijven punkt S vin*

delrätt mot tangenten a b, Drag rata tineen SA ^Z-

ter behag och anfe vinL ASé, fom ökas tillika med
S b

, för jakad. Till vink. A S a addera a S 1 » .

SI Sbn
aSb, och gör — =: . Lat 1 föras i krok^

^ Sa Sa"
timen Id. Om dä ifrån ASl fuhtraheras ISp ess

aSp , och Ip dragés vinkelrätt mot Sp , TÄ^fl// Ip

tangera Id.

^^y/x. Efter AS/ = ASa + n . aSb ^
fl » AS^ ^ («— i) AS05 är dihSl) ses » ,

S/
d(AS5) ~ («_ I) .d(ASfl!). Och efter — =

S a

£^!L ä —— - ^'^^^^^ (yg— I) ,^(Sq)

Sa« ^ SI ^ Sb
———gj—

Men d(ASÄ) : d(ASa) :: :^ (Lemni.

4), och «i(ASi) : («_. I) :d{ASa) t :

Sb

.
(» - I) -

£2^1, Altfå är «i/(AS^} „ («_!) .
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Si? Sa
nd(Sh) _ ^

: —^f- ' vi^^ ^(AS/) : ^(ASZ») : :

: Men J(AS5) och i(S5) hafva^
SI So

famma teken S clerföre hafva d^kSt) och J(S/)

famma teken^ och SI ökas när AS/ ökas. Der-
af följer, att tangenten i / har det läge, att

ÅSp =s AS/ — /^S/, när S/j är vinkelrät mot
denna tangent. Och efter SI . i(AS/) : dtSl}

; : Sb , dikSh) : i(Si) : : Sa : ab : : Sp : pl ^

kan ingen annan linea, än _|j/, tangera /^ i I.

§.7. L E M M A 6.

LflV 1 föras i hroUineen Id, (Figg. i, 2) ori?

Sp vara vinkelrät mot tangenten pl. Drag en rät

tinea SA efter behaga ock anfe vink, AS/, fom ö*

kas tillika med S/, Jör jakad. Ifrån ASl fubtrahe-

SI Sl«
rÄ lSa=3n . ISp , och gör — =* , Till

Sa Sp**

AS a addera aSb = pSl och gör vink, Sab rdt.

Om då h bejkrifver lineen bc ^ Jkall ab tangera h c»

Bevis, Efter ASa ^cs AS/ — « . /Sp

w . ASp — (« —. I) AS/, och AS5 = ASfl +
/Sp ( w _ I ) . ASp _ (w-~2) . AS/, är

c?(AS i).^/(ASp) _ («-^ 2) . c/(AS/)-

• u ^^^^^
Men Sh — — «= och --— =s

Sp S/» — i Sb
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fAZLL)^^_<lz:£ll£lSl Efter fåle.
Sp SI

des d{KSp) : : d{t\St) : : :~ ( Lemm.
Sp bl

4) , är dash) : ^(AS/) : : : -g^- Men

£/(AS/) och ^(Sf) hafva famma teken ; derför»

hafva dCASb) och diSb) famma teken. Vidare

är d^ASl) : — : : Sp : pt : : Sa : ab i der-

före är d{ASb) : : : Sa ; ah^ ozhah tan»
(So)

gerar hc.

För att nu återkomma till kroklineen AL^
(Figg. 1 3 2), hvars konftruktion är upgifven i

§. I, lät vinklarna ASD, ASE vara på famma
fida om SA , fom A S B 3 men lät A S D vara rät och
ASE : ASD \ : n : 1 i: ASL : ASB. Då är

äfven LSE : BSD : : « : I , och desfa båda
vinklar förfvinna på en gång, få att SD, SE
utmärka de lluteliga lägen, fom SB och SL
hafva. På SE tag Sf~x, gör fK^y och up«

rita kroklineen Kr , hvars Eqvation är s=3

SA AT»— » . Lät SL råka denna kroklinea i

K* Nu är 5/= SA. . lin. A.S/, x^SK . cof.

AS/. Men när BSD och A. S/" förfvinna , om
BSDss är AS/sss y^n(^SK$ och x
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« SX > fåtedes «« co" e» w« SA . SA'^—
SA SA

eller SK ^ • Vidare är fin. BSD « ~
^ „^ SL SB« I „^ W i och efter —- —— =2 —- ar b L =ss

SA SA« Ca)'*

, Tå att 1^ = I. Häraf följer ^ att J^r är
CO'* w>L

Afymtot åt den oändeliga greiien L^. Denna
gren är fåledes af Paraboliik^ eller Hyperbolifk

art 5 allt efter fom n är eller <; i.

§ 9.

Några Exempel £kola än vidare bekräfta
riktigheten af den angifna Afymtot - Formeln.

Till den ändan dragé? LF vinkelrät mot SE;
fedan fättes SF =2^5 FL= £f^ SA=:a, När
wsssy, uttryckes AL^ genom Eqvationen 2tiJ

Ä fl^ 3 tom pasfar för en iikfidig Hyperbel
5

hvars medelpunkt är S, half - axel SA och A-
fymtot SE. Formeln =: w«aÄ;« — * gifver

för Afymtoten Kr Eqvationen 2/^ , eller

xy =5 ^o*. Här blifva fåledes Kr och en
och famma likfidiga Hyperbel, fåfom det i den«
na händelfe bör vara.

När «= är fl^ = 3^* v™ t;* en Eqva-
tion för AL^, genora^hvilken Hyperbeln '^x^f
SBBB a' angifves fåfom Afymtot. Efter Formeln

är
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» ct\t
är AfymtOten z/T = —— alldeles denfamma.

ATT

När n^2^ uttryckes AL^ genom Eqva^
tionen 40* + ^at — v^. Formeln lipgiiyer

Parabeln 40 a; till Afymtot^ hviiken äfven

utmärkes genom Eqvationen.

När « !==5 5, fås genom formeln Parabel*

AfymtOten == 270^-* ^ hviiken äfven angif«

ves af Eqvationen , fom i denna händelfe är

§. 10.

När vink. BSD « är fm. BSD «
SA , CO^ 60^= w(i _ —

+

SB 6 2.3.4.^ 2.3,4.f.6.7

4-5cc.). Derigenom fås SL =: = äoo"*'*
' fm, w«

+ 6"+ +

f . 7 * 9 • 144

^'S/rs^cojär fin, (i ) och cof.

6

ASf=i —~—, Men efter g är SA'* fioo

2
KS/^^ n^a , S\«-« cof.TvS/^-^ Således är

SK
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SA. — — — —— ^——

,

3 2

Häraf fas SL _ SA Ct«' — t^* +
= fnaw^""^ (n — f . n i). Detta gif*

ver anledning till följande Hutfatfer.

i:o» När ^ > i , har SL — SK et jakadt

värde 5 och Parabel -Afymtoten Kr faller inom
Lq. (Fig. I).

2:0. När w < f har SL — S?^ åter ett ja-

kadt värde och Hyperbein Kr faller Jmellan

Afymtoten SE och Lq. (Fig. 2).

3:0. När w~f 5 blir SL — SA^^o^ hvil»

ket Öfverensilämmer med det, foni i föregående

är nämndt om denna händelfe.

4:0. Ifrån n:=:f till w := i är SA ftörre än

SL, och Ar faller utom kroklineen.

^:o. Efter w är en förfvinnande ilorhet

och 2 — w är minfta digniteten af ot^ i der Se«

ries, fom uttrycker värdet af SL— SA? få föl*

jer att SL — SA förfvinner när « < 2, då äf-

ven A^ är i egentelig be märkelfe afymtot till

Lq, Men när w 2 3 blir SL— SA— a, hvil-

ket inftämmer med det fom i näftföregående

är anfördt om denna händelfe 5 efter Eqvatio*

nerna 4^* ^at^ v^ och = 4/?^; uttrycka
tvänne parablar med en gemenfam parametet
4a ^ hvilka hafva fma toppar^ den förra i A

den
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den fenare i S. När n > 2 j är exponenten 2

_w nekad och SL— SA. = 00, Parabeln Kr
utmärker väl i detta fall befkaffenheten af gre-

nen hq , men är ändå icke Afymtot • linea i

flräng bemärkelfe.

§. II.

Den rätta Afymtot- lineen är den, i hvil-

ken V ^^-j-;^*) kan uttryckas med famma ter-

mer, fom ingå i värdet af SL (§. loS i"^är de

termer icke beräknas , der co har en jakad Ex-*

ponent. Huru denna Afymtot-Iinea beftämmes,
är min affigt att vifa genom följande Exempel,

Lät n vara < 6 , men icke < 4. Här be-

gäres fåiedes en linea , hvars abfcisfer tagas på
SE, och få bcfkaifad, att VC^^+JV^) uttryc«

kes genom en Series , fom begynner med ter«

merna ^w"^ ^ + —U^ 6
'

'

•

• "V ~-
9 «är vmk. LSF =3 woa.

360
Jag antager, att den fökta lineen föreftälles

n n— 2

genom Eqvationen XzzÅy^— ^
->f.

Bjy«— i 4*

S 1 hvilken termerne fortfättas få länge

y icke får någon nekad Exponent. Sedan fät-

tes V(x^ ^ c= 2; 5 tang. LSF t , cof. LSF
^ c. Efter y:=itx^ förvandlas den framftälda

EqViH
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Eqvationen genom divifion med Ar« — ^ f^ji

C^a— I, Genom vanliff metod fökes en Series

för värdet af — « när f förfvinner. De f6r«
t

fla termerne i denna Series blifva Xn — i

|- n— 2 3n— 4

.

—

t ; Ba-~ „ A^D/~"r ^

I

I

(i_AB^^ ™ A^D^*). Här är D m
Au -t

C + -r~ • och flera termer behofvas icke i dét«
A

ta Exempel 5 ty de fom följa gifva inga andra
digniteter af än ^ Scc. hvilka i värdet

af z icke kunna frambringa andra digniteter

af a> 5 än fådana 5 fom äro onyttiga i närvaran*

de fall 5 nemligen w'^ &c.

Nu är 2 = ~ s=3
c—^—— (i_ ABP— («~ I) A' Cf^

+(«— I) . (n^4) . A* t^J.

Men nar LSF :== kw* ar i ™ 4»,

2
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f = wco +

33

3

I /- (2yg — 3) . co^

fjn^n V 6

+ __),
I

+

360

Altfå är 2 =

fin A«—

^

. ^ I) . (2« — 7) ABo)*—

^

+ 6

„ . (/z— I) A5Cw^-~«

. — I) . (77 _ 4) A*B*co*—

»

+ '

-z
—

För att nu bringa värdet af z till likhet

med värdet af SL i de föifta termerna ^ fättes

1:0
fin ^n— l

a

.2:0 ~~ ^ „ (^^i)AB^
6 6

eller AB = 2« —- 1

6n

3:0
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n . w 2)

360

_ , I) A^C, eller A^C =
- — — - och ledan A*

B och C på detta fatt blifvit beftämda 5 är äf-

ven Formeln till Afymtot - lineen gifven , och
SL — % kan icke innefatta andra dignit^ter a£

CO 5 än fådana, fom äro jakade, nämligei5 OJ^

—

1^8—»^ &c. hvarigenom SL — z förfvinner

qvationen för den fökta Afymtot - lineen är få-

ledes ä: s= if^— -1 _ 2i! ^-^wflz/^—i^N"-""^
f\naJ ^ \ ^ J

6o«* — + 22«^ — 13^+ 2

När ?i < 4, är C = o och

6

' ..-J^. 1.^ ! , ^^4^^.j
360

derfore ar Su~z^ -—
360

i-- 6ön*
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värde, fåfom nekadt 5 utmäiker 5 att Afynitoten

faller utom hq.

När ;i === 2 , är Afymtoten x—^ -—a och

inträffar alldeles med Parabeln Lf (§. 9).

När «=53j är Afymtoten ;c= j T - V

—

<5s*y. Dennes Afymtot är parabeln 2jäx'^ ^
(y fö)^ Samma Parabel är fåledes Afymtot
åt Lq^ hvilket defsutom ar tydligt af den Eqva-
tion^ fom är upgifven i §. 9.

Det är anmärkningsvärdt^ att nar n > 2^
är »=^=3 den enda händelfe , i hvilken kan
hafva en Parabel till fullkomlig Afymtot,

Under det att L belkrifver Hneen L^, lätt

i beflirifva en oändelig gren Id af en annan li«

nea 5 hviiken konftrueras påföljande fätt. Ché
är en kroklineea , fom har AB till Afymtot
och råkar SB i b (Figg. i, 2). Rata lineen

~ ah tangerar Cbc och Sah är en rät vinkel,

TiU vink. ASa adderas öS/ = w . aSi'^ få att

ASL : ASB :: aSl : aSb. Äfven tages SI :

Sa : : Sh : Sa^ • Efter aSi^ ^ AS^ ^ AS^?,

i(3^y)^ 9 eller ^'jax^ ^ v'^ — i^öj/S-j^ 2S > 9

4

12.

C 2 är
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är AS/ = n . ASl; _ (n— i) . ASa = ASL_ (w— i) . AS^. Således är LS/ = i) .

ASa, och när ASa förfvinner , få S L och SI

SB SA
ett ofenienfamt läi;e SE. Då är — — -=1;

laledes atven —7 — I. Haraf
SI SÅ" .SA«~^

följer, att afymtoten Kr (§. 8) är gemenfajn för

de oändeliga grenarne Id ^ Lq^ hvilka fåiedes

äro af famma art.

För att utröna, i hvilka liändelfer Lq kan

vara fullkomlig Afymtot åt /i, läl ab^ AB rå-

kas i H. Lät bB parallel med AS råka AB,
SD i G och D, och hh parallel med aH råka

SÅ" SB«
Sa IL NuärS/^SL=^-— ^

SA^^
SB:^.jpSM_ ^ .

^^^^
S5_SA

SA" ^SB" . Sä«-~^ y SB

Vh. Derföre är S/ _ SL ^-(^37SA" VSa"

SA_.JIG
SA"^. Vidare är Sh — -—ry^— och ha

J Wb

UA .hG ,
„ ^ SA . HG + HA . iG

™^-ialtfaS«=. -~~ .

Sätt
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Sätt AG ^ X , bG = y , GH = j-,SA^a,
Etter fluteligen bH = GR , blii Sä = a +

s
*

(T _ W) . (x + i) . 2/ .
Atven ar D5« = +

ff^n^-i y j fåledes
^

=s a -j- «^ -J-

SB" ^ (I _«) . Gv+ /) . t/v SB
-^-(ny + ). Men

SÄ r

"Td ^^'^^^ är fluteligen S/ — SL =

Detta är förfta

Ä-'*
, (i — w) . (ät -f- j)v

fl»^ ^ s J

termen af en Series 5 fom uttrycker värdet af

S/ — SL, när a: = c» ^ och mot hvilken alla

följande termer förfvinna. Om nu Q^bc är en
lådan kroklinea ^ att ingen Hyperbei kan vara

s
defs Afymtot • det vill fäga , att -» förfvinner 5

få förfvinna äfven y och — (Lemm. l),
s

följakteligen äfven S/ — SL. Men om Q^hc

Q ^ 1 .1 ^
har Hyperbeln v — — till Afymtotj är—

ef

C 3 ^ m
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^ m + I och SI — SL =ö -

—

(m4-i—nm%

hvaraf följer 3 att St — SL förfvinner, när
x'^ y förfvinner^ det är^ när m > oberäknadt
den händeKe , att m »-j- I — nm = då afseen-

de bör hafvas på näftföijande termen i Serien.

Om kroklineen beror af Id på lika fätt^

fom td beror af ^'^^^ ^^^^ den åtfkiinaden ^

att något annat förhållande m : i nyttjas i ilälle

för n : det vill fäga^ att Sp dragés vinkelrätt

mot tangenten pt och vink. pSm ==s m . pSt ad-

deras till ASp ^ då AS/5 fom ökas tillika med
5/ 9 anfes för jakad 3 få kan af det foregående

lätteligen afgöras^ om mn är en oändelig gren,

eller icke 5 och i förra fallet ^ hviiken Parabel,

eller Hyperbel 3 är Afymtot till mn. Ty tri-

anglarna Sp/5 Sal? äro likvink liga (Lemma ^)

och ASi — ASp ^ ASlf — ASfi, eller ASp
^ AS/ — ASb + AS^. Men AS/= n . AS^
^ (n~ I) . ASfl s altfå är ASp — (w — i) .

ASb in — 2) . AS^, Vidare är m . pSl ^
m . aSb m . ASb _ m . ASa^ fåledes ASm
E= ASp--|- m , pS/=Ä: {m-]- n — i) . AS^ -

—

im >^ n— 2) .A Sa — ASa -f-
(tn n — 1} .

pS Sa
,

SI S5«
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Sm Sb"^-^^—^
derföre är = r j Häraf fes tydli-

gen, att mn beror af hc på famma fatt fom Idf

utan annan åtlkilnad ^ än att förhållandet m-^n
— 1:1 är nyttjadt i llälle för n : i. Om fåle*»

des w w =c 2 5 inträffar m med 3 , då. mn
och b i blifva en och famma kroklinea. Om m
-j-w<i, äv Sm o , när 86 = 00. Om m
^ n i ^ äro m och a en och famma punkt
och m inträffar med A, när Sb =: 00, Men om
fw -j- « > X 5 är mn en oändelig gren, hvars

Afymtot (enligt §.§. 8, 12) är = — i).

SA'«+'»-~"i AT^+ rt— hvilken utmärker en

Hyperbel , när < 2, en Parabel när m
+ « > 25 och räta lineen A G, när /» -[^ w =: 2^

§. Ii.

Lät fåledes räta lineen SE (Fig» 2) och Hy-
perbeln vx^ z=: b^-^' vara Afymtoter till krokli»
neen Id, Lät SP vara gifven till läge, och
vink. PS/, fom ökas tillika med S/, anfes för
jakad. Drag Sp vinkelrätt mot tangenten Ip,

Till vink. PS/? addera pSm = m ,pSl^ och gör

Sm SI"* ^ r~— ^ ^— . Om da »3 > -—:— är mn en oändeliff
Sp Sp"^ ^+ I

gren, hvars fifta direktion är parallel med S^, om
ifrån vink. PSE fubtraheras ESe — (i ^ m) . go^.

C 4 Och
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Och oai t == !— fkall kroklineen
r

-f- l

x^ — i hr-~ri(^^J = <l+r) . 3' + '- 5 hvars

abfcisfer tagas på Se ifrån S, vara afymtot till

mn , fom är en Hyperbolilk gren, när m <
2 "4^ I 2 I— eller / < 1 , Paraboiifk. när m > —

,

r I r-f- 1

2 r -4- I
Men om m :=z — , eller I l , och ifrån

r-j-. I

QO®
PSE fubtraheras ESA j och SA tages

i + r

^ C^+0'"^'^5 ^^li ^^äta lineen AG, fom är

vinkelrät mot SA, vara afymtot till mn , utan

att något vidare kan bellämmas om denna gren.

§. i6.

Likaledes om Id (Fig. r) är en Paraboli.%

gren 5 hvars fifta direktion är parallel med SE
och parabeln v — ^x^ , hvars abfcisfer ta-

gas på SE ifrån S, är defs Afymtot, lät Sp va*

ra vinkelrätt mot tangenten pl och SP dragen
efter behag. Anfe vink. PS/, fom ökas tillika

med SI för jakad. Till PSp addera pSm =: m >

Sm Si""
pSl och tag —— = ^ jakadt,

Ikall mn vara en oändelig gren 5 afvenfa om m
är
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1

r
är nekadt * allenaft att m < — • och om i«

I — r

från PSE fubtraheras ESi? = (i — . 90°,
ikall vara parallel med fifta direktionen af

m A- r — rm
mri) Men om / c: —— Ikall krokli»

I _ r

neen (ty t2{i^ryo^-r i— ir'\-r^ hvars

abfcisfer tagas på Stf ifrån vara Afymtot tili

mriy fom är en Hyperbolilk gren ^ när m <
j — 2r I 2
< , Parabolifk , när m > •

. När
I — r I — r

m ^ ^ fubtrahera ESA =—^— ifrån
l — r 1 — r

1

PSE, och tag SA = Ql —r}T=^i^3 ifrån PSE

fubtrahera ESD = få att DSA = 90^.
I — r

Drag AB parallel med SD åt famma fida om
AS. Då Ikall AB utdragen ouphörligen nal-

kas grenen »iw 5 fåfom defs Afymtot^ men för

öfrigt kan intet beftämmas om denna gren.

Exempeh Lät parabeln i; = Z)4 vara A« \

fymtot åt Id, Om m är jakadt , är mn en

^-~:J:^'^+^ Om äro m och p en och

C f famma
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(y\
5 I

~) =2 — hx^ är afy

tot åt den gren ^ fom belkrifves af Ifrån m
=: o till »3 = — 2, är w« en paraboiilk gren*

När w — 2 5 inträffar mn med grenen ^r,
om hvars Hyperbolifka art intet vidare är kändt^

b
än att AB är defs Afymtot 5 när SA n= — I>

256

från fw — 2 till m =: — 3 , är mn en hy-
perbolifk gren y hvars Afymtot är Hyperbeln

(y ^^—m 5~-—
J x»»—^ ^ -— När ^ =: — 3. blir

3 — 256

S»a = ) när S/ co ^ och mn är icke vida»

re en oandelig gren. När har ett nekadt

värde ^ fom öfverftiger (— 3) ^ är Sm^o^ när

S/ =^ 00,

Alt hvad fom är anfördt i denna och näfl-

föregående §. är intet annat 5 än en omedelbar

fö'jd af §.§.83 125 145 när jämförelfe anftäl-

les iniellan Afymtotformerne y zz

I n—i ^ _

§• 17-

Nu antages, att SD (Figg. 5, 6) är x\fym«

tot till kroklineei; Cbc ^ fom är af den bcfkaf-

fenheten •
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fenheten , att förhållandet, fom fubtangenten

DK har till abfcisfen SD, förfvinner när SD
00 , och att kroklineen Id är konftruerad la-

fom förut är nämnd t i §, 12. . Nar Sb har lä-

get SD , lät Sa hafva läget SA, få att DS A
är en rät vinkel. Om då A SE och A SD äro

på famma fida om AS , och ASE n . ASD,
liar SI lä2;et SE, när Sb 00, Anfe vink.

ASbf fom ökas tillika med Sb ^ för jakad, och

ifrån AS/ fubtrahera tSp aSb och gör vink.

ipS rät, få att Ip tangerar Id (Lemm. f). Sätt

SD X, bD ^ y , KD :=: s. Efter Sa : SK : :

^D : 5K, och bli fluteligen är = KD, blir Un-

ix -j- i) . y xy s
teligen Sa ^ ^ — efter - =^=2 a.

S $ X

Sb^
Äfven är S3 SD =: X3 fåledes SI - »

Sa«—

«

£2 , Vidare är AS/ ^ ASfl 4- n . flS6

^ n . ASD _ («-^ i) . ASfl — fl . ^SD^
ASE _ (w— T) . ASa w . 5SD; och ASE
_ AS/ (w— J) . ASa -f « , bSD. Men
AS/ är äfven . ASZ> — — l) . ASa,
och d(ASl) n . d^ASb) {n ^ i) d^ASä) ^

likaledes är ASp — (n ~ 1) . AS^ (w — 2) ,

ASfl, och d{ASp) :=: (,n^ 1) d^ASb) _ 2)

d(ASfii). Här förfvinna ^SD och ^^(AS^) i jäm^
förelfe med ASa och i(ASfl) (Lemm. 3^ CorolL

2). Således blir ASE _ ASl :^ (n—i).ASa,
d(ASO ^ _ («_ i) , i(ASa) (i ^n) .

diASa)^ och diASp) ^ (2^ • d(ASa. Om
nu
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nu « < I 5 är i:o S/ =: •=» r= o CLemm. i.) ?

2:0 AvSF: < AS/, 3:0 fi?(AS/) och d(ASp) ne-

kade, efter i(ASö) är nekad, få att St och Sp
vändas kring S åt famma led , men tvärtimot

den vändning Sb har. Af allt detta fynes , att

I icke befkrifver en oändeiig gren , utan en

kroklinefl IdS belägen på andra fidan om SE i

anfeende till SA, och fom i S tangeras af SE
(Fig.

Men om n > i * blir SI =—-— =s co*

ASE > AS/, och c^CASOjakad, n'ir d{ASb)
är jakad» Och efter d(ASl) : d(ASp) :: w —
I : w — 2 , mäfte äfven Subtangenten vara till

abfcisfen : : n — i : n <— 2 (Lemm. 3), Om
« c: 2 5 är detta förhållande oändligt. I denna
händelfe äro p och b en och famnia punkt , och

/ belkriTver en kroklineea, hvars filla direktion

är parallel med AS, och fom icke kan hafva

någon parabel till Afymtot. Men när n har

något annat värde , än 2 , tyckes Afymtoten
1 n—

2

hafva formen v = —
1
//i—

1 ^ om abfcisfen i

tages på SE, och vara Hyperboliik, när n < 2,
Paraboiifk, när n > 2. Det är ock gan-

ika fäKert, att SE är Afymtot till Id (Fig. 6),

^ St , Sa Sb'*—^
när M < 2 j efter Sp ( ~—-7—= =

V Sb Ss'»—

^

?c
—

"n.
.

) Huteligen förfviiiner (Lemm. i). Men

den
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rien förmodade krokliniga Afymtoten felar än«
då, efter parametern B icke kan hafva något
ändligt värde , hvarken i Hyperbeln , eller i

Parabeln. Ty om s/ {v^ t^) z ^ Iv t zz z \

cof. ES/ och )/ = s fin. E S/. Men när A Sa

förfvinner 5 är fin. ASa = tang, A Sa och
s

efter ES/ = {n — i) . ASa, är fin. ES/ =ss

(fl — i) . 1/^ och cof. ES/==== r. Således blir
s

l^^^^ = B;i"sH, eller

j-n— I

B . S«— » B . S/ ^

^_— .—- ~ — Men ilu-

teligen bör — vara — i |

altfå är B (==^ —„ i)»— I
. x) en oändlig ftorhelo

_ B z^--'^ , och 2
jn— I

'

§. 18.

Det återftår att betrakta de kroklineer ^

fom genom den angifna konftruktionen §, 12.

upkomma af kroklineen Cbc (Fig. 4), när defs

I"

egenficap är fådan ^ att y zs -<x> och - ;=:^ 00
,

näf
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rtär X ~ oQ. Lät fåledes SD vara parallel med
kroklineens fifta direktion^ och x^y^ s betek-

na abfcisCen SD^ ordinaten Db och Subtangen-
ten DK. Om Sa närmar fig till laget SA: un«

der det att Si nalkas laget SD , är DS A en

rät vinkel. Nu är Sfl — ^ och när
Kb

kKD fÖrfvinner, ar lih === KD, få att Sa =^

(s — x) . y s .

^ ^ y ^ eiter -~ oo 3 da ar afven
s X

^ SD ^ .^^ fåledes SI ^ cr—

—

Sa"— * yn—t

Om n är nekadt 3 eller vinklarna aSl ^ aSb på
yri-ti

hvar fin fida om Sa , är Si ~ o (Lem*

ma 2)5 och / befkrifver ingen oändelig gren*

Men om n är jakadt5 är Id en oändelig gren ^

hvars lifta direktion är parallel med SE, om
ASE och ASD äro på famma fida om AS och

SZ)«—

*

ASE = n . ASD, Efter Sp = -

—

^
Srf«—

^

— 1 ^ y'^
—
«^

-Zr,^ =^ o, om n<i, och

SE är Afymtot till Id, Men om w > I, är

Sp =: 00 och Id har ingen Afymtot parallel med
SE. Det bevifas fåfom förut, att AS/ ^
fiASh — (n — I) . ASa , (efter A Sa är här en
nekad vinkel), och att ASp = (n — i) . ASS —
(n — 2) . ASa, Och efter d(ASa) förfvinner

mot i(ASW (Lemm, 3)<, är i(AS/) : d{ASp) ::

n in \^ I
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n : n ^ X. Detta förhållande , fem inftämmer
med fubtangentens proportion till abfcisfen, gif-

ver anledning , att förmoda en Afymtot af for»

n—

I

men v = B'» t n tnen äfven nu felar denna

Afymtot 5 efter parametern B icke kan hafva
något ändligt värde. Ty om 2 \^(^v^ J^t*)f
är 2/ rr 2 . fin. /SE ^ t rz z cof, /SE. Men vink,

AS/ r= n . ASD — n . iSD _ (n ^ j) . ASa
= ASE — n , bSD — in — i) , ASa . och ESI
1= ASE — AS/ = n . ^SD + C« — i) • ASa.
När ru Sä = 00 , förfvinner A Sa i jämförelfe

med bSDy få att ESI = n . hSD. Då är fin,

6SD =a tang. 5SD , fåledes fin. ESt ^
X

fiu nyz—
, cof. ES/ = I , i; =— och ^ = 2, Der-

X X

igenom förvandlas Afymtotens Eqvation till

B.-. , eller (efter il =

—-— c= B ; men = I S derfore ar s i«
S/ SI n"" y

och B en oändelig ftorhet.

Det fom är nämndt i denna och näftföre-

gående §, gifver' anledning till följande nödiga
anmärkning vid det , iom MaclauRin anförer

vid flutet af den förut omtalta ^38 §• •^'å /(ST-

jtert det är 5 att af en gifven Parabel - eller Hyper-

hel» Afymtot /luta till sn gräns för det förhållande ,

fom
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fom är imellan fubtangent och abfcifs , eller mellan

vinkelhajligheterna af SI och Sp kring S
, äfvenfå

förhajladt är det, att tvärtom fluta ifrån ?n gifven

gräns för förhållandet imellan desfa vinkelhafiigheter

till en verhlig Parabel' eller Hyperhel - Afymtot ^

hvars form är gifven genom denna gräns,

§• 19.

I nyfsnämda §, upgifver Maclaurin en
annan Regel , hvarefter arten af en oändelig

gren kan beflämmas, Näml. om SI ^ ~—
(Fig. i) och V c3 a , när S/ = 00 , fkall for-

men af Parabel - Afymtoten vara B^— a- s \
Denna regel kan lätteligen förklaras af det fö-

legående. Ty lät SD vara en till läget gif-

ven rät linea 5 och SE vara parailel med fifta

direktionen af Id, Anfe vink. DS/, fom ökas

tillika med S/, för jakad. Sätt —— = 1*
r — I

från DSE fubtrahera ESA r= « , go*» , och gör
SA r= fl. Ifrån DS/ fubtrahera /Sa = « . /Sp,
och gör Sa n: V. Till DSa addera aSb ISp^

och gör vink. Sah rät, Efter fluteligen —

~

s S/ = 00 , är S/7 = 00 : och efter ~ ssa

SI— s=st 00 , måfte r vara > i och n hafva ett
Sp

jakadt
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jakndt Vcärcle. Men fluteligen är tSp ^ go®
och ESJ förfvinner, derföre förfvMnner ASö
= w(9o^ ~ /S/J) _ ESL Vidare är

S£« S/« SI ^ . ,= = " 5 och nar SI = oo^ ar—
Sfl» S/J"

S/
=: — Ä 00 , Perföre beikrifver 5 en oändelig

a

gren i^r. Men tangerar 5r (Lemm, 6)^ och
efter Sa fluteligen inträffar med SA både till

läge och ftorlek, har i^c en Afymtot AB, fom
är vinkeirät mot SA. Efter fåledes DS/c::DStf

4- . aSb och ~ == har Id Parabel - A«
* Sa Sa«

fymtoten )/« = .
^ä"»— * (§§»8> 12) eller f 3

Om SI . Sp^ Vr+i och v nar Sf
SS 00 ^ bevifas på famma fätc ^ att lä (Fig. 2)

har Hyperbel" Afymtoten xy^ =: T--^^
" V -f- i-^
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Syncope aim infequenta Aphonia;

af

AND. LOR. SANTESSON.

En Piga , 20 år ganimai , friik
^ frodig med

ungdomens och hälfans färg på kinderna^ fick

1792 i Martii månad, af ett iipretadt 4 år gnm*
malt Barn 5 fom hon höll på armarna ^ ett flag

med handen på högra lidan af halfcn ^ tätt in-

till väderftrupen , ftraxt ofvan cxtreuiitas antc-

rior claviculse. I famma Ögonblick hon fick fla-

get 5 gjorde hon ett utrop : det var ett förban-

nadt llag 5 hvarpå hon fläpte barnet och föll

ned på golfvet utan fansning och rörelfe Jag
blef kallad 5 vid min ankomft fant jag henne
blek med våldfamma retelfer till kräkning Iwar-

vid ingen ting kom upp , en obetydlig uphoft-

ning af ett föga blodblandadt fiem , halfflutna

ögon 5 en knapt märkelig andedrägt emellan
kräkningarne 5 låg och jämn puls utan förmåga
att tala och röra armar och ben. Häremot fö-

refkref jag blodiglar, ingnidning af ett retande

Liniment och Antifpafmodica, -— Desfe medel
hade den verkan att hon dagen efter kunde rö-

ra fig i fangen och yttra fina tankar med vi-

Ikande. Fjerde dagen begynte hon att fitta up-
pe ^ men ännu var hon otormögen att tala. Då
förefkrcf jag Kinkina och Valeriana. Efter 14
dagars förlopp reile hon hem till fin Mor, blek
med en ganllca låg och fped rölt

, trögt lif , u-

taa
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tan matluft^ och aldeles ur flånd att företaga

ilg något arbete fom fordrade minfta ftyrka.

Efter ett års förlopp var hon få vida återftäld

att hon ånyo kunde antaga pigetjenft* År igoo
träffade jag henne för fula gången , det enda
hon då klagade öfver> var en ofta påkommande
lindrig värk i bröftet ^ och att hon ännu ej å*

tervunnit den ftyrka i uttal och röil fom hon
hade haft föiut,

E p i C r i s i

Vid förfta påfeendet finner man lätt att

fjukdommen var helt och hållet nerveuse, och
att den tydeligen härrörde af öfverretning i

nervfyftemet ^ med en derpå följande indirect

fvaghet j men huru denna öfverretning kunde
Upftå af en få obetydelig våldfamhet är fvårare

Ätt infcb

Icke defsmindre torde de fvårigheler, hviU
ka möta utvecklandet af denna fjukdoms natur

och bcfkaffenhet , i det närmalle öfvervinnas ^

Om man betragtar ftället der (laget träffade^>

Jag har redan nämnt att det träffade ftraxt öf«

van extremitas anterior vel Sternalis claviculse

nära väderftrupen 5 men jutt derunder ligga grde
parets nervftam med defs gren j nervus recur->

rens och nervus intercoftalis förborgadci Sanf
är väl att desfa nerver vanligen betackas af

niåhgä öfverliggände partiet : iblahd hVilka
jag endall vill nämtla yttre huden , mufculuis

fubcutaneus coUi, fternocleydömaftoideus, myc-^

ken och faft tela ceilulofae, m. m. i anfeende

Da hvartiil
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hvartill det Jkulle tyckas att desfe nerver fom
ligga få djupt ifrån ytan af hal fen borde vara

i fullkomlig fäkerhet för en våldfamhet af an-

förde befkaffenhet. Men om man befinnar att

nervernas läge ofta varierar , en omftändighet

den Anatomen ej fällan har tillfälle att ärfara,

och att det gifvas mennifkor hvilka hafva en

KänHighet i visfa nerver fom vida öfverträffar

den fom råder i de öfriga , blir det åtminftone

till en början ej en orimlighet, om man i an-

feende till belkaffenheten af de fymptomer fom
följde på flaget mifstänker att de ofta nämnde
nerver, hos detta fubject , m.ed en ovanlig

känllighet förenat ett nära ytan af halfen ovan-

ligt läge, *) Men denna förmodan höjey fig än-

da till en afgörande vifshet, om man jämnfc er

de i hiftoria morbi anförde Phénomener med
dem hvilka upkomma af de oftanämnde ner-

vers underbindning eller fom är det fammJi

tryckning* I fenare händelfen äro följande de

märkeligafte 5 med den Ikillnad, att då 8-de pa-

rets nervftam underbindes lida functiones natu-

rales vida mera än då nervus rccurrens om-
knytes, t)

i:o För-

Det ar genom en dylik Anoroali i desle ueryers

lå>e fom T I 9 SOT förklarar den händelfen hvil-

ken Galekus anförer , rörande en yngling ,

ioin Mef aldeles mållös efter öpnandet af 2:ne

-icrophnleufa bcilnader fom TOrö belägna en på
hvardera Jfidan om väderftrupen.

t) TissOT Traité des nerfs et de ieure maladiee

Tom. Prem. Part Piem. Artide IX, Experience
fur le i T»^erfs.
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1:0 Förluften af hela eller halfya röften

,

alt efterfom desfe nerver underbindas på en el-

ler bägge lidorna.

2:0 Svår andedr^gt,

3:0 Oordentelig puls.

4:0 Större eller mindre känllolöshet och
matthet.

5:0 Kräkningar, förlorad matluft, briftande

niatfmältning m.fl. men det är juft de väfenteligare

af desfe Phénomener fom utmärka den händelfe

fom nu är i fråga , de måfte fåledes vara följ-^

der af en tillfogad våldfamhet på famma nerver*

Att det ej var nervus recurrens fom en-

famt träffades af flaget, utan i fynnerhet fjelf-

va parets ftam , kan hända äfven nervus in-

tercöftalis 5 kan inhämtas af de fymptomer hvil«

ka fortforo fedan fjukdomen antagit ett Chro«»

nifkt lynne y Patienten var beftändigt utan mat-

luft , hade till och med vämjelfe för all mat ,

magrade af , befvärades jämnt af förftoppning

m. m.' Symptomer fom tydeligen gåfvo till-

känna att digeftions - organerna , hvilka endaft

förfes med nerver från dcsfa ftammar ^ faknade
den lifligare nerv - iriflytelfe , fom är få ound*
gängelig vid deras förrättningar.

D 3 Nlja
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Nya Arter af PNEUMORAE Slägtet, h^rifrn,

utaf

C, R THUNBERG,

Ifrån x\fncas Södrafte Udde hade jag den lyc*

Han 5 at för någre och trettio år fedan , til

Kongl, Vetenfk, Academien hemfända befkrif-»

ning på det nya Infektflägte ^ fpmjåg dS kaUa-
de Pneumora 3 och gifva t^kning på trenne

defs arter, nemligen maculata ^ immaculata bch

fexguttata , 'hvilke blifvit intagne uti Handlin-
garqe för är 1775- ^ pag. 294^

En närmare kännedom af detta Slägte

,

jämte fednare tiders uptäkter af flera nya Ar«
ter 5 hafva icke allenaft vifat , at detta Slägte
bör IkiJjas ifrån Gryllus , utan äfven ftadgat

tåde min och flere andre Entomologers öfver-

tygelfe^ at det aldeles icke kan förenas, hvar-.

ken med Gryllus eller Lqcusta 5 eller något
annat G^nus af dem ^ fom til iitfeende i något
affeende likna dem. Desfas fötter äro väl nå-^

gorlunda lika med dem hos Gryllus och Lo-
CUSTA 5 men mycket mindre , fmalare , kortare

knapt af halfva bukens längd, och aldeles icke

nyttjade fåfom hopp^fötter. Deremot äro deras

Spröt {Antenn^^) mycket olika: f)å Gryllxjs tråd-

lika (fih/ormes): på LocusTA hårlika (fetacei»)

och på Pneumora äro de fmåningom tjockare e*

mol
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mot ändan ,
(^moniliformss,) Men hela deras

kropp, hufvud , bröft och bälg äro tillika fom
en blåfa , aldeles törne , upblåfte och genom-
ikinlige, likaCom vore den af glas, hvilket ut-

gör ett kännemärke , fom icke finnes på något

endalnfekt, ibland hela denna vidlyftiga Ikara*

At för mycket fammanfoga G^fw^ra af Djur,

fom böra fkiljas och äga tilräckelige famt tyde-

iige kännemärken , för at kunna väl beftäm-

mas j är äfven få fkadeligt uti et välbeftäldt

Syftem , fom at altförmycket fÖnderdela et na-

turligt Slägte 5 utan at derpå gifva och utftaka

fådane fkiljemärken , fom äro fäkre , falla ge-

naft i ögonen och göra methoden , at rätteligen

känna dem, lätt, hvilket är det, fom med all

konftig indelning åfyftas och forgfälligt af hvarje

Naturforfkare bör i agt tagas.

Då Infekternas kännedom ännu låg i fin

linda och deras antal var ganfka ringa , kunde
Genera naturligt vis mindre behöfva fönderde-

las och finare kännemärken fÖr deras kännedom-
upfökas j men fedan flere länder på vårt jord-

klot , de fednafle århundraden , blifvit uptäkte

och underfökte, famt följagteligen Djuren^ kan»*

nedom icke allenafl mera utvidgad, utan ock
deras art och hushålning bättre updagad , famt
antalet af arterne mångdubbladt , har delnin-

gen uti flere Genera blifvit högft nödvändig»
Sanningen häraf beilyrker i fynnerhet dej: hos
LiNNe ganlka^vidlyftige Slägtet^ Gryllus, fom
fedan blifvit fördelt uti flera.

D 4 Den
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.Den Belkrifning j jag uprättat på flere.af
Pneumor^ arter och de tektiingar derå , fom
härjämte bifogas, framiläller jag til Vetenlka-
pens kännares granfkning^ Måtte min välvilli-

ga affigt vinna Kongl Vetenik. Akademiens bi*

fall och krönas med defs T^evågna ynneft , fom
altid gifvit den kraftigalie upmuntran , at ut»

vidga bvarje nyttig Vetenfkaps krets

!

PneumoR;^, flägte är väi kändt ifiån andre^

1:0 med fit nedböjda hufvud ; munnen förfedd

raed käkar 5 ögon 5 fom fu ta vi dt åtfkilde

åtfidorne, innom och något nedom ögonen
fäftas fpröten (antenns) ^ fom äro jämntjoc-

ke til halfva längden och fedan fhiåningom
tjockare emot ändan, af månge tätt littan-

de leder och af hiifvudets famt bröflets

längd. Uti pannan finnas trenne glänfan»

de uphöjde punkter (Jtemmata),

2:0 Bröft-bålen är kulrigj bakåt aftagande fpit«

fig , utan fcutetlum , med en uphöjd hvafs

kant på ryggen, hvilken främft fynes in*

fkuren , llundom tandig.

3:0 Bukhätgen är hel och hållen upblåft , fom
en blå fa 3 g^nomfkiniig och tom , aflång

med fpetlig ända > ofvan kuirig och under

plattad,

j^\o Skahingarne 2i^[ivigey kulrige, ät fidorne ned*

böjde och tilfammans lagde lämna de t

ytterfta ändan en trekantig öpning (förfin

rata); Ådrorne äro rutige fåfom ett nät.

Fin*
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Vingarne äro täkte ^ af lika längd 5 men
bredare och i fållor hoplagde.

f :o Fötierne äro fmå i jämförelfe med bälgen 3

baklåren något ilörre , än de öfrige.

6:0 Ä ymfe fidor om buken på tredje fegmen*
tet är en något krokig uphöjd .linea , be-

' flående af hvasfe uphöjde punkter ^ emot
hvilken under flygten fötterne ftrykas, hvar-

igenom et fkorrande Jjud genom den to-

rna bälgen upkommer , fom höres på län-

gre afftånd.

Följande Nio Spscies äro hittils af detta

Slägte kände och af mig allefammans
uti Södra Afrikas inre länder fundne^
nemligen:

I. Pn. rtilens rufefcens thorace abdomineque
imniaculatis, elytris punctatis.

t. Pn. difcotor," viridis thoracis lateribus albis

,

abdomine ferie triplici macu-
lato , elytris punctatis,

3, Pn. immaculata: viridis jthoracis crifta fangvi»

nea 5 abdomine maculis qua-
tuor al bis cum adjacente ru-

bra 5 elytris nigropunctatis.

4« Vi^, öcettata,' viridis thoracis crifta fangvinea ,

abdomine oceilis tribus rubriSj,

elytris impunctatis.

Pn. pupillaia: viridis thoracis crifta marginen

D 5 que
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que rubris s abclomirfe ocellis

tribus maculisque albis obfo-
letis , elytris nigropunctatis.

6. Pn. paptUofa: viridis thorace m culis fex o-

blongisj marginal ique ärgen-*

teis, abdomine maculis tribus

albis 5 elytris inipunctatis.

fexguttata: viridis tboracis crifta margi-
neque rufefcentibus , abdomi-
ne maculis obfoietis , elytris

maculis fex argenteis oblongis.

g. Pn. maculata: viridis thoracis maculis obion-

gis cum punctis interfpaifis

criftaqUe tiidentata abdomine
elytrisque albo maéulatis.

Q. Pn. marmorata: Vixiåis thorace argenteo-pun»
ctatöj criftaquequadridentata',

abdomine fubtus elytrisque al«

bomaculatis.

I. Pn. tubens är hei och hållen röd , utari

fläckar ,
undantagande en brunagtig vid lldan

af bröftet 5 å ymfe fidor och fmå , näHan omär-

kelige mörke punkter på ving-fkalen.

Ryggens kam är uphöjd och hvafs. -

Ving - Jkalm fint teknade med ådror , fåfom et

nåt 5 häraf äger jag en förändring aldeles

röd 3 utan märkelige fläckar.

Skiljes väl ifrån Pn. immacutata ^ hvilken hon
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liknar til ftorleken och utfeendet, med fm
röda färg och baljen utan tekn til fläckar el-

ler blind - ögon.

2. Pn. difcolor är grönagtig utan punkter på
viiig-lkalen^ Brottets kant är på fidorne hvit

*

och bälgen har trenne rader hvita fläckar.

Ryggen har trenne uphöjningar : den medlertta

är rödagtig , de på fidorne gröne och kanten
xnidt på gulagtig.

Bröftet har å ymfe fidor en ftörre fvart flack.

Bälgen äger trenne rader med fläckar: uti öf-

verila raden äro trenne ögonlika fläckar

:

medlerfla raden utmärker fxg med många

,

tätt intil hvarandra fittande fneda fläckar och

den underlla med trenne purpurfärgade,

Ving -
Jkalen äro aldeles utan fläckar , nog flarkt

teknade med nät - lika ådror. Emot ändan
äro de tunnare med mindre ftarka ådror.

3. Pn. immaculata är hög-^grön med uphöjd
röd kam på ryggen j l;)älgen har å ymfe fidor

fyra hvita. fläckar förenade med en vidliggande
röd fläck på fidan; vingarne ofvan äro teknade
med fina mörka punkter. Uptagen af Gmelin
i Syilem. Nat, Tom. 1, Part. III. p. 2047.

Rygg-^kmimen är blekgrön och uphöjd j vid fidor-

ne af bröflet fes en purpurfärgad aflång fläckj

fom på fomlige är blek, ftötande på gult,

Bälgen är uti trenne färfkilda rader teknad med
fläcka* y
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fläckar ^ öfverlla raden har fyra hvita med en
rödagtig å ena fidan vidhäftad : den medler-
lerfta äger blott fmå hvitagtige, mindre ijr

dclige och den underfta likkfom innom en
fåll på undra bukens del fyra enkla rÖdagti-

ge fläckar.

Ving ^ fkalen nät - likt ådrade med ibÖJde niörke

punkter, flere eller färre, Itörre eller min*
dre på olika Infekter,

4. Pn. ocellata är grön med red kam 3 bäl-

gen prydes på bägge fidor med trenne vakra
röda blind- ögon och vinglkalen äro utan punkter.

Storleken är näftan dubbel emot de föregående*

Kammen på ryggen är hvafs och angenämt blod-

röd 3 fido » kanten af brödet är blekare.

Bälgens ymfe Bdor teknas med en rödagtig fläck

nära intil bröilet och fedan längs efter med
trenne ftora tydeliga röda ögonlika ringar med
en hvit innelluten filfverfärg , famt längre

bort mot ändan på lifta afdelningen en liten

enkel fläck. Utom desfe äro på underfta de-

len på hvarje fida fyra* rödagtiga enkla fläckar.

P^ing -jlalen nätlika utan punkter,

Pn. pupillata är grön med bröftets fido-

kant och kammen röde 3 bälgen teknad med tren-

ne fniå ögonlike fläckar, famt någre fmå omärke-
lige hvita prickar j vingfkalen med fvarta fläcKar,

Ar fiörre än Pn. immacuUta och mycket lik den.

Kammm
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Kammen och fidokanterrie blekröde.

Paman och ryggens främre del köttige.

Mälgen på andra, fjerde och fjette leden teknad
med et litet öga med hvit prick^ nedom fy-

nas på tredje fegnientet trenne hvita fiuå

punkter 3 under i kanter fyra bruna»

6. Pn. papillofa tU hela fin kropp grön käns
med fex aflånge filfverhvite fläckar på ryggen;
med trenne hvita fläckar på hvardera fidan af

bälgen ; vinglkalen utan fläckar.

Känd förut under namn af Gryllus papitlofus

och uptagen af Fabricius i defs EntomoL
Syftem. Tom. 2. p. 49.

Hufvudet är knottrigt af /må uphöjde punkter.

Ryggen kulrig med uphöjd blekröd kam och tren*

ne fnedt fläide hvita linier på hvardera (i«

dan , fanU fidokanterne hvite,

Skd-^vingarne ni^in fläckar 5 med blek- gröna fi-

na nätiika ådror.

Bälgen h2Lt å hv&r fida tre hvita punkter.

7, Pn. fexguttata är mörkgrön med bröilets

fido • kant och Kammen röde
5

bälgen teknad
med föga märkelige fläckar och ving - fls.alen

med trenne aflånga fiifverfläckar å hvar fida.

Störft B.^ alle detta Slägtets hittils kände arter

är hon fyra , ända til fex gånger drygare y

än de föregående.
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Uptagen af Gmelin i Syft. Nat* Tora. I. P. III.

p. 2047. och af Fabricius i Ent. Syft. 2* p.

4g. kallad G. tnanis.

Ryggens uphöjda hvasfa kam oah fidokanter , i

fynnerhet emot fpitfen 5 äro röda,

Bätgen äger flere fläckar 5 men utan ordning
itröddc och lika fom utplånade.

. Skal - vingat ns äro nätlikt ådrade ^ utan punk«
ter 5 med trenne å ymfe iidor fidor aflånga för*

filfrade fläckar , hvaraf den förfta löper fnedt

framför midten , den andra äfven fnedt bak*

om 5 och den tredje 5 fom är minft ^ bredevid
yttre kanten.

g. Pn. maculata är väl grÖn y men öfveralt

likfom täkt med hvita fiilfverhvita flackar^ li^

kafom den näftföljande marmorata , ifrån hvii*

ken denna fl^Liljerfig med några ftora aflånga fläc-

kar på ryggen, emellan hvHka äro flere fmå firöd**

de punkter och i fynnerhet med en tretändig kam*

Uptagen af Gmelin i Syft. Nat. T* L P.

IIL p. 2047. och Fabricius i Ent. Syft, 1,' p*.

p. ^o. under namn af Gryllus variolofus,

Bröftet är på fidan hvitfläckigt och de ftörre

fläckar på ryggen äro i fynnerhet fyra^ hVar-

af likväl en är mindre, än de öfrigé.

Bålen är hel och hållen målad med filfverfläo

kar 5 och på hvart fegment äro tydeligare

tvänne ftora näftan fyrkantige, famt en mängd
andre mindre af oordentelig Ikapnad*

6/m
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Qfre ving ^ fialen äro , fom det tyckes, aideies

hvite med gröna nät - lika ådror^

g. Pn, marmorata är i det närmafte lik med
den nyfs förutgående ^ likväl något flörre , och
Ikild med fm framtil vid hufvudet fyrtandiga
kam och en ftor mängd hvita punkter på ryg-
gen 5 fom alle äro flrödde och fmå j bälgen un-
det hvit - fläckig.

Hufvudn knottrigt.

Ryggens kam föga uphöjd med mera uphöjde
lidolinier, och öfre ycan täckt med ilrödda

fmå filfverglänfande fläckar.

Bälgen har ofvantil mån - like fläckar med täta

intil hvarandra littande oordenteliga fläckar

på fidorne , famt under hvita punkter, både
runde och mån - like.

VingJlaUn äro nätlike med gröna ådror och den
hvita färgen är här mattare , än på den fö*

regående.

t^ingarne äro enfärgade , utan fläckar.

Utom desfe Nio arter, alle fulkomlige ^

me-d vingar fundne , har jag träffat trenne Lar*

ver 5 til trenne färlkilda fpecies, fom icke kun-
na med de förra förenas och dem en komman-
de framtid äger , at updaga. För at någorlun-

da fulkomna kännedomen af detta Slägte^ fom
otvifvelagtigt är et af de fälfyntafte ibland In»

fekterne, har jag velat bifoga äfven desfas be-

Ikrifning och aftekning.

a.)
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3.) Pn. serrata är hel och hållen fmut-
figt grön ^ med främre delen af kammen fåg-

lik med fju tänder 5 famt ryggens främre del

och nedra delen af pannan ikroflige af månge
uphöjde papiller.

BröJlfkÖlden är mycket uphöjd och hvafs med en
uphöjd linea på hvardera fidan och flere ilörre

papiller famt räcker til hälften af bälgens
längd.

Bälgen äger på fidorna flere ftrödde fiilfverhvi-

te fläckar,

Fötierne^ i f^^nnerhet främre låren, mycket tag*

gige.

Vingarne fom fl^ymta fram under bröfllkölden ^

fynas vara aideles Blodröde,..

Denna Larv äger jag ifrån Herr Cancellie-Råde^
och Pviddaren Paykulls dyrbara infekt-Sam-
iing 5 utan at jag fjelf någonlin funnit den ^

fåfom alle de öfrige på Goda Hopps Udden» ^

b.) Pn. fpinulofa är blekgrön , öfver alt

teknad och prydd, dels med fmå punkter, dels

med aflånga fneda fläckar, i fynnerhet fyi:a ra«

der på bälgen , alle glänfande i filfver ; kam-
men fram til fyrtandig och nedre delen af pan-

nan taggig , äfven fom nedra fidorna af bröftet.

Bröjlets fköld är endafl en tredjedel af bälgen»
längd.

Bahlårm
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Baklåren h^iiwvL på undra fidan trenne hvita fläckar.

Pannan äger inga Itemmata*

Liknar aldramäft Pn. marmcrata , men tyckes uti

månge delar vara väl (kild ifrån den^

cO PN- ohliqvd är mörkgrön med fem fnedt

iiedlopande hvita tvärftrep å hvarje fida famt

liphögd hVafs kam och tvänné korta upllående

lineefj en på hvar fida,

Mufvudet fira mt i I och Brödet på fidornfe teknas

med uphöjde punkter^ utanilemmata i pannan.

Balgen prydes på ymfe fidor med trenne rader

filfverhvita fmå fläckar,

S^r'dmt% delen af kailinlisn äger fyra infkärningar

eller fyra trubbiga tänder*

d.) pN. martnöratit Larv är mycket lik

fjelfva infektet med lin taggiga panna och fyi-

tandade kam ^ men äger få väl på ryggfkölden

lom på fidorne af bälgen fnarare fnéda hvita

tvärlinier ^ än fmärre ilrödda fläckar.

Figurerne arö följande,'

1. Pn. rubens. 6. PK. maculata»

2. — difcolor. 7, — matmoratä.

3. — ocellata, g- Larven af P. ferrata.

4. — pupillata» g. —^ *^ „ fpinulofa«

5. — papillofaV lo.™ — obliqva,

Alla i nattirlig storlek.

K.F.A.Handl. I Qvart,
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Forteckning pa de i Sverige växande arter

af Lafva r n e s familj

^

af

ERIC ACHARIUS.

(rortsättiiing

LeCANORA. ApotJiecium oibiculatum crasfum
feslile j La mina pröligera colo-
rata immarginata difciim plano-
convexum lormante margineque
thallode tumido elevato fubli-

berocincta, intus celliilifera llri-

ataque. Thallus cruftaceus uni-

ioiniis vei elfiguratus.

f R i n o ä i n Jhallo crujlaceo uniformu

* L. atra: criifta rimofa granulato - verrucofa

cinereo-albida^ apothecioriim difco planiufcu-

lo atro, margine thallode elevato iibero tan-

dem flexuofo crenulatoque.

Förekommer både på flenar
,

klippor och
gamla träds bark.

Var, * expanfa : criifca tenui determinata granu-

lata ciiierafcent9 3 apotheciorum difco con ve-

xiufculo
*) Se flutet af 3:dje Qnart. 1S09.
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xlufculo inar^inem thallodem inte,8:errimum

tumidulurn fuperante. — På flenhäilar.

- * confragofa : crufta fubdifperfa g ranu la to*

glebulofa inaequabili cinereo-virefcente
, apo-

theciis minutis confertis , difco piano demuiii

convexiufculo , margine thaliode tumente^in-
tegro. — På klippor.

=- grumofa : crufta rimofa granulata pulveru*

Jenta cinereo-ccerulefcente, apotheciis depres*

fis , difco convexiufculo, margine thaliode

demum rugofo albicante» ~ På berg och

ftenar.

L. argopholis: crufta glabra verucofo*

conglobata alba fubvirefcenti, verrucis demum
fubimbricatis fublobatis difformibus 3 apothe-»

ciorum difco concavo fufco - atro , margine
thaliode acutiufculo coarctato crenulato*

Träffas på klippor och 5erg befynnerligen

i norra deln af riket

L. 1 a i n e a : crufta rimofo-areolata alba,"are*

olis planis laevigatisj apotheciis adpresfis tan«

dem elevatis, difco plano-convexo atro, mar«
gine thaliode fesfili integerrimo demum fle«

xuofo^

Finnes någon gång på ftenar i de norra

orterna af Sverig j.

L. multipunetaj crufta rimofo - areolata

cinereaj areolis nigro elevato-punctatis , apo«

E 3 theci--
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theciorum difco demum convexiufculo nigro ^

niargine thallode fubtiis libero integro.

Växer på ftenar ygIi berg, få väl fom def$

artförändringar,

V^iW^ rimutoja : crufU aequabili tenuisfinie riipu^-

lofa cinereo-glauca,

— argijphea crufta alblcante areolato-verruco*.

fa, areolis rqajoribus convexis laevigatis tenu»

isfimö runofo-TUgofis? Ganlka fällfynt»

^ ^ cinerofai crufta rimofa areQlato - verrucof^

in?equabiii fordide cinerea,

L. c o a r c t a t a : crufta tenut rimofa cinefa-^

fcente ; apotheciorum difco piano atro , mar»
gine thallode crasfo eieyatp infiexo coarctata

pulverulentOe

Förekommer merendels på gamla tegelftens«

murar ; t. ex. på Vadftena klotters trä-

gårdsmurare

Var. * cQtaria crufta fubnulla pulveracea cine»

rea; apotbeciis minutis confertis concaviufcu»

lis atris, ruargine fubflexuofo fupra fubtusque

floccqlis aibis, pasiim fiiffufo , de.mum nudis.

fubimmarginatis,

På Sandften Iqfs^re gryt.

L. verrucofa: crufta determinata tewui fub-^

membranacea cinerafcente ; apotheciis yerru--^

cafor-
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Var. * ccntafmnata: cruila 8>c apotheciis pasfim

ochraceo-paliidis,

~ * epiphorea: apotheciis adpresfis planiurculi&

conFertis partim cruftse concoioribus partim al»

bido-casfiis,

~ * Uptoploea: apotheciis minutisfimis convexis

albido-caefiis depresfiscjue cruftae 'concoioribus.

— * rimofa: crufta rimofa areolis fiibrotnndo-an«

gulofis; apotheciis glaucis margine albidiori.

~ * varians: apotheciis caefiis nigrisque.

— * compofita: crufta tenuisfime rimofa; apothe*

ciis pasfim congeftis conglomeratis nigris, mar»

gine thallode flexuofo albo„

^ L. Svartzii: crufta rimofa inaequabili alba,

ambitu radiofo-fimbriato : apotheciis fubglobo*

Ils glaucis demum aggregato- conglomeratis

difformibus difco cinereo^ margine thallode

irregulari.

Förekommer \ bergsklyftor och på ålldrige

klippor i Ikräfvorna,

*L* angulosa: crufta tenui fubmembranacea
demum inaequabili albo -cinerafcenj:e; apothe«
ciis piano -convexiufeulis tandem henii/pha;ri«

tis conglomeratis difformibus, difco pallide

fufcefcenfe glauco-pi uinofo, margine thallode

integro fubevanefcente.

Träffas
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Träffas allmän på trädens bark under följan-

de förändringar:

Var, * leptyrea: crufta fuborbiculata albida; apo-
theciis miniitis confertis piano -convexiufcu-
lis, difco pallido et fubfufcefcente pruinofo,

marginem thallodem tumidulum vix fuperante,

„ * indurata? crufta effufa insequabili cinerafcen-

te3 apotheciis convexis tandem fubglobofis ^

angulofis conglomeratis carneis lutefcentibus

pruinofis, marginem thallodem demum exciu-

dentibus

^L. chondrotypa: crufta effufa cartilagi-

nea membranacea diffracto-fubrimofa lutefcen*

ti-pallida, apotheciis fparfis, difco planiufcu-

lo fufcefcente demum hemifphaerico caefio pru*

inofo marginem thallodem excludente.

Är funnen å barken på gamla Björkftammar
i Vermland,

* L. fuhcarneai crufta tartarea fubdeterminata

rimofa alba^ apotheciis demum convexis con«

glomeratis difformibus carneis pruinofis, di-

fco tandem marginato marginemque thallodem

cxcludente.

På klippor och i bergsfkräfvor,

* L. Hagen i: crufta cartilagineo-membrana-
cea albo-cinerafcente 3 apotheciis minutis len-

tiformibus, difco fufco caeltvO -pruinofo margi-

nem thallodem integrum perfiftentem fuperante.
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f örekommer på barken af gamla träds flam-

mar och grenar.

Var. * fyringea : crufta granulata inasquabili ; a-

potheciis minutis confertisfimis lentiforraibus^

difco pallide iuteo-fufcefcente nigroque fub«

nudo 5 margine thallode tumidulo integro,

På Syrenträdets ftörre grenar.

— * umhrina: crufta granulato-pulverulenta in-

asquabili fordide oblcure-cinerea
;

apotheciis

minutis adpresfis*, difco piano umbrino fubnu*

doj margine thailode tenui elevato crenulato

caefio-albicante fubpulveruiento. ^ På trädens

bark och gammalt trä»

^ * cyanefcens: crufta per aetatem nigricante i*

nsequabili j apotheciis confertisftmis, difco pla*

no fufco - nigricante casfio-pruinofo , margine
thallode elevato fubinflexo ciefio pulverulen-

to demum flexuofo.

På trä och trädens ålldrlge ftubbar ^ fällan

på ften,

Fofftfättning i ett följande q-ysrtaL
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Ohfervationer ^ avgående den genom Gejle Stad

flytande Gafle Ans upbrytande och Islågg'^

ning under Jidji framfluine 2i ar,
^

af

FRED. ENNES.

Denna
Uphtöt »

178Q« den 25'. Aprih

1790. den 26. Febriiariio

1791. den 24. Februarii,

1792. den 30. Martii*

1793* den 21. Martii,

1794* den 17. Marti i*

179V. den 12. AprH,

1796. den 2. April.

1797* den 23. Febiiiatiia

1798. den 2i. Martii*

1799. den If. April

Igoo. den I7é ApriL
T 801* den 27. Martii.

1^0% den 21 Martii.

1803* den 28. Martii»

1804. den 17. ApriU

Igof. den 8. April.

1806. den 7. ApriL

1807. den 6' ApriL

1808' den 17. ApriL

I809. den 26 ApriL

St rom
Islaäss

:

den 23. November.;
den 23. Novemben
den 27. Novemben
den 20i Novemben
den 9. November,
den 17. November,
den 30. October.

den 1 5*. November,
den 30. October.

den 18. Novembc^r.
deri 2* December,
den II. Növember.
den 24. November,
den 9. November,
den 18. November,
den 13. November*
den 16. November,
den 30. Növember.
den 16. Novemben
den 26. November*
den j6. November,

NB. om den blida väderleken längre fort»

far 5 torde lien , fom börjar biifva ivag ^ fnart

iörivinna. ( Iniändt J.^2f December I809)



1 8 10, Jan. febr. Mart. 69

ciformibus , å\\co minuto irregulari iniprcsro

nigro, niargine thallode crasfo iiTegiilari fub-

lacero pulverulento,

Endaft 2:ne denras artförändringar äro hos

ofs fundue och aHmänna.

Var. ageUa : crufta fubmemhranacea injequabi^

Ii laevigata fubrimofa fordide alba ; apothe-

ciorum difco concaviufciilo nigro fubpruinofo,

inargine thallode elevato irregulari*

På barken och Hainmen af gamla Afpar,

* argena : crufla tenui laevigata candida de-

ttium rimofiufcula forediis & flocculis pallidis

adfperfa ; apotheciis adpresfis planis difco a«

tro margineque thallode irrégularibus.

Få gamla flammar af Afk ^ Tall och Afp*

L. f a 1 f a r i a : crufla areolato-rugofa cinero-

fufcefcente ; apotheciorum difco piano nigro

demum crenato-lobato, margine thallode ele-

\^ato fiifco tandem difco concolori,

, Blott under de tvänne följande artförän*

dringar ännu i Sverige funnen.

Var. ''^

rivulofa : crufta areolato - rimofa cine-

reO'fufcefcente , lineolis nigris ferpentinis Ii-

mitata decusfataque ; apotheciis demum fub-

globolis irrégularibus fubimmarginatis atris.

På granit « 5 kifel - och Quartz » ilenar i

berg.
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Vaiv * cyatfioides; crufta effufa rimofa inaequahi-
Ii aibo-cinerafcente^ apotheciis fesfilibus piano-
concivis flexuofis cinereo-pruinods,

På bergs väggar och ftenar,

* L. p e r i c 1 e a : crufta tenui fubleprofa difper*

iaqiiealba^ apothecioriirn difco convexo atro

piinctato fcabrido , niari^ine thallode bafeos
exiguo pulverulento fubevanefcentee

Växer på den fjelliga barken på Tall

och Gran,

Var, * pinicola: crufta tenui fubmembranacea lae«>

vigata cinerafcente 5 apotheciis riiinutis con-*

fertis planis, margine thallode fubelevato al«s

bo pulverulento, „ På granar.

* exigua: crufta insequabili obfcure cinerea i

apothecris minutis aggregatis planis, margine

thallode albo crenulato , demum convexiufcU'

lis margine fufcefcente fubevanefcente.

På gamla träväggar^ plank och Ekbark»

* L. sophodest crufta fuborbiculari granu^

lata obfcure cinereo - virente ,
apotheciorum

difco piano nigro , margine thallode tumida

fubinflexQ integerrimo.

Finnes på flata barken af yngre Lindar,

Var,
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1

ar. Uvigata: criifla fiibmembranacea lasviga-

ta fufceicente^ apo.theciis fparlis planiiiCcuiis

difco demiini papiilato.

På Löfträds bark ganfka fällan.

- * pyrina: crufta leprofa granulato-pul veracea

cinereo-viridi ; apotheciis adpresfis minutis ^

difcD convexiufculo.

På Äpple och Päronträds grenar,

^ * archaa ; crufta granulata conglomerata ir-

regiilari cinero - fufco-^virefcente ^ apotheciis

confertis planis, margine thallode prominen-
te integro demum flexuofo.

På barken af gamla Bjorkftamman

- * crenata; crufta granulata pulverulentaque

pallidö-virefcente ; apotheciis pasfim conge»

ftis irregularibus flexuofis , margine thallode

demum granulato crenatoque^

På gammalt och nära förmultnat trä i

Lappland,

L. m i 1 v i n a : crufta rimofa verrucofo-areolå'

ta granulata ferrugineo-fufco-nigra 5 apothe»

ciorum difco planiufculo nigro j margine thai*

lode elevato integro.

Träffas på klipporna i Norrfka Fin-

marken.



72 1810? Jan. Febr. Mart.

L/fufcoatra: cmfta tenui atra , areoHs
nigro-fufcis planis laevigatis tectaj apotheciis

depresfis, dilco plano atro^ margine thallode

elevato tenui,

Lkhen fufco-ater , Linn. ?

Äi' allmän på de fläila berg och ftörr©

ftenar.

Var. ^ dendritica ^ crufla orbiculari atra» areoliS'

fubrotundis marginatis nigro fufcis ^ ambltu
radiato-fimbriatQ,

På Qiiart:^ och Kifelftenar«

* L g i a 11 c o m a ' crufla rimofo-areorata sequa*

bili albocinerafcente^ apotheciis demum con-^

Vexis congeftis difformibus, difco glauco pru-*

inofo nigroque marginem thallodem tandem
flexuofam fuperante.

Växer ganfka allmänt på ftenar och berg
under följande artförändringar.

Var. * c(srutata crufla alblda rimofo - areolat^

laevigata 3 apotheciis planis demum fubglobo-*

fis caerulefcenti - caefiis 3 margine thallode de-

tnum evanefcente^

På ften få väl fom pä barken af gamla
Ekar.

Van
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Medlc. och Phaririac. Profesfor.
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*

i Sverige och bejkrifm af

OLOF SWARTZ, \

FortfätUiing *)

BOLETl APODES.
^^"'^ Half Hatt

f på fdan fäjlad^ utan Fot. f)
'

K, V. A. Handl 11 Qj.mrL F Boi,F>
'

.
*) Se föregående Q^art, pag, iCu

t) i FL Sv, L, finnas af denna afdelniiig optagnet
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B o L E T U s C i t r i n u s 5 imbricatus^, carnofm
giabei citiinus3 pcris fuiphureis. Ferf, fyn.

p. i;^^

B. caiidicinus. Sclmff. f. t. 13I. 132. B. te*

nax. Ligtf.

B. fulphureus. BntU t. 429. opi, Soiverh, f. t,,

133-

B. coriaceiis, Hudf, fl, angL

I början liknar Svampen en gul knöHg klump^
ftor fom en kiiytnärve-, men lUvlcklar fig iriart

till en, på hvarannan liggande, ibland ain^ivid

niasfa af många tjocka löber, å ömfe fidor con*

vexa 5 famt med helt ilät failän knölig yta»

Stundom fitta ett par tillfammans och likna ett

upp oeh ned vändt ORronlkal. Färgen är hög-

gu], med något lödfiäckigt mot kanterrte. Svam-
pen 5 i början helt mjuk , blir fedan feg och
fpänftig. Inuti är den hvit. Pipcjrne .äro gula
och de fina porcine Svafveifärgade, men blek-

na fnait.

Finnes

B, igniar ill 8, fom éxit arius, fnbero Tu s, Y e r-

f i c o i o r och f v a v e o I en s , foiu kanike fnarare

en döädalea,

Boletxis Cit rinns.

Fungus ailipiranis imbricatus , totus fubinde diametr. ulnjB fupe^

rans. Pilei fubfesfiles 1. bali incrasfato truneo arboris infertt,

dimldiati, tell® ofrrea» inverfee fimiles , lobati, lobis utrinque

coriyexls, Incumbentibus. Superficus colliculofa laevis , rad.a-

ta> fulva rubro maculata, niarglne pallidlore. Subftantia mol-

lis albidaj dsmumS tenax elaftica. Tuhuli lu:ei, brevufinil,

Poju mihuti, ivregulares fuiphurei coloris, mox evaRsfceniU,
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Finnes på och bredevid gamla Trädftubbar, äf-

ven midt under fommaren, Vexer och förrvln»

ner häftigt. Den är icke allmän,

B. c £e f i u s , molllufculus , pileo convexo Ise»

vi, albido - velutino caefio, margine rugofo ,

poris albis, Perf fyn. p. ^26.

B. albidus» SvwerL f. t, 226. .Sr^/, f. U
124 ?

J^leré hattar fitta ofta hvarftals på hvarandra,,

men fällan mer är t -2 tum breda, hvita och
betäckta med ett fint ludd fom lätt afgnides ,

då ytan blir blå. Inuti ar fvampen mjuk och
. favit> Porerna lina och af famma farg.

VeXer på barrträd åfven fom på fjelfva jorden
vid trädsrötterne 5 om hÖftefi.

B. t r i q u e t e r j imbricatus ^ pileo ftrigofo^Oe

F 2 mentofö

B . c öe f i ti 8^

Pllei faepe plu^es imDrica^tlm fspé ihcuhibéntes , 1. folltanl , ftl*.

pite qvafi brevisfimo latere adfixi , cTonvéxus, dlämetr. é-Ä

|>olI. margine obtufo rugt>riiifculo, Superfi-cles glabra albida»

tomento velutiho, Täcile divellendo tefta, tunc mox ([ta^^uj

t^rnlefcens. Subftäntia »ollis j candLda> Pöri feiteiij

3B. triqneter»

PiUi 2 - 4 ut in ahteredéiiti coäliti , formaöi triquétrahi titnvX

^erentesj latitud, i-l poil. conVexi, 20nis öbfcurioHbus

,

tomento llrigofo induti , margine integri color cinnammo-^

meus. Subftantia fuberofa « fcrruginea. Port tn junloribue

grlfei, verricolore» brunaeii in ad.Hhioribiit patcntiores, pilgo
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mentofo ferrugineo 3-qnetro^ poiis grifeo*

ferrugineis fubiiitidis. Perf, lyn. 5'28»

Vexa 3-4 tillfaminanSi, den ene p^å den andra 5

förenade i en gemenfam, likfom kort fot, hvar-

af hela formen blir trekantig. Hvar hatt blir

par tum bred, brun, ofvanpå kupig och jemn i

kanten. Några otydliga bälten fynas på ytan

fom är betäckt med flräfva hår. Inuti är fvam-

pen kork lik och blekbrun. Porerne äro grå-

aktige och fkinande, men få fedan famma färg

fom hatten.

Finnes 5 faftän fällan 5 vid foten af barrträd.

B» a 1 n e u s 5 gregarius fubimbricatus 3 pileo i-

rjseqvali fubtonientofo ferrugineo, poris cervi-;

nis nitidisj demum cinnamomeis. Perf fyn*

p. 528.

I början är fvampen oformlig men blir fedan

3 -kantig med vågig kant, 1-2 tum bred* Van*
ligen vexa flere tillfammans. Ytan ar väl o»

jämn, men ej flräf, utan finludden famt rofl-

brun. Porerne äro gråbruna och Ikifta blänkan*

de mot ljufet då de fes från fidan.

På gamla tvinande Alar finnes den vexande^ till

ex,, i kärien kring Sätra brunn. Den fortares

halligt af Mal.

B. a d u-

B. a Ineu 6.

Pileus ante explicationem tuberis inflar deformis , tandem for-

mam J-quetram acqvirit, injeqvalis, marg,ine repando} li-Ä

poll, latus, duriufculus. Superficies rugofa tomentofa cinna-

jnoniea absque fafciis. Intus ferrugineus, fuberofu*» Pori

cervini, demum fubferruginei > Terfieoiores,
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B. aduftus, imbricatus, pileo fubtenui rugo-

fo pallido fuligineoque fubzonato, rnargine

flricto nigrefcente; poris minutis exalbido-
cinereis. -Perf, fyn. p» ^29.

B. fuberosi var. conchiformis. BatscL El. f.

Vexer hvarftals , näftan platt och tunn, ofvan-

på något fkrynklig , än blek än mörkare på y-

tan fom är finludden med fmala, grå, hvita och
bruna bälten; men kanten är i fynnerhet mörk,
hvilket utmärker arten , fom har med B. verfico*

tor mäfta likheten. Porerne äro gråhvita, ibland

filfverfkinande.

Förekommer då och då från våren till fena hö-

ften, i fynnerhet på barrträdsftubbar fom half*

ruttnadt. Ätes häftigt af Larver och har en

unken obehaglig lukt.

B. carpineus^ fubgibbofus, pileo glabro fla^

F 3 vefcen»

B. a d u f t u s.

Pilei f»pe imbrlcati, fubcarnofi fed tenues, diam. 2 poli, fu-

perficie bafi rugofa, difco planloii pallido I. fuligineo, mar*

gine acuto fubundulato nigricante. Juniores fubtonientofi, fa»

fciis dlfcolorlbus canis, albis ferrugineisquCo Pori exalbido»

-cinerafcentes , fubargenteo-micant^s

B. carpineus.

Pilttis gibbofus convexlufculus fuberofus I - 1 unc. lättas , mar*-

gine pllcato undulato inflexo. Superficles glabra, flavefcens ^

marglne pallldlor. Subftantia ficca , pallida» Pori dnereo-al»

tidi,. inträ maaginem pilci definentes«
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vefcente marginato 3 porls fubcinereis,, Perf.

fy 11, p. f^-g, Sowirh. f, t, 231*

VHl känd från andra genom fin fläta yta af

blek klippingsfärg och likfom inböjda kant,

Sjelfva hatten är tjock, och kanten vågig och in*

fkuren, Ytan är aldeles enfärgad utan bähen^
De grå porerna löpa ej ut till brädden, hvars
ljufa färg utmärker den, Torrj, hlir fvampers

inycket hård.

Förekommer meft på Afvenbok r men träffas

ockfå ibland på andra löfträd^

B, r a d 1 a t u Sj Gregarius fubimhriöatus, pilea
planiufculo fufco-Iutefcente fupra radiato fub-*

yelutino, margine fublobatoj fafeiis obfoletis^

poris pa 11 i dis, Sowerb, f, U I90*

Sittisr hvarftals horizontelt öfver hvarannan med
platt kant fåfom B» verficolor^ men från hviJken

fvampen fkiljes genom den gula färgen och flri^

snorne ftrålvis utgående från fäftet. Några
fraala bälten fynas framåt kanten. Porerne äro

blek • eller fmutsgula och mycket fina.

Innäftlar ög på ftammen af gamla löfträd-

E. f

flhi rubimbncati, horizontaks» t«nues, latitudlne pallieari, mar*

g*in« fubfinuofp leviter undulato. Superficies tadiato-ftriata

,

tomento rarö obduila, fafcjls aliqvot tenuiorlbus obfoletis,

Color b^fi ferrugineus, medio fufcolutefcens , verfus itiargU

»em dilutior. Subi^i^ntta ficca dnjriuftfufci. l^ori pallidi ixil*

liUtisfimu
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B. f u f c u S5 pileo carnofo fuberofo rugofo fub-

tomentofo fulco 1, badioj poiis albido-palli-

. dis- Perf, fyn. p. ^^27.

B. refinofiis. Schrad, fpic. p. 171.

B. velutinus Fahl, Flor. dan. t. 113 S.

Är en ibland de ftörre arter och ofta handbred.
Flere hattar vexa ftundom öfver eller jemte
hvarandra ^ convexa ofvanpå^ och i fynnerhet
emot den inböjda kanten mycket Ikrynklige.

De yngres yta är finludden och likfom kådig.

Med åldren bli de fkråflige , mörkbruna och
hårdna fom trä, SubSanfen är lik kork och
roftbrun, Porerne äro hvitbruna och Ikiftande,

och ehuru fmå, för fynglafet irreguliert hörni-

ga och likfom taggiga. Förekommer nära röt-

terne på gamla barrträd ^ men likväl fällfamt.

B, marginatus, fimplex aut fublmbricatus,

pileo crasfo tuberculofo fubfaciato cinnamo-

Iiie0| margine lobato inferne albido^ poris ex
F 4 albido

B, f n f c n

fubimbrlcatl lat. 3^6] poll. interdum bafi ^lipltiformi con-

junfti, convexi, carnofo-fuberofi , margine inflexo lobato,

fmuoro^crenulato, Juniores tenuisfime tovciQRXod fufco-brun»

nei, fuccum qvafi refinofum' exfudantqs j adiiltiores ragoii

fcabrlufculi , fafciis in qvibusdam nigricantibus» Pori exalbi*

4o-pallidi, astate fubbrunnei, minutlsÄmi, angulati, fubasperij

Bv 111 a r g i n a t u s,

'Pilius fimplex I. pluribus conglutinatls l fubirregularls , latitud-

palmari, fuperficie Inaaqvalis, fafciis pröminentibus coUiculo"

fuSj xmpfimis verfus marginem intcgrum 1» lobÄtum inferne
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plbido-pallidis demum ferrugineis, Perf, fyts^

p. f34. Schaff, L t. 137,

Hatten utvexer ibland till ett qvarters bredd
^

jrregulier till formen, och beftår likfom af fle^

re, hvili^a famlallt göra en masfa ofvanpå knö-s

lig och ojämn af iiphöjde bälten, De yngre
yo enfärgade, canelbruna, men åldrade l>li de
gråaktiga och finlkrynklige. Kanten är än rund
och jämn ån ^elad i ftora lober, men altid med
en inpnder löpande hvit rand, från hvilken en
fyrlig klar yätika ytlipprar på den färika fvam-s

pen. Porerne äro ganfka fina, i början hv^itak^

tige^ jTien falla fedan i brunt.
"

Träffas på gamla trädllubbar i (kogen^ men |f

icke al Jmän,

B, p i n i c o 1 dimidiato^pillvinatiis lasvis epi^

dermide rugulofa fangyinea, bafl tuberculo-^

fus fufciis, pori^ ochroleiiciSf

B, igni^

tibldum. Color cinnamomeus, in. vetuftis finerafcens, epi-

dermide fubrugulofji. Pori initio albidi 1. pallidi tandem lub^s

ferruglnei?

B» p i n i c O 1 a.

PiUus valde cQnvexus bafi gibbofijs tuberculofus, diametr. i- 16

poll., crasfitie 1-2 unciali, antice Is vis , epidermid« minute

fugulofa faiigvlnep rubra , margine pallido obtufo. Subftan*

tia fuberofa, dura, albefcens, Por{ rotundi; aeqvalcs j ptlmo

ochroleuci 1, pallidi, demum fufcefcentes,

Obf. Diverfisfimus a B. ignUtio L, qvem P&rfooniiis var.

B. fomentarii cenfuit.
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B. igniariiis, Perf. fyn. p, ^34, Obf, 2. p, 5,

Sé^. f. t. 132,
'

B. fapgvineus^ Liljeht Sv, Flor, p. 45-3^

Pen mörkröda ytan fkiljer den lätt från B. fo-

jnentariiis nied ^vilken den öfverenskommer i

formen. Varierar i ftorjeken från några tipii

till 3 qvart^r, Hos unga är den röda färgen ftar-

kare, ibland finnes dock den endaii nära kanten
färgad. Afgniden är fvampen ljus inunder. Den
är mycket pucklig vid bafen, och kanten nub-^

big. Porerne i början hvitgula, bli llutligen

hvitgrå. Denna bör icke förvexlas med Fnöik»

fvampen fom är isgrå med bälten och blågrå

porer. B.pwicola yexer endaft på ga^mla tallar,

och fåfom mycket hård 3 duger icke till Fnöfkc.

B, 1 u t e f c e n S 5 fubcespitofus, pileo depresfo

tenui hirfuto pallido, fafciis tomentofis lute-

fcentibus^ poris pallidis. Perf. fyn. p. <^^g.

En af de fraärre, men flere fitta gemenligen
tillfammans; och är lätt känbar af fin platthet,

betäkta yta och i fynnerhet håriga bälten, Kan«
ten är trubbig och de bleka porerne reguliera

Qch rurida, Vexer på löfträd.

F f B. v e-

B. 1 n t e f c e n sJ

PUei plerumque plures in cefpltulum crefcentes Aibefofi diametr,

fub l-polllcari, dimldiato-plani, depresfi, hirfutle rigidlii»

fcula obtocti pallida, fafcla una media altera marginall velu-

tina lutefcente notati, Margo obtufus aeqvalis 1. fubrepanduS:

Pori palUdii rotundi^ $qvalcs , marginc pubefcentss»
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B. y.e 1 u t i n u s 5 fubfolitarius, pileo conve-
xo hirfuto albo fubfafciato, margine tenui,

poris fordide aibis» Perf, fyn. p. ^39.

Mycket lik den föregående men tjockare , con*

vex, ehuru tunnare i kanten. Färgen är ock
hvitare och defs bälten lika färgade* Äldre
förloras luddet och ytan blir fkråflig. Porerne
äro både runda och kaatige famt ej få hvita

fom hatten. Inuti är fvanipeii ockfå hvit, mjuk
men feg och förftöres fnarfc af Infekter (Ips,

BoftricKus &c). Träffas på döende Plommon-^
träd 5 Björkar m. m,

P. c i n n a b a r i n u s , unicolor cinnabarinus,

pileo fubpulvinato laeviufculo Pers, Syn. p,

f40. J^cq* fl» auiln t, 304,

Är utmärkt för fin vackra färg. Hatten föm
ftundom har flere jemte fig, är tjock och up-.

högd» Ytan är vanligt flät. Bälten har jag ic-

ke funnit. Inuti är Svampen korkiik och blek»^

rpd^ utanpå fom Mönja 5 men högre färgad

mot
B. v e 1 u t i n u s,

J^iUus convcxus rugosus nlveus 2-5 poll. latus,' crasfitle fspe

unciali, margine atteniiatus , dlfco fafciis concoloribus ; Ju-

nior crasfior villofus; adultus nudiufculus inaeqvalis. Sub-

flantia fuberofa nivea, mollis, tenax. Pori minuti , irr^-

gulares » rotundi & angulati . pileo pallldiores 1» exalbidQ»

B,ciniiabarinus.
fiUui dimtdiatus, fubpulvinatus, lat, 2 -5 poll, crasfit/ll' uncise j

fuperficie laeviufcula , bafin verfus tugulofa, minii coloris

,

margine integro Aituratiore 1. fangvlneo. Subftantia fube-

^ofa, pallide rubra» Peri «qv3lei, minuti, angulAti^ ciaiH*

l>arini*
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1

mot kanten äfvenfom de likftora fina och kan-

tiga porerne. Jag har funnit denna i Werm-
lands Ikogar nära 'Norrlka gränfen.

C# Svampen utan tydlig Hatt ^ men hel

och hållen utbredd^ vidöppen med upåt vända
porer. (Porja).

B. M e d u 1 1 a P a n i albus, cruflaceus effu«

fus planus^ fiiperne perforatus tubulis obli-

quis rectisque. Pers, Syn p. 5-44. Jacq. Mifc.
I. t. II. Sowerh, t t. 226.

Börjar fom en hinna af ett bommiillslikt ämne^
hvilken grenar fig, och blir omfider en utbredd
hvit och llät Ikorpa utan någon vils form, 1-2
lin. tjock. I förftone är den mjuk fom vax,
men hårdnar och vifar öfveralt cylindrifka fina

porer fom näftan genomtränga fkorpan, hvilken
fåledes får utfeende af inkråmet i en brödkaka.
Porerne gulna med tiden. Vexer vid gamla
trädftubbar, ftolpar, äfven på tillflutne ftällen,

källare, grufvor, på fjelfva jorden.

B. obliquus, crullaceus explanatus durus ex-

albido-fufcus, tubulis hori^ontalibus, fuperfi*

cie

B. Medulla Panis,

Crufia refupinata, Initio mémbranacea bombycina repens, dem
compactlor llgno 1. terrse accrefa, effufa, irregularis , perfi-

ftens, alba, crasfit. allqvot linear, prlmo mollis, dein fiurior,

Pori cylindrici, numerofisfimi, minuti, fubobliqvi (ji (itu) le

recti , candidi, demum flavefcentes,

B»obliquTis*

ipTJi^Ä explanata , corlacea , primo cxalblda , dein fufco brunneå,

landem nigrefcens, crasfitie i unc. dura, fragllis, Tuhuli con«

tigui» fubdiilincti, obliqvi poris emsrginatis f« fubdenticuUtis,
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cie fparfim prominulis^ ore denticulatis^ ^erf.

fyn. p. 540.

En utbredd 3 lin. tjock Ikorpa 5 i början läder-

lik, hvitaktig, fedan hård, brun och till flut

mörk, flät på undra fidan. Hela ^korpan är fam-
m;>nfatt af pipor fom fitta tätt jemte hvarandra,
näftan åtlkilde^ och öpna ug, med dels jämna
porer, der den tunna fkorpan flutar, dels öfver

hela öfre ytan med fneda landade mynningar
fom gör den famma fträf eller ojemn för fingret*^

Bekläder gamla Trädftammar»

Funnen i Öllergöthland af Prof. o« R. Acharius*

D. Piporne (Tubuli) icke jörenade med
hvarandra, utan åtjhilde. (Fiftulina,)

B. H apati c u s, carnofus, fangvineus dimidia-

tus, tubulis lutefcentibus - liberis. Perf, fyn»

p. ^49 Hudf. fl. angl. Sowerk f. t, 58. Scht^ff^

f. t. 116— 120.

Boletus

B» hepaticnB.

Plleus initio fragiformls, excrefcens in masfam dlmldlatam, fpl^

thameam crasfam, difformem, Hepatis inftar fangvineo-colora*

tam. Subftantla fibrofa, carnofa, fubgelatinofa , rubicunda &
fucculenta. Superficies undiqvaqve tecta papillls primo fub-

globofis, oftiolis initio crenulatis apertis dein fere evanefcen-

tibus. Aliae fubtus in latere inferiore prodeunt evidentiores e

tuhulis diftinctis orts feu pori lutei , are integro , tandem

brunneo, pulverem feminalem, fcatentes, Disfeminatione per-

acta, fungus nlgrefcit 1« in putredinem abit.
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Boletus Buglosfiim. Ret%. fl, Scand. pr. fl.

daD. t, 1039.

Fiftulina Buglosfoides. Bull cbamp. 314 t,

497-

Egen både till utfeende och förhållande. Hat-
ten enfam eller flere tillfammans^ {itta på gam-
la Ekftammar eller äfven på deras fpridda röt-

ter. I fin förfia ålder liknar fvainpen ett fmul-

tron, men utvexer till en ftor, tjock^ balfrund$

blodröd masfa, knottrig ofvanpå af fmå utfkju-

tände vårtor med krufig mynning. Vid förlla

anblicken likna de papillerne på en Oxtunga.
på undre fidan fynas äfven fådane, men desfa

bli gula och mera märkbara, formerade af de
åtikilda piporne. Mynningen är jämn, blir om-
fider brun och faller fröftoftet. Inre väfendet

är trådigt och tillika fom ett geleaktigt kött ^

faftigt och rödfprängt. — Svampenär ätlig, lik-

fom A. campejlris], och då den blir gammal, fvart,-

nar den.

Denne fvampart är fällan fedd hos ofs, Doct«

Hall har funnit den vid Veflerås.

(Fortsättning i ett följande Qvartal)

En
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En hef^nrmligj g^njka fällfynt och vafijkapänjg

Sjuldom få Händer och Fbfter, {Tak IIL)

Befkrifven af

ERIK ACHARItfS.
e

J\rö niannifkokrOppetiS infe in ed en outgrUna

delig riillkoii)lighet fammanfatte ofgaiiifke Sy-^

ftemer blottflailde för oräkneliga, åkoirimor och
deraf beroende fjtikliga förändringar ^ fom rub-

ba deras ordning, fammanliang och förrättnin-

gar, få äro icke eller defs yttre betacknitigäf

^

(Epidermis och Coriiim) ehuru, fom det fynes^

af en enklare men dock få förvånande organi*

fation, att till defs fäkra uptäckande all vår

forlkningsförmåga hUtills naftan förgäfves blif^

vit använd 5 få äro, fäger jag, icke desfa merä
frikände från fjukdomar, hvilka förändra deras

bygnad, fiöra delanias harmoni, och genom de
deraf härrörande onaturlige förhållanden ej fäl-

lan, fåfom mera i dagen för våre yttre finnen^

väcka vår förundran och beftörtning med fitfe

främftiande ofta ohyggliga och förfärliga utfeen-^

de. Den händelfe, hvars befkrifning jag nu

tager mig frihet att till Kongl. Vetterfkaps

kademien öfverlemna, intager visferligen ett

luarkcligt rum ibland dem af fenvare ftaget ?

Till ihie färfkilda omiländighetef torde den va-

ra få fällfynt och märkbar^ att jag anfett mig
böra
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böra göra den kunnig och derföre utbedja ett

rum i Kongl. Akademiens Handlingar. Den ut-

gör en fanfärdig berättelfe och teckning af ert

bland de hudens fjukdomar fom höra till det

chronifka flaget^ och^ få tnycet jag vet ^ icke

förut obferverad: åtniiiiftoné icke iiptågén ibland

dem 5 fom genom Robert Willan och J. L, A«
LiBERT faiTit andres ypperligé arbeten^ hviike e»

genteligen afhandlat hiidenS fjukdomar^ äro be-

Ikrifne och kände. Den fynes väl något iikna

deii Africanfke Sjukdomen TaiDs^ famt den va-

riation deraf, fom kallas Crabhe-l^aws ^ men
i flere betydelige affeenden ärven derifrån ikild,

t)å desfa flags fjukdomar både till fin orfa,k ocli

natur famt följagteligen äfven till fitt rätta be-

handlingsfätt ännu äro nog ofullkomligt utred-

de, £å blifver det \äl ett biand de. hufvudfake-

lige och kanfke äfven de enda medlen till vin-

hände af ftörre ljus och kunikap om dem, att

tned tiöggränhet famla alla förekommande olika

händeller Och öbfervationer^ för att etl gång
med tiilhjelp äf dem kunna leta fig fram fill

uplysningar, fom fätta den forfkande phyfiolo-

gen i ftånd att nogare förklara och bellämma
de fig med dem företeende befynnerlige phéno*
mener och förhållanden.

Under en Embetsrefa for flere år fedan

till V. Hargs Socken i Öflergöthland anmodades
jag att derftädes fe en man till godo, fom fa-

des på ett befynnerligt fatt vara af fjukdom i

händer och fötter angripen. Han fjeif, Inhy-
feshjon

5

^) Se K.TJRT SpRENOEiLS Pathologiej T, III^

S96. och följ»
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feshjon 5 vid iiaiini Johannes Måns fo h , koni
ilraxt derpå till niig^ ehurii han med inöda kun*
de gå, och berattade på tillfrågan t att haii Vö-
re 39 år gair.inal och flere år gift ^ att han all-

tid i fin öfrigä lefnäd varit frillv och ralk famt
en ftark arbetare 3 men att hän for fnart 4 "år

fedan formäikt line händer och fötter börja nå^*

göt (viiilna och tilltaga i ftöriek^ dock utåtl all

iiags värk. Svullnaden ökädeS nåilan Oföriiiärkt^

iucn huden bl ef allt mer Och mer fjoand^ hår-»

dåre, och de ivullnade ftälien ömmande* Små«
iiin^dm började ipridde hémifph^riflie billöi: äf

eri ärts ilorlek och deröfver att Uphéja fig på
bilden, men befynnerilgen pä flngrafne^ tilJ fär-

gen piirpurblå, på ytan fläta och glanfande, tned

tilltagande ^mhet vid bäfen jii metä de tilltO^

gös Öm de händelfevis fkadades, iå ätt def bru-

ftö föndef j fann derlitiir blod^ hVars utflytande;

med möda kUnde hämmaS^ hVarfore han itsed

ytterflä forgfällighet måfte afvärja dylik%. åkoirl-

rnor äf fära för förblödning. De fåluJtlä ika*

däde bulor öfvergingo dock icke dei^äf till får

eller bulningj men antalet ökades fmåningom 5

de tilkog^o i ftörlek och de äildfte förändrades

flutellgen både till befkaffenhet och utfeende^

Få händren i fynnerhet förvandlades de, befyn-

iierligen mot ändarne af fingrarne och på helä

tummen 5 till ftörre ojämna knölar, mera tätä

inuti 3 fåfom hårdare köttväxter 3 men fprtickö

ofta i ytan fonder och de djupare fåror, fom
deraf och genom flere knölars hopgyttrlng och

tillväxt upkommo, fugtades af en i fprickorne

gulagtig. ichorös vätfl^a, lötti icke inedförde nå-

gon fvår lukt. Både utanpå och å undre fi*

datt
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dan pa händren utbrufto dylike bulor 3 men på
infidan af hand och fingrar, tummarne iHKlaii-

tagne, hade ej de flörre knöhrne formerat iig»

På föttren hade de rödblå bulorne fparfamt

vifat lig 5 men deremot ett ftort arihil uörré

och mindre famt oformelige vårtor pä undre (i-

dan af fotbladet, hvariniellan tid efter annan
huden börjat, men mäfl på fidorne eller lundt

ikring fotbladet, få hårda och fmal<i uiikott

,

hvilka fluteligen liknade ojämne kantjge på än*

darne mer och mindre hvasfa och tanuade horn*

agtige taggar till en half tums läogd och der- '

öfver, tätt bredevid hvarandra ihtaiide, men
fom blifyit åt en led böjde genom tryckning af

gående på foten. Nu mera var han ur itänd

fatt för ömheten i föttren vid tryckiiirgen der-

på att ordenteligen gå, och på några år att till

arbete nyttja händren. Han kände fig fSr öf-

rigt i hela kroppen icke illa mående och, för-*

modeligen af vanan, icke plågad af fynnerlig -

värk i extremiteterne. Han hade beftäudigt le-

gat i famma fäng med en fullkomligt frilk hu-

ilru och frilka barn, utan att hvarken han el-

ler de någonfin haft minfta fpår till Venerifk el*

ler annan åkommen fmitta, ej eller hade Skjör-»

bjugg eller någon annan fjukdom hos honom
föregått utbrottet eller derunder vifat lig, hvil-

K. A, Handl JJQjjart, G ket

*) Man jämföré håmied; TilEsiVs (W. G,) Ånsfitf-

liche befchreibnög der bejden fo genan-
ten StachelSchweiii-Menlchen oelevs

The porcupice man» AUeiibiiig i£o2, FoU
Icon. Saitzb, Medic* Cjbirtirg. Zeiluug lbo2^ IH^
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ket allt ockfå af andra närvarande, och fom
kände honom^ intygades.

Så mycket jag om desfa hans egne upgif-

ter då på ftället kunde foryisfa nijg, voro de

med verkeliga förhållandet alldeles enlige. Svår-

ligen öfvertalades han att få öpna en och an»

nan af de glaDfande flata |)erliika bulor (puftu-

Ise) fom funnosj på händren , ty han fruktade

för blodförluften, men då jag forfäkrade honom,
att han dervid ej fkulle löpa någon fara, fam-

tyckte han ändteligen dertill. Med möda kun-

ije jag med lancett genomfkära deras ikal, fom
väl icke var färd eles tjockt men hårdt och car-

tilagiröft. Blod utrann väl och fortfor länge

fttt rinna, dock ej våldfamt och var det till

färgen ljuft, famt mycket blekare än venött

blod. Det. cartilaginöfa ikalet tycktes beftå a£

en förvandlad epidermis^ bulorne till formen
haUklotrunda med lindrigt vidgad bafis faftfit^

tandc (fesfiles nec penfiles f. pedunculatae, he«

mifphsericae) likHade ej de verrucas, fom vanli»

gen härröra ifrån papillae nervt^se, voro kanfke

upkomne af täpta vafa exhalantia, upväxta ocb
uppfyllda af blod. Deras lluteliga förvandling

och öfvergång till köttväxter, torde genom den

i dem innellutne bloden kunna förklaras j men
om den eller de delar, hvilka lemnat grund-

ämne till deras förlla daning, kan icke något

fäkert befiämmas, i brift af dertill ärfordeiig

och noggran underfökning, fom tillfället ej med-»

gaf att verkilälla. Knölarne eller de ftörre

utväxterne voro inuti täte och beftående af en

håidare köttmasfa, fom likaledes gaf mycket
blod
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blöd ifrån lig då deriiti Ikars. På ytan voro de
väl ojäinne uien utan de rugse cruftofe fom ut-

märka Framboefia Sauvagesii. Nagiarne på hän-

der och fötter befunnos tjockare mera utilående

och längre än i naturligt tilldånd famt mycket
kullrige eller på fidorne nedböjde och ojämne

på ytan och på ändan, men räte och i det hela

ej få betydligt förändrade ^ fom det öfriga af

extremiteterna»

Händelfens befynnerlighet. Sjukdomens o-

vanliga och rysliga utfeende föraniät ir.ig att

genafi: deraf taga en noga teckning och fatta

mig till minnes omftändigheterna dervid« Bi-

fogade Ritning Tab. III. Fig. l. vilar ena han*
den utanpå i naturlig ftorlek då den afteckna-

des, med derå då befintelige bulor och knölar»

^ Fig. 2. Etc af lillfingren på undre fidan och
Fig. 3. ett ftycke af fotfulans yttre kant , med
de på den famma varande vårtor och pigglika

utfkott. I hopp att framdeles få tillfälle vidare

underföka denna mannens åkommor, med de för-

ändringar fom kunnat tilldraga fig, har jag här-

tills iippikjutit med händelfens anförande 5 men
då lägenhet dertill faknats och jag icke feder-

mera kunnat af flere perfoner fom från orten

inträffat ärhålla ytterligare underrättelfer, *)

har jag ej längre velat upfkjuta med närvaran-

de belkrifning derpå. Lefver denne man och det

G 2 lyckas

*) XJnderråttelfe om Patietitens död, har federmérft

år I b 10 flnliommit. Sjukdomen flvall (enligt Tör-

fattar* bref derom til Academiens Secreterare)hafy«
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lyckas mig att om defs fjukdom inhämta vidare

här laknade iiplysningar , il^ail jag icke under-

låta att äfven göra dem till KongL Akademien
bekanta.

fortfarit ii»e(- tllltagancle af alla utvärtes fym«

ptomer, men döden varit föranledd af någon tiil*

Itötaude annan obeJvant feber -fjulcdoin,

TlUagg
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TiUdgg til Afhandlingen om visfa ExponenmU
Eqvationers reduction til Algebrauk form i

af

G. A. leyonmark;

Uti Kongl. Vetenfkaps Academiens Handlingar

för fjerde Qvartalet l8o8) är infördt ett af mig
upgifvit fatt, att reducera Eqvationer med o-

determinerade exponenter til Eqvationer med
exponenter 5 fom äro determinerade^ eller i van-

lig Algebraifk form, Såfom till ex. Afl«* ~{-

^hmx CfP* = Dd^^-y hvilken, då naan fät ter

log.
5

ÄT SÄ —~, reduceras till följande, nemligen

hvaräft a', 5% c* och betyda logarithmerne af

fl, c och d>

Härvid är dock til märkande, at för hän-

delfen d==s:Xy och altfå d'==Of gifver den fii|-

nämnda Eqvationen icke något verkeligt värde

på «.

At afhjelpa denna brift, vore väl flere ut«

vägar, fom ock nu kunde vifas, med bibehåU
lande
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lande af fjelfva fättet til den förrut anförda up»
lösningen i allmänhet. Men, til undvikande af

vidlöttighet, går jag fådanfc nu förbij och får i

iläilet upgifva en annan Methode til fjelfva

Problemets utredning , fom gäller, ej mindre
för Acn Giniörde ferfkiite cafus, än ock i all-

mänhet.

Denna Methode grundar fig på ett Theo-
reme^ fosn, ehuru ganfka Ämpelt^ jag likväl ej

Jhar mig be kant vara förrut anfördt, och är det-

ta: Om logarithmen jör a kallas n', och logarithmen

för b hallas y Så är a^' s= b^' ,

Bevis, Det är klart, at log. h multiplice-

rad med log, ^2 gifver famma product, fom log.

a multiplicc^rad med log. h-^ Det är £>' . log. a :s

. log. hl Men . log, a log. é'
; och a* . log.

h — log. h^* . Derföre är ock log. o^* c; log. \

Följaktligen a^' 6-^'. H. S. B.

CorotL Lika bevifes, at om log. x kallas

x*'^ få är a;^' = a^' ; x^'— 5*'; o. f. v. När
man nu företager Eqvationen Aa«* -f- B^"»* -f*

Ctr/'* — Dfi?'"*; Så ikläder jag den förft denna

form: A(fl« y + BC^'" )^ + C(cP)^ = D(dr y .

Sätt nu X =2 log. y =3^;'; Så blir A(a« Y +
^^myj^ C{cp y DCd'' y . Cl.] I följe af

The,oremefc målle

och (d'y'= Qvy°^-^' . När detta fubfti.

tueias
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tueras i den förut funna Eqvatianen [i.] få

har man kQv')'''^-'' + BCi;)^°S.6""

CC'i;)'°S-^ _D(1,)'°S-'^'. ra.] Menlog..-

'

S2 na*y log. Ä"»=: mb*', log. cp zzpc*'^ och log. ^Z'^*

t= rd* Och genom fubftituerande i Eqvationen

[2.1> finner man fluteligen följande Ay'»'»' -4-

^v^h' ^CvP^' = Dv^i*. [3,]-, där alla exponen^

terne äro gifna eller determinerade.

Anmärkning i, I den förenämnda händel-

fen it=i- och fåledes d't=05 förvandlas den
funna Eqvation [3.] til denna At;»"' + Bw"**'

Gt;i»«' s=Ä D; hvaraf altfå värdet på y kan er-

Jiållas 5 och fåledes äfven på ^ =3 log. 1;,

Anmärkning 2. Om den förcMllda Eqva-
tlonen för ;r beftode af än flera termer t. ex. A^^*
4. BÄ«* + CfP* 4- Y^dr^ =« F/?*s Så finner

man lätt utan någon calcule, at Eqvationen för

v då blefve; Az;»** Bf;'^*' 4" +

Och faller tydligt för ögonen 5 att denna
Methode är enklare än den förr upgifna.

I tillämpning af dylika Eqvationer kan fö*

reftällas följande

Prdbteme. En man 5 fom ikall refa utrikes

uptager penningelån på tre ferlkilta Hällen

,

med vilkör, at flippa betala förrän vid hem-
G 4 komiten ^_
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komften, men fkall då på förfta ftalletj, Jemte
Capitjlet A, erlägga en årlig ränta farnt ränta

på ränta, beräknadt efter r procent^ på andra
llället Capitalet B, på lika latf förräntat, men
efter p procent, äfven på tredje ftäiiet Capita-»

let C, \ eiialiaiida måtto förräntat, men efter

^ procent. När han återkommer från fin utländv
Ika refa, befinnes han då för desfa lån vara (kyl-

dig fam fä it en fumma D, Och nu frågas j huru
länge har hans utrikes villande varat?

Upiöxmng. Kalhi det fökta antalet af ar

£=: X. Det är bekant, at ett Capital A, tillika

med ränta efter r procent och ränta på ränta i

X år, utgör en Summa A (r r)* y och lika-»

ledes då Capitalet är B, och procenten är

blir Summan under famma tid ^ BCr-I^P)* 5

äfvenfå, när Capitalet ar C, procenten är ^ ^

och tiden är a?, fås Summan » C (l --j- . Des-
fa tre Summor fammanlagde utgöra nu Skul-

den D. Således har man följande Eqvation:

A(i -f. r * + Bii^py + CCl + qy^ =« D.
Sätt nu r4^rr=^; iJ^p •=.

!)}, ? = få blir

Aä^ + BZ)^ Cc^ D. Lät vidare xnrlög,

v^ v*. Subftituera detta i den föregående Eqva-

tionen, få blir Ka^' + 65»'' + Cc^* = D. Men
i följe af åfvan anförda Theoréme, är /i"* = i/**'

5

h^*'=zv^'\, och c' m v^' då ö% h* ^ c* betyda lo-'

garithmer för a, b och c. Detta infördt i den
näft förut funna Eqvationen gifver Ay*' + By*'

t-j- Ci;^^r2 D. En Eqvation af vanlig Algebraifk

form, hvars uplösning utvifar värdet på y,] och

fåledes äfven på log. tu Ho S, F.

Exempet,
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ExempeL Om r vore 3 procent, p vore ^

proc. 5 och q vore 6 proc; Så är ^ = i

r

1,03;, I ipT^ och cr= I +'^=: 1,06;

iamt ::=: iog, I,oa =:3 050I27382S ^'=log. IjO^S
050211893.^ och log, 1,06 = 0502 ^-.ao^-g.

Lät ock Capitalet A r: 3000 Rrdr, B = 2000
Rrdr, och C :=:: 1^00 R:dr; famt D 1:1:7074 Rrdr^
få har man Eqvationen 3oooz;^^°''^73 8i ^
2000 2^°'^^ ^.93 IfOOZ^^»®^ J?°"^9 7074.
Vid dennas uplösning finner man v == 100^ och
altfå X hvars logarithme är vara =: 2.

Således har i detta Exempel utrikes refan
påftått i 2 år.

G f Anmärk''
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Anmärkningar om Lappjka Vegetationen , med
Bejkrifning om Myosotis deflexa eller en

nytt Förgät -mig" ej fran Lappland ^

af

GÖRAN WAHLENBERG.

En fullftändig befkrifning om ett Lands egna
vegetation, måfte på det nogafte framftälla de
växter fom förekomma, utan affeende på deras

ftörre eller mindre anfeende och erkända nytta.

Derigenom får man den fannafte målning af lan-

dets beklädning eller den phyfiognomie, hvar-

med det vifat» fig för ett öfverfeende öga. Af
växternas mängd och art fättes man i ftånd att

kunna döma om landets natm-liga förmåner och
värde för menfkligheten. Men under bemödan-
de att anföra allt 5 förlorar man lig för allmän-

het bland mängden af föremål, fora gifver be«

fkrifningen ett regifter-likt utfeende; de be-

kanta och anfenligare växterna måfte inblandas

bland obekanta och mindre känbara, famt före-

ftällningsfättet måfte blifva eget eller mindre
fattligt. Detta måfte i högfta grad inträffa då

de, flefta växterna äro fmå eller mindre känba-

ya 5 och intet land kan äga oanfenligare vege-

tation än Lappland. Af detta fkäl bör i fynner-

het en Lapplk Flora upplyfas genom en inled-

ning , fom ger en allmän öfverfigt af det hela^

och fom fätter olika delar af vegetationen i

jemförelfet
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jemförelfe med landets olika befkaffenhet. En
fådan inledning bor innefatta en riktig växt-
geografi öfver landet, och hör upp] y fas med en
Bptanilk Chaita^ fom lar et ögODkail; vifar flor-

leken af de trakter ioai olika växter intaga.

Deruf bör man kunna fe ha; 11 ilor dei af landet

är i mer eller aiiiidre mån beboeligt och dug-
ligt att odla,

Ingenflädes kan en fådan geograiifl^ be-

Ikrifning blifva. märkvärdigare än öfver Lapp-
land^ der förändringarna i vegetationen fke med
mångdubbelt ftörre häftighet och fynbarhet än
i mera tempererade länder. Lappfka vegetatio-

nen går ända till den få kallade fnögränfen el-

ler ytterfta målet för organilka varelfer, och be-

bor blott 2 eller 3 tempcratursgrader närmafl

derintill. Hvarje minikning i temperatur åftad-

kommer der en högft fynbar förändring på väx««

terna; en enda grads aftagande förmår att be-

röfva landet all fkog eller bringa hela vegeta-

tionen till ett mofsaktigt utfeende^ och ännu
en grads minfl^ning borttager äfven den Ma o-

fullkomliga vegetationen, få att befländiga fnön

blott återftår. Till få märkliga förändringar fo-

dras på varma climaters berg åtminftone 3 gån«

ger ftörre förändring i temperatur.

Under få flora omlkiften i vegetationens
Utfeende måfte ockfå växternas inre natur och
deraf beroende nytta mycket förändras. Ge-
nom naturens förundransvärda refourcer förmio-
fkas dock icke deras värde för menfkligheten t

famma mån, fom deras yttre anfeende^ utan li-

tenhet
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tenhen är förent med en nytta, fom är ofedd
hos dylika växter i mildare länder.

Växterna tyckas i Lappland infkränka fig

till beredande af blott de nödvändigafte växt-
ämnen. Hettande oljor och hartfer faknas der
näftan alldeles, äfven fom allt nervdöfvande
ämne. Der finnes blott några få balka örter,

och något Garfämne, Föröfrigt bemödar fig he*

la vegetationen att bereda födoämnen, men af
de flefta växterna fker äfven detta med ringa
framgång.

, De ftörre fleråriga växterna, nämligen träd

och bulkar, lida till alla delar tvång af kölden.

För att Ikydda fina grenar måfl:e de öfverdraga

fig med en tjockare bark än i andra länder

,

hvaruti kanlke äfven kraftigare beftåndsdelar

nedläggas^ derigenom blir vegetationen i veden
förfvagad, och de kunna icke heller betj ena fig

af den korta fommaren till frambringande af

yppigare blad och blommor. Ännu obetydligare

blir fifta producten af trädens årliga växt

nämligen deras frön, hvilka äro fina fom puU
ver^ öch de enda, fom fkulle frambringa kärn-

frukter blifva fterila t. ex. Hägg, Rönn och
Törnbulkar. Man finner fåledes hos dem min-

dre födoämnen än i andra länder. — Den ett-

åriga vegetationen eller egentliga örterna upp-
växa väl ofta med fådan häftighet, att de tyc-

kas glömma måttan både i ftorlek och mängd :

en eller annan veckas värma öfverkläder fjäll-

rötterna med få högt och tätt gräs, att djuren

med möda bana fig väg derigenomt Men den-

na
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fia vegetation tyckes deremot vara fÖrhaftad :

den äger ovanlig vattenaktighet och lenhet med
brift på kraftigare beftåndsdeJar. Defs frön äro

ockfå af finafte flaget utan betydlig kärna, och
lemna ofta rum för fjelfgroningar. Rötterna

måfte derföre till arternas bibehållande vara fler»

åriga, men desra lida åter i betydlig mån af

famma vinterköld fom träden, och blifva der-

igenom fmala fårat trädaktiga ^ utan några n^jöl-

baltiga knölar eller lökar. Ehuru flere örter

närma fig till fnögranfen, och faftän det tillhör

en ört att frambringa de filla ätliga bären näm-
ligen Hjortron; få tyckes naturen der vara o-

förmögen att äfven genom den ettåriga vegeta-

tionen bereda goda födoämnen, hvartill for-

dras en både långvarigare och jämnare växt än
den deiilädes kan ernå.

Mosfarna äro i allmänhet hemma i norden,

men äfven af desfa tillhöra d^ häftigare växan-

de Löfmosfarna fåfom Hypna och Jungerman-
niae egentligen mindre kalla länder än Lapp-
land, blott de firäfvare Polytricha komma,der
temmeligen långt. Det är ifynnerhet de mäft

fenväxta och långlifvade Lichener, fom aldra

bäft växa vid den låga temperatur fom der är

längft rådande. De hinnaktiga och gelatinöfa

Lavarna (Li<:henes latifolii och gelatinofi) fin-

nas meft i varmare länder på trädens ftaramar,

och dciifa uppväxa häftigare under regnmåna-
den, men utaa födande beftåndsdelar. Deremot
äger Lappland de brolkaktiga Lichenes umbili-

cati och fruticulofi, fom der alltid växa på
kiipporna eller jorden , och hinna den ftörfta

full k o iU»
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fuilkomlighet fåfom innehållande de krafciga»

fte födoämnen. Desfa behöfva till fin fortkomft

ingen egentlig värma, utan blott en mildring i

temperatur fom gör fiiön fuktig, och en /ådan

är meft rådande nära fnögränfen. Deras fina rör

och tåta väfnad är beil atpasfad för en lång-

fam men jemn vegetation, och det är juft en
fådan,' fom hos alla vexter utbildar de faflafte

och dugligaile födoämnen. Man blir förundrad

att finna de lifta fiån beiiändiga fnÖn blottade

klipporna öfverklädda af juft de meft födande
Lavarna nämligen Lichen probofcideus , cylindri»

cus och hyperboreuss 'dit icke nämna Renmosfan
och Islandsmosfan, fom betäcka det öfriga lan»

det. Det är fåledes högft märkligt huru Laf-

varna tilltaga i förädling i mån fom tempera-

turen närmar fig till fryspunkten.

På famma fatt förhålla fig äfven Hafs-
algerna. Hafvet, fom längft mot norden bibe-

håller en mycket högre temperatur än de fota

vattnen, öfverflödar der af de nyttigafle Tång*
arter, hvilka i de kallafte länder ockfå fram-
bringa ädlare födoämnen än i de tempererade,

Fucus^ edulis, pinnatus och palraatus äro bevis

derpå^ och desfa äro få mycket mer att värde-

raj fom de alla årstider äro lika tillgängliga i

det alltid ofrusna hafvet»

Ofullkomligare växter uppfylla fåledes i

Lappland en högre beftämmelfe än de fullkom-
liga der kunna göra. De äro till fm organifa-
tion ofuilkomligare eller rätteligen enklare än
andra växter 3 men denna enkelhet och likfor-

xnighet
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mighet i delarna är ganfka båtande, då dea
fprider till hela deras masfa famma Stärkelfe

(eller ett dylikt ämne) förent med gluten, fom
hos fullkomligare växter endaft nedlägges i frön

och rötter. Det är endaft på detta fätt, fom de
minfta växter kunna lemna ett rikt matförråd.

Derig-enom blifva de landets verkliga jordfruk-

ter eller kärnan af Lappfka vegetationen. Träd-

flaken föda de varmafte länder med fina fruk-

ter, örterna lemna de tempererade länderna ba- ;

de ätliga frön och tötter^ men i kallafie nor-

den förvandlas mosfan till näringsämne. Seder
vegetationetis fifta förädling vid ytterfta grän-

fen för naturen !

Den nya Myofotis, fom utgör egentliga

ämnet eller anledningen till närvarande Ikrift^

döljer under det allmännafte utfeende de fäkra^

fte Ikiljetecken. Alla egentliga örtens delar

ötverensftämma på det nogafte med den all-

männa Förgät - mig - ej (Myofotis feorpioides /?

Linn.)> få att man under förfta blomningen blott

kan fkilja den af mera utftående hår på ftjeiken»

Ockfå tviflar jag icke att den till naturlig llägt-

fkap kommer närmare derintill än till någon
annan art af llägtet, ehuru de taggiga frön :

fätta den uti en annan afdelning. Men deCs

frön äro icke taggiga på hela ytan fåfom hos
Myofotis Lappula, echinophora m. 11,^ utan det

är blott kanterna, fom äro utdragna till enftyf

hinna , hvilken är fönderfkuren i fmala flikar ,

hvardera förfedda med hullingar. Frölkalet är

ockfå mera tunt och vekt än på de andras tag-

giga frön. Den är fåledes i min tanka ett be*

vis
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vis huru böjelig naturen ar i fina former , och hu-*

ru litet man af delarnas yttre bildning bör döm-
ma till ilägtfkapen. Den förråder fnaraft fm Ikiij-

äktighet genom llällningen aF fruklflvafteD, hvil-

ka ftrax efter blomningen böja fig nedåt och
biifva allt ifrån iitt fäile vid lljelken perpendi-
culert nedåt Ilående. Detta ger derät ett eget
utfeende, (om blifvit anledningen till fpecifica

namnet. _

Desfa egenil^,aper hafva tillräckligt blifvit

beiiyrkta -under dels odling både i Upfaia Aca-
demi » Trägård och i Bergianilia Trägården vid

Stockholm åren 1308 och 1309. Dervid barden
otvifvelaktigt vifac fig äga tuåiig rot. Förlla

årets blad äro föga mer än en tum ,långa, och
andra året äger den blott förtorkade lemningar
efter rot-bladen. Få den bifogade ritningen fö-

refcäiles hela växten förutan de förtorkade rot-

bladen och roten. Den är i Lappland funnen
blott på tvenne ftällen nämligen: år igoo i

Tromfens Fögderi af Norlka Nordland vid Balis-

[jorden uppom Merta gård, och år 1807 på
berget Njammats föder om Quickjocks prefLgård

i Luleå- Lappmark. Således är den både Norfli

och Svenlk. På båda iläilena fanns den ym-
nigt i fjäilfidan uppom tailfkogens gräns, der

blott låg björklkog växte^ och från fenare ftäl-

let hemfördes de frön , foai blifvit uppdragna i

olvanniimnde trägårdar. Men det är all anled-

ning, att den icke är få fäilfynt fom fvår att,

U|>}>täcka bland den deiitäd«:S aiimänL växandtj

Is^ycfotis fcorpioidcs. Defs botanilka diiierenua

Ocii bcil^riining är följande:

Myosotis
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MVOsOTis deflexa- feminum niarginibus

niembranaceis in iacinias giochidatas di-

vifis^ peduncuiis deflexis fubebracteatis,

Caulis erectuSj folitariusj pedalis et ultra;

flmpliciusculus vel divifus in ramulos paucos, ia-

teraleSj erectos, graciles. Hirfuties pr^cipue

in caule paténs vel horizontalis ^ de c:st ?ro

jusdem fere indolis ac in M. fcorpioidi d ar-

Venfi Linn. Folia oblongo-lanceolata^ magnifudi-

jie circiter pollicaria. Racemi graciles, erecti;

hirfutie adpresfa* Bracteic pauc^ P^^op^ bafm
lacemi, peduncuiis breviores, in latere inferlori

racbidis adfixas et inde peduncuiis oppofitse

Vel faltim ad latus eorum infertafje Peduncuti

proprii in latere fuperiori racbidis irjrerunUir
,

fed poft florefcexitiam ad inferiora toti defie-

ctuntur fere ad perpendiculum, et calyce qua-*

druplo circiter longiores evadunt. Flores magni*
tudine et colore ut in M» fcorpioide /? Linn»

Perianthium quinquefidum* hirtum (hirfutie ta-*

men haud uncinata ut in M. fcorpioide a ar-

Venfi): laciniis fructu grosfificato divariatis, lon-

gitudine fere feminum maturorum* Semina ova*
ta, in latere exteriori convexa^ apicuiis tenui-*

bus rigidis fcabrata, marginibus fimplicibu»

membranaceo-Gorneis 5 infra medium partitis in

iacinias viginti et ultra, apice giochidatas, Re^
teptacuum feminibus duplo fere breviusj piftilio

perfiöente tetrainatum.

De utländika arter, fom låttaft fkulie kun«
na förblandas dermed, Ikiljas genom följande

kännetecken :
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M virginiana: fem in ibus undique aculeato- glo*

chidatis^ fructibus pedunculatis nutantibus,

ramis divaricatis. För öfrigt är roten ett-

årig, bladen flora och näftan bara eller blott

fträfva, blommorna hvita.

M. eshinophora: feminibus undique aculeato-glo^
chidatis, fructibus pedicellatis erectis bra-
cteatisj foliis lanceolatis albo-pilofis. Roten
är ettårig och frön mycket längre än på M,
deflexa.

Tabellen IV. föreftäller ett mindre e-

xemplar. De fmärre figurerna äro frön förftpi^

lade.

Masken
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Masken As car is Ltmlrkötdes Linn.^ lef-

vande uttagen utur en Bulning i hSgra Ljumsh
Körteln ^ och anmärkt

äf

CM. BLOM.

Uti Kongl. för.fte Lif-Medici Dcli Riddaren

HediKs Vetenlkaps-Handlingaf för Läkare och
Fältlkärer, Tom. srdra Häftet pag. 72.3 har

då varande Profectorn Vid Carolinfea Academien
i Lund 5,

nu mera Proff sforn Å. H. FtORMAtI
Uppgsfvit enHändelfe^ der 6 ft. Malkar^ af den*

Da art ^ utkommit genom bulning ^ i vänJlrU

Ljuniik - K(>rtlen*

Jag har ock nyligen fedt en dylik Mafk
framtagas ur den högra: Och jag har få myc-
ket hällre trodt mig böra inlämna berättelfen

derom 5 och förhållandet dervid, till Kongl. A-
Cademien ^ fom de ej allenaft beftyrka^ att få-

dane vidare och oftare inträffa^ utan ock^ att

både förloppet och de följder fom derefter upp*
komma, (det förra ehuru plågfamt^, dock de fe*

nare 5 fom man fkulie kunna frukta?) icke äro
äfventyrlige för Hälfan och Li.fvet.

Enke - Bruks - Infpectorikan BROMÄ^r
^

^^född Catarina Westberg
5 ^9 är gammal^

'''har i flere år^ åtminlione en gång om året,
^'måft vidkännas fvåra oCh långvariga plågor af

H 2 ''figerad
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''figcrad Gickt i någon af kroppens utvältes le-

"'damöter. Under det förflLUne igog? var hoo
^'af en fådan rängiiggande om Sommaren i ^
''veckor, fäftad i höi^ra knäetj med mycken värk.,

"ftelhet och oförmögenhet
, att, under bemälte

"tid, komma ur fangen. Den öfvervaiins dock
'^omfider^ genom ett Händigt biuk af Veficato-*

"rier omkring ftallet, Liniincntum Saponaceum^^
^och invärtes nyttjande ai Tinctura Coiocynthi*
"dis^ förlatt med liWxu foetidum och Tinctura
"Succini aromatica Ph. Svec.^ i affeende på dfe

'^Nervöfe och Hyfteriflie åkommor, fom tillika

'^in funno frg. Bäde efter tillfriil^aandet under
'^reiien af detta år, få väl fora intiii Juiii må-
"nad af innevarande 5 mådde hon val och egde
"hällan 3 men, vid medium af iidftnämnde ^ in-

"ijuknade hon åter af en pinfam värk i uiider-

"lifvet. Denne. gaf mig anledning at tro, det

"c!en härrörde af uppftigen Gickt , fom kaftat

"lig på defs innanmäteo. Jag förordnade åt

"henne Sal volatile C. C, med Enemata, och
"VeGcatorier på vadorne^ men de uträttade ic*

"ke iärdeles» Värken lindrades väl deraf^ men
"den flyttade iig fi.åftals, nu i ryggen, nu uti

"brödet , hvårunder fvåra kräkningar infunno

"fig fom oftaft. Ändtligen upphörde den tam-

"ligen på alla förenämnde Hällen^ men deremot

"började högra Ljumfk-Körtlen att fvälia, hård-

"na och värka. Detta var i början af Auguili

"månad. — På den ingneds förft, fåfom förde-

"lande, Linimentum e fale volatili Ph. Sv,^ för-

"fatt med Oleum Camphoratums men det gjor*

"cje intet, hvarken till häfvandet af Svullnaden,

^^eller förfkaffade färdeles lindring, Derefter
''tilltogfi
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^'tilltogs Emplaflrum Saponatum, ciim GuniniDfa,

^'Ph. Sv., dock icke med bättre påföljd. — Om
"iider rodnade den och vifade fii^ villja gå till

''bulning, då dera applicerades Grötar af Bafre-

"gryn, föt Mjölk och Ikirdt Smör, om dagarne,

"och, öfver nätterne, Unguentum e Cepa. Dea
'"loAug. brafr derå hål af fig fjelf, och ett godfe

**och mognat var utrann. Den ii:te kändes
''deri, på f. m., en kittlande Hickning med krä-

''lande, och, då Gröten fkulle näfta gång öm«
''fas, vifade fig, och framtogs ur öpningen, en
"lefvande Ascaris Lubricoides Linn^ af en fkrif-

"pennas tjocklek och 4|:dels verktums längd.

"Bulningen underhölls vidare med famma me-
^'del, till defs den, af fig fjelf, läktes efter

"veckas förlopp; — men uppbröt likväl å nyo
'*och har federmera flutit fkåftals, under ömioai
"förbindning med Unguentum e Cepa, och Em- {

"plaftrum Saponatum med ana Emplaflrum e Co-
"nio. Om fådant förhållande likväl framdeles
'^öfvergår till en Fiftel, kan jag icke, för när-

'Varande, fäga. Det torde dock kunna befa*

"ras, ehuru ännu ingen tunn fanies utfiprar der- ^

"ur 5 utan alltid, faft i en liten mängd, ett fta-

^'digt moget och gult var,'^

Sådant har förloppet af denna händelfe va-

rit. — Af både den och den förut citerade , få

väl fom ock af hvad en Tulpius och Schmuc-
KER derom anmärkt, toide kunna förmodas: <

i:o Att denna Inteftinal-Mafk tyckes vara mera
benägen, att Ikaffa fig utgång genom Ljumlk-

Körtlarne, än något annat fiälle, för att icke

qvarblifva i Buk • cavitéten, fedan den genom-
H 3 borrat
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borrat Tar«iarne? — Och 2:0: At då någon äf
desfe körtlar, utan at vara angripen af tydUg
Venerilk Smitta, Stötar, Klämning eller dylikt,

^ och då förenämnde fytnptomer uppkomma ,

ixian ilvulle kunna tro dem hänleda fig från lo*

calt innehåll af desfe gäfter, och derefter böra,

ined fuppurerande och federmera med d^terge»

tände och fårläkande m^el ^ behandla den ?

Denna förmodan uppgifver jag dock ickej

för at anfes för alldeles pålitlig. Jag nämner
den blottj för at iakttagas af yngre, ärfarnare

och mera omdömsfulle. Läkare än jag , hvars
lifstid icke kan räcka till, för att antingen vi-*

dåre ftadfäfta^ eller ock förkäfta den»
,

At denna åkomma ej förorfakafs af ett In*

fpärrat och bulnat Ljumike * Bråck Hutar jag af

följande omftändigheter r 1:0 Var intet fym*
ptome närvarande, föm egenteligen kunde ut^

märka fådant 5 2*0 : Kräkningarne , fom åkom-»

nio a voro icke belländige, utan upphörde, få

fnart värken i Underlifvet flyttade fig derifrån

till Ryggen och Bröftet, hvilket icke förmode-

Jigen bord t fke , om ett Bråck varit infpärrat ?

— 3:0 Ingen hård puls eller andra inflammato-

yifka Symptomer låto förmärka fig; —=. 4:0 Har
Patienten alldrig förut haft minfta anledning

till Bråck! _^ icke eller kändes i början någon

mjuk upphöjning uti Ljumlk-^Körteln, utan den

hårdnade ftrax , fvälde och vifade tecken till

bulnings Sl-o E^ccreta alvina voro icke hin*

drade, utan gingo 3 med Lavements bruk, i fin

SJaturiigst ordning m, m* Och då 6:o: härtill

kommer 3
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kommer, at fuppurationen och varflytningen ur

Körteln, fedan jag till Kongl. Vetenfkaps A-
cademien ingaf händelfen derom, varit läkt 3

(genom fortfarande bruk, af ömfom Unguentum
e Cepa och Emplaflr. Saponat. Ph. Sv. cum Em-
plaftro e Conio) i 2 månaders tid, utan at den
federmera uppbrutif , eller derefter fynts eller

känts någon hårdhet, eller annat, än vanliga

Ikrynklor efter ett väl läkt Sår.

D 4 Om



120 iSlOj Aj^r, Maj. ^m.

Om Stricturer i XJrethren,

af

E, C. WEIGEL.

Jbland de vanligafte och mäft farliga följder ut*

af elakt behandlade, eller negligerade Gonor-
rhéer, böra ftricturer i iirethren med rätta räk*
nas. Deras Symptomer ifrån en fvårighet att

käfta vattnet, till fullkomlig Ifchurie, långvari-

ga flytningar, pipfår i perineo och kall brand
hafva, ifrån gamla tider, fäftat Läkarnes up*
märkfamhet, och bougierna hafva i följd därafj

fom botningsmedei, allmänt blifvit införda. In*

gen Läkare har dock bidragit få mycket till

uplysning i detta vigtiga ämne, fom den beröm*
da John Hunter, Hans anatomilka underfök*
ningar gåfvo uplysning om ftricturernas egen-»

teliga formation , om de ftällen , hvar de van«
ligtvis finnas, och han var den förfla, fom med
caufticu'^! vågade förftöra fådane ftricturer, fom
ej för den vanlige bougien ville gifva vika-

Han nyttjade därtill en filver - canule , genom
hvilken, likafom i en port-crayon, lapis infer-»

nalis till ftricturerna upfördes. — Så nyttigt

detta Inftrument befanns vara, då ftricturerna

hade uptagit den del utaf urethren, fom ligger

emellan defs orificium och bulbus, få Ht^t bruk*

bart var det, när de funnos i defs krokiga del,

emellan bulbus och Vefica urinaria. Everhard
H0ME5 den berömde måg utaf John Hunter

anftälide



l8lO, A^K Maj.. Jun. 121

nflällde derföre ytterligare underfökningar i

letta ämne 5 och gaf, i iin förträffeliga Skrift
on the tréatment of tlrictures in the urethra

|?tc.) refaltaterna däraf. Han underfokte ännu
lOgare ftricturernas formation, beftämde noga-
fe de Hällen, hvar de vanligtvis finnas, nemli-
^eit in parte raem branacea urethrae, hvar den-
na canal af naturen redan är trångall. Han be-
vifle, huru en närmare åt blåfan till liggande
[Irictur gifver anledning, att flera ftricturer,

jmed tiden, närmare åt orificium urethrae till,

måfte formeras, och obferverade noga en mängd
med fjukligheter, hvilka, utom de locala , ge»
nom Öricturerna i mennifkokroppen upkomma j

och huru desfa fednare, få litet de ofta fynas
kunna hafva fammanhang med ftricturerna, ej kun»

na botas, utan att ftricturerna förut blifvit bortfkaf-

fade. Han underfökte urethren i fitt naturliga fun*

datillftånd, och fom han fann, att den, på fina

trångafte Hällen, hade en diameter af tum ,

lät han förfärdiga bougier af tum i diame-
ter, hvarigenom de blefvo mycket tjockare, än
de fom förut brukliga varit. Nyttan af desfa

tjockare bougier är, att man därigenom med
mera fäkerhet uptäcker. mindre betydliga ftri*

cturer, igenom hvilkk fmalare bougier ofta kun-

na trängas, utan att de genom något motftånd

förrådas, och att man ej befarar, fom det hän-*

der med de fmalare, att med bougiens ända rå«»

ka i en iacuna urethrae, mifstaga detta hinder

för en ftrictur, och bana fig någon falfk väg
titåt urethren. Home förefkref till compofition

af desfa bougier en mjuk vaxmasfa, för att

ftricturerna, när bougien emot dem tryckes, på
H f defs



122 1 8 10, Aj^r. Maj. 3^un.

defs ända IkuIIe kunna göra ett intryck, efter

hviiket man fedan fkulle kunna dömma om de«
ras figur. Med fådane bougier underfoker han
förft urethren, och när han finner någon flrictur,

fom ej låter lätt utvidga fig , applicerar han
lapis infernalis för att förftöra den. Detta cau-

fticum är inneflutet uti ändan utaf en annan mindre
tjock bougie, och fom den kan krökas efter ure-

threns gång, kan cauflicum äfven därmed applice-

ras på flricturer, hvilka finnas mellan bulbus ure-

thrae och collum veOcae. De vanliga bougier till

utvidning af flricturerna gÖra hos mycket irritable

Patienter , i fynnerhet när flera flricturer tillika e-

xiftera, ofta en fådan retning, att Ifchurier ej

fällan följa efter deras application ; cauftifka

bougierna däremot förflöra de ftällen , fom de
vidröra och förekomma därföre i vifst hänfeen-

de all retning 5 ocli faftän deras application ej

kan vara utan plåga för Patienten, är den i det

hela verkligen mindre plågfam, och effecten

däraf mera radicaL Dock finnas visfa flags flri*

cturer, hvilka genom de vanliga bougiernas an-

vändande lätt och fäkert kunna bortfkaffas, ocf|

i desfa fall prefererar äfven Herr Home de*

famma framför de cauflifka.

Följande fyra, utaf mig, här i Sverige,

lyckligt efter Homes methode, med cauflifka

bougier behandlade cafus tyckas mig vara värde

att upteknas. Jag har ej haft erfarenhet på nå-

gon olycklig utgång, utan kunde, om det be-

höfdes, öka desfa obfervationer med flera lika

få lyckliga, fom jag hade tillfälle, att i Eng*
land göra.
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Cafus /,

Patienten 38 år gammal, hade} i flna

yngre år fått flera gånger gonorrhéer , hyil-

ka negligerades, fedan behandlades med ftarka

injectioner, och ändteligen väl förfviinno, mea
lämnade en fvårighet att käfta vattnet, fom nu
fedan tolf år hade varat, och jämt tiilagit. Van»
liga bougier hade några gånger fkolat förfökaSf
men retningen af defanima blef få öark , att I*

fchurier föijde , och Patienten ej längre därmed
kunde behandlas. Den näranda fvårigheien atc

fläppa vattnet varade jämt , men ftundom , i

fynnerhet efter dietfel, eller förkylning, fick

han fullkomlig Ifchurie, fom fordrade locale

blodevacuationer , ljumma bad, Uvementer €tc^

och fom några gånger blef få envis, att man på
punctura Veficae velat tänka, Hans hälfa hade
under denna tid biifvit mycket förfvagadj hans
anfigtsfärg var blekgul , hans nerffyftem få ret*

Jigt, att den minfta fak fatte honom uti häftiga

finnesrörelfer; matfmäUningen var förfvagad^

Urinblåfan hade fått en få fjuklig irritabilitet 5

att Patienten i 24 timmar mer än 2o gånger
fick kalla ixtt vatten, likafå om nätterna fom
på dagen, och när urinen kom fram, var den i

en liten qqantitet , flemaktig, flöt i en liten

och irregulier ilråle, eller pfta bara droppvis,

och tårar i ögon vittnade med hvad fvårighet

den framträngdes. Jag underfökte uretbren den

If Decembr, igoS med en tjock bougie , och
fann vid tums afflånd ifrån orificium urethrae

en Ilrictur, fom, efter det på bougiens ända

lämnade intryck, låg tvärs öfver nedra fidan af

urethren.
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tirethren. Som de i fordna tider anftälida för*

fök 5 att med vanliga bougier utvidga dent;7.a

ftrictur , ej hade velat lyckas , valde jag här

den eauftilka boii^ien i deras ftälle, och appli-

cerade den d. ig December på ftrictiiren. Den
applicerades federmera ännu fyra gånger tills

den 30 December. Den tjocka bougien kunde
pasfera och. ftricturen hade fåledes förfvunnit.

Patienten fläppte under denna tid väl ej lätt u-

rinen^ men ännu ej med mera fvårighet än

förr 5 dock ftundom med någon fveda i röret ^

ofta fyntes en flytning utaf blodblandad matiere

,

och n^ågra gånger kändes fpafmodifi^a trängnin-

gar neråt ftolgångenj och tryckningar upåt brö-

ftet 5 hvilka fednare efter laxermedef och lave-

nients fnart fÖrfvunno. D. 30 Decemb. om af-

tonen fick patienten en accés af frosfa , fom ,

med den efterföljande fvettningen, varade till

den s Januarii 18095 hvarefter han mådde lika-

väl fom förut,

Curen fortfattes den n Januarii. Bougien
gick nu lätt öfver det förut trånga ilälletj men
äannade vid 7I tum ifrån oriiicium urethrae.

Intrycket fom flricturen hade gjort på defs än-

da bevifte 5 att urethren där ifrån alla fidor

blifvit fammandragen , och att blott i centro

cn öpning hade blifvit, ftor fom ett ftort knapp»
nålshufvud. Denna ftrictur fordrade 6 applica-

tioner utaf caufticum, hvarefter den d. 7 Febr
var förftörd. Under loppet af Januarii månad
tillkom en annan accés af frosfa, lindrigare än
den förfta och en dylik nu den 7 Februarii på
^fton. Patienten hade under denna tid ej mera
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plåga af curen^ än under defs förfle periode
,

utonis att han oftare kände trängningar åt fiol»

gången till, hvilket vanligtvis händer 5 när -

man med cauflicum toucherar ftricturer, fom haf'» v

va fitt fäte i parte urethrae membranacea.

Patienten kallade minen nli väl litet lat*

tare , än förr , men ändå ännu med nog fvårig*

righet , och det i följd utaf en tredje ilrictur 5

8 tum ifrån oriiicium ^ fom genom bougien up- ,

täcktes ligga transverfelt öfver urethrens nedra
fida. Härpå applicerades cauflicum den 12 och

Februarii, hvarefter urinen på en gång bör«

jade gå lätt , i en full llråle , och få fällan 5

fom en mcnniika i fundt tillftånd behofver fläp^ ^

pa den. Den fifta flricturen var nu fåledes äf«

ven förftörd;, bougien ttäsgdes lätt fram till

Si tum ifrån orificium urethrae, men hindrades

af en fvulnad i proftata ^ fom tydeligen genom
inteftinum rectum kunde kännas, och fäkerligen

var en följd efter fjukdomens långvarighetj att

gå upp i fjelfva blåfan 5 och fom urinen gick

med lätthet ^ och utan plåga för Patienten^ vil*

le jag ej forcera pasfagen^i utan lemnade profta*

tas fördelning åt naturen , fom efter Homes
obfervation i fådane händeKer ofta vifat ug
verkfam. En ny accés af frosta tillkom ännu
den 18 Februarii, hvarefter Patienten började
Ätt återfå fin hälfa^ Han applicerade federmera
några gånger i månaden fjelf en tjock bougie ^

utan caufticum tills Julii månad 5 hvarefter han
härmed upphörde» Jag underfökte honom deii

l6 September igog och pasferade då bougiea
med lätthet till det vanliga ftälle. Proftatä

Var
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var mindre fvallen, än förr, och Patientettj foni

fedan den tid aldrig haft något befvär vid U*»

rinkaftningen^ hade nu fulikomligeti återfått fift

Cafus it.

Patienten^ 3 1 år gammal j fick 1796 en gö«
iiörrhée , hvilken genom negligénce ^ diet - fel ^

tiy fmitta etc» Värädö iiäftan tre år , faMn den
åt" flera Läkare med de vanlisrä medel blef be«

handladé Sedan flytningen hade tiphört ^ fick

han för én Chancres ikull pasfera Remedeii ^

blef ock botad , men behöll likväl en fvårig^

het vid ijirinkaftningen , fom eftef deii föriit*

llämfidå flytningérl bilfVlt qvar* Aiitm 1806
förfökteå 5 fitt med de vanliga boUgier börtflialf*

fa detta befvär. Uringången lättades ock mark*
ligen därigenom 5 men fom Patienten ej länge

nog ville underkafta fig detina befvärliga o|)era*

tion^ fortfattes den ej länge nog» Annö 1807
fick han å nyo en dröppel ^ och den hade nti

jämt fortfarit att flyta, till den *28 Mart. 1809,
då Patienten på Gripsholm rådfrågade mig* Flyt*

ningen hade ftundom under denna tid fynts vil*

la fianna y i fynnerhet , när Injectioner nyttja-

des, men kom ofta, i fynnerhet andra dagen $

fedan han hade gjort ett dietfel, eller haft

iamlag , få copiöst igen , att Patienten ofta

tänkte fig vara å nyo fmittad. Urinen gick i

en förminlkad och irreguiier ftråle,' utan färfkild

fvårighet , utom en gång, då efter en echauffe-

nicnt och påföljd förkylning , en fullkomlig !•

Ichuris upkom , fom varade 24 timman Pati«

entenfi
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entens hälfa hade i desfa 2 år blifvit märkeli-
gen förfvagad och hans goda lynne hade öfver-

gifvit honom. I tankan 5 att där ännu Ilrictu-

rer måfte finnas, underfökte jag urethren, och
fann en fådan vid tums diftance ifrån orifl-

cium urethrae. Urethren var få retlig, att det-

ta förfök gjorde Patienten mycken plåga» I«

från den 28 Mart. till den 7 April applicerade

jag caufticum ^ gånger på detta ftälle. Desfa
applicationer voro för Patienten mindre plågfa-

ma, än förfta underfökningen, och han hade o-

betydlig fveda vid urinkaftningen 5 utom en
gång, efter tredje applicationen , då han här-

vid höll på dåna. Den förfla flrictur h^de nu
blifvit förftörd , men vid 6é tum ifrån orificium

urethrae fanns en annan. Cåuflicum applicera-

des härpå 6 gånger , hvaraf Patienten hade Ii*

kaledes blott obetydeliga plågor, dock hade
han under denna tid några gånger trängningar

neråt inteftinum rectum. Den 23 April pasfe^

rade den tjocka bougien lätt i blåfan.

Urinen gick nu uti en full flräle , och u-

tan fvårighet. Patientens hälfa tog till, fiyt-

ningen förlorade fin gulgröna färg , niinlkades

och uphörde fluteligen aldeles i början af Junii

månad. Den 29 December underfökte jag Pa-

tienten igen, och förde bougien med lätthet up
i blåfan. Ingen flytning hade under denna tid

vilat fig, faftän Patienten ej hade undvikit gö-

la dietfel, och hafc ofta famlag med fruen^

timmer.

Cafus 111
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Cafiis 111

Patienten, 38 år garnmalj hade 1 Janua^
rii månad 1809 då han lådfrågade mig, fedad

18 månader lidit af en flytning, fom börjadö
alldeles fom en gonorrhoea venerea , och iom^
med de vanliga läkemedel behandlad, väl ftun*

dom blifvit lifet förmlnfl^ad, mem aldrig botad^
och hvilken, under denna tid^ efter dietfel

och famlag ofta mycket häftigt tilltagit. Ma-
tieren var flundom gul , ofta gulgrön och nå-*-

gon fveda kändes altid vid urlnkailningen.

rinen gick i en liten och irregulier ilråle
, glanS

penis Var rödare och hårdare , an i defs funda
tillftånd, och orificium urerhrae betydligt ihop-
fnördt. Han hade plågfama etectioner om nät-

terna, och för en tid fedan en fvulnad i ljum-
fken, och inflammation i vafa lymphatica på
dorfum penis , hvilka fom hårda röda trådar

lågo där under huden*

Den tjocke bougien fiannade redan | tiim

ifrån orificium urethrae^ och kaiiterne utaf ori-

ficium trängdes med ner in i urethren, vid det*

ta förfök* Jag ville föka, att utvidga llrictu*

ren med mindre tjocka bougier , men reusfera*

de icke, hvarföre cauliicum applicerades. Jag
toucherade ilricturen därmed 6 gånger^ ifrån d<

$7 Januarii till den g Martii innan jag kunde
pousfera den tjocka bougien, hvilken för reften

obehindrad fördes up i blåfan* Min afrefa till

Gripsholm hindrade mig , att längre obfervera

Patienten» Han fortfor , att fjelf applicera

ftundom den tjocka bougien utan caufticum $
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och berättade mig i December 1809, att han

Inart efter min afrefa, under det fortfatta bruk

af bougien biifvit befriad ifrån aila fina långva-

riga plågor, och att han ej fått någon recidiv,

failän han ej undvikit tillfällen därtilL

Cafus IV.

Patienten, 31 år gammal, rådfrågade mig

den 21 September 1809 i hänfeende af en flyt-

ning 5 hvilken för 3 månader fedan, utan rnifs*

tanka att vara veneiilk , börjat fom en vanlig

gonorrhée, och genom alla hittills använda Lä-
kemedel ej kunnat botas. För fiere år fedan

hade han äfven haft dröpplar, hviike med in-

jectioner behandlades och fluteligen förfvunno,

men lämnade en ftrictur nära orificium urethrae;

Urinen gick mycket långfamt, och ofta få illa,

att patienten genom en liten bougie fick lof

att Ikaffa den fram. Man hade förfökt , att

utvidga ftricturen , och då det ej hjelpte, att

med Darands bougier fmälta bort den , men
däruti ej lyckats. Jag fann ftricturen en half

tum från orificium urethrae , men en öpning i

defs centrum, att blott den minfta bougie däri-

genom kunde föras, och fedan bougien biifvit

Utdragen , hade ftricturen därpå gjort ett in«

tryck, lika fom man med en tråd hade knutit

jkring denfamma. Stricturen var faft , fom en
fena, och därföre voro alla förfök, att utvidga
den, lika få frukt löfa, fom plågfamma för Pati-

enten. Jag beflöt därföre, att applicera caufti-

cum, och måfte ifrån d. 29 September till den

30 Octob, repetera denna operation elfva gån^
K.F,A,Handl. UQ^arh I ger.
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ger, innan Uricturen kunde förftöras. Deri tjoc*

ka boLigien gick nu lätt up i biåfan. Urinen
gick nu utan befvär, och vid fiutet äf Novemb*
niånad hade flytningen iikaledes uphört , utan
bruk af andra Läkemedel. Patienten förfäkra-

de ofta 5 att han hellre vilie dageligen brän-
nas 5 än en enda gång i veckan tåla plågorna ,

hvilka bruket af de vanliga bougier hade för-

grfakat honom.

Desfa fyra cafus blefvo fåledes lyckligt

efter FIomes methode behandlade. Den förfte

af dem hörde fäkert till de fvårare , och blef

ändå genom caufticum botad, faftäfi de vanlige
- bougier förut utan nytta biifvit applicerade,^

HOMES påltående 5 att den vanliga bougien re-

tar llricturerna mycket mera till fpafmodifk con-

traction , än det fker genom den cauililka , be^

kräftas fåledes genom denna ob/ervation , lika-

fom en annan at hans obfervationer, nemligen,,

att frosfor, ibm ofta äro följder af ftricturer

,

gerna upkomma under deras behandling med
bougier, och att det ofta Iker, när en ftrictur

juil blifvir förftörd, Frofsaccéen kom i denna
cafus två gånger på famma dagens afton, då

ftricturen biifvit öfvervunnen. De andra tre ca*

fus bevifa, huru ftricturer fom följder efter go-

norrhéer, äfven fedan blifva orfaker till nya
octi långvariga flytningar, hvilka endaft genom
bougier kunna botas. Den cauililka bougien

användes med framgång i alla 3 caius , fedan

den vanliga förut förgäfves biifvit törlökt, och

. aiia tiQ i atienter koinmo öfverens, att de utaf de

lörra känt nnndre plågor, än ucat de fednare.
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Den lifta cafus gifver ett exempel , att ilrictu*

rerna genom tiden ofta blifva mycket flarkt or«

ganiferade. Det fordrades elfva applicationer^,

innan ftricturen kunde förftöras.

Uti Herr Bergmäftarn Brolings Inftrument*

Fabrique förfärdigas HoMES bougier , efter de
modeller 5 jag ifrån England medfört, Hans
catiftilka bougier hafva, efter min erfarenhet ^

näftan någon préferance framför de Engellka

,

men hans hvita, faftän aldeles brukbara, kunde
vara litet mera mjuka , för att lättare emotta*
ga et intryck af ftricturerna, när de emot dem
präsfas.

Ett exemplar utaf bägge forter, förfärdw

gade af Herr Broling, följa med, och får jag

tillika nämna , att utaf de hvita tjocka, af hvil-

ka flere numror finnas, den medföljande N:o g
vanligtvis bäft pasfar för diametern utaf en fund
urethra»

Hydfom
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Hydrop Saccatus Ovariii

af

L. HOLLBERG.

Bland de få Ovarii Sjukdomar, foiii vi kunna
tippgifva, har vislerligen ingen gjort mera
iippleetide, och är mera omtalad än Hydrops
Ovarii. Den ofaiiteliga Voium detta Vifcus kati

ärnåj omtalas af fxere Auctorer oekfå ligger

altid ett förftoradt localt ondt mera öppet för

vår fattning och våra känilor,' än det fom und-
går känHan , och blott- är fattligt lör eftertan-

kan och forJkningen. Men ehuru flere beröm-

de Läkares bemödande^ att gifva en Jaker Dia«»

gnofis för detta onda, innan det kommit tiil en

få betydelig höjd, att det är näftan påtageiigt,

verkeligen lyckats, äro vi likväl ännu aflägs-

iiade från att kunna räcka någon fäker hjejp,

och få länge torde det icke vara öfverflödigt

anteckna ännu flere Cafus, fom fammaniagde
och jemnförde, kunna gifva anledning att före-

komma eller i fin början hjelpa en få ryslig

fjukdom.
Så

') Professor Hildebrand enför i dess Anatomie én,

Éom -vägde 50 Skcllp.; D;r van der Bosch iAVa-

geringeii i Geneskiindige Magazin, iiste Stiiclc

,

meddelar undjeriaUelse om en , som var 102 Sliålp.,

m. fl.
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Så i den mängd fina vafa, hvarmed den fa-

lla likväl fegf» och irsjuka celluloCa, hvaraf fjelfva

Ovarium beftår, är genoraväfd; fom ock i de
fmå Veficulae ovarii f. Ovula Graffiana, uppkom-
ma ftundoin få val locale ilockningar, fom me«
taftatifke kaUningar af något fjukdoms-ämn&.
Ett Lympha^ fom antingen genom fel i refor-

ption, någon bfiRning eller abnorm utvidgning
af Vafa Lymph;U)ca icke år fullkommeligen
Underkaftadt -actio Vaforum, ilagneras lätt, är

benäget att tjockna, indureras och troligen gif-

ya förfta anledningen till organifation af fådane

fäckfvulfter. Äldre fruntimmer, mot eller ftraxt

efter cesfatio menftriiationis, hös hvilka antalet

af Vafa Ovarii är minfkadt, Ovula hopfkrumpne
och till en ftor del förlorat fin fugtighet, hafva
visferiigen 5 ockfå fedan man afräknat alle an-

dre Caufae difponentes, onekeligen mera Op-
portun i tet till denna olägenhet än yngre och
raedelåldrige.

Till desfe ofullftändige reflexioner har en
Cafus, fom jag härjemte får äran bifoga, gifvit

anledning. — Huftru Borta Hans -dotter från

Hafterud i Bohus Län, år gamma], ankom d.

28 October 1307 på härvarande Lazarett, med
en ofantelig underlifvets uppdrifning , få att

fpitfen af Cartilago Xiphoidea flod uppåt och
framåt utdrifvenj oagtat att buken hängde na«

ftan ned till knäen , nailen var framf^ående fom
en flor knytnäfve, Refpiration ikedde fvagt
och med flörfta fvårighet— pulfen var liten och
klen. Under en grosfesfe för 4 år tillbaka hade
hon käat en värk i venftra fidan 3 likväl fram*

I 3 födde
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födde ht)n en fullgången men? ganlka klen flic^

ka. Efter förlofsningen tilltog en hårdhet, fom
redan förut var märkelig i famma fida, och ma«
gen fvälde mer och mer. Af obflructio alvl

var hon ofta befvärad, urin gick med lätthet

och matiuften var oftörd. Svårt hade hon att

ligga på högra fidan och detta blef fluteligeu

Omöjeligt^ törften var emot flutet flark, Coli^ue
och Hyfterifke piågor hade ofta befvärat.

Hennes högfta önlkan var att blifva tap*

pad , fon hon fjelf anfåg för den enda lindring

bon kunde hoppas, om hon kke fom hon fjelf

trodde, {kulle blifva qväfd : många föreftällnin*

gar gjordes om denna Operations ringa nytta

eUer fnarare Ikada , men hennes enträgenhet
föranlät mig fluteligen göra Paracenthefis i den
Utftående naflen , hvarigenom 9I kanna fegt,

geléeagtigt och mot flutet varbiandadt vatten

uttömdes , hvarefter en onaturligt ftör hårdnad
märktes i underlifvet fom nu tagit fitt läge mel*

Jan Crifta Ilei och Regio Hypocondriaca Sini-

öra. Efter tappningen kommö plågor, fom
liknade Coh*que , tätare , fluteligen infunno fig

häftige kräkningar^ fyncope få fnart hon för-

fökte fitta i fangen, och d. 12 Noveanb. döden,

Obduction fkedde i Chirurg. Magift. Herr
Carl Holmens öfvervaro : Så fnart Peritone*

um var öppnat , framflöt ännu en mängd lika

befkaffadt vatten, Bukcaviteten vår fyld af en

ganfka flor kropp ^ hviiken man vid förfta an*

blicken anfåg vara Ventriculus , i anfeende

till defs läge ända upp under Regio Epigaftrica
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och Coftae verae Siniflrce, jenite defs famman-
växning .med Omentum, hvilket med växten och

»ärliggande delar afTubus inteftinalis var alde-

les faft. Delarne få i bröft - fom Bukcaviteteji

voro onaturligt trängde ur deras iägfn , fmåtar-

marne voro till en del fylde med ett tunt,

mörkt, illa ftinkande ämne, och de ftora med ;

väder. Gallblåfan var ftarkt uppfyld , och lef-

^en mindre an vanligt, blek och Äapp. Högra
Lungan och Lungfäcken var i naturligt tlllftånd,

utom att lungan var högre upp än vanligt. Vän»
fira deremöt bor-ttvinad

,
Happ fom en trafa

,

och caviteten fyld med circa en kanna gulag-

tigt tunt vatten. Efter fkedd exentrering länts

hela fäcken härleda fig från, och vara vänftra

Ovarium 5 defs llorlek och utfeende^var unge-
fär fom fjelfve magarne (Rumen , Reticulum ,

Omafus och Abomafus) fammantagne hos ett 2
års gammalt Nötkreatur, fammantryckt mittpå

med mera uppdrifne fvuiftige kanter, fom icke

otydligt voro afdelte i åtfkillige Lobi eller

näftan fom Subftantia Corticalis cerebri; färgen

var aldeles hvit med ifprängde röde Blodkärl
och finus^ tjockleken af den omklädnad fom ut- \

gjorde fjelfva fäcken var näftan en hel linia

,

Lik ett fkin fom nyfs är uptagit ur en kalk«

berednings Tuba Faliopii fuUkommeligen ob-

ftruerad,

Exftiperad vägde växten 22 Marker, och
• var Parenchyma full med en mängd ftörre och
mindre Hydatides , druflikt hopgyttrade i en

fort fpäckmasfa, hvilken fkiigde 2.'ne Cavite«

ter, fylde med ett Blodblandadt flinkande Var

,

I 4 fanno«
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fannölikt en Solntion af nämnde masfa. Desfe
Hyclatides innefiötos eller rättare formerades af

en tunn näftan pellucide Membran, och innehöl-

lo dels ett klart, mer eller mndre färgadt vat*

tenagtigt fluidum, dels ett ägghvitelikt eller

geléeagtigt ämne, dels ett blodagtigt, illa flin-,

kände Var, likt det i nämde cavitetcr befinte-

liga. Växten hade flarka adherencer med nä-

ftan alla närbelägne delar utom med Peritoneum.

— Högra Ovarium var ockfå uppdrifvit till vid

pafs en Valnöts ftorlek och innehölt en befyn«

nerlig masfa, fom nära liknade kokt och finrif*

ven Lefver,
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FårtecJenmg fa de i Sverige vdxande amr
af Lafvarms Familj 3

af

ERIK ACHARIUS.

(Fortsättning, )
* Xi ECANORA albella: crufla determi-

nata contigua membranacea fubnitida lactea \

apotheciis fparfis, difco concaviufculo dilute

fubcarneo
, raargine thallode tumente infiexo

antegerrimo.

Träffas på fläta barken af bulkar och träd.

L. parella: crufla tartarea iimofa plicato

verrucofa albisfima^ apotheciis crasfis confer-

tis cpncoloribus , difco concaviufculo 3 raargi-

ne thallode tumido integro»

Lichen pareltus LiNN.

Växer på klippor helft nära kufterna.

Var. pallefcens: crufla rugofo - granulata fordide

alba3 apotheciorum difco piano ^concavo pal-

lido.

Lichen paUefeens Linn, _ På barken af gam-
la träd.

I 4

*) Se i.sta Qvart. p 75
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„ upfaltenlis: crufta tenuisfima fubmembranacea
laevigata albo-glaucefcente> apotheciorum difco

demum dilatato piano pallido-lutcfcente*

l^ichen upfatienfis Linn. — På backar och för*

multnade mosfor»

^ tumidula? crufta tenui lasviufcula demum !•

jioequabili granulataque incai^a cinerafcente j

apotheciorum difco piano demum convexlu-

fculo fubconcolori. —. På barken af gamla
tJ*ädsgreqar.

t a r t a r e a : crufta tartarea granulato - con-

glomerata albo-^fubvirefcente; apotheclis fpar-

Ss difco piano convexiufculo rugulofo tefta»

ceo , margine thallode inflexo demum fle-»

5Cuofo,

tichen tartareus laNN,

Förekommer på berg, klippor, ftenar och
ftundom på blotta marken.

Var, * frigida,' crufta albo-glaucefcente tenui in

ramulos fpinulofos abeunte.

På jorden och förmultnade mosfor få väl å

Ölands Allvard fom i Lappmarken,

^ * gomtödesi crufta ^Ibo-pallefcente caefpitofo-

ramofa, ramis divaricatis tortuofis gibbofts

lob ito verriicofis difformibus folidis apica

obtulis fubglobofisque.

På förmqUnade mosfor i Lappland»

* * L«..
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• L. T u r n e r i : cruila leprofa granulofo>piil*

verulenta albo-cinereo-virefcente ; apothecUs
fparfis craslis pulveriilentis , difco concaviu-

fculo incarnato , tnargine thallode tumente
inflexo integro flexuofoque.

Endaft ficorpan är någon gång funnen pä
gamla träds bark,

L> f c r u p u I o f a : crufla determinata rimofa a-

reolato-verrucofa albo-cinerafcentc? , apotheci-

orum difco cruftae adpresfo concaviufculo car-

neo-cerino, margine thallode demum elevato
crasfiiufculo integro.

Det är endaft under följande artförändring

fom denna ännu hos ofs blifvit obfer»

verad.

Var. * melioica: crufta determinata areolato-ru-

gulofa fordide alba; apotheciis minutis con-

fertis, difco depresfo fufcefcente nigroque 9

margine thallode elevato fubflexuofo.

På barken af gamla Lönnars och Aikars

ftammar.

* L, epanora: crufta granulato-conglomera»
ta pulverulentaque viridi - fulva , apotheciis

crasfis, difco piano fufcefcente, margine thallo*

de tumido integro demum flexuofo.

Förekommer fällan på ftenar och berg.

^ L. vari a: crufta inaequabili granulata palli«-

de flavo-virefcente, apotheciis confertis , di-

fco
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fco piano fufcefcetite varioque, marginö thal*

lode elevato demum flexuofo fubcrcnulato.

Finnes näftan på alla gamla trärväggar ^
bräder 5 plank och gärdfeL

Van * pteorytis.' crufta granulata luteo»virefcen*

te; apotheciis confertisQmis fubconcoloribus

demum angulofis, margine thallode inflexo

incifo-crenulato dilutiori* — På trä och taU^*

bark.

^ farcopjs: crufla granulata difperfa lutefcen-

te; apotheciis irregularibus flexuofis, difco

rubro-fufco^ margine thallode obtufo crenato-

granulato, — På träväggar i Lappland*

* ravida: crufta fubnulla vel virefcente laevi*

gata ; apotheciis fparfis, difco planiufculo lu«

teo-fufco vario, margine thallode albicante

vel lutefcente elevato demum crenulato.

På gammalt trä och barklöfa ftubbar,

^ ^ pinara: crufta tenui injequabili obfcure for-

dide cinerafcente ; apotheciis fparfis! planis

adpxesfis, difco lutefcenti - fufco' margineiii

thallodera tenuem fubcrenulato-puiverulentum

sequante.

På gamla plank och gärdesgårdar nog fälU

fam.

^ * hetutinai crufta tenui fubleprofa pulverulen»

ta pallide fuiphurca^ apotheciis planiufcuUs

,

difco
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elifco pallide carneo, niargine thallode tenni

fubcr e nulato-pulverulent o.

Få ytterfta tunna huden af näfvren på
Björk.

.
* fymmhta: cnida tenui nuda vel fubleprofa

pnlverulenta pallido - lutefcente 5 apotheciis

planiufculis luteo - fufcefcentibus demum con*
vexis confluentibus difformibus^ margine thal*

Jode flexuofo puiverulento vel reflexo fub*

4<^nullo,

På gamla gärde^gårdar och planL

* L. anomala: crufta rimofo - areolata albi-

cante^ areolis irregularibus glabris, apotheci^

orum difco concaviufcUlo dein plano-convexo

pallide fufcefcente^ margine thallode elevato

tumidulo integro.

Träffas på klippor nog fparfamt*

Var. * cyrtellai crufta tenui fubmembranacea lae-

vigata alba glaucefcentc ^ apotheciis lentifor*

mibus, difco pallide fufco demum hemifphae*-

rico fufco nigricante marginem thallodem fub-

excludente,

På barken af Afp^. Alra^ Tall och Gran.

«^ ^ hofthetea: cruHa tenui inaequabili cinerafcen'!.

te^ apotheciis adpresiis niinutis fubmembra*
naccis pallidis, difco in papillam elevato^ dc-

mum hemifphgericis dilute rufelcentibus mar-
gins
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gine thallode integro pcrfiftente, ~ På lläU
barken af Afp«

L. g r a n u 1 o f a : criifta granulata inaequabi*

Ii albido - grifea , apother.iorum difco piano
luteo-fulcefcente deitium convexo obfcure ru-

fefcente tiigroque, margine thallode elevato

tandem difco concolori vel evanefcente*

Förekommer under följande artförändrin-

gar på jorden och multnade växter i

bergstragter å furapige Hällen famt på
bark och halfruttna ftubbar.

af* * decoloratat crufta granulata cinerea ^ apo-
theciis planis rufefcenti-carneis et nigricanti*

bus, margine thallode difco fubconcoloti.

- achroai crufta gränulofo-pulverulenta cine-

rafcente^ apötheciis planis paiiidisj margine
thallodö difcolori*

. * aporetka: crufta, granulata fubpulverulenta

grifea; apotheciis adpresiis rugofiufcuiis de*

mum convexis confluentibus difformibus fub*»

immarginatis fulco-nigricantibus.

L. a i p o f p i 1 a : crufta papillofo-fubramulofa

cinerea, ambitu granulato fulcato-radiato fub-«

lobato nigro-limitato j apotheciis in papillis

fesfilibus convexiufcuiis , difco fabfufco mar-
ginem th^iilodem fuperante acexcludente.

Träffas på klippor och ftenar vid Nord Cap
1 Norrfka Finmarken.
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L. f p o d o p h ae a : crufta diffracto - rimofa

granulato - papiilofa fufco-csefia, papillis con*

fertisfimis ramiformibus faftigiatis in ambitu
decumbentibus adpresfis ladiantibus^ apothe-»

ciis fparfis difco piano brunneo marginem
thallodem crenulatum sequante.

Få ftenar vid Ishafvet på Öarne i Norrflca

Finmarken.

L.. b ae m a t o m m a : crufta tartarea pulverlt*

lenta fubfuiphureaj apotheciis depresfis^ difco

ruberrimo demuni convexo, marginem thallo«»

dem pulveraceum fubexcludente.

Förekommer på fidorna af Öenar och berg»

'ar. CQCcinea: crufta leprofo- tartarea pulverii-

lenta flavefcente^ apotheciis fesfilibus, difco

planiufculo coccineo, inargine thaliode eieva-

to pulverulento perfiftente. ^ På barken af

gamla Ekar.

* porphyria: crvi^fi tartarea granulofo - pulve-

rulenta albida pallidaquej apotheciis fesfili-

bus elevatis. difco plai;0 farurate fanguineo ^

margine thaliode crenulato perfiltente, ~ På
klippor,

L. rubra: crufta demum inaequabili granu-

lofo-pulverulenta albaj apotheciis confertis 5

difco concavo dilute rubio, margine thaliode

ttimiduio inflexo crenulato.

På barken å ftammarne af gamla Almar ^

Afkar , Ekar och Fiiai,
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* c e r i n a : crufla tenui metnbranacea de-
mum inaequabili fubcinerea, apotheciorum di*

fco* piano faturate cerino, margine thallode

elevato inflexo albo - pruinofo tandem nigri»

cante.

Är ej få fällfynt på barken af hvarjehanda
träd.

Var, * chyfafpis: crufta albido-cinera(cente 5 a»
potheciorum difco flavo-cerino, demum con*»

vexiufculo cerino-rufefcente, margine thallo-

de albo perfiftente, _ På trä och gärdes-

gårdar.

^ jlilliddiorum': crufta granulato • fubpulveru-

lenta aibo-cinerea viiefcente^ apotheciorum
difco concaviufcuio flavo cerino demum fufce*

fcente, margine thallode inflexo fubcrenuia»

to puiveruiento^

På jorden och förmultnade mosfor.

** L. b r y o n t h a : crufta tenuisfima alba 5 apo»

theciis craslis, difco concaviufcuio rugofo Ii»

vefcenti - hepatico marginem thailodem tumi«

dulum fubobtegente.

Träffas på utdöda mosfor vid Lappfka
Fjällarna.

L. f u b f u f c a : crufta tenui laevigata demum
granulata incequabili alba cinerafcenteque) a-

potheciorum difco pkno-convexiufculo fubfu-

{co vario nigroque^ margine thallode tumi-
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do perfiftente integro tandem flexuofo crena*

toque.

Lichen fithfufcus Linn,

FörekoTnmer under åtikiilige förändrifigat

I

allmänt på trädens burk och äfven flenar*

Var** argentata: crufta teniti fuborbiciilari Iasvj«

gata alba 5 apotheciis parvis, margine thailo-

de crasib integro diicum planuni Gonvexiurcii-.-

Juni riifefcenti-rufcum fuperante, — På trädé

och bu&ais flammar och grenar»

»— cöilocarpa: crufta tenlii effufa lacvigata al*

baj apotheGiis minutis cunfertis, diico cotica-

viulcnlo fiifco nigrO) margine thallode teiuu-

ori fubinflexo fubintegro. -— På Björknäivero

^ " glahrata: crufta cartilaginéa glabra riigofo*»'

plicata in^qUabili pallida^ apotheciis planis

variis nigrisque, margine thallodt* integerri*

ino difcum sequante. — Säiliynt på Bokar.

s«- * cäteilea: crtifta tenui fubmembranacea inse^

quabili- alba^ apotheciis convexis congiome-»

ratis cinereo-fufcis fubpruinofisj margine thai«»

lode tUmidulo demum flexuofo perfiftente.

På gärdesgårdar ocb gamla plank nog fäll*

fynt.

* altophana: crufta grantilatä inöequalDili albö-

cineraicerie j apn'heciis lentiforniibus dj mum
K.P^.AMandl, llQpart. K ampiis
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amplis confertisfimis irregularibus, difco pla*

no convexiufculo fiifco nigroqucj margine
thallode tandem flexuofo crenatp — Pä gam-
la träds bark.

—
. alrijnea : crufta tartarea areolato - rimofa
verrucofa albida cinerafcenteque, apotheciis
piaiiiuiculis confertis demum convexis flexu-

oiis^ difco fufcefcente nigroque, _ Få berg
och il enar,

* L. d i f t a n s ; crufta fubmembranacea inasquabili

fordide albo-cinerafcente in ambitu fubzona-
ta^ apotheciis fparfis difco piano carneo-lute-

fcentCj margine thallode tenni fubcrenuiato
difcum fuperante.

Är allmän på fläta barken af ftammarne på
Afp och Bok» '

Var. * chlarom: crufta effufa insequabili fordide

cinereay apotheciorum difco piano luteoio

,

margine thallode fubcrenato difcum vix fupe-

rante. ~ På träds bark.

* L, polio ph^ea: crufta rimofo - diffracta

granulofo cineraicente , ambitu librillofo-bys-

iaceo alboj apotheciorum difco piano fuico

marginem thallodem crenulatum aequante.

På klippor vid Ishafvet uii Norrfka Fin-

marken.

L, v e n to f a : crufta rimofa cinereo-flavefcen-

le areoiis convexis plicato
^
verrucoiis^ apo*

thtciis
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theciis adpresfis demum irregulariblis 5 difco

piano- tumente rufo-fufcoj margine thallod^

tenui integro.

Lichen ventofus Linn,

Dennas båda artförändringar träffas liar ös

h

der på berg och ftenar*

Var. cruenta: crufta flavefcentej apötheciorum

difco ruberrimo*

— Upadolemma : crufta cinereo - fubvrrefcentej a«

potheciorum difco fufco*nigricante*

* f u 1 p h u r e a : crufta rimofo-diffraeta lae*

vigata pallide fulphurea^ areoli$ tnmidulis ri-

mulofis^ apotheciis adpresfis demum irregu*

laribus, difco plano-conveXO fufco^nigro fub-

pruinofOj margine thallode tenui fubevane-

fcente.

' Finnes fparfamt ftrodd på klippor Och af-»

ven löfa ftenar.

Van teucog£a: crufta rimulofa inaequabili pulve-
lulenta albisfima.

På berg vid ftränderna af Vettern»

X^.Orofieax crufta rimofo-areolata in^quabili fub«

pulverulenta flavicanti - fulphlirea ^ apotheciis '

adpresfis 5 difco-fubconcoiori demum convexo
irregulari pallide fufcefcente fubpruinofo mar*
ginem thaiiodem tenuem excludente*

K 2 Beklä-
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Bekläder ftyckefali nog allmänt åldrige

klippors väggar,

* L. r a Ii c i n a : criifta granulatö - inaequabili

huco-cinerarcente ; apotheciorum difco planOj
demuin corivexo aiirantiacoj iiiargine thallo-
de ténui creniilato tandem integro.

Träffas fällan på barken af Alm och PiL

Var. * microthetia : criifla glabra plicato-verruco-

fa papillofaqiie flavida ,
papiliis fubglobofis

in apothecia abeuntibus, ~ På Pil och Afp
3 ar.

* L. e r y t h r e 1 1 a : crufta ritnofa areolato*

fubrugofa flavida fubvirefcente ^ apotheciis de«

rnum . fubglobofis rubro - aurantiacis nitidis j

STiarginem thallodem integrujn tandem exciu»

dentibus^

Förekorainer på de bårdafte klippor och
flenar ij:)arfan)t.

Var.'' rtihejcens : crufta areolato-verrucofa palli*

de ilavo-virefcente, apotheciis demum conve'*

xis ruberrimis, margine thallode evanefcen-
te« — På berg i Öftergöthland rar.

* L. c i t r i n a: crufta lepiofa granulofo-pulve-
rulenta citrina 3 apotheciis adpresfis , difco

piano demum convexo aurantiaco, margine
thallode tenui fubpulverulento.

Finnes på ftenar och gamla murar.

Var,
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Var. ^ xanthofligma: criifta granulofo-pulveriilen*

ta fiibclifperfa viridi-citnna; apotheciis plmis
dertium fubglobofis luteo-aurantiis.

På flammar och gamla grenar af Afpj AJni^

Päron 03h Appietrad»

L. i t e i I i n a : cmfta granulata flavo-vitel-

lina; apotheciis confertis, difco piano demuni
convexiufculo fatiuatiori fubpruinofo; margi-
ne thallode elevato tandem flexuofo puive»
rulento.

Förekommer allmänt på gamla träväggar*,

plank och gärdfel.

Var. ^ corufcans : crulla diffracto-areolata granu-

lata faturate vitellina, granulis conglomera-

tis fubcrenatis; apotheciis confertisfimis, di-

fco piano aurantiaco, margine thallode crenato.

På åldrige brädtak befynnexligen.

— * fleropea: crufta fubcontigua paslim granu-
lato-verrucofa flavicante-vitellina; apotheciis

minutis, difco vitellino marginem thallodem
pulverulentum aequante, — På kalkberg.

_ aurella: crufta fubnulla vet difperfa granu-

lata flavicante; apotheciis difpeifis minutis

planis concoloribusj margine thallode integro

fubelevato dihltiorL — Strödd på ftenar och
klippor.

K 3 f i Pfo^
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ff Pf o r o m Thatlo crujlaceo effiguratOj

toto f(^uamofo imhricatö^

^ L. b a d i a ; crufta fubrimofa areolato-effigii*

rata glabra virefeenti-luridaj areolis angula-
Éo-fublobatis fubimbricatis, apotbeciis immer-
fis denmm eleVatis, difco planiufculo fufco-

iiigro, ipargine thaliode elevato integro fle»

Kuofoque.

Träffas på klippor och gamla kalkflens-

murar.

Var. ^ fufmtai crufta fubgranulata inaequabili ni-

gro-picea in ambitu fublobata^ apotheciis con-^

fertis, difco piano nigro, margine thaliode

elevato integro, ^ Pa berg och ften^r,

^ amaura: crufta plicato-rugofa fubgranulat^

fufco-nigra nitida; apotheciorum difco demum
dilatato convexo atrOf margine thaliode te*

nui flexuofo fubcrenulatoque. — På Lappfka
Fjällarna.

fj, halophsea: crufta diffracto-areolata rufo» ,

brunnea opaca, areolis fubimbricatis fubrO"*

tundo difformibus fublobatis^ apotheciorum
difco adpresfo plano nigroj margine thaliode^

elevato integro,

/k^ denna är endaft följande artförändring

funnen på klippor i Dal^rne och ^Lapp^

land*

Van*



I8I0, Afr. Maj. Jun. 15I

Var. ^ apiionza: cruftae areolis fubrotundis df-

fperfis , ut plurimum albo marginatis. (Par-^

melia pe.tiocypha W-dhlenh, Farmel, fquamulof

a

^ var. difcrgia Me th. Lich.)

L. d e c i p i e n s : cruilas lobis difcretis fubro-
* tundis concaviiifcuHs rufo-fulvis demum con*

vexis flexuofisque; apotheoiis marginalibiis ,

difco convexiufculo fufco-atro marginem thal-

lodem bafeos tenuem tandem excludente.

Växer på blotta marken vid kalkbergen

på Öland och Gottland.

glaucocarpa: cruftae areolis difcretis

fufco - virefcentibus in ambitu fquamatim im*

bficatis crenatis pallidioribiis j apotheciorum
difco plan iufculo csefio demum convexo rufo,

margine thallode elevato integro flexuofoque.

Är funnen på kalkbergen å Gottland och

på Öland.

* L. er as fa: crufta imbricata albo fufcoque
virefcenti , lobis incifo crenatis undulatis ir-

regularibus; apotheciorum difco plano-tumen-
te rufo-fulvo, margine thallode tenui inte-

gro demum evanefcente.

Förekommer å jorden fom på fina fiällea

fparfamt täcker kalkberg.

* L. v i r e 1 1 a : crufta fubimbricata cinereo-vi»

ridi3 lobis repando-laciniatis undulatis irregu-

K 4 lari»
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laribus^ apothectorum difco piano fufco - ni-

gro^ margiiie thallode elevato crasfo integro,

Träff:iS på ftenar och berg, funnen nära
Stockhoha vid Carlberg.

* L. c a r t i 1 a g i n e a : crufta imbrtcafa cinereo»

piliida, lobis lineari - lanceolatis; apathecio^

rinn difcQ piano fulvo, margine thallode de»»

mum flexuofo crenatoque perMente,

Finnes på berg , befynnerligqn nära kufter*

na yid Öfterijön,

JL. c a n d e 1 a r i a: crufta imbricata flavb-viridi^

lobis confertisltmis lacero <^ laciniatis margine
pulveraceo^granulatis, apotheciis planiufculis

concoloribus, margine thallode elevato integro*

l^ichen candelarius Linn.

Finnes på trädens flammar pä väggar och
flubbar, ftenar och murar.

Van * pölycarpa;- crufta pasfim lacero - laclniata

pu^yeruisnta granulataque citrina^ apotheciis

confertis flexuofts 9 difco piano dilatato con*^

coiori denmm fiilvo ^ margine thallode de-

mnixi crenulato*

På gärdesgårdar 5 plank och gamla ftubbar.

* tijchnm,^ crufta lobato * granulata pulvinata

citrino»iuivas apotheciorum difco demum coii-

\exo
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vexo aurantiaco niarginem thallodem fubcre*

nulatuai tandem excludente.

Så väl på gammalt trä fom på ftenar och

klippor,

* L. h y p n o r u m : crufla imbricata viridifufca,

lobulis irregulariter laciniatis margine erofo»

fubgranulatis; apotheciorum difco piano ob-

leure rufo nigricante marginem thallodem inte»

grum demum fabevanefcentem sequante.

Träffas å berg på ftällen der de äro be«

täckte med mosfor på hvilka den växen

Tu, lepidora: crufta imbricata cinereo- vi-

refcente , iobis minutis fubrotundis granula-

to - crenulatis y apotheciorum difco concavo
planiufculo fufco* nigroque, margine thallode

elevato inflexo crenato.

På mosfor vid berg 3 befynnerligen i Lapp-
land,

* L. brunnea: crufta imbrijcata granulato»

iobata viridifufca ; apotheciis depresiis cön»

fertisfimis difformibus , difco convexiufculo

fufco 5 margine thallode elevato crenulato

perfiftente.

Förekommer å blotta jorden och förmult*

nadc mosfor vid berg.

Var* ^ nehulofa: crufta granulata fubimbricata

einerea fubvirefcente$ apotheciis confertis dif-

K f formi-
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formibus fubconfluentibus, difco convexiufcu-

lo rufo margine thallode crenulato. — På
jorden.

*L. Hiicrophylla: crufta imbncata cinereo

.
fufcoque nigricante, lobis minutis incifo-cre-

nätis^ apotheciis fparfis adpresfis, difco ru-

fefcente nigroque demura convexo marginem
crenulatum tandem excludente.

På fidorna nära vid foten af berg»

i*f f P ta c o di Thallo cruftaceo ptaniu*

fculo in ambitu raåiofo ^Jlellaio fublobatOé

^ L. 1 e n t i g e r a : crufta fubinibricata alba $

lobis concaviufculis flexuolis incifis crenatisj

apotheciorum difco planiufculo flavo-rufefcen»

te, margine thallode elevato tumido inflexo

fubcrenulato.

Träffas befynnerligen pä kalkberg å der
befinteliga jord och mosfor,

* L. g a 1 a c t i n a : crufta fubimbricata rugulo-

fa fordide alba, ambitu lobato - crenato, apo»
theciorum difco planiufculo carneo -fufcefcen-

te pruinofo, margine thallode elevato deraum
crenato flexuofoque.

Förekommer jämte följande förändring på
ftenar, murar och kalkftensväggar.

Var. " difperja: crufta difperfa granulata inse*

quabili vel nuUaj apotheciis minutis difper-
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fis, difco planiufculo dilute fufco csefio ni-»

groque, margine thallode elevato tenui cre-

nuiato.

L. circinata: crufta nmofo-areolata albo^»

cinerafcente, ambitu radiofo - plicato lineari-

laciniato; apotheciis confertisfimis demum an-
gulofis, difco depresfo piano fufco-nigro mar«
ginem thallodem fubaequante.

Finnes på kalkberg och gamla griftflenan

* L. melanaspis: crufta fubimbricata plica*

to-verrucofa cinereo-glauca, ambitu laciniato

lineari-multifido; apotheciorum difco demum
convexo nigro, margine thallode tenui integro.

Är funnen på ftenar vid Umeå Elf i Lapp*
land»

* L. atphoplaca: crufta fubimbricata pli-^

cato-rugofa verrucofa fordide alba, ambitu
radiofo-plicato , lobulis incifo-crenatis turgi*

dis, apotheciorum difco piano- convexiufculo

rufo-caefio, margine thallode demum flexuofo.

På klipporna i Lappfka Fjällarna,

L* g e 1,1 d a : crufta rimofa albo cinerafcenfe ,

ambitu laciniato -radiofo, verruca centrali fu-

fca radiatim rimofa 5 apotheciorum difco de«
presfo rubro, margine thallode crasfp eleva-

to integro»

Lichn gelidus Linn. Maatisfa^ FL

Träffat
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Träffas på Norrlka Fjällarna.

^ e 1 a c i n a : crufta plicato-rugofa fubmen*
branacea cinerafcenti-oiivacea 3 ambitu radio-

fo, .laciniis apguftatis planis; apotheciorum
difco depresfo fufco, margirxe thaiiode eras*

fo elevato integro*

Förekommer i Lappland på ftenar vid fi»

dorna af Qualoä Fjällar,

L, m o 1 y b d i n a : crufta rimofa radiato-pli-

cata umbrino-fufcaj ambitu angufte laciniato ^

apotheciorum difco immerfo concavo fufco,

margihe thaiiode erasfo elevato integro.

På ftenar nära Ishafvet uti Norrfka Finmarken.

Var, * hysgina: crufta rimofo-radiata areolata fu-

fco-caftanea, areolis convexis in ambitu fub-

crenatisj apotheciorum difco immerfo tefta-

ceo rubro margine thaiiode fubnullo. — På

ftenar i Finmarken»

* L* e r e u t i c a : crufta verrucofo - plicata fu-

fco-nigra, ambitu radiato lineari - laciniato

crenatoque y apotheciis concoloribus 5 difco

concavo marginato, a margine thaiiode eras*»

fiori cincto.

Finnes på klippor i Norrfka Finmarken.

Vzt. mycrocyctos: crufta verrucofa nigra, am*
bitu rugulofo; apotheciorum margine thallo-

de elevato difci ambitum fubimmarginatum
fuperaxite. ™ På klippor i Lappland.
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L. faxicola: criifta fubimbricata fquamu-
fo-rugofa in^equabili pallido - virefcente , aiTi«

bitu ladiofo-iobatos apotheciis confertisfimis,

difco piano lutefcenti-fulvo , margins thalio-

de demum fiexuofo crenatoquc.

Växer få väl på ftenar fom på murar och

gamla träväggar.

L. d i f f r a c t a : criifta riniofo-areolata e pal*

lido cinereo fufcoque virefcente, axeolis an*

gulofo - fublobatis nigro marginatiS;, ambitu
effigurato lobatOj apotheciis raris, difco ru«

fo fufco demum convexo raarginem thallo-

dem fubexcludente^

Förekommer på ftenar och klippor helft

vid Sjöar, t. ex. i Wettern,

L. ftraminea: crufta radiofo * ph*cata fu-

brugofa pallide flavo-virefcente, laciniis ii»

nearibus fubteretibus ad ambitum procurren-

tibus^ apotheciorum difco piano - concavo ru-

fO;j margine thallode turaido elevato ijitegro*

Finnes på ftenar vid höglta fpetfarne af

Fjällarne vid Ishafvet.

L. murorum: cruila plicato-rugofa rimofa
flavo -virefcente fubpulverulenta , ambitu ra-

diofo - plicato lobis convexis incilis crenatis^

apotheciorum difco demum convexo fulvo-rufe-

fcente, margine thallode integro flexuofoque.

På ftenar och gamla murar tämmeligen all-

män.
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m i n i a t a : crufta fubgranulata miniata
,

anibitu radiofo-lobato, lobis convexis brevis»

liiiiis incifo - crenatisj apotheciis minutis tur*

gidis 5 difco piano demuni convexo rubro j

tnargine thallode integerrimo.

Förekommer ej allmänt på klippor och
ftenar.

Var* * ohlherota: crufta fubeffufa areolata ver*

lucofa miniato - flavicante, ambitu irregulari

fubefligurato^ apotheciis confertis fubobliterata.

Pä kalkflen och klippor*

* elegäns: crufta fubimbricata plicato-ru«

gofa flavo - aurantiaca^ lobis lineari-laciniatis

flexuofis convexis fubdifcretis radiantibus^ a-

potheciorum difco piano fubconcolori^ mar*
gine thallode fubinflexo integro*

Växer på klippor och berg nära hafvet

och ftörre Sjöar i fynnerhet.

Var. * iegutaris.' crufta orbiculari plicato-granu*

lata fubaurantiaca Jaciniis rectiufculis fubte»

retibug radiantibus concretis fubpulverulentis^^

apotheciis concoloribus. ~ På gamla taktegel

och berg*

* L. c h 1 o r o p h a n a: crufta riigofo^plicata a-

reolato- verrucofa glabra flavisfima 5 ambitu
radioio- plicato, lobis convexis incifis^ apothe-
cio^rnni difco fubconcolori demum convexo £le«

xuofoque marginem thallodem excludente*

Finnes
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Finnes på klippornas fidor i -fjällarne vid

norrlka Finnmarken.

L. fulgens: crufta fubcontigua lobato-pH*

cata flexuofa pallido-flavefcente arnbitu plica*

to-lobato, laciniis flexuofis planis^. apotheciis

fparfis^ difco ruberrimo plano-convexo, mar-

gine thailode flexuofo crenatoque fubeväna*
fcente.

JFörekommer på jorden vid Kalkberg fåfom
t. ex. på Gottland och Öland-

Var. * bracteata: crufta granulata, granulis

pasfim fubiobatis, anibitu confimili fubeffigu»

rat0 3 apotheciorum difco piano rubro, mar*
gine thailode elevato tenui integro.— Påjor*

den ocli förmultnade mosfor*

(Fortsättning i ett följande Qvartal)
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Jogarklimen af ett tal med L ^ och den mer
brukliga och vanliga eller Briggito deraf med
t Så at L . X betyder Hyperboiilka logarith»

men af ^ och /.v den vanliga eller Briggilka

logarithnien af och få vidare. Äfven bety-

der i» L. ÄT den Brittiflva lögarithmen af L .

Samt i *lx den Brittifka lögarithmen af / . ;ic.

Den hyperbolifka förhåller fig til den vanliga ,

fom 2,302^85'09 . . • til i. Til följe deraf är L
SS 2,302^8^09 X och / = O543429448 X L.

Men då logarithmers irjultiplication med tal af få

inånga zifftor är befvärlljgj få liiå- f-^d^et ilället

nyttjas följande Eqvationt: l/ ./L , x,é=^ t .1 . x 4^
053622I5'6.'. :¥oi exempeif ^^ 27. ä= i^3t|638?
TAorf^P. !54#I363S ^»ifiyfboriägg ^ar^

til den., conft^nta\ öj^522X<6s få- fås L, 27 =
O5 <r 1790^0; cch d e t ia 1 et • fém f^ö i' af' ^-ii!ét ^ denna

'

logarithme uti de van]iga!'eljer Bnggifls^a Taflorne

3529^8369. Således >ikali L . 27 3 5295" 836g.

V f^låiT^å fätå,^! eri^hypprbölp Iqgarlil-

me til'e¥ tat ar gifyeft, ;^nnes den^^Briggiilca
5

ge.nom..Eqvalionen i:V:x^^\ L . x^::zz^3hz2lS^'

Eljéff Kin'bck'^déS^ffiiTra fee ^éft^^Éqvatio-

»erne L sr ^.^.^— - ^och t =z

0,43429448 2,302 V8 i:09
Men den nälfc' anförcfC^ 3^.ethddeli föreKommer
mig vigare»

^ i-^

Sedan hvad nu namnéf är-blif?i^ 'äwmärkt,

företager ^ag^^iplösni^igen af ecjvationen'^^^^ A.

1 .4-.^.v^ ... .--v Om
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öm här tagas hyperbolifee logsrirhmerj

har man L . A xh , Sätt ini h . x :==

och då med N förilås det ta^et hvars hyperbo-

iifka logarithme aT Enheten, få bliiver a: rr N'' ,

och altfå xh.x ==s i/N»^ =3 L, A, Man vet^ at

054342944 & i

.

Éfler ett bekant Theoreme^ är N»' = I

* 2 ' 2,3 2.3 -4 •4- T

&c. Säiedes har man L « A + fc^'^ -f-
—

-f»

2;4 2/"^

^—^ J^ _—^ 4-—^— ^-j-'&c. Sätt \^idsfe i;

2.3 2.3.4 2...f
a(L. A) 4- 5(L. A)^ + rfL. A)' + d(L . K)^

4. /(L . Ä)5 4 ^(L. A)'« 4 i^^nner man
genoni Methoden at revertera Serier

^ följande

värden på g <Scc.^ nemligen 0=15
é:=:-I^ d - -~ ^ , f= g - -
Man har altiå eller L = L , A — (L . A)^'

4. I(L.A)^ _ -|(L.Aj^ + \\'(L^Ay ~-

VCL-A)*^ + &c. Då nu det fäluoda funne

värdet på h . x upfökes bland Logarithmcrne ii*

ti de Hyperbolilka iogarithme-Tabellerne^ få ar

det där raotfvarande taiet == x. H. S, F. Men
viil man föka det famma i de Vanliga Tabeller-

ne, få är-—tl^^— där den logarithmen^ hvafs
2,302^8^09

tnotfva rande tal är värdet på

L É Éxem^
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Emedan här är A= 0^99, få är /. A 5=3=

1 T A O5OO43647
,— 0500^136/173 och L , A 5= J_Zi

0:^4342944
'

är L . A = — 0501005-09.

Således biir «(L . A) i X — o^oioofcc)
==—030100^095 KL.Å)^^ ~ I X (— OjOioofog)*
c= — Ojocoioio; c{L , A)^ ^
|C— 050100^09)^ — 0500000IfS d(J^,Ay ET

— |.(— OjOloofog)'* 2=s — O5OOO00001 3 vidare

behöfver ej calculeras 5 emedan de följande

/(L . Ay5 ^CL-A)% <Scc. . blifva få fmå, at de
ipgen ting betyda*

ViSLti finner altfå 1 detta Exempel v, eller

L • a: =— 050100^09 — O5OOOI010— O5OOOOOI?
c= — 0501015:34. Således t , x ^
— 0,0101^34
. _ — 05004409^.
25302^8509

Det emot denna logarithmen i Briggillca

Taflorne fvarande tal är O5989802 . Och befin-*

nes altfå a: O5989802.

At denna Calcule träffat rätt, H^önjes der*

afj at xh^x == L.A, Det är, at när eller

O5989802 multipliceras med h.x^ eller —
O5OIOT5343 Så blir producten —

^ O5OI00498 . -3

hvilket föga fkiljer ifrån — o^oioopg . . 5 fom
är värdet afL . A,

Anmärk'*
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Anmärkning i. Uti detta Exempel x» = 0,09
har man funnit Serien fl(L. A) ^(L.A)^
r(L*A)^ &c. ganlka convergerande, förme-»

deift det ringa värdet på L.A== — o,otoof09>
Men det är klart, at famma Series blefve myc-
ket divergerande då L . A vore {lörre än + 1

5

fom dock. oftafl kan förefalla^ och i fådan hän-
delfe tjenar ej denna Uplösning.

Til at hjelpa fådant^ kan man förfara på
följande fätt:

Lät fåfom förut a:* =* A; ätL. a? t= L. A;
L.;^:= och fåledes a; = 3 a: L . =: r; N»' .

Antag en arbitrair r*^ och fätt r-j-w=:t/5 få

blir ätL.at = (r+ M).N^ + « c== L . A, Eller

(r + m) . N*- N« c= L . As och fåledes (r + •

N« = N-'' L . A. Men N" = i + «+ — +
* 2

, JU 5^c. s Derföre
2.32.3.4*2.3,4.5'
måfte(r+ ?O.N« , cUerN-^L, A = r^{r-\-t)

JliX. Ll^A JL och altfå
2 . 3 . • f • 2 . • • 6

r+ I 2 . (r+ I)

r 3 , y •-{- 4 . ,

3-(^+ l) 2.3-4«(''+l)

L .3 r + f
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« 4" ^c. v5 4å man ka!«

lar

Sätt nu at u m
-f- ^ ^^i^^

»4- fm^ 4- finnes, elnligit Me*^

thoden revertera Serier , följande Eqvadoner^

jiemligen , . . é ^ i =s 03 ^'+ --—T .^'''j^o^
2 » I)

2.(r-f I) * 2.3 .(r+i)

2.3 *fr-fi)

2.3.4,(r4. r) ^ -

* 2 . 3 . (r 4- I)

4.^.a) 4. _^ti^(4,^.,i 4,
* 2c3 •4.(^4^1}
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2. 3.4. i (r + I)

r 4. 6
. a*^\ och få vidare.

2.3 ,4. f . 6 . (r+ I)

Då man nu här antager ett värde på r, få«

dant man tycker bäft pasfa, få blifva ock, ge-

nom nu anförda Eqvationer^ värden på coeffici*

enterne aS h*, c*^ öfV/S g^j <Scc. determinerade ,

fåfom ock värdet på eller —i^
^

.TL, (Jg.
r I

termineradt. Följaktligen får man ock värdet
pa uzna^rn b'm* + c^m^ -j- d'm* + &c. &c.
Men om denna Serien fkall häftigt convergera ,

få niåfte på r tagas ett fådant värde, at m eller

N-*^ L. A— r ^ . V—jnjl"j"~ mindre än 0,1 ^ eller negativt

mindre 'in— 0,1 ^ och detta ju mindre ju hällrc^

Exempel 2» .v* = 27.

Här är 27= A, 27 s= ^A= 1,4315638»
I, /A ct/. 1,4313638 =» o,Ii:<r75:oo^ då härtill

lägges den åfvanfagde conftanta 0,36221 fö, få

blifver fumman 0,^^1796^6 = i/A -j*

0,3622156 = I , LA.

Ponera nu i detta Exempel den arbitraira

r ^ I, få är N-^ ==3 N->, fårat L. A »»

L. A
-^f-i hvadan I.N-^-L.A Ä /L » A — /N »B

L 4 0,5179656
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o,f I796<6 ~ 0,4342944^ det är /. N-'' L » A ^
Emot denna logarithme 5 de van

ligaTabellerne fvarar talet: 15212470g; fåledes

har man N"' LA =: 1,21247095 livadan

N'"''L.A — I 0,2124709

A t nu vidare föka efter Serien u a'm

4. h*m^ 4- d^m^ + fm^ ^^'m* &;c.

få finne$ af åfvan anförda Eqvationer på co-

efficienteJToe a'5 6% '^S/j §'$ a' — i

2 (r +7) ~ ~ ~ ~ 2 TcH-^

2 . (r+ i) ^ 2 . 3 • Cr+ I)

2 . . , f .
(»•

-i-
i)

_-_'"_±^_ (3a'* rf' 4, 6a'ÖV + 5")
2 . 3 . ("T+ I)

'
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2 . , . • C'' + i) " 2 .
6-(r4- i)

*

= — It^K- Således är a'm ==== 0,10623^4,
b^m^ O5O084646; =o>ooo94Q25 d'm^

~ 0,00012205 fm^ = O5OOOOI7I3 ^'»2*^ =:
O5OOOOOI8 och u— a^m b* -)- c*m*

-j- ^'»^^^ + + g^m^ = C5O989133? fanit i

följe häraf h ,x = v ~r u 1 -{--0,098613

= 1,0986133-

L.a: 1,0986133
Men I ,x ^ = ^

25302f85 2,302f8l
054771212 , .

,

Ållfå finner man, at ^ =^ 3,

Ockfå är 3' =: 27, Hvilket beylfar Me-
thodens nktighet,

Exempel 3. a:* ?=5 4665'6,

Uti detta Exempel är A == 466^65 och
^altfå lA =: 456689075' 5 famt |, /A =2 0,66921^2;
I.LA = //A! + 03362215-6; fåledes /LA
1,03 14308* At antaga den arbitraire r, pone-
lar jag r i; famt i följe deraf /N'" 0,4342944.
Då blir /N-'LA /LA _ ==1,0314308
— 0,4342944-, eller / N-^ L , A 0,5-971364 s

fåledes N-''LA^ 3,95-4...., hvaraf biifver

— 7* ' m ^ 1)472» . . Men detta var^

L c de
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de på m är för flört, och gör Serien för varcjet

på u divergerande.

Jag freftar altfå med ett ftörrer, til exem-
pel r =3 och procederar dermed på enahanda

fatt, famt finner då ^ .^/^'^ll^ eller m =»

^ 0^1816884»* Häraf blir = O5P3301...,
i«5 = — 0,005998 . . w* = O5O010897 . • o
JM* =3 „ 0,0001979 . ochiw^ 5= 0,0000359, . •

r ^ 2
Vidare är ock s' s j 3 = — —

2 (r+ I)

2(r+l) 2.3(^4^1)

Ljl£,(2fl/(f'4.2Ä'f') _ ——i-?

S.3 .4 - T (»'4-1)

(r-4-2)(2a'/'+ afe'i'+^'*) _
2.{r-|-l)
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2.3.(^ + 1)

ir + 4)
(4f^'

^' + 6a"' b"') (r^ ^

'

"~
2.3 .4 . (r^- I) 2.3.4.^ .{rJ^T)

(r+6)a'^ 14221„ _ . och h
2,3 .4. f .6.(r+l) 9720

vidare,

HäraF får man då u:=^a'm h^m"" -j-

fåledes r-f-« = L.jf=: 2 — 0,2082^20 ... £3

157917479. . .5 och ändtligen i.x =
L . :v — = 0,7781461 . . Hvilket g^f

2,302 i^8ir-
^ ö

tämmeligen nära til den i allmänna TaHorne
befintliga logarithmen för 6j fom är 0,7781^14.
Så at A? c: 6«

Anmärkning 2. Om man uti detta Exempel,

1 ftället för poiitionen r 2> fkulle hafva fatt,

r z=: 1,793 få hade man ej behöft calculera flera

an 2 termer af Serien u a'm + b*m^ c*m^

&c. Då är iN'' r:: 0,77738693 och altfå

N-^-Lx^^ I50314308 — 0,7773869 ^0,2^404395
följaktligen N-'* L . A 1,7949143 , fårat m

_ ^^"'^ L . A r _ 1,7949148 — 1^79
^ r -f I ^ 2,79.

~
0,0049148 _ ^ o- 1. /— ' —~ s O5OOI7612. Har har man a't3

I, och
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I, ^ch —

—

T-Vt. _ 21^ famt fäle*
2.('-+ i)

i:
5-8

des = — 0500000215 den följande, eller

c\m^ biifver få ringa, at den ej kommer i beräk.-

ning. Derföre befinnes u :=:ra* m <^ b' =3
050017612 —. 0,0000021 = 050oi75'9i . .

och altfå . ,r>^u:^vz=Lh.X-::=i, I^yQiyfQI S

L . X
famt Ix - — — 0^7781 f 12»

2,30258^

Man har fåledes på detta fätt träffat det

fökta närmare än genom föregående vidlyftiga»

re Calcale.

Någon anledning til val af någorlunda pas*

fande värde på kan man hafva på följande

fätt. Emedan m bör vara ganika liten j få må man
N-^L. A __r

uti EqVationen —-j——— a ponera m :s
T »-p 1

0. Deraf blefve då LA = r.N^ 5 famt altfå

1 . L.A -^z Ir rlN, Här är nu / . L , A gifven,

äfven / .N, fom aitid är rz 0,434294409. Det
blir då icke mycket fvårt, at träffa ett efter om-
lländigheterne i hvart Exempel lämpligt värde

på r, få at den anförda Eqvationen / L » A sr=s

Ir -j- r/N kan något nära ega rum.

Om mi detta appliceras til Exempel 3 , el-

ler Ar* = 466^63 få har man där A =: 466^65
famt /. LA:::: i^03l43o8» Således förekommer
i detta Exempel til betraktande Eqvationen

:

X30314308 ^ Lr f-X 0,4342944» ^ulle j::g
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ruhär taga r rzi; få blefve refultatet 1,0314308
c=05 4- 0,4^429445 eller 150314308=0343429/145
lom aldeies icke rimar fig, och vifar^ at r bliivit

tagen för liten»

Tager jag åter r ^ 2^ fä upkommer deraf

1,0314308 = 0,5010300 4- 0,868^8889 eller

1,0314308 = 151696180. Men häraf finner jag,

at r är tör ftor, dock fer jag tillika at det

pasfande r bör vara emellan i och 2, famt
mycket närmare til 2 j än l. Detta gifver nu
anledning at förfÖka med r r: 1,8» Ooh då

härmed calculeraS^ finner man —

-

-^^.^——, el-

r 4^ I

ler w = — 0,008 178 T» Som nu värdet på m
är här få ringa, at det finnes mindre än t"5o ?

få behöfver man i Serien för u ^ eller u a*m

-j- €*m^ &c. ej nyttja flera, än de

2:ne förfta ttrmerne^ Här har man 0':= i, och

V ^ — —] — II 3 Foljakteligen u =2

2 ^ Cl + O
a!m — 0,0081735 — 05000045'! =
— 0,0082286^ Derföre blir v=r^u^i^%
— 0,0082236 = I57917763 — hixy och altfå

L X
Ix c= ^ =« 0,7781^86. Således gifver

2,30258^
^

pofitionen rr=i,8 ett utllag, fom är det fökta

tämmeligen nära; men poiitionen r l^jg g-d-

ver det ännu närmare.

Ekern-



174 1 8 10, Jul Ang. Sept.

£xmpet lU == loooooooooo A.

Här är t , A lOy I . /A := 1 3 och /L . A = i

-f- 0,362210 =: I:,3622IS'6. Således betraktar

jag, för detta Exempel, Eqvationen: 1536221^6
— /r-[-rX0543 42944. Och efter ett och annat
förtök finner jag här pasfa pöfitionen r^r: 2,3^

^ N-^L.A—

r

Ty deiraf blir -— 050025896, *

r -j-' I

r -A-' 2
Och fom :^ i^h' ^ »—— ; 2= — ^l

, jem*
2 -(r+ l)

Väl rr. . 1= G500000670. . • Så har man u =:

4- b'm^ =: 030025 8^25 och v ^ r u tiz L , ^

L . X
23302 \8i2 3 Således / . .t = --^ —

^

2,30258^»-

c: och altfå X p: 10. Ockfå är 10^ ° ^
loooooooooo*

Exempel 5". lOOOOöooöOÖG

I detta Exempel är xl.x^ eller /.A = 11^
och altfå I J . Kz=: 1,0413927^ och då härtil läg-

ges den conflanta Ö53622I5'65 har man / .L.A
^ 154036083- Equationeii at linderföka biir

aitia denna: 1,4036083 = /. r+ r X 0,4342944.
Efter några förfök finnes här ett pasfande vär-

de på då man fätter r ^ 2,3708? Ty då får

N-^L.A —

r

man — j eller m — öjOOlfoiS^
r I

132* 0jO0000243 ö .. Samt a =: ij> och ä s=
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r 4- ^
, eller * = — 5 Hvadan u

2.(r + l)

É= tfm
»-I-

bm* — 0500l5'6l9 • och r ^
v=2L ,x = 2',3692380» Samt fåledes Ix

Ä I3O289470. Foljaktehgen x =m
2,302^8')

10^689

At det funne värdet på x tämmeligen vai

träffar in^ finner man, då x nsultipliceras med
ix^ eller 10,689 . • ined 1,0289470 , livaraf

producten ar lO^ggS, , . Som föga fkiljer ifråa

det åfvan anförde xlx^ eller I. A = ii,
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Bfjkrifning få en ohotelig Afthma Spafmoäkum och

Jefs fbrmodeiiga orfak*

äf

JOH. L. ODHEOUS.

En Man i 63-c3je åretj afliden d, i6 Maij iglö^
hade de fifta lo til 12 åren haft en vacklande
hälfa, och plågades ofta af Rhetimatifka plågor

i bröftmufclernej med periodilk andtäppa, oor-

dentlig matluil3 ibland häftig på vifs mat^ ibland

åter ganll^a ringa med tyngd, circa prasccrdia^

af den nedfvälgde maten 3 fömnen var meren-
dels orolig och afbmten, och han fteg ofta ilp

ur fangen at öpna fenftret för fria luften.

Siftiedne November blef andtappan mera
våldfam, hotande ofta med qvafning, tungan och
läpparne blefvo periodif^t updrifne^ Hoigången
var oordentlig*

Man började med krampftillande och lÖfan*

de Medel 5 de fednare lifade, men föga de för-

re, och opiiiter ökade fnarare plågorne. Moli-
mina haemorrhoidalia marktes. Åderlåtning, blod-

iglar, falia Media, oleum Ricinij lavementer,
gåfvo tidtais lifa, men andtäppan återkom peri-

odiHit mera ftark, Refma Guajaci bruktes alf-

varligen, Lac Ammoniacum^ Kermes minerale

användes, men utan önlkad värkan. Spafmer-

ne åkommo ibland få våldfamt at qväfning i ö*

gon*
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gonblkket befarades, och fom Opiater ej taltes,

tilgrep jag det af mig få länge på Ki Ser. O. ^

Lazarettet bepröfväde Extractum Strumoiiii, hvii*

ket i Hor dofi, ända til en fcrupel, på en gång,

ftraxt borttog fpafmen. Patienten feck ro och

fyntes vinna förbättrings meii endaft ikåftais,

Matliifien förlöradé fig mået Jetta,* hvar*

ken Mineral- vatn, eller Kinkna eller Öpasjia ^

eller ändra variliga belka magftärkäride mtdel
Ville hjelpå* Krops^krafterhe forniinfkadeS, i

Januarii ttiånad började Anafarca infinna fig, hvil-

ken fniåhingom öktes från fötterné, öfver lärea

öth til Genitäliaj Cremor Tartäri, JDigitaiis^

Scillitica förfummades ickej andtäppan förtfor

öth kunde endaft lifas genom lavementer och
blodiglar^ när och fömnen ärhölts, bvartll opiater

nu mera, utaii plåga, bidrogöi Patienten kun*
de under hela fjukdortieri aldrig ligga hörizon**

telti eller på vänftra iidän, iitari fatt itierendels

uppCj 1 mer och mindre rak ftällniilg^ mail fram-

ftupa lutande. Efterhäiid iiifänn flg febefrorel*

fer med fmå yrfel^ flufcligeh lethargifk benägen*
,

het^ och hatten till d^ 14 Maij upkaftiiing af

Vid pafs I libre lefräd blod § iHed blodig dy#
lik Öolgåiig dägeh efter^ desfe fymptomer om-
växlade j äcidum vitrioli Ville ingen kr^ft vifä,

och patienten affomnadé ftillä i niörgonftunden

di 16 Mäij^ efter en om iiatteii hafd fiark blO*

dig ftolgång*

Följande dag opnädeé kroppen^ öch iiiaii

fant: 1:0) i bröftcaviten tnycket rödläti Vatn^
K.i^.AMmdU JJIQvarU M änd»
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ända til 12 qvarter vid pafs. Hjertat och lun*

gorne voro oikadde. ^
• -

2to) Lefren var ovanligt liten, defs elaftici-

tet få förfviinnen och hoa var få möx a.t fing-

ret vid minila påtryckiung geck djupt in.

3:0) Mjelten äfvenledes mycket liten^ knapt

hälft fa flor fom vanligen.

4:0) Magen til defs nedre curvatur mycket
inflanimerad3 äfven få fiiiåtarmarne.

Denna oboteliga fpafmodilka Andtäppa för-

orfakades fåiedes icke af refpirations utan af di-

geftiorjs organernas felagtighet^ hvärvid må an*

inärkas at patienten aldrig varit oordentlig i lef*

nadsfättet^ men hade för de ofvantii befkrefne

plågor ofta nyttjat Mineralvatn, få väl utlänlke

fom inlänflve^ vid Djurgårds-brun, Sätra och Me*
devij famt gjordt fere långa fommarrefor.

Bgrät



IglO, 7^/. Aug. Sepu 179

Bcrhttelfe om Dynt funnen hos Meiilnijian;

af

ARV, H. FLORMAN.

I^ynt 'it en fjukdom fom ej fällan förefaller hos

Svinkreatur, och är äfven känd af vår Aimoge,
Den beftår uti fmärre runda fvulfter, fom täilas

vid tela cellulofa på mulklerna — eller emellan
niulkeltrådarne. Länge anfåg man dem för att

vara fvuldna körtlar, och det var föril i fedna-

re tider fedan man begynt göl^a fig närmare be-

kant med Heiminthologien^ fom en Otto Fa-
BRicius *) — och GOETZE **) gjordt den mark- ^

värdiga uptäckt att desfa fvullter icke vore an-,

nat än verklige maskar^ fom hos Helmintholo*

gerne blifvif kallade ymfom Fejicaria lobata , 7^-

nia cellulofe^ Tania hydatigena och Tania Fima, Så

allmänne desfe flags maikkräk äro hos Svinen ,

få fälifynte äro de hos andra mammalia. För ett

par år fedan hade jag likväl tillfäile bä.'' på A-
natomie- fålen i Lund^ under det jag disfecera-

de Mu(klerne på en 60 års man, fom hängt fig,

anmärka ^:ne fådane biåsmaskar fäflade vid Mu«
fculus pectoralis major. Mannen Var tämmeli-

gen mager, af någorlunda ftark byggnad^ och

M 2" ha-

) Nov. Act. -Soc. Hafn. t. It. SiBt- DeutscK
gemeian, Maga^.. Jahrg. il. qv. i.elplig i^g^""»

*'^) NeuestP endeck dals die Finnen im Scbvsisie 'öeiiciru

keine drtife*nkrankbeit, foödem waiu-e Blaieowsimaa
find, Halie, 1784,
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hade längre tid tjent fom Rycktare. Oaktadt
jag noga efterfÖkte, funnos ej fler än desfe tven-

ne, lom futto vid ytan af nänide muikel, emel-
lan kötttrådarne, ett litet Ilycke från hvarandra,
och kunde utan fvårighet och utan att Ikada Mu-
fkeltrådarne afföndras hela^ Icke eller fans Mu*
fkeln hafva lidit någon annan förändring än den
lilla intryckning fom blåsmasken verkat* De
voro näftan eggrunda och något genomfkinliga.

Den ilörfta hade inemot 3 lin. längd, och foga
öfver en lineas diameter i tjocklek* *) Som jag

flere gånger tillforene haft tillfälle lära känna
dyntmasken hos Svin^ kunde jag fvårligeri mifs-

laga mig vid den förmodan att detta var et li-

ka aftadt kräk. Biåfans pelluciditet , den iniiti*

ti blåian tydliga^ hårda och hvita grynformiga
punkt ^ äfven fom läget uti tela Celiuiaris mus-
ciili flyrkte detta, och jag blef närmare öfver*

tygad derom^ då jag öpnade den yttre blåfan

och fantl den inuri beklädd med en finare hinna^

fom fammanhängde med den hårda ogenomikin»

liga punkten^ ur hviiken den med leder forfed-

de masken kunde utträngas^ pti lika fätt fom man
vid vanligt dynt anmärkt. Likväl fann jag den

Ikillnad från detta fednare^ att det förftnämde

är något längre, men fmalare. Yttre biåfan var

ock mer tjock och ftark och mindre geEomlkin*

H$

*) Mdjligt \U votö ^ésfe icke aninl fallkomligeö

titväxte» hälft Werner påftåi* ett dé fällan HxXi

JiOrtare an eö IniB. Fi$CHER har lilival anmarlit dem
Jiiycket mindre^ atVen foiii den fpeciåka olikhe*

ten einéUaii desfe dyntnrter^ i defs animadTerf* ia

\VEaiTKR. Veriiuotn intestin, eXpoiit* CoAimaA^^
it^da 1* Ifib, i.-Fxg 1—8.
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Hg, likväl icke i den grad, at ju den omtalta

opaca punkten kunde tydligen fynas igenom. ^

De fyntes derföre icke lä biåagtige fom de of-

ta hos Svinet förekomma. Sjelf har jag icke

anmärkt fådan mafk hos något annat husdjur än
Svinet, äfven fom detta är den enda händelfe,

<}å jag funnit den hos mennilkan, få att jag i

anledning af de flerfaldiga disfectioner jag gjordt

bör tro den vara mer fallfynt hos andra djur.

Ofta förekomma blåsmafkar uti caviteterne, få-

fom på lefren och tarmarne ^ men desfe aro af

ett helt annat utfeende, *5 och ho$ fåret der få-

dane hydatides äro få allmänna, lär aldrig Tse-

xii^ finna blifvit funnen. Werner är fäkert den
förfte fom ordentligen befkrifvit Dynt*kräket
ho§ menniikan På en^ 40 årig fetman, fann

han ioo:tals, och knapt var någon muskel fri

ifrån dem. Treutler har obferverat den hos
Simia Pata på mufculus facro-lumbaiis och ho»
Simia Sylvana på mufculus ferratus pQ§ticU§» On>
fiere exempel gifvas känqer jag igke,

Vigtigt Jkulle det vara att veta ännu når«

jnare, innom hvilka djurs cellulofa denna mafk-
art må finnas, d4 man kan hända, IkuUe fråa

Cärlkildt föda ocfa lefnadsfätt kqnna fluta till få«

dane kräks härkomft. Säkert är ^tt icke fett*

ma gör något til laken, ty de uptäckas både
hos feta och magra fubjekt^r. Troligen äro de

M 3 lom

Tsenia vlfceralia , hyjatlgeiia, levaiai^t
pififormis, ovilla etc. etc/
At GoETzp hade förut gisfat dertill, fynes af Hant
egit ntlåt^nd^ i den förat citerade ikirifteA om^/o#
iiQ8 £yia# S,
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fom Hafva ftarkare inuikelrörelfe mer befriade

från dem än de fom iefva i ftlilhet.

Utaf de få händelfer man har antecknadt
om denna flags Tmnia hos Menniikan, kunna vi

ännu icke känoa fymptomeroe och fölgderne af

defs åverkan» Man Ikulie fnart kunna falla på
den tankarij att fomlige tumöres cyftici förord»

fakades af desfe malkar^ om de icke vexte till

lloflek vida öfver hvad desfe kräk upnå och tro*

ligen är det för långt gått, att anfe fådane fvub
fler för fölgder af desörganiferade eiler döda-*

de djur, Emedlertid förtjena dylika tumöres äf^»

yen å denna fida ail upmärkfamhet»
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Kon Qim^j^mlgde Knappnålar^ bortgångne genom

rM^^ythn^m ' Stolgangerij

af

BiRG. MART, HALL.

Mademoifelle E— något öfver år gammal,
till utfeendet mager , blek 'och mörklagd, hade

llarka convuliioner, hvilka hvarken Asfa fcetida,

Caftoreum, Mofchus eller Opium kunde häfva,

utan någon tid efter hvarje anfall, af fig fjelf-

%é ti-phörde. Som hon berättade lig i yngre å-

>en efter intagne Anthelmintica lemnat från dg
befynneriiga Mafkar, gåf?ös äfven nu fådane

,

'then fruktlöft. Hon klagade fig öfver en hård-

het af ett nyftans form i vänftra fidan, och ha-

de hvar I4:de dag ymnig menftruatTOn. Efter

"bruket af Infilfum Sennas med Manna, yppade
fig nu Stranguri, hvärförö ' fol. Malvas fom tlié

användes , då convuluonerne verkeligen lindra-

des, och famma medel förnyades med lika ver-

kan, ehuru ej anfallen kunde förekommas. En
binnickemalk- cur bleF nu a£ en främmande per-

fon iörellagen , hvilken beftod af bräod binnike-

malk, Gummi Gutta, 01. rorismarini och Ryfs-
olja, hvarp?. eld tändeSj men fom fnart utblå-

ftes , och niedlet ingafs den fjuka en dag då
hon fyntes frifkare och convulfionerne en liten

tid uteblifvit. Förlla dofis afförde intet, hvar-

före des ble f tepeti?radj då convulfionerne in-

- M 4 funno
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funno fig häftigt 5 hyarynder den klotlika knö«
len märktes i vanftra ildan. Jag blef under det?

ta tillkallad , och fqm jag en gång fedt henne
hafva knappnålar i inunnenj hvilka hon plockat

utiir kllderne yiider convuljipnerne, började jag

inifstänka nålar verkeiigen y^x^ medverkande i

hennes plågor. Magen var ganfka fpänd ocb
upblåft. Sennets-Infufion gafst och gjorde ver^

kan 5 hvarunder M^lvatéet dracks^ d§ convulfio-

ijerne uphörde. När nu det genom ^tförings-

medlet afgångne undeyföktes, funnos flere (3-4)
krokiga knappnålar, och en afbiten. — Laxans
togs fedan de följande dag^r på nytt, hvaryid
flere knappnålay bprtgingo , alla per Anumj
men altid med plågor fpm vid den fvårafte

barnfäng, Conyuliionerne minikade^ der^fter

fmåningom, Petta Var i början af 1773. För
Ungefär 10 år tillbaka, hade jag tillfällé att å nyp
råka min fordna patient, och berättade hon
mig då, att hon efter förftnämde tid, ibland fått

någon knappnål, men fedan på flere år varit al-?

deles frifk, ehuru bon icke hade förändrat 89
inagerhet och mprklagda by.

^ fji j. u . Uj»



l^lOj ^'ul. Aug. Sepu 158

mgra Nya Spedes af BLAITAE ^lagtet
^

g, P, THUNBERG.

C3agtadfe alla de ftora förbättringar 1 upflällntn-^

gen och ovanliga tillökningen af både nya Ge-
nera och Species, hvarmed Läran om Infektera

ne, i fednare tider, få anfenligen blifvit riktad;

l)ar dock den Ordo , fom af LiNNe kallades He^
tnipterciy blifvit aldrainäft öfverfedd och förfum-

mad, i fynnerhet den Afdelningen deraf, hvars
Infekter hafva maxiHer och fom iitaf Fabricius
blifvit Ikild från de öfrige, under namn af tZ/o-

nata. Grylli fliigte utgjorde i början Itörfta fläc-

ken af desfe ehuru mycken olikhet hos dem
förrådda fig både ijti Antennpynas Ikapnad och
uti andre dejar; gnda till defs de, i nyare ti-

der, blifvit mera uti Genera fönderdelade , få-

fom Locufla^ i^aw^/>, J?neumora^ Truxalis med fle-

le, hvilke ännu nogare, underfökte tåla, att u-
Ii flere nye Genera fördelas, och vid annat tii-

fälle, fom j^g hoppas, Ikola närmare^ af mig
utredas och beftäix^inas^

Iblan4 desfa- Infecta heraiptera med Anten^

ns fetacea hafve yi ganfka länge väl känt ett

Slägte, fora fått namn af Blatta eller Torraker^

hvaraf 2:ne arter ^tapponka och germanicc^ finna$

|iti Sverige, och hvaraf vi ifrån de varma län-

derne erhållit 2:ne andra, Qrientalis och Amerua^

M f na^
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na^ alle ganfka bbeliagelige, Ikadelige ocH" för-

ödande Gäller» De tvänne fednare hafva med
fivepp och vahror biifvit ofs tillförde, hafva in«

trängt fig ut! varmt hållna rum och på fleré ftäilen

kunna nu mera anfes, fom aldeies inhemfke. Uti
Indienie äro desfe iångt véderilyggeligare och
^adeligare, än vägglösfen i Europa. De inträn*

ga i ikåp och lådor igenom den minfta öpningj
förtära fåcker och matvaror, famt lägga Ene

ägg öfver alt. På fkeppen äro de en verkelig

plåga, och äga en obehagelig, motbjudande
lukt. Hos bagare, der bagarftugan hålles vid

en jämn och god värma , hela vintren igenom ,

liafva de i fynnerhet inqvarterat lig. Den lilla

lapfka artert, fom bekant är, fkadar Lappens
fkinvaror och förtärer hans födoämnen, famt har

under fiila kriget biifvit med vahrOr förd till

Öilerbotn»

Utom desfe fyra , allmännaft kände och
mycket bekante Ikade- djur utaf Torrak - fläg-

tet, upräknas i Gmelins edition af Syftema Na-
turs 39 arter och af Fabricixjs 26 färfkilcfe

fpecies, fpridde uti färflcilde länder, utgörande
5n ailes uptagne och kände 46 fpecies.

Till detta redan anfenliga antal kunna nu
mera ^utaf nyare tiders talrike uptäekter läggas

Sju andre nye fpeciés, hvilkas Belkrifningar

och Aftekningar af 2:ne tili KongL Vetenlkaps

Akademien jsf| |jar äran,j^t^^,f|aplei^^aj^j

' ' '-^'^^ ^^ibm tj BLAT*
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I. BhhTTA ferrigisma,

B. fiipra ferruginea, fubtus biunnea immaculata.

Den är hel och hållen brun, men öfvän blekare,

äger mycken likhet med både americana och o-

rientalis ^ den tioéa jag äger, är blekare
till färgen, än americana , med vingarna

något kortare, än kroppen^ utomdefs är

hon fyra gånger mindre och har aldeles

icke någon blekare fafcia öfver thorax.

Den är något mindre, än honan af or/«

entalis
^ mycl^et blekare och har längre

vingar.

2. BLATTA bicGlor.

B. nigra elytris alisqve rubris: apice fufcp. Fig. L

Ar af den florlek, fom Blatta orientalist

Qörpusy Antenn^e, caput et thorax fufco-brunnea,

immaculata.

OcuU^ Elytra et Aläe rubrae feu feiiugiKieae apl-

cibus fuicis.

3. BLATTA tuberMata.

B. teflacea thorace qvadritiiberciilato, abdomi-
nis fegmentis rnaculis duabu^ nigris.

Magnituiine B. agtjpliacd^ adeoqve iater majorej,

tota teilacea, opaca, pedibus palHdioribus.

Thorax fcaberj in medio foveola duplex et tu-

: betcula qvatuor fufca.
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Ai^domen totum fcabrum, in larva feminae paulö

cbfcurius, fingulum fegmentum in margi*

ne notatur macula flava et inträ margi*

liem utrin^ve macula fufca.

4, "^LkTTh guttata,

j3j ferrugine^ abdominis jncifuris macula mar* -

ginali flava,

Hahitat in Infula Bai:thelem5« Fahlberq.

^agnitudine vix B. orientalis.

Tota fufco-teftacea feu ferruginea, glabra, lasvis,

Abdominif fegmenta margine macula notantur

flavefcente, uti et thoracis angulus po-

fticus et elytroium in Larya feminae^ qvan|.

foiam yidh

BLATTA fcdra.

B, fupra nfgraj» fubtu$ picea gla,bra, tlioracö

fcabro*

läagnitudine B\ orientahs, tata glabra^ nigra pe«

dibus bali pallicjioribus.

Thoracis margo undiqve reflexiis; pagina tota

punctis minutisfimis elevatis fcabra.

^.l^tra et alae feminae ^eqvalia, abdomine paulo
longiora.

6- BLAT-
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6. BLATTA hirta^

B, fupra nigra, fubtus pailidior^ pedibus villofis^

Habitat m Chiiia*

B. fcaifr^ Valde fimilis^ fed diflincta:

Thorace lasvi ^ margine antico elévato^

Elytrit et älis aeqValibiiS la feminaj äbdomln^
longionbus)

PedibUs Valde hirtiS et pallidioribus*

7. BLATTA ciliata. Fig, 2.

B, nigra abdomine j thoracis margine élytrorum*»

qve niacuia flava.

Denna ifrån China hemförd 5 har utaf min vänj
Lif-Medicus Gröndal blifvitj mig bena*

git meddelad*

Ar mycket liten öch åtminftone hälften mindrCi
än lapponicUt,

Caput nigrum ore flaVöé

Antenns nigrsc capitis thoracisqtie longitudine.

Thorax niger> opacUs^ ciliatUs margine antico

flavo.

Elytra abdomine longiora> opacä, fufca^ apice

nigra, ciliata margine^ in medio macu-*

la flava rotunda,

ÅU nigrae^ longiores,

Putus-et Pedes fufci, tjbii« abdomineqve flavit.
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1^ y r o I a cbloranwa^ ny Svenjk vext uptackt och

belkrifven af .

j^tt iTsångå fiuiiiljer bland vext^rne genöm ria"

iiiiig och utfeende lätt kunna, från
.
hvarandra

urikiijas, icive olikt klasferne hos djuren^ Tur

vill öfverflöcligt att bevifa, äfven fom att icke

få fllgter gejiom ägatide af gemenfamma känne-

Fiiärken utmärka genall frändfK-apen mellan de-

ras arter. Pyrola lemnar häraf det iäkrafte

prof, detta fiägte, hvilket då naturen beftämde
Vrxter för klimateniej inrysndes i Europa, A«
fien och Amerika 5 faiiit i fynnerbet i desfe

veridsdelars nordligare trackter, der, medan fom«

lige arter blifvit fleres tillhörighet, några fy-

nas fått enfamt anfpråk på den Ort af jord k lo-

tet 3 hvareil de feulle triFvas. Pyrola maculata

och afarifölia föllo t. eX. fåledeS på lotten af
Columbias kallare Polhögder,' och minor , fecun^

da och unijlora ilvulle pryda Européns ikogbevex-

ta negder, och fotundifolia fprida fin vällukt li-

ka under vår , ^ Siheriens
^
Virginiens och (?)

Brafiliens hiuuiieL

Ehuru några arters olika utfeende fynes

vid sörila blicken aflägsna dem från de andra ^

äga- de likväl alla ett ilags öfverensilämmelfe i

deras natU; och vextfätt och utgöra likfom grän-

iVrj -^meila;-! haU"huOvar och Örter* De äga al-

la en pexennerande rot, iom trådlik och enkel
kry^
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Kryper långt^och djupt under jordytan ofta be-

täckt af mosfar-j- och hämta fin föda af de ma*
gra jordämnen ibm tid efter iannan hunnit fam-^

la fig efter multnade trädlemningar, Löf, barr ~
fh. m. Ört^iitjelken mer och mindre träacktig/

J^ngre eiler kortare famc nediiggaBde^fliger fnedt

Upp 5 och ger ifrån fig^ ofvan den nedftigande

delen eller roten 3 iånga odeita trådar eller Lö«.

pare (ftolones), ofta horizontelt gående i jord«

brynet, och upkomma derur fåfom ämnen till

lin arts afföda, aflägsne från moderplantan^ och

med egna blad tiiilkapa det nya liåndet, Bla-^
' den äro hos fomliga af failare texrur, och hän-

digt, åtminftone Öiver året grönfkande^ hos an-

dre tunnare och fnarare förvisfnande. Ett fär*

feildt blomfkaft eller Hängel uplyfter frörednin-

gen 5 fom är antingen enfam i toppen eller fle«

re blommor der förenade^ i hvilkas färg och ftor*

lek företer fig väl någon åtlkillnadj men det

^ -delta blomfodrec med de f kronbladen, jem-
te en frökapiel af <; rum, hvilka omfider öpna
fig i hörnen för at utlläppa den mängd af myc-
ket fina frön fom de innehålla, äro märken be-

finteliga hos alla och fom bevifa att de tillhö-

ra ett och famma flägte.

Jag har tillfÖrene haft tillfälle, att genom
KongL W. Academiens bifall fåidefs Handlin-
gar kungöra uptäckten af en förut okänd art

Pyrola^ fom jag i aifeende på defs likhet med
rotundifolia^ och minor kailadt media. *) Rik-

tigheten af denna lålom färlkild art, hoppas jag
i följe af den gifna belkrifningen vara utom all

fråga

V. A. Haedl. 1804, llå. 257 följ. Tab. ^ J.L
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fråga. Redaii vid famma tid förekom mig äf*

ven en annan fnarlik rotundtfolia^ men hviikeni

för briftande jemnförelfe af fleré fpeciraina åk
ålidolades. Följande åren har jäg ockfå förgäf-

ves fökt den, tills nyligen^ då jag till min icke

ringa förundran fåg mig åter häfva funnit en ny
Svenik ärt-j hvilken jag med ail möjelig omforg:
underfökt för att kunna den famma behörigt
beftämma. Defs belkrifnirig äi* efter Vettenfka*

|)ens reglör följandCi

Baåix rtpetiSf fimplicitisctliä 5 rädiCiilas päU-»

ciöres exferens.

CauUs Herl3aceo-|)erennätis, bafi fetJ prope radi**

cem ftolones fimplices liliformes emittens ^
decuriibens, inde adfcendens, trigonus, fqva-

mis parvis acUtis fparfis ihfra & inträ foiiä

öbfitusj aibidus 1. riibicuriduSi

FoUa petiöläta, alterriä, ad ähgulos caulis fpär*

fa, 3"^, fubrotunda, fere orbiculata, fub-

itide iretufa & emarginata, diametro J-t*
unciali , unciam raro attingente j crenata

i. cfenis denticulis obfoietis (tubercula mi-
iiuta albida marginalia mentiefitibiis) inter-

Öindtis, nervofa. Venis eleVatiöribus in fu-

periicie fuperiore convexulo leviter lugu-

lofa, obfcure viridia^ infetire pallidiora &
nitidiora 5 fubftantia rigidiufcula.

PetioU ^olWs fere 3:plo longiores^ fubtriquetri j

fupra canaliculati^ glabri^ rubicundi«

Scäpuå
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^fflpttx fpithameus, trigonus, angulis acntis ex-

llantibus, erectus, ftrictus, tortilis, glaber-

rimus, fqvama 1. bractea unica minuta acu-

minata., plerumque ad medietatem praedi-

tus^ rubicundus, angulis virentibus.

Flores racemofi,' pedicellati, ^-g, ad "angulos

alterni, fparfi, diftincti, nutantes; pedicel-

lis angulatis, prope fioves crasfiores^ Jevi-

ter curvis, 3 iin, longis, viridibus, bractea

lamceolata concava, longitudine Ulls brevi-

ore futfultis*

Perinnthium inferum, i-phynutn bafi fub f-go»*

num, <)'-pattituni, perfiftens: //xfrmf/j- brevisfi-

mis lato-ovatis acutis adpresns (nec apice

reflectentibus), margine fubmembranäceis
,

viridibus.

J^ff^ffe ^5 fesfilia , ovato • fubrotimcia, coneava ,

marginibus contiguis hinc corollam femiglo*
bofam apice patulam formantia, leviter cari-

fiata, fubftiiatula aibo- 1. luteo - virefcentia*

Filamenta 10 complanatä, petalis breviora^ bafi

parum latiora^ fupra gemen incurva, con-

niventia, inferiora leviter adfcendentia ixxh

petalo fuperiore floris, alba. Antherd albi-

dae, inflexo-dependentes^ oblongse^ 4-fu]ca«

tse, apiculo tertninaii brevisfinio, baå tubu-

lis binis fulvis e iiugulo löculo produGtis

Ventricofis diftinctis^ aperturis obliqvis ver*

fus invlcem patulis»

K.KAMandL III Qpart. K Germen
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fubrotunduni 5
depresfum^ bafi io»angU!'

latiim, fiipra f - gör.um, 5'-fulcatum, ftriis

interniediis, viride, glabmm, Stylus corol-

la longior, crasfus^ teres, coroiia f lon-

giöij verius fxigma incrasfatus, fubclava^

tus,, declinatiis, la^visfirne adfcendens^ viri-

dis, peffiflens. Stigma margine verrucofo

cinctuiHj tubercLiia 5:
- papiliaeförmia j fufco

vifidia exferenSé

Capfuhi hutans globofa^ iitrinqiie depresfa, f-gö-»
na, 5-locularis, angulis (& imprimis bafl

dehifcens^ polysperma,

Semina nlirnerofisdmä , minutä, fcobiformia, feU

granula flava arillo reticiilato diaphano au--

cta f. induta, receptacuiis disfepimentis con*

trariis insidentia^

För ded egi^ä färg föm blomman ägefi ocb gt^

23oni hvilken den vid förfta ögonkaltet igenkän-»

nes 5 har jag kalladt den P. Chloranthaj
hvars fpecifika caracter torde , fåfom följer,

kunna upttällas :

P» Cblorantha, Haminibus fiibadfeenden*

tibus ,
piflillo deciinato

5
ilylo incrasfato ^

laciniis calycis adpreslis^ fcapo fubnudo

,

racemo muitiOorb.

Till beftyrkande af min föregående upgift,

får j<ng nu anföra åtHsillnaden från Pijrola rotun-^

dijoUas

Bladen
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Bladen äro mindre, vanligt rundare, utan mark*-*

liga ferraturer , men fnarare naggade och
med tydeligare och mer uphöjde vener j

öfre ytan är mörk — ej ^lifligt grön eller

glänfande, utan dunkel^ hvaraf Ikilinad Uraxt
fynes,

Blomjlängeln altld vriden (fällan hos rotundifoUä)^

rödlätt — ej grön, blott med ett litet fjäll

midtpå, ej flere ilörre.

Blomtnorne färre, något mindre och mer klock-»

formiga, gröngula till färgen, aldrig helt

hvita eller liffärgade, Hvar blommas e-

gen lljelk är tjockare invid blomfodret —
famt blomfjället kortare än ftjelken»

Blomfodret mindre, med flikfpitfarne aldeles till*

tryckte, famt tydeligt f *faörnig vid bafen.

Hannftrangarne äro bredare, och blott de fram*
fte (ej allrt) ftiga upåt under öfre kronbla-

den. Knapparne äga en märkbar grön fpits,

fom ej fynes hos rotundifolia hvars knappat
äro endaft trubbiga i öfre ändan* Opnin-
garne (Tubuli) i den nedre (upåt vettande)

ändan, äro längre, mera bukige, åtfkilda*»

re, ej få hoplutarde, och aperturen vidöp^

pen och icke få hopdragen.

Stiftet är tjockare, närmare märket khtbblik ^ ^
famt altid grön (ej röd)» Ändteligen är

Märkets kant mycket tydligare och papillerne

längre,

N 2 Säle«
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Således, för att fpecifikt åtfkilja P. rotundifotiä^

bör defs cäracter biifva:

StaniinibiiS adscexideDtibiis, pistillo declinato^

Hylo asqvaliy laciniis caiycis apice reflexis^ fca*

po veftitOj racemo niiiltifloro.

Det fortjeiiar anniarkas, att faftän Pyrolas

arter alfKa fkuggrlka trakter 5 ett och famma lä-

ge och jordmån fynes icke behaga alla. Då
P. itmhellaia Y'iY]QV den torrafie heden bland lin-

gon och Mjolon-Rifet, få frodar fig rotundifolia

och media \vå\^ i iluttningen af en bulkrik Lund,
der dCj ofta gömde under grenarne, framfmy-
ga deras hvita bioitifpirorj likväl media något
lednare, , P. minor fordrar deremot et fiickti-

gare och friare läge^ och fecunda näftan lika få,

och gemenligen hoptals, i fynnerhet kring fo-

ten af mtiltnade ftubbar maft af barrträd. P. umjlo-

ra. och cUoranta fynas ändtligen ge företräde åt

den niåfsbeklädda fkogmarken under Tallarne,

och der, följakteligen^ jordmånen är mer torr^

hård och fandig»

Pyrota cHtorantha är en af de Vexter, fom
jemte fina fex ilägtingar ockfå pryda den. väck-*

ra parken mellan Caribergs flott 9 Sol na, kyrka
och gränforne af Haga^ ett lika fälifamt fom an-

genämt möte för' Botaniften , hvilken på af^ägs»

na orter vanligen måfte löka de föremål, föra

han önikar äea och underföka. Emedlertid har

jag älven fedt denna;^ai"ten i Dalarne på vägen

till Elfvedalenj och toiue^j vid ytterligare efter-

lorlk-
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forlkning, icke vara få fäilfynt, ehuru den, tilh

nu^ undgått Landsmäns upinärkramhei;. *)

Blomuingstiden för denna, infaller fö -e med-
let af Juli, i fäillkap med Uniflora ^ rotundifoUa^

miriQy och fecunda^, mwAxi media börjat, ocii myc-
ket tidigare än mnhellata. Men få behaglig lukt

fom blommorna aga på roiundifoUa ^ och den eg-

na fom finnes hos unijlora enfamma Ikönhet, up-
täckes icke den minfta hos chloranta^ oacktadt jsg
funait henne Ikilld, blott några fjät från den
fläcken, fom hyfer de andra. Äfven denna om-
IJändighet fynes bekräfta åtikillnaden.

Som Synonym förmodar jag med fäkerhet

kunna anföra r

Pyrola foUo ohtufo^Jiore viridefcente ^ RiviN. Icon.

pl. (quae funt flore irregulari pentapetalo)

I. T^ro. Den hör utan tvifvel til P. chlo'*

ranthUf äfven fom Pyrola fotio rotundo i fam*

ma verk, torde vara et ilånd med mogna
fröhus, och får jag fåledes återkalla min
förut (1804) fattade mening, att desfe fy-

nonymer kunde till P. rotundifoUa hätsföras j

och har jag, hvad formen af dennas (ro-

tundifol.) blad vidkommer, federmera an-

märkt, att denfamma varierar från aldeles -

lund till något elliptife, och att famma fal-

N 3 lenhet .

*•) Åfven nu yiå slutet fåF denne upsatts , har jag

inhänitadt att denna Pyrola finnes i Roslagea

på skogar der Linneea i mängd ^eser^ hTil« >

iet älven bevisar dea torra |oidmåaei3.
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lenhefc fes hos andra arter, likväl , fom jag
tror, mindre hos P. f/i/orÄ«/Äa, hvilken, u*»

tom defs, icke lär mifskännas.

Tab. ( V. ) föreftäller vexten i naturlig florlek

nied alla defs delar, blommande — famt
en färfkild årsgammal blomftängel med frö-

hufen;

Q en blomma fedd balcpa. S. én fådan fram*
till, för att vifa flåndarnes och piftillens

lägen. en ftåndare med knapp , fedd
bakpå, d. Knappen framtill, Piflillem

/. en frökapfel på tvären affkurén — (al-

ia mer och mindre förilorade.) g* fröna

i naturlig ftorlek, h> et fådant, mycket
flörre gjordt. ett a£ de flörfta bladen«

Berat
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Bemteht^m' en Flicka^ soni uppkastade Knapp^

uålar i trenn^ års tid.

af

JOa P. WESTx^ING.

Ibland fjukdomar af främmande faker i men-
nifkokroppen, hvilkas törhåiiande blir meren*
dels olika hos byar och en efter olika tillfäl-

ligheter och naturvakfamhet, förefaller väl in-

gen oftare än den af Sv^aljda Knappnålar. Ung»
domens nog vårdslöfa och farliga fätt att fam-

la desfa i mun under afklädningen^ iamt oför-

iigtighet vid matlagning gifva dertill ej fällan

anledning. Troligen Ikylle desfa vid underfök-

ning efter döden oftare finnas yara en af de
hemlige och för Läkare ibland dolda dödsorfa-

ker. Jag har fedt dylikt befannadt hos Krea-»

tur. Samma orfsk har defsutom vållat Sjukdo-
mar af förfärligt och förvånande förhållande ,^

fåfom den hvilken jag här får äran att inlemna
till K. Wetenfkaps Akademien. Det befynnerli-

~gafle af allt är, att iyftnad nägon gång kan
uppflå efter få orimliga och farliga ämnen
lyftnad att Svälja Knappnålar. Efter nogafle

granfkning har jag ilörre fkäl att förmoda det-

ta, än att mifstänka något bedrägeri i denna,

händelfe. Som jag äfven funnit beyis gifne på
möjligheten och verkligheten af en fådan lyfl-

jiad, tror jag mig nu med mer tillfredsftällelfe

kunna uppgifva denna,

N 4 Flickan
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Flickan Anna Maria Rystedt ficfe

ilag efter berattelfe, då hon var 6 år gammal ,

hyarpå föijvie lamhet i högra fidan och fmåfa-
nighet. COnyulfiva aiifaii påkommo derefter
tiJralsnj då hon ock någon gång kräkte upp
mafl^ar: hyilka troligen voro en orfak till den
iiäjonda Sjukdomen. Defs moder, fom, var vä!

kHnd af hela iitt gr^infkap fäfom en vettig och
JU b- rum huilni, var äudock nog enfaldig att

föl villas af vidfKepeHg tanka om trolldom, då
dot^ien v\å i6 års ålder började att med upp-
kaftniDg få fram knappnålar, hvilket fortfor tid»

tals tre år efter hvarandra. Moderns berättel-

fe härom var denna: att då flickan en dag var
hos fina lekfyftrar, bief hon förtrollad af en
landtftrykerika , fo n var defs ovän. Flickan

heiättade deremot vid mognare ålder:- att en

gosfe narrat henne att fvälja en näfva hvit fand.

Öm det fednare var fant, då görligtvis den e-<

laka buftrun kunnat tillblanda några knappnålar,

få är d-t ändock icke rimligt, att flickan kun-
nat fvaljji en få flor myckenhet, till et antal

öfver löo på en gång, flörre och mindre, till

och med en ifämnål , famt afbruten flåppnål ,

hvrraf jag har ännu en del förvarade. Troii-

gare förefaller det mtg, att den fåniga flickan

iHider retelfen af Malkar fått någon förvillelfe

I fm fantafi, och dymedeift derefter begär och
af rå att efter hand fvillja få orimliga ämnen.
Våra iiiånga fannfärdjg-i hiftorier om lyftnad el*

ler drifvaode begir, ofta efter Ikadeiiga ting ,

göra detta fannolikt, Fiicköfs öfverdrifna ret«

lighet yid den kritldia periodens utbrott kan

pck troligen OLiéka en förvillande iyflijad. En
händel^
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händelfe, någorlunda lik denna, {om nedanföre

ikali aDföras, kan ftyrka anledningen till denna
tanka.

Sjukdomens förlopp ifrån defs bcgynnelfe
^ar följande: en afton då flickan åt pank-tka ,

klagade hon med ett häftigt Ikrik, att hon fvnljt

en knappnål, hvarpå följde kräkningar med ilem,

då ockfå en knappnål framkom. Modren gjor-

de ingen färdeles anmärkning häröfver, emedan
hon mifstänkte hazarden. Några aftnar deref-

ter då hon åt gröt, återkom famir.a fkrik åt-^

följdt med uppkafining af en knappnål. Det för-»

klarades ännu af tillfälliga händelfer. Men
Omfider, då efter convulliva paroxysmer oftare

påkommande, knappnålar äfven uppkallades,

efter föregående jämmerfkri och klagan öfver

knappnålars ftigande upp för halfen, då bröilet

mycket häfdes, och flickan våldfamt likfom un-»

der ett raferi förde fin hela hand djupt ner i

halfen, (hvaraf hon bief fvartblå i anfigtet) för

att framrycka de failnade knappnålarne, fom nu
uppkallades flemmiga och blodiga^ då, fäger

jag, fick denna fjukdom ett annat anfeende

,

och modern intogs af den orimliga tankan, att

dottern vore förtrollad. Många, fom varit fle-

ra gånger åfyna vittnen till desfe uppträden ,

lefva ännu, och omtala med fafa flickans för-

fkräckelig^ belägenhet under anfallen. Paroijcy-

fmen återkom efter olika mellantider, ibland af

8 eller 14 dagar, och äfven någon gång efter

längre tid. Anfallet förebådades af fömnagtig-
liet, hyarpå följde convulfiQner , och der( ftec

uppkaftning af nålar. Ett år påkoni er. förfä-

N y raude
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rande paroxysme, hvarunder hon feck fram tt
fl. och en annan gång en half ftåppnål. Oag^-f

*tadt flickans enfaldighet, Bfom fåne ofkickelig

att fpela ett bedrägligt fkalkilycke af få pin-

famt förhållande, och moderns moralifka karak-»

ter, ville jag dock betaga mig all niifstanka om
bedrägeri. Jag anmodade derföre en hederlig

man härflädes att låta flickan få ett rum i defs

hus med underrättelfe om förhållandet och miu
affigt, Modern och alla defs bekantfeaper ute«

ilätigdes, och fträngafte ranfakning gjordes efter

undangömda knappnålar, med förbehåll att dea
fom feötte henne icke fkulle nyttja nålar i klä^.

derna, Flickan fj^lf var få rädd föi: nålar , att

hon aldrig fäftade fina kläder dermed, utan med
band. Vid iiknelfen till någQt anfall fkulle jag
ock ftraxt kallas: hvilket äfven fkedde en gång^
då Jag genaft noga visfiterade flickan. Efter ett

förfärligt arbete n^ed handen djupt ner i halfen,

rycker hon fram en knappnål, hvarefter alh
upphörde. Jag ordinerade nu ett vomitiv, fom
ftraxt gjorde fin verkan^ men utan att medföra
annat an blott flem. Ifrån denna tid vifade fig

ej mera än en eller annan gång någon knapp-
nål: dock hade hon några år derefter tidtals

conviilfioner, hvaruncjer mafkar och blod upp-
kallades. Det fifta anfallet var 1784* och hon
lefver ännu fåfom Enka, nära 5-0 år gammal,
och har bUfvit moder för 6 barn, hvaraf 3 lef-

va; men hon har ännu mycken fvaghet i hö-

gra fidan, fom är klenare och mindre till hull

och vext, hon är defsutom mycket mjeltfjuk,

lika klen till förflånd och minneslös.

Läng«
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Länge har jag. varit villrådig, om jag fkul-

le uppgifva denna häride lie 5 ty det falifamma i

d?'fs förlopp ger det mindre trovärdighet. Men
då flera fådane, och i fynnerhet en^ hvaraf jag
vill göra utdrag, äfven vittna oni verklighet af

dylikt på andra orter, få menfKliga eländets

annaler, derigenom en tillökning medelft en ny
Sjukdom. Uti Memoires la Soxieté MedicaU
d^Emulation för år 130^ anföres följande märkvär-
diga händelfe af H, Silvy : ^^Ohfervatw?i fur une

quantite prodigisufe d^epingles *>t d'aiguilles åvalies^

-Genevieve Pule, lödd i Grenoble 1763 9

led få mycket aF en våidfam linnets rörelfe vid

13 års ålder, att hon blef rubbad till förftåndet,

feek gulfot, leucophlegmafie och omfider con-

vuliioner med raferi efter hvarje anfall , få att

hon raåfte bindas. Härpå följde en oöFvervin*

nerlig lyftnad att fvälja knappnålar och fynålar,

fom hon behändigt famlade ifrån dem fom be*

fokte henne. Verkan deraf blef den, att hoa
iiågori tid derefter blef lam i fötter och ben.

Denna lamhet förgeck efter 2 års förlopp på
en vifs dag af henne förutfagdy men återkom ef*

ter ett års förlopp, med en flags Cataiepfie, fom
dagéligen infann fig kl. 6 på aftonen, och räk-

te till kl, II påföljande dagen; men under det»

ta anfall bibehöll hon dock någon llyrka , min-

ne och fyn for att fvälja alla fy - och knapp-
nålar, fom hon kunde åtkomma ifrån dem, fon^

närmade iig till henne. Defs vanliga handar-

bete fom frifk Var att göra fmå dåckor och djur

ihopfatta af ilåltråd och bomull; hvarföre hoa
ock feck tillfälle att fvälja fuiå flåltrådsbitär.

Denna lyftnad varade i 9 månader], under hvil-
ken
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ken tid hon icke hade någon enda fiolgång.

Det hon åt uppkallades, fedan det förut nå-
got ftadnat qvar och blifvit extraheradt, för att

glfva födämne. Två eller tre gånger under denr
na tid uppkallade hon äfven excrementer. Ef-,

ter ett års förlopp får hon en våldfam flickan-

de värk vid Ikärfven (CartiL XiphoidOj hvarefl

efter buining uttogs en flor knappnål för förfta

gången. Någon tid derefter framfköto Sy- och
Knappnålar utur öfra och nedra armarne till en
flor myckeahet, dels efter ^ dels utan buining*
Omfider framträngde de uti Moderflida-n^ fora

de öfver allt gjorde taggig med lina uddar^

Defs Läkare hade redan framdragit en Hor
Klängd 5 då H. SlLVY kallades 1799, fom deref-^

ter dageligen utdrog flera utur lår och ben ,

och en gång 2Z ft* Utur Vagina innom en häl£

timme,''

''Detta tillHånd fortfor nära 2 år, då hon
började klaga öfver en gruflig värk i blåfan*

Läkaren kunde med möda införa Algalin, Nå-
gra nålar framkommo derefter med urin, ofver-

dragna med en ftenlkorpa (calx phosphor.) Det^

ta elände ökades omfider af en fvår och purulent

fiofta med kroppens fulla afmagrande, då hon,
efter 24 års odrägliga plågor, afled med döderx

37 år gammak De fidfta g åren kunde hon al-

drig iigga, utan. måfle fitta lutande med hufvu-

det mot en dyna med uppdragna lår och ben.

Flera närvarande Doctorer hafva varit ögonvitt-»

?ieu till denna händelfe, och i fynnerhet D. Du-
verney. All'^ Läkare i Grenoble beviflade ob-

ds4Stionen. Kroppen var fom ett beiirangei; in-^

re
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te fidan af låren vär garnerad af nälar: bogrä

lungan var i bulnad och den venftra uttorkad.

Mellan Pericardium och Diaphragma voro 2:ne

"tiålar. Alla andra inäifvor i buk-caviteten vo-

ro olkadda. Blåfan var ihopdragen^ hårdnad
och fårad , och der voro 6 ft. incruflerade knapp-

"t5ålar faftnade. Lifmodefn fyntes olkadd^ men
'vid defs öppnande märktes ett får, och moder-
slidan var genomftucken af en tnyckenhet nåiaf.

Herr SiLVY uppger antalet af nålar fom blifvit

tagna utur defs kropp imellan 14 och ifooide
11. Han tillägger att Läkaren BoissiEiix de St.

MarceliN nu vårdar ett fruntinver, utur JivarS

kropp lian redan uttagit gooide nålar."

HeviN, Schenkius, Ferestus och Hilda-
Hus med flere hafva Ikrifvit om händelfer af

fväljda knappnålar 3 men ingen har anfört en
få otrolig myckenhet. En flicka ifrån Épernon
omtalas i Journal de Verdun, år 1722, fom äf-

ven efter conVuifiVa anfall uppkaftade knapp-
nålar tidtals ett helt år. Flera dylika kunna Jä-
fas i la Bibliotheque choisie de Medecine^ under ar*

tikeln Corps etrangers.

Imellertid hafva händelfer af nedfväljda
knappnålar förefallit ^ fom haft lyckligare nt'^

J^g kände eh fru K . , , född Grefv,
O . . . fom i fm ungdom under afklädningen
famlade alla nålarne i mun ^ då defs fyller kom
på lek bak om ryggen för att fkrämma henne,»
och hon i det farama nedfväljde alla nålarne.
Ett år derefter får hon en bulnad i ena fidan,
hvarutur fraratogs en 'ilemklyfia, i form af en

Ull
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båll hvaruti alla nålarne voro famlade och fä*

Det är öcli blir en flor fvårlgliet att kun*
jia liied vifshet fäga hvafefl deisa nåiar lippehöl-

lo Tig imellaii anfallen eller utbrotten* Organi-

fka lifagtigheten arbetar här på ett fätt få hem-
ligt j,

att vi icke med full vifshet kunna följa

dels konfl: på fpären* Troligaft tyckes dock va-

ra, att de vandra genom någon del af cellulä-

ra Syftemetj och att de äfveH derftädeS någon
tid kUiina uppehålla fig*

Min lippgifna bändelfe är fåltinda icke en-

fam eller ny 3 Likbeten med ändra Vifar aft den
tnåtte bärftamma ifrån eti fjiikdom i fxnnet^hvar^

af föriiårrdet förvillas, Och begär väckes efter o-

rimliga tingi En onaturlig lyftnad eller ett flags

raferi tippkomma, förfåtelige lör fjelfva lifvet:

då likväl den organilka kanllän, fatt i fuU verk»

famhet, förekommex flundom de fvårafte följ*

derna deraf.

/
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Koti t>m svälgie Knappnålar
,

bortgångne genorti

Ssoigången j

BIRG, MART. HALL

emoifelle E— något öfver 30 år gäilimai^

tiii utfeendet mager, blek och möMägå^ hade

ftarka convulfiöner, hvilka hvarkeh Asfa fcetida,

Caftoreum, Moichus elier Opium kunde häfva,

utan någon tid efter hvarje anfall ^ af fig fjelf-

Ve liphörde. Som hoii berättade lig i yngre å-

ren efter intagne Anthelrnintica lemnat från (ig

befynnerliga Maikar, gåfvos äfven nu fådane j

iiien fruktiöit; Hon klagade fig öfver en hård-

het af ett nyltans form i vän&a fidan^ oeh ha-

de hVar I4:de dag ymnig menilrualion. Efter

tDrtiket äf Infufum Sennse med Manna ^ yppade
fig nu Stranguri, hvarföre fol. Malvas fum thé

ånVändes ^ då convulfionerne verkeligen lindra-

des j och fammä medel förnyades med lika ver-

kan, ehuru ej anfallen kunde förekommas. Ea
binnickemalk"cur blef nu af en främmande per*

fon töreilagen, hviiken beftod af bränd binnike^

inalk^ Gummi Gutta, 01. rorismarini och Ryfs-

oija^ hvarpå eld tändes, men fom fnart utblå-

lies j och medlet ingafs den fjuka en dag då

hon fyntes frifkare och convuliionerne en liten

tid uteblifvit. Förila dofis afförde intet, hvar-

före d@n blef repete^rad^ då convuUioKerne in-

hl 4 tunjéio
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funno fig häftigt , hvarunder den l^lotlika knÖ*
len märktes i vänftra fidan. Jag blef under det»

ta tillkallad, och fom jag en gång fedt henne
hafva knappnålar i munnen, hvilka hon plockat

inur kiädeme under convulfionerne, började jag

mifstänka nålar verkeligen vara medverkande i

hennes plågor. Magen var ganika fpänd och
upblåft» Sennets-Infulion gafs och gjorde ver**

kan 5 hvarunder Malvatéet dracks^ då convulfio-

nerne uphörde. När nu det genom afförings-

tnedlet afgångne underföktes, funnos flere (3-4)
krokiga knappnålar, och en afbiten. —- Laxans
togs fedan de följande dagar på nytt^ hvarvid
flere knappnålar bortgingo , alla per Anum ^

tnen altid med plågor fom vid den fvårafte

barnfäng. Convulfionerne minfkades derefter

fmåningom. Detta var 1 början af 1773. För
ungefär 10 år tillbaka , hade jag tillfälle att å nyO
råka min fordna patient , och berättade hon
mig då, att hon efter förftnämde tid, ibland fått

r^ägon knappnål, men fedan på flere år varit al*«

deles friik, ehuru hon icke hade förändrat fisi

magerhet och mörklagda hy.
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Förteckning på de i Sverige växande arter af
Lafv a r ne s familj i

af

ERIC ACHARIUS.

(rortsättning *)•

EvERNIA. Apothecium fesfile in ambitu eleva*

tum itiflexum^ Lamina proligerä di-

fcum coiicavum formante margine-

que thallode elevato eam exceden-

te cincta, intus fimilari. Thallus fub-

cruftaceo - ftuppeus ramofo-lacinia-

tus compresfus angulofus vel planus.

E. clivaricatä: thallo ochroleuco, laciniis

tancofis elongatis divaricatis pendulis compres-

fis lacunofo-rugofis fubarticulatis3 apothecio*

rum difco rubrö.

Lichen divaricatus* LiNlSf.

Träffas på högfta topparna af halfdöda barr-

träd i Rikets nordligare delar,

prunaftrl: thallo albicante, laciniis mul*
tifidis planis lineri-attenuatis rugofo-lacunofis

fubtus albisfirnisj apotheciorum difco badio.

Lichen prunafiri, Linn.

. *) Se slutet af föregående Qvartal,

K.V.A,Uandl. lllQpart, O Väx-
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Växer allmänt pä Löfträdéhs ftänimar öch
gärdesgårdar.

Var. * Jlictocera: lacinlariim apieibus & verrucu»

lis fparfis difformibiis Bigris". _ På trädens

llubbar och gamla grenar.

gracilis: laciniis otrinque Isevisfimis angu*
flislimis linearibus dichotomo,-raniolis proftra«

tis. — På gamla plank och gärdfel.

.— * retufa: thallo caefpitofo, laciniis confertis /

~ breviter iinuato - laciniatis fubfaftigiatis apice
- obtufis retufo - emarginatis.

På gamla tiätak och gärdesgårdar,

— ^' foredifera: låciniis latis, forediis marginali-
' bus lateraiibusqtie albis confiaentibus frequeil-

" ter adfperfis tectisque.

E. v u 1 p i n a: thallo caefpUofo virefcenti - ci-

trino angulofo - compresiiufculo lacunofo ran-

culofo3 apotheciorum difco fuiceCcente.

Lichen vutpinus LiNN,

Finnes på gamla trätak å fpånlagde kyrkor
och torn.

STIC-
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STICTA. Apothecium _ orbiculatum crasGufculum

thallo adpreffum centroque eideiii ad-

fixum fubtus ]iberum3 Lamina proii-

gera difcum formante, margine ihaU

lode, eam exedente, cincta, jntus cei*"

lulofo - ftriato. Thallus coriaceo - car-

tilagineus foliaceus latelobatus, fub-

tus villofus, cyphellis vel forediis pua-

ctiformibus utplurimum inlhuctus.

S. p u 1 m o n a c e a: thailo glaucefcenti - viridi

lacunofo - reticulato, lobis finuato - laciniatis

retufo-truncatis, fubtus viilofo papulofo j apo-

theciis fubmarginalibus difco planiurcuio ^ iu«

fo-fufco, margine thaliode fubrugofo.

Lichen putmonarius. Linn,

Finnes i Ikogar på gamla träds ftarnmar,

* S. f c r o b 1 c 11 1 a t a: thallo glauco virefcen-

te laevi fcrobiculato, lobis lobulisque rotun-

datis irregularibus fubcrenatis; fubtus lanu^^i-

, nofo maculis nudis albis: apotheciis fparlis,

dilco pianiufculo rufo, margine thaliode fub-

crenato»

Förekotnmer få wäl på blotta 'jorclén ibland

mosfor fom på ftenar och gamla träds

ftubbar Och ftaramaio

fylvatica: thallo glauco - fufco niidmfcu*»

lo fubfcrobiculato incifo- lobato, lobis diffor-^

mibus^ fubtus ViilofOj cyphellis excavatis al-»

O 2 bo •
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bo - pallefcentibus^ apotheciis inarginalibus

fufcis.

Lichen fylvaticus Linn,

Växer på Bérgsfidor ibland xnosfor, undet*

ftundoiu i fivogar vid trädens rötter.

PARMELIAa Jpothecium orbiculatum fuburceok-
tum membranaceuni, centro thallo

adfixum fubtusque liberum^ fupra

tectum^ Laniina proligera margi-

nem thallodem aequante et fubobte-

gente cumque eo in ambitu inOexa,
åntus fimilari vel cellulifera ftria»

taque, Thallus raembranaceus vel

cartilagineo-coriaceus foliaceus, lo-

batus 1. iaciniatus ftellatus^ fubtus

fibrillosus aut fubnudus.

t L ol ar i as thallo fub" coriaceo orliculari^

lobis ampliorihus planis^

• P. glomulifera: thallo orbiculari albo«

pallefcente Isevigato pulvinulis fubglobofis a*

tro - viridibus adfperfo, fubtus fufcefcente to-

nientofo, lobis rotundato - laciniatis linuato-

crenatis undulatis3 apotheciis rufefcentibus ^

margine rugofo.

Funnen i Halland och Skåne vid gamla träds

Hammar.
* P. h e r-
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P. h e r b a c e a : tliallo orbiculari herbacso

xiudo, fubtus paliido fufco - fubtomentoTo, lo-

bis incifls rotundato - lacinlatis fubcrenatis; a-

potheciis ruiis, margine rugofo crenato.

Växer ibland mosfor på berg och trädftam*

mar, endaft fedd i Halland,

P. fcortea: thallo orbiculari albo glabro

tenuisfime nigro - punctato, fubtus atro,' fibril*

lofo - hifpido, lobis finuato - laciniatis crena-

tisque- apotheciis rufo-fufcis, margine fub-

integro*

Träffas merendels på Berg och ftenar äf*

ven fom på gamla träds Hammar, rar,

P. corrugata* thallo orbiculari tenuisfime

rugofo glauco - virefcente, fubtus nigro - fu-

fco fibrillofo, lobis rotundatis incifis laxis pli-

cato-flexuofis; apotheciis amplis flexuofis ru-

fis, margine crenulato.

Förekommer å gamla flammar af Lönn, alk.
Bok, i Öfter-och VefterGötland.

. olivacea: thallo orbiculari olivaceo - fu-

fco nitido elevato - punctato , fubtus pallidio-

ri fufcefcente fubfibrillofoj lobis radiantibu»

adpresfis planis apice dilatatis rotundatis cre-

tiatis; apotheciis planiufculis fubconcoloxibus^
margine crenulato.

Lichen oUvaceus. Linn.
O j Träffa«
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Träffas allmänt på gamla plank, Gärdesgar*
dar och trädens Hammar,

Var. * afpidota: thallo rngofo - plicato irregula-

ri cinereo - fufco - virefcente; apotheciis con-

fertisfiiiiis amplis pianis flexuofis rufo • brun«

ncis, margine tenui graiiulato. _ På gamla
ilubbar och iienar.

— ^ proUxa: thallo fuborbiculari effufoque im-
bticato nudo glabro obfcure olivaceo, fubtus

fibrillis atris^ laciniis anguftioribus convexiu-

fculis; apotheciis fufco - nigricantibus, margi-
ne fubintegio^ På berg och stenar.

V. p a r 1 e t i n a : thallo orbiculari fulvo, fub»

tus pallidiori fubiibriilofo , lobis radiantibus

adpresfis planis dilatatis rotundatis crenatis j

apotheciis concoloribiis, margine integro,

Lichen parieiinus, Linn.

Allmän på trädens ftammar, väggar och
ftenan

Var. * ecianea: thallo irregulari fubimbricato,

laciniis Jcoaiplicatis anguäioribus, apotheciis

deiBuni planis aurantiis*, difco marginem fub*»

evanefcentem ^quante- — Både på träd och
Stenar.

t f CircinarU' Thallo fuhmsmhranaceo fletlato ,

laciniis imhricatis angujlioribus planis vet

convexii.

* F. lan u g i a o f a : thiillo ftellato albo - fub«

ful
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fulphureo pulverulento , fubtus nigro - caerule-

fcenti - tomentofo,
,
laciniis inibricatis planis

rotundato - lobatis crenatis^ues apatheciis rti«

fiSj margine pulverulento^

Finnes på fidorna af gamla berg och klip-

por der de äro fugtiga och belkuggade,

?P. p 1 u m b e a: thallo ftellato cinereo-plumbeo
fubtus caerulefcenti - fpongiofo , tom en to To ,

laciniis periphericis planiufculis plicato - ra-

diantibus rotimdatis incifo • crenatis , apothe-
ciis demum convexiufculis rufo brunneis , mar-
gine integro.

Träffas and och Finland på ålldrige

träds flaoipiar.

F. o m p h a 1 o d e s : thallo fubftellafo aerugi-

neo - fufcoque nigricante tiitido nigro - pui-icta-

^, to 5 fubtus atro fibrillofo, laciniis linearibus

"planis finuato^- multifidis fubtruncatis in am-
bitu rotundatis crenatis^ apotheciis, badiis,

margine fubcrenato,

Lichen omphatodes Linn.

Växer på berg och ftenar allmän jämte defi

följande artförändring:

Var. * panniformis ! thallo irregulariter expanfo,

laciniis brevibus erectiufculis fquaraatim im»

bricatis flipatisfimis cinerafcentibus.

P. fax-
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P, f a X a t i 1 i s : thallo fuMellato cinereo *

glaiicefcente fcabriufculo lacunofo - reticulato,

fubtus nigro -fibrillofo, laciniis finuato loba««

tis pianis fubretufisj apotheciis badiisj jmar«

gine crenulatQ,

Lichen faxatilis Linn.

Förekommer få väl på trädens ftammar fom
på ftenar och berg.

Var. * rofaformis: tballo orbiculari, laciniis am-»

plis rotundato » lobatis.

På Gärdesgardar, träplank och på träd.

P, fahlunensis: thallo fubflellato nigro
Isevigato, fubtus atro inaequabili fubfibrillo-

fo, laciniis finuato -« multifidis planiufculis fub«

canaliculatiSj margine elevatis lacero - granu-
latis 5 apotbeciis oUvaceo - fufcis , margiut
granwlatOa

Lichen fahlunensts, LiNK«

Träffas på ftenar och Berg befynnerllgeii

i Dalarne»

P, f t y g i a : thallo flellato nigro - piceo niti*

do 5 fubtus eoncolori inaequabili fubnudo, la-«

ciniis fublinearibus multifidis fubpalmatis con-*

vexis margine apiceque recurvis^ apotheciis

fufco atriSj, margine crenato.

Lic*
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Lichen Jlygius. Linn.

Finnes på Hetiar och berg få jväl fom defa

följande artförändring

:

Var. ^ forediata: laciniis tortuofo - compllcatis

lacero - laciniatis irregularibus, forediis albis

adCperlis»

fciastra: thallo ftellato fufco-atro opa-
CO, fubtus aterrimo fibrillofo , laciniis imbri^

catis linearibus multifidis planis radiantibiis 3

apotheciis cancaviufculis concoloribus, margi*
xie integerrimo.

Är funnen på berg och flenar i öfterGötlani

P, pulver ulenta: thallo ftellato albo-

caefio - pruinofo 5 fubtus atro tomentofo - bi*

fpido ) laciniis linearibus multifidis approxi-

matis planis adpreffis undulatis apice retufis;

apotheciis caefiis, margine integro flexuofo(jue<,

Växer på ftammarne af Afp, Wnd, Afk
och Pil,

Var. ^ angujlafat laciniis fenuioribus linearibus

ramofo-laciniatis a centro ad peripheriam du»

ctis difcretis, — På trädens bark.

Var. atutoria : laciniis imbricatis brevloribus

lacero-laciniatis nudis fufco-virefcentibus; a*

potheciis ptuinofo- caefiis nigrisque, margine
tandem flexuofo crenato. .— På dylika träds

ftammar och bark med båda föregående»
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P. venufta: thallo llellato albido-virefcen-

te fubnudo, fiibtus atro tomentofo hifpido^
Isciniis planis flexuofis varie laciniatis in am-
bitu incilis plicatis radiantibus; apotbeciis

depreslis caefiis, margine fimbriato-foliofo.

Af denna art, fom förekommer i Södra Eu-
ropa 5 finnes endaft hos ofs en artförän-

dring på ftenar, fom jag träffat i Öller-

Gotland, nämligen:

Var, * hybrida: thallo orbiculari albo-viridi

fubnudo 5 laciniis lineari - multifidis imbri-

catis in ambitu dilatatis rotuntatis crena-

is, apotheciis adpresfis caefiis, margine fim*

briato.

P. f a r r e a : thallo fubflellato cinereo-virefcen»

te farinofo, fubtus albido fibriilis fufco- ni-

gris 5 laciniis flexuofis imbricatis brevibus in-

cicis crenatis margine elevatis granulofo- pul-

verulentis ; apotheciis nigris pruinofisque ^

margine tumente inflexo demiim fubcelato,

Endafl en artförändring af denne, fom träf-

fas i England^ har förekommit mig pä
berg der de varit betäckta med litet

jord i ÖilerGöchland, nämligen:

Var. * alphiphoras tliallo imbricato albo-pruino-
fo, fubtus atfo tomentofo.

P„ f t e 1 1 a r i s : thallo flellato demum rugofo

piicato cinereo, fubtus aibo fibriiiis cinereis,

laci»
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laciniis fublinearibus convexiafculls incilis

multiiidis^ apotheciis caefiis nigrisque, raargi-
ne integio demuin flexuofo creiuto,

Lichen Jlellaris Linn.

Under tvänne följande förändringar föré-

kommer denna art nog allmänt på bar-

ken af flere träds ftamn^.ar och grenar.

är, * radiata: thalli laciniis convexis anguftis*

fimis ramolis difcretis a centro ad ambitum
continuatis3 apotheciis caefiis pruinofis.

- * rofulata: thalli laciniis centralibus connatis

convexis rugofo-plicatis, in ambitu difcretis,

extimis dilatatis multifidis planiufculis cre-

natis ; apotheciorum difco nigro fubnudo

,

margine demum flexuofo crenatoque,

P. a i p o 1 i a : thallo ftellato albido - cinera-

fcenti-caefio nudo, fubtus albido fibrillis den-

lis fufco nigris 5 laciniis omnibiis fubconnatis

planiufculis nuiltilidis lobatisque; apotheciis

nigris caefioque pruinofis, margine demum
xuofo crenatoque»

Förekommer under trenne följande artför-

ändringar på barken och ftammarne af

Alk, Alm, Lönn och Pil.

ar. * acrita: thallo radiatira plicato albido,

fubtus concolori fibrillis fufcefcentibus, laci-

niis
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niis in ambitu planis crenulatis^ apotheciofutti

margine tumido integro.

cercidiai thallo cinereo-csfio fubtus alblcan«^

te fibriilis nigris, laciniis centraiibus diffor-

mibus complicatis imbricato-fquamofis grann-
latisque, periphericis linearibus planis multi-

fidis^ apotheciis demum confertis flexuofis cre*

natisque.

^ anthlina: ih^iWo ftellato albido, fubtus con»

colori fibrillis nigris tomentofo, laciniis line-

aribus multiiidis a centro ad ambitum conti-

nuatis; apotheciis confertis, difco tandem con*

vexiufculOj margine integro,

P. cafta: thallo ftellato albido csefioque fore-^

difero, fubtus cinereo fibrillis nigris, laciniis

linearibus incifis multifidis convexis ultimis

planis 3 apotheciis nigris, margine fubintegro.

Finnes på ftenar, gammalt trä och förrutt*

pade mosfor och äfven på hvarjehanda
träds bark, famt ålldrige ftubbar*

Van * teretiufculas thalli laciniis cinerafcentibus

ramofis difcretis margine recurvis fubteretibus

apice delatatis convoluto-fubturbinatis. — Pä
ftenar och gamla taktegel,

^ * duhias thalli laciniis cinereo -glaucis imbri»

catis lacero - laciniatis planiufculis, margine

tandem fubpulverulentis. —
^
Äfvenj på tak*

tegel.

* u 1 o«
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• P. u 1 D t I i X : thallo llellato cinereo - glauco

fubtus nigro - fibrillofo, laciniis difcretis an*

guilatis linearibus muitifidis pianis fubciliatis;

apotheciis nig^iis^ inargine integro fubtus ci«

liato.

Träffas på barken och {lammarné af Afpi
Bok, Alm och Vainötträd»

• P. cyeloselis: thallo llellato cinereo-glau*

'cö' iubtus nigro fibrillofo,. laciniis connatiö

plariiufculis incifo - muitifidis fublinearibus ex*

trorfum lobato - crenatis, niarginibus tandem
elevatis lubpulverulentis^ apotheciis nigris ^

niargine demum fubcrenato»

Växer på hvarjehanda träds fåfom pilj Af*
venbok och Als bark*

Var. * tithoteä! thallo orbiculari cinereo * fufce»

,
fcente, laciniis muitifidis linearibus anguftis*

^"fimis planis fubciliatis confertim imbricato>

apotheciis centralibus.

På berg 5 i fådane groppor| fom ftundom
fyllas af vattn.

• P. a 1 e u r i t e s : thallo ftellato contiguo ru*

gofo-plicato pulverulento pallido-cinerafcen-
te, fubtus concolori nigro - fubfibrillofo, laci-

niis in ambitu difcretis planis rotundatis inci-

fo-crenatis3 apotheciis planis fubfufcis, mar-
gine tandem crenulato pulverulento.

Föro-
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Förekommer på gamla Gärdfelgårdar, plank
och träväggar.

* P. a m b i g u a : thallo flellato pallido fubvi»

lefcente foredifero, fubtus iufco - nigro fibrillo-

lo 5 iaciniis iinearibus piano - adpresfis incifo-

tiiultifidis^ apotheciis fubcentralibus minutis

planiufculis fufcis, margine integro.

Finnes på halfruttna trä och vid rötterna

på Gran - och Björkftammar, fäiian på
berg och Ilénar.

c e n t r i f 11 g a : thallo orbkulato zonafitn

centrifugo albo-virefcente , fubtas al6o fibril-

]is cinereo - fufcis, lacinlis concretis convexis

j-ugpfis multifidis obtufiuiculis j apotheciis pe«

^jphericis rufo-fufcis , margine fubintegro.

Lichen eentrifugu$> LiNN*

Träffas på kala och platta berg famt ftör-

re ftenar.

* P. confperfa: thallo Öellato pallido gla*

uco-virefcente lasvigato nigro- punctato, fub-

tus fiifcefcente fibriliofo, Iaciniis fmuato-lo-

batis rotundato-crenatis planiufculis ^
apothe«»

ciiS centralibus badiis, margine fubintegro.

Förekominer på ftenar och berg.

Var. ftenophylla: thallo vagiter expanfo , laci-»

r*lis eloDgatis Iinearibus pinnatifidis flexuofiS

ia;bri€:ito-compiicatis. — På berg,
* au-
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P. aureola: thallo orbiculatim centrifugo

plicato - rugofo vitellino, fubtus albo fisfuris

iiigris, laciniis concretis plicatis , apice dila-

tatis incifo - crenatis, apotheciis concavis au«

rantiisj margine crenato.

Träffas på klipporna i Bohuslänlka Skär-

gården. '

P. a q u U a : thallo ftellato obfcure fufco ,

fubtus pallidior; nigro-Hbrillofo 5 laciniis fub-

linearibus multifidis convexis ad ambitusn
dilatatis planiufculis^ apotheciis fufcO-nigris ,

margine crenulato.

Finnes på klippor och berg vid Skärgården
i ÖllerGötland och Bohus.

ar. * crosfophylla: laciniis pallide fufcefcenti-

bus imbricatis latioribus crasiis convexiufcu*

lis incifis margine fubgranulatis^ apotheciis

nigris fubcaefiis. — På ftenar och klippor vid

kulterna af Ishafvet.

ar. * Jlippaa: laciniis nigro-fufcis tenulsfimis

erofo • ramofis confertisiimis brevibus denfisfi-

me imbricatis 3 apotheciorum å'dco pkniufcu-

lo glabro badio, _ På klippor och berg.

P. encaufta: thallo ftellato aibo-virefcen^

te fubtus inaequabiii nigro nudo, laciniis con-

vexis femiteretibus linearibus miiUifidis ru-

gofiufculis nigro - punctatis , apotheciis cafta^

rieis, margine fubcrenulato»
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Är i Sverige ännu endaft^ funnen på fjäl*

larna i Dalarne och Lappland.

* P. recurva: thallo ftellato pallido vire»

fcente foredlfero , fubtus nigro fibrillofo-

fpongiofo, laciniis periphericis anguftisfimis

tnliltifidis convexo-fubteretibus^ apotheciis rU*

fo-fufcis^ margine fubintegro.

Förekommer på ftenar och berg*

f f P hy f c i (t i Thätlo memhränaceo fuh .

Jiellato ^ laciniis tinearibus apice fulinjlatis.

V' phyfödes: thalli laciniis älbo glaucefcen*

tibus nudis glabris imbricatis flnuato - multifi-

dis convexiuiculis apice inHatis^ fubtus nigro»

fufcis nudis glabris^ apotheciis rubris^ margi»

ne integro.

Lichen phyfödes. LiNN,

Träffas allmänt på ftenar^ trädens flammar
och gärdesgårdar.

Var. labrofa: thallo fubflellato, laciniis apice

adfcendentibus dilatatis verrucofo-pulverulen-

tis. — På Gärdfelgårdar och Plank.

^ * vittata: thalli laciniis linearibus pinnatifi-

diS planiufculis nigro- marginatis, — På berg

i Ikogar,
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• platyphylla : thallo orbiculari rugofo - plica«

to cinerafcente^ laciniis iatioribus in ambitu

dilatatis rotundatis incifo • crenatis fubcoria-

«eis. På gärdfelgårdar och gamla träväggar»

*]ORRERA» jJpothecium orbiculafum podicella-

tums Lainina proligera difcum for»

mante, a margine thaliode eleva-

to inflexo, eam excedente, cin-»

cta^ intus veficuUfera vel fimila-

ri. Thallus cartilagineus ramofo-

laciniatus^ laciniis fubtus nudis ple*

lumque canaliculatis ciliatisque.

B. c 1 I i a r i s : thallo cssfpitofo virefcenti-glau^

CO fubtus albicante canaiiculato, laciniis ra^

mofis linearibus attenuatis apicibus ciliatis, a--

potheciis fubterminalibus, difco concavo de«

mnm piano nigro-caefio.

Linhén ciliaris, Linn,

Växer både på ftenar och flere llags träds

ftammar och grenar allmän jämte följan*-

de fina förändringar^ befynneriigen på
Afpar.

Var/' agriopa: laciniis fubimbricatis brevioribus

extrorfum Iatioribus fubpalmatis criftatis.

K.f^.AMandL III QvarU P
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^ * rnelanojlicta: laciniis anguftisfimis implexi*

putictis eievatis nigris adfperlis.

^ * actinota^ apotheciis confertis dilatatis pla-

nis tnargine ciliatis foiiolisque laciniatis ra-

diofo-fimbriatis.

• B. tenella: thallo fubftellafo albo-cinera*

fcente utrinque nudo fubtus concolori , laci*»

niis imbricatis pinnatifidis apice adfcendenti-

bus dilatatis fornicatis ciliatis^ apotheciis fpat*

fis, difco piano nigro-caefio.

Finnes på barken å trädens flammar all»

mänt.

Var, * leptatea: thalli laciniis multifidis flexuo*

fis imbricatis lineari-anguftatis fibriilofo-cilia*

tis, ciliis fufcefcentibus. _ På ftenar och träd»

B. furfuracea: thallo caefpitofo cinereo

pulverulento fubtus violaceo-nigro canalicula-

to, laciniis ramofis lineari-attenuatis , apothe-
ciis fpaifis cyatiformibus, difco rubro,

Lichen furfuraceus. Linn*

Träffas både på ftenar och trädens flammar
med följande artförändringar.

Var. * ceratea: laciniis anguftatis fuberectis con*

vexo-cylindricis corniculato -ramofis acumina*
tis cinereis lasvigatis nudis.

~ fcohisina : laciniis extrorfum latioribus fub»

digitatis obfcure cinereis floccofo-furfuraceis

fquamofisque.
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CETRARIA. Apothecium orbiculatum plano-con»

cavum thalU margini oblique ad-
natum, hinc fubtus liberum, in
ambitu eievatum inflexumj Lami-
na proligera margine thallode, e*

am excedente, cincta, intus fimi*

lari ceilufo-fubftriata. Thallus car-

tilagineo -membranaceus foliaceus

lobato-iaciniatus, fubtus nudus.

C 3 u n 5 p e r 1 n a : thallo pallide flavo fubtus

flavisflmo, laciniis planis adfcendentibus ero-

fo-crenatis, crifpis ^ apotheciis eievatis ba-

diis, margine thallode crenuiato»

Lichen juniperinus. LiNN.

Träffas på bulkars flammar och grenar i

fynnerhet på En^

Van pinajlri: laciniis depresfis rotundato-!oba«

tis crenatis, margine crifpis pulveruleutis fla-

visfimis. — På Gran nära jorden.

• C» f se p i n c o 1 a : thallo caftaneo fulitus di-

lutiori, laciniis planis adfcendentibus lobatis

fubcrenatis^ apotheciis eievatis concoloribus

,

tnargine thallode rugofo-crenuiato.

Finnas på bufcar och fmå träd famt gärd-
felgårdar.

Var. * utophylla^ laciniis cinereo • fufcefcentibua

lacero-iaciniatis , margine crifpis pulverulen-

tisque, — På Tall och gärdesgårdar»

P 2 C. g 1 a U'
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C, glauca : thallo glauco fubtus nigro finua-

to-lobato, laciniis incifis laceris coniplicatis

adfcendentibus, apotheciis elevatis fpadiceis,

margine thallode rugulofo.

Lichen gtaucus. Linn*

Är allmän både på flenar berg och gamla
träd.

Var, * fallax: tliallo utrinque albo, fubtus pas-*

fim nigro-macuiato.

Få ålidrige träds ftammar i flora Ikogar*

C, n 1 v a 1 i s : thallo fubcsefpitofo, albo bafi flavi*

cante laciniis planiufculis lacunofo-reticulatis

lacero-laciniatis muitifidis crifpis crenatis, a-

potheciis carneis^ margine thallode crenulato#

JJchen nivalis^ LiNN*

Träffas på magra och torra bergskullar

älimännaft i Dalfjällen.

€. c u c u 11 a t a : thallo fubcasfpitofo albo-viri-

di-fubflavefcente bafi fanguineo-fufca, laciniis

erectis tubulofo^canaliculatis fubdivifis margi-
ne lobato crifpis fublaceris, fertiiibus dilata*

tis fubcucculatis; apotheciis adpresfis carneo»

furcefcentibus integris,

Är endaft under tvänne följande artföran*»

dringar hos ofs funnen.
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Var. • nipharga : laciniis niveis anguflatis ramo-

fo-laciniatis canalicuiato-tubulofis, marginibus

lobatis flexuofis crifpis crenulatisque ad bafm
violaceo-purpurafcentibus.

På öde bergskullar^ befynnerligen 1 Rikets

norr^ provincer.

* tapeina: laciniis albo - pallefcentibus brevi-

bus, fuperne laciniilatis crifpis ad bafin con«

coioribus, .

På berg i Öftergöthlands Ikogar nära hafvet.

C. i s 1 a n d i c a : thallo fubcasfpisofo vlridi fu*

fco, laciniis fublinearibus multifidis fubtus al-

bidis canaliculatisj dentato - ciliatis, fertili-

biis dilatatis 3 apotheciis adpresfis planis con-*

coloribus, margine thallode elevato intcgro*

luichen istandicus. Linn.

Växer på hedar och torra marker i Ikogar

och på bergiga ftällen,

yar. ^ trifpa : apotheciis fubmarginalibus pla*

no - concaviufculis obfcure badiis , margine e»

lev^tis dentatisque. ~ På ödiliga marker.

V 3 FET-
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PELTIDEÄ* Apothecium orbiculatum plaijum i La-
mina proligera fupra thallum tota

lobulisque propriis oblique adnata,
margine thallode tenuisfimo el( va-
to undique cincta , intus (imilari cel-

lulofo - fubftriata. Thallus corfaccus

foliaceus, fubtus venofo - lanugir.o-

fus, lobulis partialibus apothccia

gerentibus

JP, v e n o f a : thallo cinereo fubtus venis raino*

fis cinereo - fufcis, lobis rotundatis incifis fub-

integrisj apotheciis marginalibus horizontaii-

bus planis rotundis tnmidulis obfcure fufcis

fubcrenulatis.

ttehen venofus* Linn;

Träffas på kanterna af diken och gropar

vid vägar på fkuggiga fugtiga marken i

granikap af ikogar^

^ P. f c u t a t a : thallo cinereo , fubtus albidio-

ri avenio , lobis rotundatis finuato - incifis cre-

tiato-crifpiSs lobulis fertilibus brevisfimisj

^Äpotheciis rotundis adfcendentibus planiufcu-

lis fufcis fubintegris.

I ikogsb^ckar pä jorden bland mosfor har

jag i ÖilerGötland endaft funnit följan«

de atrförändriag häraf.

yare * coUina: thallo fubtus nudo pasfimque ve*

»is tomentofis nigris obfesfo^ lobis iongiori-

bus
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bus margine lobato-crifpis, apotheciis träns*

verfaliter oblongis fubrevolutis-

P. borizontaliss thallo glauco fufcoque

virefcente glabro fubtus venis nigris reticul^-

to, lobulis fertilibus brevibus^ apotheciis ter*

minalibus planis horizontalibus transverfe ob^
longiufculis rufo-fufcis integris.

Lichen horisontalis^ Linn,

Förekommer på ftenar ibland mosfor i Iko*

gar med berg.

Var. * hymenina: thallo glauco - virefcente mem*
branaceo fubtus albido fubavenio fufco - fibril^

lofo, loborum märginibus elevatis flexuofo-

crifpis. — På bergsväggar bland mosfor.

_ * lophyra," thallo glauco • viridi - fufcefcente

fubtus nigrö fubvenofo, lobis incifis rotunda*

to - laciniatis marginibus crenatis elevatis in-

flexis crifpis. -— Få mofsbeklädda ftenar och
berg i fkogar.

P, aphthofa: thallo glauco - virente Iseviga-

to fubtus venis nigris reticulato, lobulis fer-

tilibus longiufculis in medio anguftatis margi*

neque reflexis^ apotheciis terminalibus amplis

adfcendentibus rufis, margine thallode infle-

Xo lacero.

i

Licken ophthofus. Linn»

Vä.
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Växer i barrlkogar på marken^ få väl fom
defs artförändring :

Var. ^ verrucofa: thallo laete vlrldi, fubtus cse*

rulefcenti - nigro, verfus ambitum venofo.

c a n i n a : thallo cinerafcente fubtcmentofo,
fubtus venis cinereo - fufcis reticulato, lobu-
iis fertilibus longiufcuiis margine reflexisj

apotheciis terminalibus ercctis revolutis ruEs^

margine thaliode tenui fubcrenulato»

Lkhen caninus^ Linn.

Träffas allmänt på marken i fkogar vid berg
och ilenar.

Van ^ fpuria: thallo digitato - lobatb, fubtus

albicante venis concoloribus ramofo - reticula»

to, lobulis furfum anguftatis in medio iatio<«

ribus»

^ * crifpu: thallo polyphyllo cinereo - fufco- ru-*

fefcente , lobis profunde lacero angufteque

laciniatis confertis fiibimbricatis margine ele-

vatis crifpis^ lobulis fertilibus raris brevibus^

apotheciis transverfim oblongis cuculiato - re«

volutis.

* P. p o 1 y d a c t y 1 a : thallo glauco • vire-»

fcente nudo glabro fubtus venis fufcis reticu-

lato, lobulis fertilibus creberrimis elongatis

cum apotheciis terminalibus obfcure fufcis mar-

gine cuculiato « revolutis,

Före*



*^.^c PSrekonimer i Skogar på tnarken::^^ ile«

, ilar och berg*

* mina proligera iut; thalip^ tota lo-

bulisqiie proptiis adnåta inargine

thallode elevato tenlii itiferne re-

. ^^^ipotp cipcta, intus firailari cellu-
* lotb ' fuBrtnata." ^äaZ/kx coriaceo*

inembranaceus fubtus nudus vel

fubvillofu^ Jpbulis partialibus a*

pothecia gerentibus.

R p o 1 a r 1 s : thallo albo * virefcente, fiibtus

pläga nigricante fubvillofa, lobulis fertilibus

longiufculis 3 apothecioium lamina coccinea*

Lichen arcticus & aniarciicui. LiN^fé

yäxer på jorden i Ikögai* yid Enebufkaf
och på berg i Rikets mäft nordliga Land»
Ikaper, men äfven i ÖfterGötiand på nå**

gra få ftällen*

N* r e f 12 p 1 n a t a : thallo plumbeo * virefcente

fubtus pallido hirto, lobuiis fertilibus brevi-a

biis3 apotheciorum lamina ruf^

Lichen refupinatuf* LiNN,

K.F.AlJandL niQvarL Q
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Finnes på berg täqkta med mylla ocli mos*
for famt vid trädens rötter i ikogar.

• N. p a r i 1 i 5 : thallo fufco • virefcente, fub«

tus nudo rugofo nJgricante, lobulis fertilibuSr

brevibus^ apothegiorum lamina badia.

fräffa$ iblSii4 m^^ i Öfter*^

Götiand,

(Fo»t«ättnin£; i>tt följande Q^m1»I>
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med kmeller famt ådror, eller med tuber och
porer förledd fröredningshinna^ hafva den fam«
nia utfkjutande i tänder eller dels plattade del^
trinda taggar. Till fådane räknas:

A. Sis iotrema.

Hatten af olika form, med eller utan fot 5 den
undre eller fröfidan vilar i början orediga po-*

rer , men hviika föndra lig oinfider i olikfor-v

niiga breda uddar eller händer, f)

*) Med fot fÖrfedda:

Sistotrema sjjcdiceum^i mvignvixn^ fpadice»

um, piieo iuberofo fubdepresfo tomentofo fca«

brofo-

t) Uti v. LiNNés S]?rifter finnes ej flagtet Sisto-
trema, och tiott elt enda fpecies fom han fÖr*

de till Hydnum^ fe Tiolaceam aedanföre«

Sistrotre m ä fp a d i c e n ro.

bafi atteuuatus,,^ radkatus, termgineo-fcabriufculus, Pileus fim«

plex L compofitus a pluribus, imbricatus fpithamofui, planus»

jublobatus, niargliie horizontali vndulato-fepando» Subilantl&

jicca duriufcula fubfragilis» fuberofa cinnamomea. Superficlf^

juniorum hifpido tomentofa, adultiorum fcabra, minutis£mc

€[va{i rqvamulofaa fafcils eleVatls obfoletis; i,centro tuberculoftf

inaeqvalis. Hymcnii pcri magni, primun> gyröfi lutefccntfcfj,

<iemum laceri, m dentei difForines cöfnpresfos 1. finus truaicasi^

hiRc iode acutl fed"brevlsiimi „ aec porréifjii ut in Hjrdnii» Sc«



I8f0> 05. Nov. Dec. 239

trofoque^ tubis labyrinthiformibus dentibus-

que inceqvalibus truncatis liitefcentibus.

Hydnum fpadiceum. FerJ. fyn. p, 5-^7. fc. &
defcr. t, 9. f. I.

En ganfka befynncrlig fvampart, fom vexer
ftundom mycket ftor och ända till haifahis vidd.

På en gemenfam korrt men tjock fot fitta flere

hattar på eller jemte hvarandra, horizontelt

platta, och utan ordning flikade i kantexi, och
mot ftorleken tunna, inuti korkiika, torra och
blekt canel färgade, på ytan betäckta med et

koirt brart ludd, fom med åldrcn förändras till

en Ikarp fkråflighet, likt en rafp. Otydliga, up-

högda bälten fes på diiken, fom midtuti blir

mycket knölig och ojämn på de äldre. Porer»*

Xia på undra fidan äro täta, i början labyrint-

formiga och gulbruna, men dela lig långs efter

tuberne i ojämna, mäftadeis tvarflcurna korrta

tänder. Det utfallande fröfioftet liknar aldeles

roft. Perfoon fom endafl fedt den i yngre till-

llånd, förde denna till Hydna, men förtjenar

visfe^iigen för tändernas tvära och oregeibund*
iia form fitt rum i detta ilägte.

Jag har et par gånger funnit denna arten ont

höften, på öpna fandiga marken i barrfkogar

jniära Upfala.

S. confluens, gregarium, pallido-albefcens,

pileo fubcarnpfo flexuofo confiuente^ dentibus

R 2 decur*
S, c o a f 1 m e n 8,

Stift»^ femuncialls, tenuls, penn» galUnacea crasfiiie. Piltut con*

^•xe-pUniuCeviltts » marglaf ispaadg il«3iHör9f diasi^ts© poIUsail

i
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deciirrentibus albidis. Perf. fyn. p, ^<^,

Hydiium fublanielloruin. EuU, ch, t. 4f3#
i. I* Sowerb, fung. t. 112.

En liten art af hvit färg 5 fom vexer ibland fle*

re parvis tillhopa i en rundel på marken. Hat-
ten är knapt tumsbred, och tunn failän mjuk
och körtacktig och helt ilät; utanpå något con«

vex famt kruiigt vikt i kanten. Tänderne löpa
viied på fotepj fom gÖr hatten mer convex inun»

der än ofvanpå: De äro breda fom fmå delta

lameller, eller fom fmå tandade fjäll. — Svam*
pen vexer fent om höften i barrfkogar biand
gräfet; men är fäilfynt. Anmärkt i Öftergöth»

land nära Norrköping.

Fottöje med half^ vid fidan fdHad hatt.

S. c i 11 e r e u iB^ dimidiato « imbricatus^ pilep

coriaceo

*xa!bldus\ fspe gerajnatus, mm viclnis in cirsulum co«crefc«n£g

fabinde explanasus, aftipltatus; intus mollis, fubcarnofus. Dm^-

4 ii föbdecurrentes , lamellati imbxUaJi, apice erofi 1. desticvi»

lati » albidu

S.c i n e r e n m»

Wilit dlmldlati , corlacei,! crasfiufcuH, imbrkaum faepe trtinco Iti*

fidcnles., horizontales , latitud. |-4 poll. (interdum inferne ex*

planati effufi") , margjne acuto repando lobatoque. Superficiei

ÉJis^qvalis hirfuta , (in jnajoribus tuberculofa) zonata, fafciis pO*

ilerioribus ex albido-fqvamulofo tomentofis, anterioribus palll»

do-bil tis, moHibus . Pori inseqvales» gyroii , junioruin obtuB

pallide-incarnato-cinerex, pubefccatt*} adultiorum laccri acule^is

ro^nuentes , cinereo-aibidi.
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1

cofiaceo viliofo fafciato, fubtus cinereo,

Boletus decipiens. Schrad, fpic. p. 169.

Boletus umcolor. Bull. ch. t. ^01. t 3. Bott.

fuiig. t. 163. IVäh. arr. 3. 423.

Siftotrema verficoior. Tratt, Oeflr^ Schw t.

f, 10.

Flere hattar af läderacktigt väfende, fitta öf»

ver hvarandra, horizontelt vid fidan fäflade

,

fllindom några tum breda och ibland fom en
Ikorpa utbredda. Den främre kanten finnes bå-

de hel och flikig. Ytan ar luden och ljusgrå

med många balten^ utmärkte af längre faftän

mjuka och mörkare hår, mot dagen något fkif-

tande. Hos de äldre är ytan ofta bar och fkrof»

Hg. Kanten är blekare^ och porcrne inunder t

början förenade fom på BeUti- men likväl ftora

och llingrande fom på en Diedat^a'^ till färgen

grå och blekröda. Sedermera fplittra de i o-

jämna hvasfa, hvitgrå tänder, näftan lika pig-

garne på en hydnum^ men mot kanten förblif-

va de altid odeita. Träffas på gamla döende
träd, hälft pilar, om höllen,

v i o 1 a c e u m, membranaceum , dhnidiatum ,

imbricatum, tomentofo « albidum, fubtus pur«

purafcenti-violaceum. Perf. fyn. p. ffi,
R 3 Agari^

Wunguå membranaceiiS vanae forms dlvei-fae aeCatl^ & !©Ci'j imbn«

catus. Pilei dimidiati , horizontiles » diametr. f - i anciäll ^

mtrginc convexö »cutö integro. L lobato repando,, extus itCci^

fugulofi vUiofij ciacreo-albidi I» Yirefeeflte^^ TgrCus mas-
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Agaricus decipiens. IFäld, in Mag. f. å, BöU
4. 12 t. 2. f. S«

Boletus abietinus, Dkkson, fafc. 2. T. g. t g.
Pers, fyn. p. 544»

Boletus dubius. Iclansr Erfurt. 27.

Boletus decipiens, LiljehU Sv, fl. s. 4^3,

Kydnum parasiticum. Linn. fpec, pl, prod*
fl* iierol, Timm fi. niegapoL

Hydnum decipiens Schrad. Spic» p, igo.

Är af olika utfeende efter olika ålder och !läge»

På en Liprätt Träddam finnes den fitta fjällvis,

men horlzontelt öfver hvarandra^ tumsbred, pap-=>

perslik 5 fKrynklig, luden med bälten, grå ei«

ler grönacktig 5 iamt i kanten liei eller flikig,

Vexande åter på et kuilfaliit trädj mot jorden,

utbreder den iig fom en tjock hinna, ända til

i ains vidd, men böjer fig vid kanten fom blir

ojämn och flikig famt hvitluden. Porerne ära

i början ojämna ^ landade eller naggade i kan*
ten^ purpurfärgade eller violetta^ Pä äldre de*»

la de ftg i olikflora tänder likibm fkifvor , hvil-

ka omfider ännu mer delta likna taggar^ hvil*

ket förniodeligen ga^ \\ LiNjjé anledning att fö*

ra denna fvamp til Hydna^ äfven fora andre För*

fatta»*

ginem .ilbloIoreJ. 'Fungus interdui» «x?fiRatus 9" Ute effufui

jrefupinatusquej, fubcojiaceus, papyraceus, ^Aargine demun» i*"»

fiexo iobaro , fupra fafclatoa^bo-tomentoro U in-vetu0is fv)U<s^

i\^fi juniorv.im ' integri ,
anguiati , inaeqvales» marglne dffluc^uls*

t/
,
puvpi:rar<entes: adultorum iamelliformcSé siandemqve 4i5ni»

fti iu d«ntc$ acutos , cobre lubto , vioUc«ö 1» fuffio rufercsntc*



fattare trott iig" ha Ml at ge den plats bland an-

dra ilägter. EoUtus ahietinus Pers och Dicks, äc

icke annat än en afait itied ännu odeite^ pörer^

Förekommer om Sommaren och hÖftt^n , på gra-

nar få väl de ännu vexande fom i fynnerhet ried«

Jbuggne, äfven på gärdfle af fådant flag.

HYDNUM.
Haft af olika fkapnad, med eller utan" fot. Un«
dre fidan taggig af fyllike odelta piggar, f)

) Med fot förfedday och Hatten (hos de flefte)

cirkelrund och hel^ eller utjkuren^

P y d n u m I as v i g a t u m5 pileo carnofo con»

vexo caftaneo la;vi, aculeis inollibus albido«

R4 cine»

f) Fyya arter af Hy^num aro af v. LiNNé nptagae

i n. Svecica, neml. imbric at um, repan-
dam, tomentofum och Aurifcalpium; allft

I
fotägande, hvilka lagde till de härjämte anförda,

^ gör et antal a£ 25 fäkert beftämde inhesz^ika fis«

S.- ter,

^Ipis t^f pollicarlia teietlufctilus ijtiaqvaHf ; fiept tbftudfus fu!«

catus, folidus, éaraöfus» pallidas, ctas^ti@ -digitl »vinöns* Pim

Itut diam. fub z polik» ^ uitm» mddics conveKus» centro di«

icx rarius depresfo^ snargice deftcxas* cafnofus, i«vi$ nc&

Cqvamoftti» médiö fublflde rtmoius, fragilis» palllde caflaaeai

%» ferragiaeus. Saro albefcens» AcuUl Bumero£srimit l«fli£i^



ciRereis>. ftipite inasqv^ali elongato^ Erini^

C^us ^ abfciire f{$rragineus, fubtus denticulis

loogioribiis f ciaereis. .MichsL gen. 132» T*

M0i -HfdnurA mhricamm: "L.. km detin& för*»'

blandar p hälil hat&^n är ilät, utan iuinfta fjäl^

lighet, piggarne längre^ och färgen Ijufare.

Foten är ockfå jemförelfevis längre, och fmal

fom lilifingret, ehuru hatfeen har ofta mer än
2_tums diameter. Inuti är Svampfubi^anfeu
"hvlt och mycket Ikör,' Den citéfade' figuren fy*

nes höra hit, faftän" iiiihdre granlaga tecknacÉ?

Funnen i Barr^kogar kring Stbchholnij ihop med
andra arter af flägtet,'

H» 1 n f u n d i b u 1 u m , pileo carnofo' fuhero^

fo infuiKlibuiiförmi fpadiceo I sevi ^ margin©
flexuofQ plscata, fubiilis tenuibus albis demiim
badiis I ftipite tQruiofo inseqvali»

JEsi för detta aldeles okänd art ^ ehuru den är i€«

ke mindre utmärkt genom fin ftorlek än fin ikap*

Eötea är 2-3 tum lång ^ imaiare nedåt
- och^

H. I n f öu di b nlu

aeqvslis, hte obcofiicus, »albldo-badlus , glaber. FiUus ak

jnltio mfundibulifofmis Jiinc fprma pllci obconlea^ wargine e»

jedo flexviof^-plicato , carnofo -jfuberofus, latitud, faepe Tpitha-

mea,; judior pallido badius; dein obfcutior » abfqv« fafciis. Su-

huli copiofisil^i 'k unc, long;i, tenuffis fed ftrifti, »Ibi mcix m
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och merendels krokig och knölig» Hatten ar

•trattlik, famt mynningen ofta af ett fpanns dia-

^ineter med upilaende och rynkig brädd. Inre
• väfendet är köttigt men fegt och ut^n faft» Ung
är' den blekbrun , men mörknar fedan, Inga

;Zoner äro märkbare. De talrike piggarne äga

4 tums längd, och äro fmala , raka , Iköra och

*hvita, men bli fnart gulbruna.

Sedd 7 Tallfkogen ofvan för, Rotebro pä vägen
till Upfala ^ den upfkctt ibland barren j med al--

deles täckt af dem.

JI, c o m p a c t u m , carnofo • fuberofum obco»

nicum, piieo planiufculo flexuofo rugofo fpa^

*.4^.diceo ferrugineo - tomentofo 5 fubulis badiis ;

ilipite breyisfimo confluente. Pers, fyn. p, 5:^6.

Hydaura floriforme. Schaf. fung. t* 146. £ i -6«

Hydnum fuberofum a, fpongiofum Bats^h L
f. 221. a.

Den korta foten uptill mycket utvidgad
, gef

fvampen utfeende af en upp * och nedvänd käg-
R f la

H. compactnm»

'$upes bfÄvisfimus rublignofus fubörofus obconicas (xxh pifco usqwt

éå 2 unclas cfasfus, l^aii tuberofus^ f^^rrugineo» tomeatofus 1*

laevis, fufcus. Pileus turbinatus, planiufcuiuSj, diametr» Ä-4
poll. I, depresfus tomcnto molii fuico ~ purpurafcente obtltiélus

fubvelutinus j jnterdum difcus fpongiofos exalbidus humoris ai*

fRofphsras bibulus* Margo inxqvalis repandus» Subilantis in-

teriör tenacisfima fubärofD- fpongiofa. Suhuli numerofi % 3-4
lift. lofl|u iubinibfU^tt» c^ilänsi, dsmum Hi&u
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la. Hatten är af olika bredd från I »4 tum j
nterendels plattad eller jltålig med ojämn kant
och yta foin är betäckt med ett forunaktii^t ludd,
hvilket ibland är gråhvitt. Inati beftår han al
ett fegt korklikt ämne. Men (bindom utfvället
han fvam packtig t ofvanpå full af vätan fom den
tipfiiper ur luften 5 men är eljefl tom* Piggar*
ne äro ljusbruna. Ofta fammanvexa flere af des*

fe fvampar , hvarigenom de blifva få mycket
Vanfl^apeiigare. Växer i barrfkogar bland mos^
for 5 och är icke fälifam omkring Hufvudftaden
i början af höftea.

H* con crefcens, gregarium, confluens, pU
ieo infundibuliformi fafciato - fpadiceo 5 fuba^
lis tenuibus fufco - nitidis 5 ftipite brevi fub*
tuberofo difformi. Firs. fyn. p.

Flere vexa i grouppe och med kanterne tillfam*

nian$. Enfkildt är den både mindr© och tunnare
än H. comfactum^ faftän iikafå läderaktig. Fo»
ten är fmai, finiudden och fpanllig, och något
utfväld nedtil eller midtpå. Halten, fom har

form af en iitea tratt , är ojämn i bredden och
flikiga

H, concrefcen»^

fiufss eonrertim crefcunt, pileis fimu! eoireretli* $ttpti tincIsUiV'

cyUndraccus , crasfit. pennae cygneae, elafticus fubcrofus, farp©

xntdjo & ba^ ventricofus , ferrugi-nec-tomentofus. Pileut ial-

«io clavatns , dein levlter infundibulijormis coriaceo-msmbröJia*

ceus, margine ere^lo inaiqvali fubrepando I* intifoj e €^rrd

facitatim ftriatus, Icevb caftaneus 1. fpadicews I. ferruginco-iU

i^eceiis } fäCcilj faturätioribus. Subf^antia jntus teaix fubes^fi
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ftlkig. Ytan är utan ludd , gråbrun , med ikråU

vis från rrsidten gående uphögda ftrinior farrit

mprksre bälten, Piggarne iiro gråaktiga. Lik-

nar niycket H. zonatum EcUsch Cont. 2. f. 224*

och torde vara den famnia , och bor icke föras

till H. tomsntofum L. fom är hvitgrå med ljufa

xoner och i. fynnerhet hvié kant på hatten 5 hyil*

ken är tunnare , och iivara luddet är knapt märk-
bart på de yngre.

Förekommer i bergaktiga barrfkogar^ äfven fom
den föregående.

H. a u r a n t i a c u m , gregarium , confluens pi«

leo turbinato difformi tomentofo aurantio

,

itiargine aibicante, iubulis pallidis^ llipite

conico*

Hydnum fuberofum var. /3. aurantiaca» Baifch

Cont. 2. f. 222.

Är fäkert fkild från H. compactum både genom
fin fiiapnad och fm brandguia färg. Den vexer
mer oregelbuiiden och merändeis inånga till».

fammanSo

Jag
H* a u r a n t i a c n m.

Ccrpitofurts, eoalefceas* Stipius radicati, fublnde cxccntrlci, pd*

Vicuus, coalcl f. deorrum iocrasfati* fuperwe attennuatl, tenii»

Isfun^ i&tt^tMo^i fulvij eilara prulnati, claf^ico-fuberofi. ' PiUl

eurbinati,, mterdum dimldiatl, diametro I »a iincialt , rugofl^

E»edi© É«pe ^epresÄ, cölliculofo- fqvamofis jnargine irregulari-

ter divjfö ^^batoqui?^ tommo fulvo !. aurantio T«ftit» margis® f
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Jag har funnit denna i iliuggrika barrikogar på
Lofön och på andra flällen omkring Stockholm:

i September och October*

H. p u 1 1 u m 3 gregarium,, pileo fuberofo infuri'*

dibuliformi fericeo - tomentofo fufco » oliva-

ceO fubfafciato, fubulis cinereis , ftipite nw
grefcente inaeqvali elongaeo ^ bafi tumido
radicato.

r Hydnumt fuberofum var. y. cmerea. Batfch^

ConL 2. to 40. 223»

Synes tillräckeligen jkiid både från den föregå*

ende och concrefcens 5 ehuru Perfoon tror den
kmina förenas med den fidftnämde. Den vexer
icke fällan irregulier med hatten delad i flere

ojämna flikar; ftundom blott half eller många
^yttrade tillhopa, famt med och utan bal-

ten , fom , då de finnas, äro blåfvarta* Äldre
födorar den luddet, och hårdnar vid torkningens^

livaiefter han altid behåller en egen ^ icke obe-
^^aglig

Gregarium. Stlpes fscpe uacialis, Mdic«tu$, rigi<fu$s fulcatuf

qvalis, tomentoAis , cllvaceo-fufcus , bafi non raro dilatatu*

fubbulbofus. l^ileus hunc regularis fubinfundibuliformis C con*
'

cavus, nunc diffofmis allis vicinis ispius coalitus^ diraidiatus»

»iirgine varie divifo inciro lobatoque. Superficics juniorum fe«

yiceo-tpinentofa , adultlorum Ijsevls, lacunofa , fufca- oHvacea ^

(Centro fafciisque obfcurioribus. Suftantia fuberofa-, durluM»

f'jr:a. Suhuti cineiei, verftis marginem albidiore*» Odor föffi^
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iagHg lukt* ri äft a n fom Melilot, hvilket ock,

jemte den bleka färgen, lätt utmärker denne art.

Finnes i gamla fkogar^ på torra ilällenj men är rar.

Jag har ock funnit en annan med näftan bly-

Ivart hatt, tunn fom papper och märkt med

bälten , förfedd med hvitgrå piggar, och lång

(Iråfrnai fot. Denna torde utgöra en egen art

fom framdeles bör beftämmas.

) Hatten hatfrund med horizoniel fci.

t^, gelatinofum, gelatinofum , albiiio *

glaucuni;, piieo convexiufculo , iubulis conco^»

lonbus. Fers, fyn. p. 560. Jacq, flor, Auftr,

3. t. 239. Scop. Carn, 2. p. 472.

|,
Hydnum cryRallinum Flor. Dan. t. 717.

Echinus cryftällinus glutinofus, //«//. b. n. 23 19»

Befynnerlig för fin genomlkinlighet , näftan fom
gelé. Den finnes både med en liten korrt fot

och utan. Hatten af f till balfannan tums

bredd är hvitklar i början , men biir fedan ble-

kare ,

H, g el a ti » o 8ism.

$sife$ brevis j teres L eomprtsfus , fublateralis 1. fere ullus* K*»

lius diniidiatus horizontalis, diam. i-ii unc. fubinde difFormiÉ

sonvexiufculus , margine interdum denticulato; fuperficie g!a->

beirima primo albido-diaphana , dein gla^cefcens 1. ochroleucao

fubftantia totms fubaqvofa gelatinofa. SuhuU in latere plana

inf. pilei, minut! , pyramidati, molkr^ eoRcoIörfSj lu junior;-
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kare 5 till formen något kiipig och helt fiät^

Figgarne äro korta 5 mjuka och genomils-inifga,

Växer-under Barrträd i ikuggan på ruttnade qvi-

ilar meil täckt af mosforna* Sedd i Sept. kring.

Drottningholm.

* * *) Hatten fiatf ^ pä fJan fttande ^ utan fot

^

IL ftrigofum^ corlaceum , nigrefcens , fo*

iitariam L imbricatiun 5 pileo diaiidiato ru^

gofo fqvamulofo - itrigofo 5 fubulis cinereis,

Hydniim parafuicume Pers, fyn. p. f ^9, Icon»

(k defcr. t. 14, f, i.

Hatten är fäftad på iidan utan fat, antingen
enlam eller flere hvarftais på hvarandra ligga ii«

<Ie
5
platte till formen , i kanten flikige failän

tjocka, famt inuti mörka och hårda. Ytan ä^f;

betäckt med tilltryckta 5 ftyfhåriga, bruna eller

fvarta fjäll , fom gör den Ikråilig* Piggarne ä-

ro iånga, förft flela och hvitfpräckliga j men fe*

dan biågrå och böjligare.

Framkommer i trädfpringor på gamla AUéträdj
med hattarne öfver hvarandra fammanvexte ei-»

ler enfamma vid foten af åldriga trädsÖubbar.

— An^

H. srigosum^

apodes» folltam, dlmldlatJ, yotundati fubconvexl, 1. pIis*

res per ftrata libimct Incumbentés, difformes, margine lobato,

fuperficle fcabra c ftjyamis concretis fetofis digitato - jnclfss £u«

fels. Subftantlä crasfa, ficca, fufca. Suhuli nnmotoB., tsxQts$g

in junioribus rigidl , exalbido variegati, in adttllis glauco-skigs
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1

Anmärkt i negden af Sätra brunn och vid

Carlberg,

* * ) H^ta Svampen (i hattens Hälie) utbredd

fom en JJwrpa , på huilken ^ vtdöppen ^ piggar^

ne fnta (Odontia).

H* B a r b a J o v i s 5 late effiifum tomentofvim^

pallido albidum , fubulis teretibus piibeicen^

tibus, apice aurantio-barbatis. Bull, ch, t. 48 !•

f. 2. With* arr, 3, 4. 337, Sowerb. fung, t.

Svampen tHlfkapar en ganfka tunn, blekhvit

Ikorpa fom utbreder fig mycket vidfträckt på
inre (idan af ihåliga träd. Under fynglafet är

den ludden, famt ötveralt befatt med fina ned*-

åt vettande 5 trinda, hvita piggar, fom äfven ä«

ro ånluddne, och i fpufen utfkjuta en tillfatts

re korta, gula, penfelforniiga uddar, hvil*

ka dock måfte fes med väpnat öga. Denne arfc

är funnen i Caribergs trackten om våren,

n i v e u m j late effufum album , margina
bysfino, fubulis confertis brevibus integris,

Perf.
H« B a r b 9 J o T i s,

Mtmbrsin» expanfä «ct latitud, ulnae dim.UIas & ultra, partetlbus ar*

feorum excavawruffi, nee fion fcrobiculis adhsr«ns, a toménta

tcnuisfimo pallide-aliicante con texta, margine bysfmo albidiore.

SuhuU 2 UneaS longi, teretiufculi pubsfcentes, a ^tu imbrlca»

ti, oculo srmato cxtimo apice barbat» fstulls sursiitiacis^ de^

H. JiiYe tim,

||»feltu expanfione pjjeccdeeix cönvenlf, fcd 8.1biidåUS,' JRÄfgké

^yti^fio evidcfitiQif« »^»/i brsTCS^ b%ii Uti»u^€uU« «xe^i acm»

ii tAfif{ris
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Perl\ fyn-., p. f53. Difpos. ejusd, 30. T. 4» f«

6-7.

Vexer.foni rlen förra ocb fprider lig temmeli*
gen,vidt omkring. Tili färgen är den i början

helt hvit 5 men gulnar med tiden. Piggarne ä-

ro mycket korta bredare vid bafen och upftå-

ende , men utan tilifatts i ändan.

* * * *
) Ingen ordmtlig hatt^ utan Svampen är

klubblik^ enkel eller grenig ^ och öfver att befatt

med piggar ' (Hericiuni.)

H, c o r a 1 1 o 1 d e s 5 mjignom , raraofisrimum 9

ramis confertis irscurvis , iubulis terminalibus

fiibfafciciilatis. Perf. fyn» p. 5*63. 'Schaff. fung,

U 142» BulL ch. t. 309. Sowerb, fung. t. 2f2.,

HericiUm Coralloides, Perf, Comm; p. 2}.

I förfta början liknar fvampen ett litet blom-
kålshiifvud eller en del deraf 5 men fom fedan,

utfkjuter en korrt köttig fot, hvilken genaft

delar lig i trinda , hvita grenafj ockfå delte i

ändarne 5 och med dem nedhänga. Piggarne rit**

ta parailelt mot topparne, fyilike och någofe

krökte»

Funnen nära Carlberg på lidan af et gammalt
träd,

H. c o r u 11 o i d e 3;

Initlo glomem^os Brasfica Botryltis »mulatuf, truncum mex py©**

fört csrnofuro, baf* ramofum , albidum, ramis teretibus fubhor!»

»onulibus, aplce fubdivifis, nutafttibus. Longitudo totiäs ^P»"^

iiiamea. ^utuli rerfus rummitates parafléli, confcrti, CUfVttll»^



iglO, 0^2, Nov. Da. 253

forsok ätt hestémma de i Sverige fimnt Ting*

arw\ som kunna foras till SUgret TACHINA,

af

CARL FRÖiDRIC FALLER

Xjti Tvåvitigarnes Cläfs befinties Fliignägtet

{Mttfca LinnO tvifvelsutan, vara hittils det minft

utarbetade. Till detta vidtomfattande Infect-

Slägte ,räknai$ i Arch; och Ridd. Linn-és Fauna

Svec. 2 uppl. omkring ioo arter ^ fom utgjorde

öfver hälften af Tvåvingartle» Sedan denna bo-

kens utgifvande har åtminftone ett fem gånger

ftörre antal blifvit uptäcktj hviiket fäkerligeii

ännu mycket kan förökas och till bägge kön
feeftämlmas. Men denna förvånande mängd på-

kallar omtankan att fördela dem, icke blott i

fåera Slägten, utan ock i flera fanillier^ förfed*

da med fådane kännemärken, fom i en fyftema»

tifk uppftällfiing kunnÄ begagnas, och fom lätt

falla i ögonen. Detta har väl redan blifvit

verkltäldt, men långt ifrån icke i den måhn ^

att arternas igenfinnande har blifvit iinderiättadté

Icke heller tycks den egentliga ärtcharacteren

vara nog lyckligt vald, då deii merendels blif*

v\t tagen endaft af Infectets coiorit hvilket

»Udrig kan annat än föranlåta mifstag uti fy-

nonymien^ få mycket fnarare fom ganfka mån-
ga färlkildta arter hafva enahanda färg och tek»

singb Däremot bör fjelfva kroppsdelarnes fpe»

ciellare betracktande gifva anledning till fäkra^
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re kännemärkettv Härtill höra i fynnérliet 2

hufvudets framfida 5 ^dennas bekiädning af hår ^

ögonens figur, proportion till hufvudets ftorlek,

luden hét , famt n&m*a re eller fjärm are aiftånd

från Kvarandra hos blika arter ^ antenn - leder-

nas proportion och öfriga belkaffenhetj ving*
fjällets betydliga eller ringa llorlek; vingnerver-*

fias gång; fötternas beväpning, m. i hvilket

alt erfarenheten intygar, att bägge kön af fam»

ma art innom flugfamillerna ganlka noga öfveC'»

ensftäaimao

Såfom bevis häraf torde mig tillåtas att

endaft anföra en afdelning^ hvars arter kunna
föras under Slägtet Tachina^ och hvars belkrif«

ning jag öfverleinnar till Kongl. Vetenfii. Aca*
demiens upplylla granikning.

Detta Flugflägte är vä] hvarken till kropp-
byggnad, ej eller till iefnadsfätt fynnerligea

Ikifdt från Slägtet Mufca. Ockla är det flägt-

märke Etats - R- Fabricius därå gifvit, icke nog
fäkert till desfa nämnde Siägters åtlkiljande^ ty

att det ena bör äga vagim hauftelii^ det andra

icke, är ganlka otydeligt och föga troligt^ äf-

venfom att det ena fkall vara förfedt med palpi

iompresfi cilmti; det andra med patpi filiformes^ nu^

dif flår icke in» Tvärtom finnas patpi af enahan-

da beikaffenhet, nemligen trådlika och fina liti

många Fabricii mufcse, lika få väl fom uti hans
Tachinse, alltid utåt litet håriga och litet tjoc*

käre, än trinde, än hoptryckte, hvilken filla

ringa fRiljaktighet fällan är annat än en hop*
kryiBpning efter mfectets död. Hos visfa in-»
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fpct-flagter törde fnan finnå den Vara ét tekiii;

till olika kön. — Likväl och då det gifves el

ganika ftort antal arter att inforlifva uti Sägte^

Miifca, få bor fö^dringen af Tathitia därifrån ié*

ke änfes få ofverflodig, hälft tillgång till godi
fkiljemärken dg företer^ ^ Men för att kunna
förklara få Val dem> fom några hithörande nya
termer^ ar nödigt att i förväg ,befkrifva de
kroppsdelar^ hVilka Uti Taehin « flagtefe i fyit*»

nerhel komma i frågaa

Mufviidet^ fråfndel liggöir Itiéllan ogötien'^

gar fted att formera miinnöpningen ^ tjenar till

ftitinhens yttre betäckning och är af hörnaktigÉ

Utfeend^k Medlerfta deleii däraf, fom egente*

ligen bör kallas tlypsus (ehurii detta ftamri Mil

iiågra ändra tvåvingsflägter måite enligt ftriictu*

Jréil innefatta hela pannan) befinnés ifråri anfcen*

ilernaS fäfte$ hvilket U^gor clypei ÖfVerfta del^

äiidå tiedåt intryckt eller Urgröpt ^ iiten ar tatfc

öfVer munnöpningért Uphöjdp Deniiä clypeuå it

nedifrån ögonen likföm iilftangd af ets upftåen*

de lineä å omfe fidörj pä hviiken fitter en radf

af korrtä borft (feU iåtérätes eller Vibrisfd ) dé
dir ftundom gå ned anda till munngipan ätfe

förenä fig med de på fidän vätande flefä långa
börft (myAaces). Hos etl del arter finnas inga

mbns/d^ men myjiaces ho alltid tillilädeSa Den
öfverfta delen (bafis) af clypeus, på hviiken aii-

tennernä fäftfittäj är ftundöm myckel utilåeiide

framOm ögöneil — ett inärkej; föm noga höt
obferVefiis till visfa ärters fäkrare ätlkiljandéö

I Fabricii Syft. Antk enar hufVtidets färg fkali

fegikiifvaSj kallas fj:an:fl(|4i3i äii fröns^ an d^péus^
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än tahiim^ an oj. Men lahium ät hos magra flug*

llägtcr en iärlkiid del, fom Tachina tycks fakna,

Hufvtidets Öfre del (vertex) åtfkiljer ögO«

nen och Hiacker fig ti]l antennerna, är förfedd

nied et fvärt eller rödt melianftreck {linea verti*

calis) å hvais ömfe fidor alltid finnas flera ftyf*

va hår ifeti?. vertuaks) fom Hundom gå ned till

Hiecijct at ögoiuMiS inre fida, och böra ej för-

biandas ajed iiylsnämnde vihrisja.

Ögonen intsga en flor del af bufvudet, ut-

görande hos några lliigten fnart fagt hela hufvu-
det. Uti TaMna äro de antingen, runda eller

aflånga, uptaga antingen halfva huivudets fida ^

då de kallas imå, eller näftan hela fidan , då
de kallas ftora. De äro antingen alldeles nak-

ne eller håriga, hvilken olikhet noga bör gran*

Ikas med niicrofcopet, hvarvid de från hufvu*
dets bakfida uplligande håren icke böra förvilla,

Ögonfärgen fkiilie väl i Icfvandc tillflånd kun*
na gifva något artmärke, varande än ljufare

eller mörkare röd, än fvartbrun, men denfam*
ma fvartnar alltid efter döden.

Antennerna äro nedböjda tätt intill cly«

peus, hvars urholkning tycks förvara dem. De
bellå af tre leder, hvaraf den förfta vid bafis är

korrt och fylliga den andra än korrt än längre

cch trind> bägge håriga. Den tredje eller yt-

tevOa, på franil^a /fl palette kallad, är bred , platt

ho] tryckt, naken, af lika bredd ( linearis ) el*

ler al olika, fäfom mot ändan bredai*e (inasqua-

Jivs; lamt i fpitfen antingen tvärs afhuggen eller

rundadji
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yundid, eller innanför på fned afhuggen^ m. m
Antenniedernas olika proportion ger ti fsutom

goda kännemärken , hvarföre jag jämfört yttre

ledens längd med den andras.

Seta antennarum dorfalis (i 1 1er på yttre kan-

ten nära vid filta ledens bafis. Denna leta äf

utan hår-beklädning i alla Taehin-arter, en fak,

fom med microfcopets tillhjelp noga bör under*

fökas fåfom gifvande et oumbärligt Ikiljemarke.

Närmare bafis ar denna feta altid tjockare, men
Hutar lig i en hårlik fpits, fom är hos famma
art altid lika lång. Setan beitår af tre leder ,

hvilket dock ho$ de fmå arterna föga kan
jkönjas.

Probofeidis närvaro röjes lätt genom den i

ändan af fnytet fittande tjocka delen. Denna
är tudeld, mjuk, hårig, och antager i lefvande

rillftånd flera fkapnader j kan genom fidomu-

fclerne dragas upp åt fnytets inre fida, då den
fynes aflång , eller ock föras ner till fpitfcn i

en klump, då den tjenar djuret att hopfamla
den födo - vätlka , fom af fugröret emottages.

Efter döden hopfkrynklas och förtorrkas denna
blöta kroppsdel , och fynes därföre ej mycket
ijenlig till finare kännemärkens gifvande.

Vingfjället (/^f//»mö) fittande i vinghålan of*

vanför halteres j är hopvikit dubbelt och jämfö-

relfevis ganika ftort i hela den familien, hvar*

till Tachina hörer.

Vingarne ligga i hvilande tillftånd hori-

ZOntelt bredevid hvarandra- Deras nervgång år

i S 3 enkel ^
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enkel j ocH beftår af 6 långnerver (nervi iongitu^

4énal8s) löpande efter vingens längd, hvaraf den
ytterfta (nervus caJiiUs) ar dep löifta och tjocka*

|le , iom i yttre kanten alltid är förfedd med
täta finå taggar , famt underftödd . ifrån vingfä*

flet med nedlöpande korrta nerver, hvaraf den
länj»flj| {nervus auxiiliaris} går i Tachhia ner om
jmediefc af coftaknerven. Sjelfva coftalnerven flu«

ta§ antingen ofvanför eller uti ytterfta vingfpit*

fen, — Af de öfrige långnerver är blott den
fjerde märkvärdig -5 hvilken nedanför medlet af

Tingen böjer fsg och formerar eXt knä eller en
vinkel. Den inböjda delen daraf, fom \ åtlkil*

liga arter 'it olika än till inböjning, an till lä*

^e^löper yt till vingens kant och förenar flg

sned coflaN i^erven i famma .punqt^ där cofta!^

sierven flutar inervulm irmiverfm cum' n$rvQ cq^

JIqH conjnmtm),. Emellan fjerde och femte lång-»

jierven/finnes en tvärnerv (^i?wi^x ^f^?^^^ or«

éimrius) fom 5 detta flägte icke koinmer i. fri-*

ga 5 om' ej för defs läg6 nära Jnre vingkanten 5

likafå litet fojn en ganfka korrt tvärnerv mel*
lan tredje och fjerde långneryen midt på vin-^

gen« Enär desla tvärneirver oragifvas af en
movk. ikuggaj pläga da i gamla beikrifningar få

månan af linea Qch pun€tum«

^ T^china fakn^r få vä? nerv yttfrft i mr<?

Vingkanten (nervtis interiör m^rginatu) fom den
dubbla nerven a löpande från vingens bafl$ ned
it inre vingkanten , i en fpitfig vinkel (nervus

mgutaris), I den fednares ftälle finner man dea

flette långner^en helt enkel och korrt.

: .4-::^ fötter*



Fötterna äro i helä ilägtet ftarka , längsef-

ter förfedde med flera ipridda bord (^fpinuU) ,

äfvenfom kroppen är mycket-, hårig , med in-

blandade ftyfva boril eller taggar , fpridda häc

och där på thorax , i kanteu; af fcutellum ocli

tiindt omkring fegmentérna.- . Hos en del arter

tyckas väl desia taggaV/vära infatte i någon
vifs ordning 5 men hvilken !icke kan e] eller

behöfs följas på fpåren.
^

Kroppsdelarnes färg, éburii enfam icke till-

yäckelig till fKiljemärken , bör dock icke ute»

lemnas. Såfoin kroppens grundfärg kan, den
fVarta betraktas , öfver hvilken efomdfuil ett

fkimrande hyitt, grått eller gulaktigt-^öfverdrag

finnes, fom å thorax formerar linier, och å ab-

domen fläckar , hvilkä fednare i vifs ftäUning

iynas fkifta få att fvarta fyrias i flyttnip^ mot
dagsljufct hvita. Desfa fiäckar äro fällan' ruti-'

ga (^tesfeläta) ikiom hos én del m.ufcs^ —
denna tekriing, fom de fsutom är under k allad

utflitning, är få allmän , få* ar tydeligt att den
ej annorlunda kan till märke användas än i af-

feende på färggraden , i anledning hvaraf jag

uttryckt den famma med : maculattm atbo-micani^

cinereo-micans ^ - eller atbicåns
^ 'Cinerafcens o} il 'vT^

Efter desfa delars och egenlkapers giranfk»

ning har jag utarbetat de Svenika Tachit^-arter«

nas "kännemärken , de dät underftundam ' fåtf^ en
kanlke ftötande längd 5 men fom bland få - måfi«'

ga närflägtade arter visferligen icke ka^ri und:--

vikas» Att ocuU nudi och hirti^ lom an-iia^rs kun-

nat antagas till öfverfcift för afdelningar|- koitt-

S 4
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mit med 1 artcharacteren , har fkett för att fÖ»

rekomma miCstag , häifr denna Ikiljaktighet ger
flundo^i det afgörande fkiljeni^rket för arten.

Ifrån andra Siägter, fom hafva fjerde lång*

nerven inböjd på fatt ofvan är belkrifvit, fkil*

jes Tachina fålunda : ifrån Mufca (hvaraf likväl

en afdelning äger en annan direction ä fjerde

lån,2;nerven) genom feta antennarum nuda ; famt
ifrån några arter i Stonioxys flägte genom jJ>ro*

iofadis näry^ro»

Larve-tilKl^nclet är ännu föga utredt. Att
de fiefta endaft lefva af växters rötter , ar tro*

ligaft. I flygande tillftånd uppehålla fig många
arter ytnpigt i trägårdar , och har jag icke blif*

vit varfc 5 att de föka animalifK föda,' än min*
dre att de fladnat på döda kroppar till ägg*
läggninjg. Däremot att många , om icke alla

j,

utkläcka fina ägg till larver in^om moderlif*-

yet , kan under uppftieknlngcn på nål ofta et*

Könens åtfkillnad bör anmärkas för att få

mycket fäkrare kunna beftämma arten. Hannea
äger under anu$ ett inböjdt hornaktigt genitale

med 2ine krokar. Honan däremot är förfedd

med en innom kroppen dold fkida. För öfrigt

är det visfa arters beftändiga egenfkap, att han*

nens ögon närnia fig något mera ihop, än han»

nens hos andra arter, äfvenfom att interftitium

i vertex är i allmänhet trångare hos hannen än

hos honan, dock äro hannens ögon därftädes all-
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TAGHINA Os probofcifle palpisque; clypeo eX«

cavato ^ myftaceo..

Antenna åQx[QX2£': feta dorfali nuda.

Jlarum ncrvus coHalis vel ante api»

cetn , vel in ipfo apice alae , cum
ncrvo quario longitudinali incurVÄ»

to conjunctus.

I, Antennarum articutus uttimus brevis.

(articulus ultimiis quadratuS^ fecundö brc*>

vior)*

I. T, CROSSA nigia, antennarum artlculo pri«

mo et fccundo ferrugineis, tertio quadrato bre^

vi ^ fronte alarumque bafi flavefcentibus.

Tachina gros/a Fabr, Antl. 310. 7» Mufc»
Enjt. fyft. 4. 325". 3<). Linn. Fn. Sv. 1837- De
Geer Inf, 6. 21. t. i. f. i. Panz, Fn* Germ. 32.

i» 2h

är ibland Svenfka arter den flörfta, med
cn mörkfvart och ganlka ftyfhårig kropp. Huf-
vudet dubbelt längre än Ögonen, fom äro nak»
ua. Muhnfpröten gula, trådlika och fvarthåriga.

Vingarnes nerver äro gulaktige ^ hvaraf den
fjerde är iå inböjd, att den danar ett knä eller

S f en



en vinkel j och löper ut att företia lig med an-

dan af coftaineryen ofvänfÖr vln^fpetfeii. Den
utlöpande deien af denna nerv är upåt inböjd.

. Denna arten varierar med än hvita,, än gul-

aktiga hår på bakfidan af hufviidet , och fkaii

larven, enligr Fabr» iefva i bofliapsfpiilning,

2. T. FERA nigra , fcutéllö tibiisque ferni-

gineis^ antennarum articuio Uitirho quadrato

,

brevi ; abdomine téftaceö diaphano : ftriga ii;ie*

^dia nig ra. v "
.

Tachina fera Vzht. Antl. 308* !• Mufca Ent.

fyft. 4. 324. 4.90 Linn. Fn. 1836. (De Geer InC

6. 24. U i^.f- J)^^)

: ^ t Träff^is i Augufli månad på Vägar mel-
lan åkrar. Äger fullt ut en fpyflugas florlek

och mycken likhet i kroppsbyggnaden med för-

ra arten , eburil mindre. Hufvudet hornäktigt

med rödgula antenner , fom efter döden ofta

fvartna, Vingarne vid bafis dftaft gulaktigt,
med nerygång fom i förra arten. Vingfjället

hvitt. Ar tydeligen Ikilid från T. valpina ge-

nOm nakna ögon ^ och antennledernas olika pro*

portion* Från följande art lldijes den: genohi

fifta antenn - ledens och hela hufvudets olika

fkapnad , m.

Var. ]3 pedibus totis teftaceis.

Var. y alis baii parum f, vix'£[ävefceiitibus.
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ige Åntenmrum articulus ultimus etongatus,

(articulus ultimus oblongus, fecundo vel

dupio et ultra iongioij vd sequaii ioa»

gitudine),

3 T. CAPITATA ocuIjs nudis nigricans, ab«

dominis lateribus teftaceis, fronte maximaj cor«

»ea, antennarum aiticulo ultimo iongislimo pe-

dibusque nigris.

Mufca capitata DG Geer Inf. d 23* 2. t. x. f Jo

i$ Vankas redan i Maji månad i tiägårdafj

tiU ilOi leken något mindre än T. fera. Hufvu-
det bredare än thorax, likfom upblåft, ljusgult

Ofh filkesHiinande, De inre antennlederna korr«

ta, gula j den yttre fvart , jämbred, niinft fyra

gånger längre än de öfriga ; med en feta af tre

tydeliga leder, hvilken ej fåfom hos andra ar-

ter af detta flägte kan fägas hafva nägon betyj«

Jigt lång hårfpits. Thorax fvartaktig med fpår
till linierj på fidorMa mera rödlett. Vingarna
ofärgade, Coftalnerven uphör. innan vingfpitfeti

i förening med fjerde långnerven , fom ej fy.

r jiejs fortfatt , fåfom i föregående ^rterj ner om
den formerade vinkeln.

Far* ^. 9 abdomine nigricante: fegmentls
,bafi albo * micantibus,

4 T. EOTUNDATA oculis nudis ftigra $ corpoe
fe fubinermi s abdomine rotundato ^ rufo: line»

media punctorum Bigrorum.
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Tachina, rotundata Fabr, AntL 311, i^. Mu*
(ca Ent- fyft. 4. 325^. ^7*

Linn. Fn. 1838* G^et Inf, 6. 29. g. t.

Fångad i Augufti; fparfamt med T. fe-

ta, är tjockare , annars föga ftörre än Mufca
domeftica, fkilld från alla andra Tachinae genom
lin ftörre nakenhet. Hufyudet hvitt och upblåft,

Äntennerna fvarta, långas fiåa leden ofvantill

rödlett 5 och näftan längre än den andra. Tho*
rax fvart, matt • hvitfläckig, Vingarne flöta i

fvart, men äro uptill gula. Fjerde långnervea
formerar en trubbig vinkel, och gir näftan raK

att förena fig med coftalnerven.

f. T. RTJSTicA ocuHs nudis lubcylindricÄ

nigra flavo - cinerafcenss fronte ante oculos dj»

llincte prominente palpisque flavefcentibus.

1% Vankas ymnigt pil Umbellater i Augu-
Hi raånad^ har Ungfträckt växt fifom Mufca ca*

mmy är lång fom T. eapitata men fmalarö.

Ben fvarta kroppen har en gulgrå feimrande

tekning , thorax nemligen af matta linier, och
abdomen af fläckar, fom tyckas flytta fig , när

snan mot dagsljufet vänder infectet. Mellan ö»

gonen finnes den vanliga randen fvarto Cly*
peus faknar fetae lateraies , men fetas vcrtica*

fes fträcka fig ned ända till medlet af ögonen^
Spröten äro långa, fifia leden jämbred, afhug-
gen, litet längre än den andra^ defs feta har

Ung fiö fpits. Fötterna fvarta% Vingarne ofär*
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gade» Man fkiljer denna fvårligen ftån näfta

art utan genom hufvudets mera gullkinande färg,

pannans längre utilräckning , iamt genom täta-»

re till hvarandra gående ögon. Från T. plebe*

Ja: genom en mera cylindrilk kropp, m. ra,

6, T. RUÄALIS oculis niidis oblonga ni-

gricans macitlatim albo-cincrafcensj fronte ante

oculos parum prominente aiba^ antennarum ar-

ticulis fecundo tertioque fubaequalibus.

S f Träffas ihop med förra på Efperöd I

Skåne, pck liknar den famma ganfka mycket,
men äger en mera i hvitt ftötande färg i pan-

nan, (fom faknar vibrisfe) och i kroppsteknin-

gen, famt et föga, framom ögonen utftående fä-

fte för antennerna. Desfa äro icke korrta, men fi-

fta leden ojämt bred, fvart , knapt längre än

den andra. Abdomens Ikimrande formerar lik*

fom tvärbindlar vid fegnienternas baiis , hvar*

emot tboracis iinier, äro föga märkbara. Nerv-
gången är den famma, som i noten belkrifves.

Så hos denna fom förra arten finnes andra och
tredje långneiven vara förfedd med korta borft

(fetul«) cj långt från vingfäftet. )
2. T.

*) Uti artéme 5—Il tyck» fjerde Hngn(?rven wata
Attntider den ptiiictcn, där Tiiikeiiiörnet formeras
lik«8om fortsatt, eburn den i sjelfTa iperket oftast

icke är det. Den utåt vingkanien utlöpande deleö
ditraf, fir altid upåt böjd otb förenar sig med co-»

stal&erveu fet godt stycke ifrån ^ingspiteen* Dåre*
mot nti arterne 13-37 befinnes denna fjerde ner* ^
Tcn» ntlöpande del antingen elldeles rakj eller om
åen fil inböjd f förenar den sig med costal^érveu
»Ijr», 3» $t»Äd«iö^ å |-n«rgtft vinfsfitt*». FOx öf*
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7: T, agrest;s oculis nuriis nigra albö*

grifeo micans; antennis brevibus^ linea Veftica*

Ii, lineis tribiis thoracis tripiicique ferie macU*
laiUm abdominis nigris.

^ ^ Finns ftundom i Ikogsmark. Är icke

längre men bredare än förra art* Mudnfpröten
fvarta. Hufvudet vid antennfaflet mycket ut-»

ilå?nde^ Utan vibrisfae. Antennerna räcka knape
till medlet af pannan; yttre leden jämbred ^

näftan dubbelt längre än den andra^ Vingarna
ofärgadec

Far, 0$ minor^ paullo albidior»

T* CAMPEsTRfs oculis nudis nigra ei^

aereo-micans; antennarum artkulo ultimO lon*

gisfimo, fronte vibrisfii; lineis thoracis 4 obfo^^^

letis tripiicique fexie macuiarum abdominis mi*
cantibus»

åt Kakas på åkerfälteii. Har vä%t äf föl-

^ jande art, dock något tjockare. Hufvudet bre»

dare än thorax , med Hora ögon* Antennerna
långa, inre lederna högft korrta, men den
yttre jämbredj näftan fyra gånger längre ati

den andrao Hannens abdomen är mera dooilfe

ån honans, med fammanbängande näftan trekan«

tiga fvarta flackare Vingfjället hvltto Fötter*

na äga få fpinul^o

9, T. LEUCOCEPHALA oculis nudjs nigfa tnao

culati^B

tigt aytis den fjeräe ^.aiigrser^^exa alldelés icke. 010

Q} i et pax Ärtery vara forttsstt UAder aéimsi^e ^yiftlcfL
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eulatim cinerep - micans^ fronte prominente ar«

gentéa^ /antenn^rum uitiraö articulo iongisfimo*

Mufca leucocephala Panz. Fn. Germ»

8 är en liten art af conifk fkapnad och be-

fynnerlig genom tvänne filfverikinande tätt !•

hopfogade fjäll 51; fom betäcka den framför ögo-
nen utftående delen af hufvudet. Sifta antenn-

leden är väl 6 gånger längre än den medlerfta,

famt jämbred. Clypeus är förfedd med tydeli-

ga vibrisfas. Honan okänd^ äger kanfke an*

xiorlunda bildadt hufvud ?

TO, T. CYLINDRICA oculis nudis cylindri-

ca nigra maciilatim cinerafcens; fronte vibrisfts

nullis3 antennarum articulo ultimo iongisfimo

:

feta breviufcula, .

$ Är ganlka fällfynt fedd pä Efperöds Um*
bellater, af föregående ftorlek och därifrån i

flera affeenden Ikilld. Den faknar vibrisfae, haf

få fetae myftacinse, famt en korrt antenn - feta^

Sprötens fifta led är fyra gånger längre än den
andra j jämbred. Tekningen å abdomen mot
dagsljufet tycks i vifs ftällning beftå af 2:ne
fläckar, Ikillda af et raellanftreck å hvardera
fegmentet. Honan okänd.

IX. T. coNiCA oculis nitdis cinerafcens^
abdomine conico trifariam nigro-maculato^ fron*

te vibrisfis nullis^ antennis brevibus»

^% Mindre allmän, dock träffad i parning.
Ar ganikä liten^ näilan hälften korrtare än van-
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liga husilugan. Pannan hvit, ufan vibrlsfe. Spr5e

ten korrta^ deras fiöa h-d lika lång med de %
inre tillfammans. Vingfjailet hvitt. Fötterna
fvarta.

12. T. siLVATiCA oculis nudis nigra mäcu*
ktim a!bicans> fcutello ferrugineoj antennarum
articulo ultiaio iongisfimo*

2 Hörer till de ftörre arter af detta flägte^

träffad fälUynt i Efperödslkosjen i Aiigufti och
September månad. Kroppsväxten ovat^ bred*

Jagd. Hufvudet bredare än thorax» Palpi rö»

da. Pannan bred, ganlka hvitfi^inande , faknar

vibrisfa?. Sifta antenn • leden 4 gånger lang^

re än den andra, jämbred. Abdoinen tycks

vifa fyra mörkare fläckar å hvarje fegment med
et mellanilrcck. Vingarne utan färg med fjer-

ée långnervens del, fom forenar fig med coftai-

xierven et flycke ofvanför vingfpitfeni» ailddeÄ

rak* Hannen okänd.

13. T. CiNEREÅ Ociilis hudis cinerafcenS^

öntennis elotigatis: articulo ultimo longisfimo ^

alarUm nervulo transverfo cum nervö cottali con*

juncto rectoj fqiiama fubflavicante*

$ Träffas på åkrar, dels ftörre dels minclre

än Mufca domeftica. Nlutinfpröten än fvarta, ä-n

röda. Kroppen hel och hållen grå, utan fkina*

rande tckning, endaft hufvudet framtill hvitåre^

med fvart llreek mellan ögonen. Sifta antenn*

i«den fvart, 3 gånger längre än den andrä.

Vin*
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Vingarne färglöfi, med nervgång fåfom i före-

gående art* Vingfjället ftöter i gult, fötterne i

grått.

$ mera livitaktjgj med rudiment till linier

å thorax och hvit vingfjäll^ i alt annat lik

r.ämde hona. Monne hithörande?

14. T. iNCANA oculis nudis cinerafcens $

antennis elongatis^ alarum nervulo tr^nsverfo

cum nervo coftaii ante apicem conjuncto in*

«LirVO*

% Funnen med förra ^ hvilken den liknar ^

endaft att fjerde långnervens inböjda del$ fom
Utlöper åt vingkanten 5 ar upåt ^ydeligen krO-*

kig. D fsutom äro munnfpröt och fötter allde-

les fvarta. Hannen okänd.

1^. T. GUisÉA oculis nudis cSnerafcens ^

antennis breviufculis pedibuSqUe nigris 5 nerVU*

lo transverfo cum nervo collali in apice alai

conjuncto j fquama fl3V«?fcente.

i Sedd i Ikogsbuikar^ fällfynh Snarlik de
ryfsnämnda, men har korrtare fprÖt, hvatS fifta

led är knapt 2 gånger längre an den andra»

Coftäl-nerVen flutar fig delsutom i fjelfVa ving*

Ipitfen; Randen mellan Ögonen röda Vingfä*
ftet gulaktigt*

16. T. PLÉBEJA oculis nu ils oblonga, ni*

gricans albo-m'xanf>5 antennis elotigatisj articu*

lo ultimo ina&quaii 5 abdominis lateribus bafl ti« ^

busque ferrugiueis ^ Iquama aibisfima*

K.V.ÄHandL IP Oimrt T 3$ Hi«
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^% Hörer till de Hörre aflånge arter, och

vankas ymnigt i Augufti^ äfven fedd i parning. I

Thorax är 9fverdragen med hvitt, utan märke-
keliga linier. Abdonien däremot fvart med
hvitjkimrande fläckar, å lidorna i fynnerhetj där

ock en ftörre genomikinlig röd fläck förekom-

mer, fom gör denna arten Inart känbar. Sifla

sntennleden^ dubbelt längre än den andra ^ är

af ojämn bredd. Vingarne färglÖfa3 fjerde lång-

nervens del, fom utgår till coflalnerven litet

för vingfpitfenj, är näftan rak,

17. T. TiBiALis ociilis nudi3 oblonga nigra

tnaculatim albicans; antennarum articulo ultirao

eiOKgatOj iinerari^ macula abdominis lateraii ti»

biisque ferrugineis, fquama aiarumque bali fla*

vefcentibus. .

% Har föregåendes ftorlek, men mindre
bredt hufvud, mindre långt åtfKillda ögon, famt

Slågot korrtare fpröt, hvars fifta led är jämbredj
ej dubbelt få lång fom den medlerita. Randen
rneilan ögonen fvart. Defsutom utgår fjerde

långnerven näftan i vingfpitfen. Hannen o«

känd,

18, X KiGRfPEs oculis nudis oblonga ni-

gra, maculatim aibicans^ antennarum articulo

ukimo eloDgato lineari, pedibus nigris, angula
nervi alarum quarti rectilineali^ fquama alba.

$ Sälfynt. Liknar nyfs föregående 2 ar-

ter, men munfpröt och fötter ärp fvarta, ån»

tennerna^fmålare j hvarförutan' ingen röd flack

(åtmin*
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(Itminftone i upptorrkatJe exemplar) fyns på
abdomens fida. Beiynnerli^are ar det fKiljemär*

ke, fom fjerdö längnerVér^ företer v, némiigetA

att den danar en
,
iikfom ' efter iinial dragea

ikarp vinkel» Hannen okändo -

ig, T. iNANis oculis nadis obionga cine*

rea, anteimivS brevibus: bafi, abdomine iaéeribu*

pedibusque flavisj nervö quirto curVatim cu.n

rservo coilali fere in ipfo apice al3& conjuncto.

Vankss nOg ymnigt pä umbeliater i

AuguRi månad. Har busfl-UganS längd, låéti fiMa«

iaré.' Hufvudét fräfntiii bvitikin-atide^ mel (tö*

ra ögoti fom gå nä^inare ihop hos h^Tfil^h^ hvars

kropp för öfrigt är mera^ cy Ifiid^if^ '€fi 'hönaVis,

Yttre antenn-leden fvart j jäir. bred ^ dubbelt läa*

gre än den andra. Thorax utan linier, men iä*

Het för de Ilyfva • hår^n ^förmeiårf ^^inå fvarta

puncter. Abdomen genomikinlig^ glil, dock
midt på ryggen famt baktili grå. Taiii fvartae

Vingfjället gulaktigt.

Honan är korrtaré^ mera bredlagd, öch i^tt*

tager den grå färgen ftörre delen af abdomen.
Likväl M främre delen daraf gui. Tibv^ fvartnaj>

20.' EJtiNAC&tr^ Oculis fiudiÉ nigra »itida^

,
tylindrica, antennis elongatis^ articufo féeundö
tertioqua fubsequalibus; älarUiii Coils higrj^ante*

-'Tkdzm erinaceui f^hr-, Antl.jllc lO^- ^Mu*
ifea ^nt, lyil, 4. 66.
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^ § Förekommer mäft i fkogsbufkar, af T.
pjebejx längd, men fmaiare. Ögonen gå ej ned
dm ariteiinernas fpits. Pannan fkimrar än i fvart,

än i hvitt; äger vibrisfae. SprötenS Ceta är

korrl^ äfyenfom vingarne, hvars tredje lång»

nerv är bårjg; fjerde tiervens dej, fom utgår li-

tet framför vlngfpitfen i förening med coftal-

nerven^ är något krokig»

Obt - Om Mufca hatterata Panx» hörer hit,

^.IJejc.tUl en likformig Mufca ^ kan näppeligen,
utan att fe Panzers belkrifna exemplar, afgöras*

f ^1. T> MUscARiA OGuHs tiudis ovata nigra,

maculatim albicaos, antennarum articulo ultimo

longi^fin^P 5 ,
frpnte äibiq^nte : ferie vibi isfarum

^abbreviata; alarum nervis et fquama pallefcen-

tibuss pedibus nigris^

Ganika fälfynt, dock funnen i par-

ning.. Lika ftor fom husflugan, hannen något

,fmalare« jÖgonen gå, ej ned om fpröten. Ran-

den millan ögonen fvart. Sifta antenn* leden 4
gånger längre än de nndra. Kroppens tekning är

den- Vanliga af hvitt fkimmer. Vingarne ofär-

gade^ endafl: nerverna framtill gulaktigé. Fjer-

de långlierven böjer fig heljt nära vingfpitfen i

förening med coftalnerven» Arten äger för öf-

rigt alt för nära likhet med flera famarter, för

att ku^na nog korrt och tydeligen beftämmas.

Likväl kan den fkiijas från arterna 5—-ii: ge-

nom den fjerde långnervens närmare läge åt

yi^ggi^itfepj „oCh därigenom, tttt famma nerV in*

galunda fynes fortfatt bilder yinkelen» Denna
arl



art är äfven mindre än T. plebeja och tibialis,

famt fkilld genom fötternas färg och antenns-

ledernas proportion,

22. T. sETiPENNis oculis nudis nigra ma« '

culatim albicansj antennis elongatis palpisque

nigriS3 nervis alarnm alternis fetolis.j
,

t Sälfynt, Äger föregåendes florlek. ö*
gonen runda, pannan hvit med vibrisfse. Sifta

antenn-leden mer än 4 gängen längre än den,

andra, jämbred. Trenne af abdo mens fegmen-
ter äro naftan hvlta, i fpitfen fvarta. Fjerde

långnerven, är mycket inböjd och går ,ihop med
coftalnerven i ytterfta vingfpitfen. Vingfjället

hvitt,

23. T, PixiPFNNT$ oculis nudis ov^a ci-

nerafcens, antennis elongatis: bali palpisque fla*

viss nervis alarum alternis fetofls.

^ $ Sälfynt , men tagen i ^parning. Snarlik
förra, men Ikilld, Ögonen aflånga , pannan
blekfärgad, uptill föga utftående, fpröten mör-
ka vid" fältet ljufa eller ftundom ljufa hel uch
hållna, med fifla leden mycket brediagd och o*

jämn, i fpetjfen rund. Nervgången fåfom i för-

ra art, likväl med tvärnerven än mer inböjd,
innan den förenar fig i vinglpitfen med coftal-»

aerven. Vingfjället gulaktigt.

24. T. MUTABiLis oculis nudis nigricanSj

abdotnine cinerafcente, fronte vibrisfiis nullis 3

antennis elongatis 3 alis in mare riigricantibus ,

T 3 in
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in jfemina hyalinis: nervö quarto pauUo ante
apicem ajas cum nervdr coilali conjiinctö*

5$ Ej fälfynt i blomftren. Hörer ttll de
ir?hidre arter af oval växt.. Honans rygg är of«^

ta mera grå, haiinens mörkare^ äfvenfom ögo
nen gå nännare ihop på den fednare. Yttre

antenn-leden tre gånger längre än den andra 9 t

fpjtfen innanför lundad, äger lång fpitftg. feta*

Fannati hvitgråj iitän vibrisfaey uptil föga utflå-

ende, xnen fetae verticales lliga ner på fidan af

ögonen» Vingfjället hos Hannen mera fvart 5»

likäfom vingarne, hvars nerver äro nakna, Den
fjefde jångnerven gör en vinkel och utlöper li-

tet ofyanför vingfpitfen. Kroppen är i mån af

fin litenhet, nög hårigV i fynnerhét baktllL —

^

Bör ej förbiandas med T. floraJis.

T. MiNUTA ccuHs nudis nigra macu-
Iritim fubalbicans; antenhis eloogatis : feta bre-

vij alis hyalinis: nervulo transverfo in fummo
apice alae cum nervö coftali conjuncto arcuato ^
»ervd quarto infra angulum fiibcontinuato.

Z Sälfynt fedd i Skåne. Är mindre än for*'

fa. Åbdomen riällan cylindrifk med hvitt fkim-

mer ^^å iidorna. Ögonen ftora. Pannan hvit

m:^'cl. ViWHsfae, foni gå ihop med myftaces. Sifta

antenn-- iéden väi 6 gånger längre an den an»

dra ,
jätnbredf, med korrt feta. I denna arten

tycks ijerde längdenérven näftaii vara fortfatt

31 under vinkeln. Den inböjda delen däraf för-

eiiår ifg i (j vingfpitfen med coflalnerven3

Hdiijiien ökänd»

26. X



rr 26« T. Ambigua oculis iiudis nigrat macu-
latiitt fubalbicans 5 anténnarum articula fecun-

do tertioque/ sequalibusj HUram nervö qvarto

brevi : nervulo transverfo obiicjuo in coftanj fat

procui ab apice exeunte.

$ Stor foin T. leucQcephalä* Munnfpröteii
gula, pannan hvk utan Vibrisfae, men fetae ver-

ticales gå ned på fidan af ögonen. Spröten me-
delmåttiga, med yttre leden i fpitfen afhug-
gen, knapt längre än den andra. Vingarna i

yttre kanten likfom mörkare. Fjerde långner-
ven är korrt, danar en flor trubbig "vinkel, och
går mer än vanligt ut på fiied, faftän rak, till

coftalnerven et ftycke otVanför vingfpitfen. Han-
nen okänd.

27. T. OCYPTERATA oculis nudis Higra

,

antennarum articulo uitimo longisfimo^ alarutn

nervö quarto angulatim incurvato cum neryo
tertio longitudinaii juxta marginem alse con«

juncto.

$ I Efperöds fkog högft fälfynt. Ganlka

Jiten dll-ftorleken fåfom T. floraiis» Kroppen
oval, framtill hvitfkimrande. Palpi gula, pan^-

nan hvit, utan vibrisfaej (ifta antenn -leden öf-

ver ^ gånger längre än medlerfta, räqker ner

om ögonen. Vingarne ofärgade, fjerde lång«

nerven gör: vinkel; defs utlöpande del ; är in»

böjd och iöreiiar fig (ovaniigt) aied tredje iång-^

nerven tätt inaaniör vingfpitieoo

Denna arten fkiljer fig från Ocyptera hya«
lipenuiS genom olik antenn - Ikapnad och vin»

T 4 garnes
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garnes nerygång, varande uti Mnämnde art den
tjerdo långnerven endaft krokigt (ej vinkelfor-

tnigt) inböjd mot den tredj;?^ et ftycke upp på
vingen.

Obf» De arter^ fom hafva än nakna ^ äti

ludna ögon 5 ftå fift i följande afdelning.

28» T. vmiDis oculis hirtis aureo - viridis^

fronte albicantej jtntennis tibiisque nigris,

$ Denna Jyfande art, funnen på kummin
midfommarstjden i Malte$hoIms trägård i ikåne,

ofvergåf i ftorlek de ftörfta exemplar af Mufca
caefar, hv !kf*n den alldeles liknar, men fkilld

genom d^^ ör Tachina utfatte flägtmärken 3

ger defsutom 'ud-^a ögon och olikhet i fjerde

långnerv^ws gång. Ögonen, ehuru v} lårgt åt*

ftiilda, äro ickt- arcte cohagrentes ^ fäfom i M. cae«

far ^« Honan okäad.

29, T; vutPiNA oculis hirtis nigricans, fcu«

tellOj abdomine lattribus pt-dibusque rufis,

laMm teffe/m Fabr, Antl. 309. ?

9 t Snarlik den ofvan anförda T. fera,men
fäkert egen art. Ögonen aflånga. Spröten lån-

ga , med lö fta leden korrt, men med andra och
tredje lika långa , hvarförutan den tiedje är o-

|ämt bred och aflång, Vingarne ofärgade med
jieivgång fåfom i T. fera,

30- X
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30. T. COMTA oculis hirtis nigricans macu-

latim cinerafcensp fcutello ferrugineo; antennis

apice transverfun truncatis i alaium nervo quar-

to infra angulum fubcontinuato.

% Sälfynt i fkogsbufkar i September niånaJ^

bland de ftörre af detta flägte. Pannan hvit u-

tan vibrisfae. Randen mellan ögonen rödgul med
fvart infattning. Ögonen aflånga. Spiöten lån-

ga, de två yttre lederna näftan af lika längd,

ined korrt feta» Thorax har fyra hvitfkinirande .

linier. Fötterna fvarta med röda tibi^e. Fjerde

långnervens del , fom utlöper till coftalneryen

,

är ftarkt inböjdo

Hannen okänd. Denna art Ikiljer fig från

andra lika colorerade genom fjerde långnervens

apparenta fortfättning under vinkeln,

31. T. OBLiCUATA oculis hirtis nigra ma*?

culatim albicans ^ fsutello ferrugineo , antennivS

apice intus oblique truncatis,

% Sälfynt i Efperödsmark. Snarlik förra ar-«

ten och föga mindre , men den hvita pannan
äger tydeliga vibrisfas, fvart rand mellan ögo-

nen. Yttre antennleden mer än dubbelt läng»

re än den andra , på inre fidan på fned afhug*
gen få att yttre hörnet är näftan fpitfigt, Setaa

har lång hårfpits,

32* T. Hi^^MORRHOiDALis oculis hirtis nigra

maculatim albicans^ fcutello apice tibiisque fer«

TUgineis ; antennis nigris : articulo ultimo elon-

T f gato^, v

*) i Arterna aS— 3^ tyckas fjerde långnerven forlfät-

ias under nexvYiwåelnj men ingaliin4a ^^ti arter*

na 33 - 48.
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gato, dilatato ; alarum nervö quarto infra angn-
lum perfpicue defcendente.

å' Benägit mig tilUänd af Hr. Prof. och Ridci
Tkunberg. Arten

,
bar ilorlek och likhet med

X iurida. Ögonen aflånga , betäcka ej hela huf-
vudets iidor. Sifta antennleden öfver 2 g:r län-

gre än den andra ^ bred och rundad i fpitfen

med lång feta , hvars hårfpits är korrt Andra
fegmentet har på iidan en röd fläck 5 äfvenfom
auus och tibiae äro röda. — Den emellan fjerde

och femte långnerven varande tvärnerv (nervus
transverfus ordinarius) är i denna arten närma*
fe belägen ijerde nervens vinkel än i någoö'
följande art. —^ Honan okänd.

33, T* LURIDA oculis hirtis nigra raacula*

tim albicans 5 antennis elongatis : articulo fecun-

do et ultimo sequalibus^ alis juxta nervös brun*

nefcentibus,

Tachim lurida Fabr. AntL 310. 6. Mufca Ent.

fyft. 4. 324. 5'2.

Allmän på Urabeliater i trägårdar , lika

flor fom T. fera, och fåleds bland de ftore ar-

terna. Honan föder i Augufd iefvande ungar.

Thorax har matta linier. Scutelluin röd fvartnar

ofta efter döden. Abdomens fesrnienter äro hvi-

ta vid bafisj äfven med fkimtande Häckar^ Pan*

ilan
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nan fmutligt hvit utan vtbrisfa^* Ögonen gå
mera ihop hos hannen, få att den fvarta ran-

den jämt fyller upp mellanrummet» Antenner^

na röda vid bafis, efter döden ofta fvarta, för-

fla leden tjock , framgående, andra leden fma*

lare, ytterfta ojämt bredj rundad i ändan, af Ii"

ka längd med den andra. N unnfpiöten än fvar-

ta, än gula i fpitfen. Fötterna oftafl fvarta..

Vingarne med brunaktig ikugga omkring ner-

verna, fjerde långnerven fortfättes ej under
vinkelen, men den åt vingkanten löpande de*

len är flarkt inböjd. Abdomens röda fidofläck

förfvinner ofta hos upptorrkade exemplar. Ar-
ten förekommer i några famlinga.r under namn
af Mufcä larvarum^ ^

Var,^. fronte fegmentisque tribus bafi ma*
gis albicantibus : macula laterali rufa vix ulla ^

alis vix infufcatis. ^^^^— Antenner och vingnerv-
gången alldeles fåfom förr nämdt är.

34. T. RUDis ocuHs hirtis nigra macula»
tim albicansj fcutello ferrugineo, antennis iu»

teis: articulo ultimo elongatoj alis bafi infu-

fca tis.

$i Viflas med förra, hvilken den helt nä-

ra liknar, har blåfvart färg 3 matta hvita iinier

å thorax och Ikimrande fläckar på abdomen å
hvars lidor äfven en röd fläck vifar fig. Pan-
nan är hvit 5 utan vibrislae j men ögonen hos
hannen äro vida närmare hvaraiidra^ än i förra
arteno Afven äro fpröten korrtare famt gui-
aktige j mot fpitfen fvarta ^ de 2 yttre lederna

äro
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äro långa och af lika längd. Vingarne vid ba-
fis brunaktige 5 fjerde långnervens del fom för*

enas med coftalnerven, är längre och något ra-

kare än i förra arten.

3f, T. QMSlk oculis hirtis éaeruleo - nigra

maculatim albicans j fcutello apice ferrugineo^^

antennarum articulo fecundo elongato 5 alis im-
macuiatis.

Mufca tarvarum De Geer Inf. 6. 24. 3. t !•

Z S Har flörfta likhet med föregående^ men
munnfpröten fvarta , andra antenn-leden näftan

längre än den fifla , ahdomens röda fläck- j^napt

märkbar ,
vingarne ofärgade, med nervgång få-

fom i T. rudis. Den ikiljes från T. lurida ge«

nom ofkuggade vini^nerver famt genom fjerde

vingnerven , hvars utlöpande del är längre och

ej få inböjd. Ifrån T» rudis : genom olika pro*

portion å antennlederna > äfven genom ftörre

diftance mellan ögonen hos hannen,

36. T. AFFJNis oculis hirtis caeruleo - nigra

niaculatim albicans, fcutello apice ferrugineo

;

antennis nigris: articulo ultimo longisfimo 3 ii-

neari 5 alis imniaculatis,

Mujea larvarum Linn. Fn, 1S39? Fabr, AntL
3Öo« 81 ?

$ $ Lefver med förra 3 hvllken den mäft

liknar s men yttre antennleden är minft 3. g:r

längrt
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längre än den andra, famt jämbred. Scuteilum

hos hannen helt rödt^ hos honan endaft i fpitfen.

Var. jS % paullo major: jnacula abdominis

laterali ferruginea 3 nervulo transverfo in coftam

exeunte longiore 5 recto.

Kommer öfverens med denna art för öfrigt

i alt annat, men hörer näppeligen hit. Till-

gång att jämföra flera individuer faknas.

37 T. yESTUANS oculis hirtls nigricans, tho-

race lineato abdomine maculatim albicante : la-

teiibus et ano scutelloque rufis^ alarum nervö

quarto infra angulum minime descendeute.

Tachina 4 pujlalata Fabn Antl» 309. 4. hit-

hörande varieté.

Är bland de allmännaste fnabbflui^or
^

fom i folbaddet hafva en häftig och pipande tlygt^

bredare men knapt längre ftorlek än husflugans.

Ögonen aro hos båda könen ej vidare åtlkillda^

än att den vanliga fvarta randen upptager hela
fkiljeväggen. Spröten fVarta^ fifta leden truL-

big, dubbelt längre än den andra^ med lång-

fpitfig leta. Fjerde långnerven gör rätlinig

vinkel, fortsättes ej under hörnet däraf, h vari-

genom denna arten kan Ikiijas från T. valpina

Var. j3 abdominis lateribus totis rufis.

..^
^ Far. y;
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Far, y abdomine vix"ferragineo, "zm '%^n'^

tum rufo. Gariika iiten,

33. T. vULGÄRis oculis hirtis nigfa siiara^

latuB cinerafcensj fronté älbida: vibrisfis abbre-

viatis ; antennis iiigris: ärticulo ultimo iineari

longisfimOg alaruiii nervulo transverfo cum iier«

vo collali conjuncto fubrecto*

^% Högft allmän i Augufli; fm al are och nå-»
^

got mindre än förra. Munrifpröten fvartaj hiif-

vudet fraixitill hvitt , iiptili föga utilående , har

vibrisf^ i fanimanhang med myftacts , men af-

taga innan de hunnit högre upp. Ögonen af-

långa. Spröten fvarta långa , Ma ierien väl

6 gånger längre än andra 5 janibred. Thorax
har matta iinier ^ abdomen ljusgrå m'ed 4 ftun»

dom tydliga fläckan Scuteilum i kanten röd,

Fjerde långnerven förenas med coftalnerven (ic«

ke i famma punct med den tredje) i naftan rak

tvärnerv, litet före vingfpitfen. Vingfjället

hvit. Benen fvarta. Bör icke förblandas med
T. comta och defs likar.

39. T. LONGTCOUNis oculis hirtis ob^onga

nigra macuiatim cinerafcens j antennis n.igris^

articulo ultimo lineari iongisfimo , aläium ner*

vuio transverfo cum nervö coftali et cum nervo

tertio ante apicem alse intime conjuncto rectOo

% I Skåne fälfynt. Ä^er T erinacei längd^

snen tjockare med cylindrife abdomen, fom bar

gråikimrande fläckar. Pannan hvit, öfverft myc-
ket ufcftående ^ förfedd med vibrisfe, Ögonen
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fmå, afiånga» Vingarne färglöfa. Hannen o-

känd.

40. T. AssTMiLis oculis hirtis oblonga ni-

gricans, antennarum articulo uitimo longisfimOj

alarum nervulo transveifo cum nervö coitali coa-

juncto inc.uryato 3 pedibus nigris.

^ Munnfpröten i fpitfen gula 3 pannan hvit

sned vibrisfas. Antennerna långa , yttre leden

järnbred öfver 4 gånger längre an den andra«

De röda ögonen äro endaft genom den fvartrö-

da randen åtfkillda i vertex. Kroppens fidor

Höta i hvitt. Vingnerverna brunaktige^ den

fjerde ej forrtfatt under vinkeln går med fm
tvärrerv ut till coftalnerven (utan att med tre-

dje långnerven förenas i famma punct) näft of«

vanför vingfpitfen. Vingfjället mycket hvitt.

Skiljes från föregående genom korrtare an-

tenner 5 mörkare kropp och vingnerver , famt i

fynnerhet genom fjerde långnervens direction.

Honan okänd.

41. T. OBscuRA oculis hirtis ovata nigra

maculatim cinerafcens j antennarum articulo x\h

timo elongato j alarum nervulo transverfo cum
nervö coftali conjuncto incurvato^ tibiis ferru-

gineis.

i% Tagna i parning. Storleken fom Vu
domellica. Liknar mycket näft föregående art^

faft mera bredlagd, pannan fmutfigt hvit, och
Abdomens fläckar grålkimrande» Suctelium ock

tibiae
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tibiie rödakfige. Antennfetan är till medlet li-

ka tjock ) Hutande fig i en fin lång hårfpits.

Far, 0 ^ abdominls fegmenti fccandi late-

ribus rufelccntibus 5 pedibus nigris — i allt an-

iK.t lik denna art^ men kanil^e Ikilld?

42* T. DUBiA oculis liirtis rufis ovata ni*

gra 5 abdoinine mnciilatim aibicante^ alls hya*

linTS : nen-ulo transverfo cum nervo coftali pro-

pe apicem alse conjiincto incurvato.

t Funnen med förra 1 Efperöds trägård.

Pannan hvit utan märkeliga vibrisfae. Ögonea
ej vida åtfkillda hafva (Vart ll\iljovägg, Siftä

äntennkden jämbred , 3 gånger längre än dert

andra. Åbdomen täthåiig med hvitfiiim rande

fidofläckar. Benen fvarta, Vingfjailet* hvitt.

Skiiid från T. obicura : genom fvartare kropps*

färg j närmare hopgående ögon 5 fåfom Ock ge-

nom fjerde långneivenS inböjda del ^ fom när-

mare till vingfpitfen går i förening, med coftäl-

nerven. Ifrån T. atrata : genom antennefnäs

proportion 3 vingfärgen 3 cch fjerde nervens di-

rection.

' 45. T. TREMULA oculis fubhirtiS fubcvlitl-

drica caeruleo atra immaculata ^ aiis infuTcatis*

bafi et fquama flavefcentibus. Pan*

Tachim trsmuta Fabr. AntL 310. 9^ Miifca

Linn. Syft. Nato 2. 991. 77. *)

i röangä iadividnei* af TéciJnö tremnla och föl-

jande arter lii-nas ögOfeen mer faller mindie håri-

ga , itandom na"kua* FörWodeligeu ntjQiteg hårif^-»

heten hos ciesfä fi.arate an hos öndra ,
genom nå*

got deras egna lefnaasfétt f eileir genom annan iilh
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$5 Pannan hvit utan vibrisfe. FÖrfta an-

tennleden litftaende , den fifta knappt 2 gånger
längre än andra, Abdonien är in böjd. Vin»
garne ftöta i IVart. Fjerde långnervens utlo*

pande tvärnerv är nällan rak. Vingfjället guk,

44/ T. LATERALIS oculls fubhirtis oblongo-

cylindrica nigra , abdomine lateribus rufo; ali«

infufcatis,

Mufca lateralii Panz. Fn. 7. t. 22.

Mufca rufo-macutata De Geer Inf» 6» 27. 7^

t I. f. 9,

^% Pannan hvit utan vibrisfx. Palpi gu-

la. Sifta antennleden jämbred, näppeligen dub*

belt längre än den andra. Hannens vingar äro

mera fvartaktiga än honans.

4f. T, ATRATA oculis fubhirtis ?Eneo • ni«

gra 5 %\\% nigredine tinctis : bafi et fquama fla«

vefcentibus , nervulo transverfo cum nqrvo C0'«

ftali in apice al;^ fere conjuncto fubrecto.

38 Fångas i gräfet i Junii månad vid Fo«
elfSng i Skåne. Stor fom husflugan. Pannan
vit utan vibrisfsB. Hannens ögon aro (i detta

(lagtet ovanligt) nära hvarandra i vertex, men
honans vida åtfkillda. Spröten korrta , de tvS
yttre lederna af nällan lika längd. Hannens
vingar äro mörkare än honans, men hos bägge
gulaktige vid fäftet. a)

K.V.A.Handl IVQvart. U Var»

«} Oftft blir man ^arfe tinder nppfticJcningea af Ta*>
clua*ayterna, till »x, X, atrata» fifT^afo» af a^dx»
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.
fVf« /9 feta artejuianun yslidiorej extrof^

fum breviier capillari. An diveifa ?

46* T. NiGniTA ociilis fubhirtis ovata oB*

Icure alra immacuiata) Tquama fubtlavicante, a*

larum nervö qusito curvatim inflexo in iipke

al^e cum jiervo colhill conjuncto*

^? Träffad nuian 1 bloinfter. Äger mj^c-

ker nära flagtflvap med föiT?i^ men fäkerC egen
art. Bufvudet ,åiom dennes , m^n kroppen ät

biåfvart ^ enfärgad, Vingarne utan färg ; ijei*

de långnerven formeraf ingen vinkel, uun in»

töjes Ull vingfpitfen ihop uied collainerveni

47. T. ALBrcÅNS oculis fubhtrtls ovata for«

dide alWcanS : regmetjtis apice cineréis^ tibiis

ferrugineis; antennarum artieulo ultinio longisfi*

$sio t, alarum neivo quarto incurvatö cum nervö
'Coftali in apice tklx tonjuncto»

t GarJis fällfynt I Skåae* Kroppen tjoc»

kare an hos förra öfveralt ofverdragen nied

fniutfigt hvitt Ikimmér^, dock har thorax tva

xygglinier och fegmenterna en grå kant^ i an*

3nau däremot hvit utan vibrisfe. Randen rfiei*

lan ögoneii rod, Spröten innerft röda , yttré

leden Ivart, mer an 3 gånger längre än den ari«

dra, Vingarne utan firg, vingfjället gulaktigt*

Sv^Tuigs-ilHgi^rf*, Ätt gfnom tryclcning pa Jbuf*

<vodets {idet ^ en bUfa ifrån antenn errias fålte öp*
itiger, b>il':eB an fötlSimser, ån qvÄj:ftad»iår> ocil

h'i\x icke txU ikl»»^isfesrlte,
•
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48. T. FLORALis oculis fubhirtfs nigra ma»
|;ulatim cinerafcens , antennis elongatis media
4ut^^.;., aiticuMs, dupfcu^ lijtiniis v fubceqii^libus

tquania brunhéfcenÉeY ^siljs bafi infuftah's"r*ner*

vulo transvéi^Ö "töA ^riérVÖ ''coi^äir ante apicem

aiat? conjuncto fubrecta^^^,

S$ Åt en gaivfittl^HteTr art 5 och innehål^

ler de mlnfla indivlduer af Tachfn-fiä^ti^t* Pan»

nan fmutiigt hvi£ utan vibfisfae. Ögonen llora^

intaga nällan hufyucje^ts ft4pr ,^ hos hannen när-

mare hopgaende, Lmlén^^f&rn (Ivrijer dem i ver*

tex är rödlett. Spröten langa, förlia ledefn^

IgtXia v den yttre bredi^gtl^^-Knapt längre än deix

istndra^^ ;£vart. Abdomens förfta fegmen t är al-

tid fvart ^ de öfrige upptill rgi^å med iammanlö-
p«nde fläckan * Vingarna ti3Hföfkft^re vid bafis^ ftö-

t» itibetfdligt I fvart. ifiHi

nerVo^longitUdimll qnarto tertioque

'iH-eodem- puncto cum nenvo coilali conjunctis.

rbr. y abdominis fegmentl 2 & 3 lateribus

^rruginéis.

' " AfimBrlin, Bägge desfä vlrietetet höra fan*

.aoliH^^ili egna obefkrifna arter , men hvilka i

anfeende till briöande tillgång af frilka exem*
plar icke kunna närmare befläuiroas. Deras be«»

Jkrifning torde dock nära inträffa fned hvad
T. floraiis finnes anfördt*

U 2 ' A'r^



'JirteKj^lmf 'pb/'M l[S^^ arm
Lafv a r n é s Jatmlj f

af

ERIC ACHARIUS.

CeNOMYCE. Jpothecium orbiculatum ctm^fe»

xum capituliforiiie imoiargina»

tum 5 ambitu afilxum^ iubtus lU

beriim, tectum: Lamina prolige»

ra in ambitu reflexa, intus fimi»

lari. Thallus cruftaceo-cartslagi»

ti neus foiiaceu» (rarisfime unitor*

mis) podetia iifiulofa, laminam
pr0ligeram apice gesentia^ pro*

lerecs.

f Phyllocarpét. Thatlo foHaeeo ioiaSB

imhruato^ podetiis JubnuUis vel brevhfmii»

*) S« »lutet a£ Söictgåenåe Qvartal,

g) Xm denna underdelning bånfOras «f mig drLaf-
Tar af Andra Flocken , hyilkas apotbecia immet^
imå. knappar på andan af bålens grenar^ ell^r på
egne ftaft filtande, och till någon Ån del Sro ai

bålens fnbftans fammaniatte , äntli gen nppå be*

klädde eller invändigt hjiftade tm iobittflt *l

lika färg o«b natur.
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"

•'G xuti f o r^m I S f thallö rötunäato-l^^

ciWnatb^ åpotheciis fesfilibus minutis globofis

conglomeratis fubfufcis.

? - Växir isä jördjeix Viäi^Lyngentiiui i Norrfkft

• (R C]^i p il y iH a • ^ha11(5>\nicirp^ cre-

jpiicibiii congiomérätisque fufco^nigns. ^ ^
Träffas pi jöfden och på ruttna fiubbar.) .

Var* • idfpitma: lacini?s läcero •crifpis laete virldl»

biis; apOthecii^ fubfesElibua cönglomératU
lubrugofia rubris*

Få fienar^ blaod mosfor^ täckta med dem
éllér något jord.

* C. f t r e p f i 1 1 s : thallo lacimato, laciniis

erectis confertis inultifidis linearibus apice cr>
fpis incurvis; apotheciis fubfesfilibus margin
nalibus fubglobofis fufcis.

,

Är med fin artförändring funnefi på mof^*'

lupne berg i ÖfterGötland^

Var. ptumofat laciniis confertiafime imbricat!$

tenuislime fimbriatia crifpis fiåbtus pulve®
fuleniia.

.^C. eoralloideat thallo laciniato^ hciniii
iiaeanbtts diffufis famofis apice palmato*digt*

¥3



t heciis '

t;öiifertis 'éx^rminaii|>as iab?fe^|gl|^

c a I c 1 c o r n 1 s r thano pifofunde lacinia*

tp^ ]acim|s^fubHnear^

ciis marginum fesfilibus iubn§^

nen på Öland.

' phöriim ev cy Iindraceis . elpngatU

C. d a,m ^ c o i s : tballo lacerci^«Iac^iatD

"iåHttnl^Titltfiili(^is'^&^ crifpis, " fa*

fciculis pi lorum^nigns fparlis cUiatis;' fcyphi»

turbina to - cylindraceis denticulatij^.j .ap^thee^^^^^

Träffas på jord af förmultnade möstor vid

Var;!!



v

t^kOj ^Oci. Nov, Dcc. 2gr

elongatorum IcypiiorurDque exoietonun terrhi-

nalibus fcypluiHferis, -fcyphuiiscjue tenninali«

bus denium foliaceo-crifpls,'

*C. cervicornis: thallo ]ac<^ro • Iacm5ato 9

lactniis erectis mu'tifidis anguftioribus niTi '^i*

^nc fiibdentotrepm?iis, podétii^ cyllndriGis bre**

Vibus, fcyphi^s ip^rrvts (i1'!^tjito - peltritrs y apö-

tbcciis in^vTginU^ti^ ifesixiibiis • fofcot 5>}griii

.

- z.:. i;u.i.i:.i> ^-
"
" ; '

Ar funnen pa bf*r£r o^K Itenar fiigot be«

klädde med jord ^( förmuUnade mosfor

$ öfterGötland, ^

Var. ^'prö^j^-r^f^^^U ti^é^ c ccntro fcypKo«
"^'Äm fimjiUcftD repeUtQ*proliferi§, fcyphis
itiTiovatis, '

''^
'''''''

* P aj^ c hjtj^ th lacefo - laciniato, laci«

lins pin;\atifi^ crenulatis lcyphi«

^qbcanpqis 1^^^ in podetia vemvU
(Cofai''ranTofa apice denti<;afata iabr-untibys ; a«

potbeciis denticulorum terminaiibus mänati»

Förekommet å jorden fclanå mosfor pS
berg i Ikogar.

yar* €et^ari0ei po4etS!s lelpngatis cylitt4ra«

ceis lavibui ramofis , fertiiium apicibus in«

ausfalis fubistegris turbmatis ; apotbecils tei*

U 4 mint*



jiiitialibus magnis fubpeltiformibu» diluter.

- ^ij^^if ftfnnén i Finland* 1

C*. |^;^>i5i>jl a t a ; thallo lobato , laciniis im^é

bricatis parvis incifis crenatis , podetiis bre-

vi bus e bafi fénfim in fcyphum cyathiformén
ampluu) dilatatis 3 apotheciis demum maximis

. conglomeratis fufcis.

Lic hen pyxidaius. LiNN,

Växer allmänt pä marken i feogar på berg
och niofslupna ftenar, famt förekommer
hos ofs under följande märkeligare för*

ändringar*

Var, ^ fmptex: podetiis albo « cinerafcentibus e
bafi anguilata fenfini in fcyphum amplum cam*
panulatum margine integrum diaphragraat*

concoiori claufum dilatatis.
^

^ exilis : podetiis fcyphiformibus, fcyphis par»

vis fubfesiilibiis carupanulatis fubintegriSj dia«

phragmafe nigro,

^ fmbriata: podetiis e bafi anguftata fenfitn

in fcyphum campanulatum margine argute fct*
^^

rato-dentatum fubllerilem dilatatis.

Jjkkm fimbriatus. Linn.



- topfiyra: podetiis bafi cyiindraceis, fcyp*

his ampiis dilatatis ^ margine foliaceo - cri.

''^pis^ apötheciis fquamis fubprolifantibus hu*

mixtis fesfilibus,

- * Pocillum: podetiis e bafi cräsfa fenftm \tt

fcyphum dilatatis , fcyphis casGo - virefcenti-

bus verrucofis 5 margine fubintegriä vel ex
apotheciis minutis fufcö-nigricantibus fubden»

ticulatis<

Är hittils endaft funnen på Ölands alvardr

r- ^ fyntheta: podetiis bafi cyiindraceis fuperne
in fcyphos dilatatis, fcyphis margine-inte^gfi*

dentatisque fubfterilibus proiificatione inno*
vata fcyphuliferis, ^ " -^

^ iuhercutofa: podetiis e bafi ferifim in fcy*

phum dilatatis , fcyphorum margine fubinte»

gro fimplici proliferoqué ; apotheciis fesfiK*

bu8 eievatisque magnis fufcis.

• coccifera: thallo lobato , lacitiiis imbri*

catis parvis , podetiis brevibus cyiindraceis

obconinis, fcyphis ampiis integris s apothfciii

demum maxim is conglomeratis coccinQi3.

Lichm cociiferuu LiH!^*

Träffas på kala torra backar i feogar på
berg och ftenar med följande hös of»

anmärkte förändiicingar,

U f ^ Vsr, *
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Var^ f Jtemtnsktina : podetiis Cylindracej^i fe^

fesfilibus j^levatisque ftuipl^cibj^S

" cqnglbmeratis. ~
,r.',Hf?;.';Tl,

^ ^ jjj}3^^a; podet.iis,:cras^^0^^ .obconicis, fcypbis

•1^^^?^%^ ^ ^^^^^^^^^^^ .pt oJigcafiAvie ilm-

^ jffi^i
repet i ta , fcyphiferi^ , ,

,fui?ft$^i i lihus

"cöibnatis,

fc^^^phis rlilatatis e d^phri^gmate & margme
arfoJkciPO^criCpo apotheoiisumiKTiiiis podiceiiatir*

^ripi^vreaato^^ demum pföiiferis* n
^

i m

%icfien (omucopmåef^ Link*: ;^;.:

C dc f Qj:m i s X; ihall<l>i lobato ^ latiniiÄ imbrk^

ttSr CTa^ifS feibventricofisrapioe i» .fcfp^um oh*

tufe dentatum dijatatk^ apptheeiis: c^^^

^ Foréikömmef pl befg ocb afv^tt Mra ina>«

kéh i gamla' ilcögar, fårat under följandlc

farandxingarii^-^^^^"-'-- >
- ^

yan * crenutatas podetns elbngatis crasfis ven«

gonechai ^oåétiW' e\ong%t\% e 'h^ti furfÄ



digitaia pQcMifs' ' cytindraceis in fcyphum

®%i?}^^pPå£i^ y. appAeciis
.
ter*,

^ffliiiiilbuf^ianäe^^^^^ obf^uré rubrik*

f C. coccoce p b^4^¥ i %2mllo^|yjttö , laci*

niis iinbricatis niinutis incifo - crenatis
, pode*^

- in 4'c5^j^?^^ermii^ä1f^^^^ margine mina-

^o^^^^iöiri^i^fSaiJäncfé^ pä
jorden vid bergiga ftällen^'"bch H!iilan en*

daft vid Fjällarna, i Dalarne ännu fundne,

iVar. * bdlidijlora: jyMitWi fqtiämiilöfis prolifica^

tione rainofis demum fubventricofis j ramis,

. fcyphip^sj -äpö^beciis i

minUtti confertisfirnfs "cÖTiglo cocci^eis»

uu* *På^*iLålmåi*d^h i 'Öllérgötlahd.

'^^fquarnis ere^^ incurvis undi*
"^<jUe veÖ5ti3>, fcperne apotheciis itt

apicibds faftigiatis capituiiformibus majpribus
conglomeratis. — Vid Särna.

m^^^iirhpiättférä^ jpoaetiis cyliiidncis prolificationé^
'

^fimo(fi§ f^itolöfo • fcabridis i fcyphis cylinv
-"-^ '

draceg* /



> draceo-furbinatis^ apothé^cHs ittargfniltib^^

litatlis-miiiutis con^å%iefcalis feo^ de»

inum oblongis ventricofis in aprcé' injpré&S»

iufcefcentibus» Vid Fiäliarna.

gradiUtitäi^ pödetjiit cylmdricis tennioribu»
'Kabridis in fcyphum iampium
loliofo - cflfpum nVargineque iöhge ratotum ,

ra d ioi um fili formium ^ijcyphis inteiJtis denta«
tisque , apotheciis minutis folitarii». ^ Pi

^ ödemarkerna vid Fjällarna* o v. > ^

^ j;
'

' ' {",
, ,

"'
.

;

'i *"* i'

^ n J f
? '

^'

r-'

^ "C^ b a Cji i l a ris: thalf (^^ lojbato UaJnim im*
bricatiå po^rvis (ii>w^tpfincf{i3>^ rflO«»

detiis eloflgatis f^ifpfrjftibuS;
, fii^ fcy#

phis terminalibus cyiindraceis vel nuUis inte*

,
gerrimis ^ apothecii^l^ . capituiiformibus cocci«

Förekommer med fina förändringar meren^
dfeis på, ruttna flubbar*

l^^ar. * opo/^-zj^a : podetiis elongatis eylindricis,
" fcyphis obfoletis , apptheciis terminalibus ca*

pitatis niarginalibusque fesfiUbus. majoribu»
badiis demum furco-nigris*

^ ^ måcitenta r^oåetns breviufculis fiHformibu»

fimpticibus fubdivifisque, fcyphis nulli^j; ap^o^

theciis terminalibus {ublbiitarfis coccineis de*

mum iufco-nigricantibus.

fcoUcina: podetiis ventricofo-fubulatis fim*

plici bu§ jy^xafG^ntibus g^anulpfu j icyp^*



uulHs ^ apoihecio tcrminali fiibtbUtatio rninii-

to fufco, —^ Pä gamla gärdfeigårdar.

^ Jlyracella: podetiis termisfimis furfum atte*

fiuatis fimplicibus albis , fcyphis cyiindricis

antinutisfimis, margine integcrrimo rubro.

^ * brachytes podetiis brevibiii^ cylindricjs fiin^

plicibus albis ornnibus fcypbiferis ; nvarginss^

fcyphorum demuin fubdilatato apotheciis mi-

nutisiiniis coccineis coronato,

C. p u ! V i n a t a : thallo e lobis mlnutis den»

fe imbricatis pulvinato orbiculari amplisrimOj

podetiis elongatis niollibus flexilibus iimpli-

bws demum ab apice lacero-fisfilibus , fcyphis

pinioruni cylindricij, jnargme integio fufco

tandem fubdentato.

Är funnen på hedar och ödemarkerne i

Oalarne.

Cv Cornuta: thallo lobato» laciniis imbrica-

tis parvis lobato-crcnatis^ podetiis elongatis

cylindraceo*ventricolis acuminatis fcyphiferis-

que demum ramofo-fubdivifis , fcyphis cylin-

dricis fubintegr^s, apotheciis marginum minu-
tit fufcis.

iiehen cornutus. LiNN.

Växer på jorden i Ikogar på berg och fle^

nar , under följande i Sverige anmärkte
betydligare förändringar

:

Var..
*



m ''t^l^j^ 039 Nik. Vet.

Van * thorMu^ podetiis longis'^ ftÄ|H^ttfé^5fiiIi«

forniibti!5v ieitilium icy|)his margftlé' ftffco*

fubdenticulatis.

ImhrfcsiUs: podetifs longisfitTilsyriSiplftjtbus

Ventrkolis acuuiinatis fiiWleriUbus.' ^

^ prbhöfadalis: pmletik (uhfimplkibCli crasik

cyliodracels fqUamulofis obtufiS öbffilete fcy*

phiferi5^ " '
'

Ci r a d i a t a : thallo lofea to j laciniis imbr|«

catis fpariis intifO'CreÖafis crifpulfs podeiiiS

elongatis teretibus apice obturmfculis icyphi*

ferisqUe , tandem ramofis, fcyphis cyatbifor^

itiibus fubintegtls demum irregulafibus digh
ialo-fadiatis ^ apotheciis mäjoriöUs fufcis.

Träffas på ruttna ftubbar och blotta marken
på ftenar och berg , under följande hoi
ois bekanta förändringar. '

Var. ^ höhscMjia: podetiiS fimphVibu^ filiforJPiblS

obtufiulcalis ^ t|uibusdam fcyphiferi$ . Xcyphis

iubirttegris ^ ax^otheciis margir4alibus, fesiUibu«

eievatisque*

.-^^ nBmoxyna i' podetijs ramofis erectis Jfcy*

phis inbnuUis ; apotheciis capitatis fimpiici^

bus eoriglomeratisque,

- - actimta : podetiivS cylindrJcis apice dilatatis

in fcyphum fubinde irregularem radiatuin, ra*

diis erectis iria?C[Ualibus iteriiibus fcrtiiibu»
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* C e cm o c y n a : thallo lobato , lacinns im"

bricaiis parvis incifo^crenatis
,

podetiis elon»

gati.s Qyliticitact is acuniinatis fcyphiferisque> ^

l\ib-fcyphis coarctatis ^ tandem ramofi^ ^ fcy-

phis cyathiiQritiibUS denticulatis ^ apotheciis

pinnes i Ikogar blandl tnosfof på ni:ukcn å

berg Och fteriar» Inhämlke förandriiii^ar

at denna art äro följaade cndafl ofs hc'^

kante*

.Var. graciUs: pode tiis eloragatiS iVrictis fil i för*

mibus attcnuato*acumjinatis diemum ramofiSj

tjnibusdam fcyphiferisj apotheciis in fcypho"'

rum dentibus radioiis tenninalibus.

Lichen gracilis LiNN,

lii. /ttSK/fl/a,- podetiis tamofis, rami* fubulatis 5>

tVrtiiium apotheciis capitatis minutis^ Icyphit

jnullis.

Lichen fuhuJatiés, tiNN.
,

•C. gonorega: thallo lofeato, laciniis imbri«

catis mtnutis crénatfs, podc-tiis breviufcwlis cy«

Jindricis prolificatione ramofis 3 fcyphis parvis

icyatliitörmibus brevit.er denticulatis perfiften*»

tibus^ apotheciis minutisrirriis fufco »" nigris.

Förekommer merendels på ruttna ftubbaf

men äiVen på marken i Ikogarj^ under

fi^ljande férändringar;
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^ar, * cenotea: podetiis fubventricolis albis pul%
verulentis e inargine icyphorum repetito-pro»

liferis, fcyphis infcrioribus perviis^ apothe*
ciis denticuioriim iBiriutis nigris*

" * hlaftica: podetiis cylindraceis albo-palle*
fcentibus fcabridis prolificatione ramofis, fcy«

phis pasfim obfoletis; apotheciis in ultims^

ramulis majoribus fubconglomeratis dilute fu-*

fcefcentibus.

^ * trachyno: podetiis cylindricis, proHficatJo*

ne ramOiis, fcyphorum margine radiato-fim*

briato, dentibus pasfim longioribus acumina*
tis öerilibus.

_ * anomoeax podetiis cylindricis albq • ciiiera*

fcentibus ramofis , fcyphis fubobfoietis , ulti»

rnis dilatatis fubdivifis j apotheciis leminaH*
bus nigro-fufcis.

C. allotropa: thallo lobato , laciniis im*

bricatis parvis incifis lacero^crenatis, podetiis

ciongatis cylindricis tandem ramofis , fcyphis

cxpanfo - dilatatis fubcrenatis demum evane*»

fcentibus , apotheciis fufcis.

Träffas under följande förändringar i lkogs«

marker på ftenar och berg beklädde med
något jord eller förmultnade mosfor,

* turhinata: podetiis fubimplicibus, fcyphis

turbinato - dilatatis in margine fubcrenato a«

pothecia majora fesfilia podicellisque clevat»

proferentibMs,
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^ * vertidUata, podetlis cyiindricis e diaphrag-

mate novis fcyphis foiitariis aggregatisque

repetito-proliferis.

b- * lomagöna^' podetiiis cylizidricis e marg^né

fcyphorum denticulato lepetito-proliferis fcy*

phiferisquCo

- * crifpata: podötiis ramofts ^ ifcypliis prolifi«

catione evanefcentibuSj fummitatibus ramulo-

xum dilatatis brevisiime digitato-denticulatii

cnitatis^ apotheciis minutis terminalibus.

^ ^ corymhofa^ podetiis iöngiufciilis cylindrici»

raitlöfis rigidis, fcyphis prolificatione evane-
fcehtibus ^ fumJBitatibus ramorum attennuatis

digitato ^ corymbofiä^ apotheciis minutis ca«*

pitatiSä

fpärasfås pödetiijs cyrindfaiCeis vehtricofis*

que fqiiamöfo « fcabridis fimpiicibuSj fcyphO
terminali evatielcente inqlie ranios fimpli«

tts fafeiculatosque ramtilofos fubfaftigiatos

C. okycetå: thailo fubhtiiiö pbdetiis åg^

gregätis turgidis cylihdraceiÉ erectis i-äiTJofift

älbis^ rami^ fiibfufciciilatia flircellatis acutis

fterilibus ad avilkå isnperforatis ad apkei
nljgiieantibus.

förta
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Förekommer på berg och kullar täckte

med jord och mosfor.

C . u n c i a 1 1 s : thallo fubnullo , podetiis ag"

gregatis albo - virefcentibus, ramis brevibus

patulis, apicibus fubperforatis radiato-denti»

culatisj denticuiis fufcis.

Lichen mciatis. Linn»

Växer allmlint på bara marken vid berg
och i gamla fkogar«

Var.*;* dierna: podetiis confertisflmis erectié fa*

perne fubdivifis fiibimperforatis, ramis ftric-

tis adpresfis rectis faåigiatis bifurcis acumi*
natise

. holacinas podetiis ramofisfimis ramis ramu-
lisque patulis implexis attennuatis apice im*

perforatis bitri-furcis nigricantibus.

*

C. a dun c a: thallo fubnullo, podetiis aggre*

gatis incanis vage ramofis apice axillisque

radiatim uncinato - fpinofis perforatis, ramulis

terminalibus fertilibus fubdigitatisj apotheciis

capitatis rubellis.

Finnes 1 fkogar på berg och på marken i-*

bland mosfon

C. f u r c a t a: thallo fubnullo, podetiis rigidis

attenuatis ramoiis ad axillas imperforatis, ra«

mit
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mifi furcatis; fertilibus fiibcorymbofis; apothe*

ciis capitatis fubgloboQs nigro - fufcis,

Lichen furcatus, Linn.

Är med lina åtlkilliga förändringar allmän
i fkogsmarker och på berg,

ar. * fpadicea : podetiis erectis fpadiceis fleri*

libus nudis ramofis fubdichotomis furcitis

,

fertilibus crasfioribus apice fubdivifis dif^ita-

to-radiatis, apotheclis convexis fubfufcis.

Jlricta : podetiis erectis albis nudis fubfim*

plicibus apice furcatis omnibus fertilibus^ a»

potheciis nigro - fafcis,

epermena: podetiis erectis albo - cinerafcen*

tibus nudis fquamulofisque ramofisfimis furca*

tis attenuatis, demum incrasfatis fterilibus fer*

tilibusque, apotheciis lutefcentibus fufcisque.

. * recurva: podetiis erectis albicantibus fuper*

ne ramofo - furcellatis fquamulofis , ramulis

ultimis recurvis flerilibus.

. * incrasfata: podetiis aggregatis flexuofis cur«

vatisque albicantibus, apieibus fterillum fu«

fcefcentibus diiatatis laceris , fertilium multi*

fidis fubdigiratis^ apotheciis capitatis fufco*»

nigris.

* pungens : podetiis cinereis ramofisfimis nu*
dis fragilibus in caefpitem pulvinatum conge*
ftis, ramis attenuatis, terminalium apieibus

(ubfeitilibus nigro • fufcis*
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^ ^ fpmöfa: podetiiS cinerafccntibus elongatis

ramolls, rainis laxis diffiUls curvatis flexuofis

?etrorfuim fpinuloiis spice unciiiatis ^ fertiiibiis

digitato -r r-icemofls
^

apotheciis capitatäs palli=

de iiiteo " fufciS.

C. r a n g i f e r i n a: thailo fubnullo podetjif

teretibus eyectig ramoiisftmis cinerafc^ntiUi^s

aci axilla^, fubperforatis, ramulis ukimis api==

ce deflexis^ fertilium apotheciis fub^uatemii
giobofis n^inutis fufcis»

l^ichen rangjfmnus, Linn.

Träffas på bergiga ftällen i fkogsinarkejr

befynnerii.gea i' Lappla-nd.

V*^% f^tvatica : podeti;s albis j ramis inferiori»

bqs diftantibus deHexis^ axillis perforatis^

tercninahbus fuberectis^ apotheciis rufis,

^ ^ dpejlris? podetiis albis raniofisfiniis^ ramu*
lis" iiiipiexis poncatenatis fubfVeriiibus , axil-

lis pasfim perforatig dijatatis ftellato - radia-

tis, terminaiibus thyrivim denfum formaniibu»*

'-^ ^ räcemofat podetiis albo - incanis, ramis in^

feriorilus diftantibus axiilis perforatis, ramis

racemofo • corymbofis 3 apotheciis fubgiobofis

confeitiufcuiis fufco - nigricantibus.

* mrta,^ podetiis einereo - fpadicels rugofo*

fubpulveruier-us, ra^nis ramuh*sque curvatis

ad apiees incrasfatjs lacero - fubdigitatis^ apo«

theciis minutis nigio- fufciSa;
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C. v e r in 1 c u 1 a r i s : thallo fubnullo, pode-

tiis albisfimis fubfiliformibus fubulatis flexuo-

fis proflratis fimpliciufculis*

Förekommer ibland raosfof på gräslupna

marker befyiinerligen i Lapplka fjällarna.

fti Helopodia, Thallo foliac^o tohato im"

bricatQ^ podetiis cylindricis fmplicihus , cpi-»

ce fuhdivifis apotheciis^ue fungiformibus ma^
jvribus terminatis,

C. c a r i o f a : thallo lobato, lacinlis tmbri»

catis rotmidatis inclfo - crenatis, podetiis ca«

riofo • cancellatis Icabris apice digitato fubdi-

vills, ramis faftigiatis^ apotheciis confertis

atro • purpurafcentibus^

Finnes fparfamt på öde marker i Smoland
och ÖfterGötland,

C. fymphycarpa: thallo lobato, laciniis

imbricatis rotundatis incifo - crenatis, podetiis

breviufculis cinereo-fufco-yireCcentibus apic0

fubdivifis, ramis brevibus faftigiatiss apothe«

ciis conglomeratis badiis.

Träffas på marken i fkogar och bergstrakter*

C. b o t r y t e s : thallo lobato, laciniis im«
bricatis anguftioribus erofo-crenatis, podetii®
palHdis rugofo^ granulatis fubdivifis, ramis
terminalibus faftigiatis 3 apotheciis fubpeltatii
fimplicibus iiUeo fufcefcentibus.

Förekommer pa gamla ftubbar*

V 3 fttt
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ftif PycnothelU. Thallo crujlaceo unu
formi^ podetiis fiibfimplicibus brevibus,

* C p a p i 1 1 a r i a : thallo cruflaceo uniformi
granulato cinereo, podetiis brevibus ventri»

cofis fubfimplicibiis glabris aibis, apotheciis

minutis lufo - fufcis^

Finnes på bara marken fåfom vid dikesgro»»

par och landsvägar.

B^OMYCES, Apotlmium orbiculatum convexum
capitulifoime immarginatum foli*

dum fesEle indutum: Lamina pro-

ligera reflexaj iutus fimilari. Vial*

lus cruftaceus unilormis, podetiis

folidis brevibus molli bus apothecia

fuitentantibus inftructus,

B. r o f e u 5 : crufta uniformi verrucofa incana ,

podetiis brevisfimis cylindricis i apotheciis

jfubgiobofis dilute carneis.

Lichen hmmyces, Linn, Suppl. Pl,

Förekommet på mager jord och lera famfe

liptorkade dyagtiga ftäilen,

* B. r u p e s t r i s : cruila uniformi rugofo • gra*

niilata pulverulenta aibo » cinereo • virefcente

podes
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podetHs brevibus fubcompresfis , apotheciis

convexiufculis fubfimplicibis rufo - fufcis.

Träffas i bergfprickor der något jord fam-

lat iig.

Var. hysjoides: crufla albo - gkuco - virefcente 5

podetiis aibis compresfis furum dilatatis fub«

divifisque; apotheciis globofs demum conglo«

meratis fufcis,

Lichen hysfoidesm LiNN, — lå blotta jorden
helft vid berg,

~ rufus: crufta leprofa granulata fordide al«

bo - virefcente , podetiis conoloribus brevis*

fimis p apotheciis minutis fimplcibus fupra pla-»

tiiufculis rufefcentibus. — Pi fandig mark,

f B. placophyllus: crufta rugofo • plicata

orbiculari glauco • virefcente , ambitu fubfor-

liaceo rotundato • lobato crenaoque, podetiis

breviufculis crasfis compresfis^ apotheciis con-

vexiufculis obfcure fufcis.

Funnen på bara fandmarker 2 Rikets mäft

nordliga Landlkaper.

ISIDIUMo Apotheeium. orbiculatuti , formatum
e Lamina proligera apci podetiorum
thalii fubinclufa eoquemarginata de»
in prominente crasfa hemifphaerica
fubtus piäQa^ fesftli^ intus fimilari»

y 4 ThaU
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Thällul cruftaceus uniformis^ podeti!«
folidli brevibus apothecia producent
tibus ^nflructus,

!• c o r a 1 1 i n u n : crufla tartarea diffracta areo»

lata albo cineiafcente , podetiis denium long>
uscuiis limplifibus iubdivifisque^ ^;apothecijS

fufcefcenti •» ciiereis^

Lichen coralinu. LiNN,

Växer på lenar och berg nog allmänt.

* I. d a c t y lin u m : crufla rugofo » verrucofa
^ insequabili aiba, podetiis iongiufculis fimplis'

eibus ventric^fis^ apotheciis rufi$.

. I

•.

Träffas vä Lappfka fjällarna på förmaltnaci

mofsjori^ rar,

* 1. w e s t r in g i i : crufta tartarea areolata ri«

mofa inaequlbili cinerafcente^ podetiis demum
clevatis cyindricis fimplicibus ramofisque 5 a=

potheciis fijfcis.

Förekommer på berg mera fällam

fl p h y m a t o d e s : crufta rimofa areolatö ^

verrucofa öbpulverulenta inaequabili pallide

fulpburea 3 podetiis demum eJevatis cylindri*

ds fimpli-ciljus ramofisque 3 apotheciia luteo*

fufcefcenti blis.

Finnes pi barkei; af ålldrige Bok och Tall«

ftamm^r^

Vaf.*

1
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Var. * phragmaum : crulla fubpulverulenta ful»

phurea flavo - virefcente, podetiis fnbglobo-

fis concoloribus j apotheciis diiute luteolis.

På Trädens Hammar och gamla gärdfelgårdar.

*^ 1. c o c c o d e s : crufta rimulofa fubpulyerulen-

ta incana 5
podetiis fubglobofis papillasformi-

bqs 5 apotheciis confprtisfimis casflo • fufcis.

Träffas pä gamla träds bark.

yar. * tencoteum: crufta fubeffufa alba; apothe*

ciis ca5{iis pruinoiis.

Pä ålldrige Gärdfelgårdar och plank.

(Fortfattning i ett följande Qvarte^L)
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