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varit en mindre bearbetad del af kunskapen
om vexterne. V. LiNNé^ hvars snille så beun-
dransvärdt omfattade så väl denna^ som den öf-

riga om hela den iifvade och den lifiösa natu-

ren^ lånade 5 att vi så må säga det^ en flyktiga-

re blick åt desse ytterste af vext-riket, hvilka^

ehuru de väl icke undangingo hans upmärk-
samhet 5 han icke kunde^ (antingen för svårig-

heten att bevara dem duglige för undersök-

ning och jemförelse, eller för bristen att på
sin tid begagna sådana figurer^, som snart sagt

otaliga blifvit gifne sedan det Linneiska Syste-

met framträdde) så characterisera och upställa i

en lika städad ordning, som andre föremål i de

fullkomligare Vextfanliljerne. Han kan således

sägas hafva gjort mindre betydligt åt svampar-

ne^ och det lilla har dessutom blifvit med svå-

righet af andre urskildt och begripit. Clu-

sius 0^ Sterbeck ^)^ Michaeli Vaillant hade

väl redan för det LiNNéisKA tidehvarfvet^ ge-

nom deras upgifter, bevittnat de begrepp hvil-

ka de hyste äfven om denna naturens mångfal-

dighet^ och v. LiNNe begagnade dem st vida

han genom egen erfarenhet trodde sig försäk-

rad om påiitligheten3 men den meningen som
han yttrade^ at naturen är mer oregelbunden el-

ler obeständig i denna stora familjen, an bland

vexter i allmänhet, hafva 5 som vi tro^ tid ef-

ter

i) Hiftoria pl. rar. p. CCLxi—CCXCV. Fung. in Pannoa, obs,

hiåoria.

i) Theatrum Fungonim. Antv. 167 4.

5) No v. plant, genera. Florent, 17^9»

4) Botanlcon Parislens, Leiden.



I808) F'ebr. Mars. 3

ter annao gjorde talrika uptäckterj tillrackligen

vederlagt» Genom Srlutffers ^) förträffliga verk

o^ver Svamparne, Batarras ^) arbeten och von

Hallers ^) bemödande vann kunnskapen om d' s-

se vextalster smånins^om en begriplighet och
klarhet som den förut saknade ^ och när vi nu
äga BuUiards makalösa taflor^ och ve.k'"n af

Schmiedel 9), Bolton ^'^), Dickfon ^')^ IVithe^

ring^^)j Sowerhy *^), Jaqoin^ Toäe^*)^ Batsch '5)^

Hedwig ^*^), Persoon '^), Schrader Hoff-

man och Trattimck ^°)5 samt v Alheriini

och v. Schiöeinitz ^*), och dessutom Flora Au-

striaca^ Londinenfis och Danka*, så fela oss icke

goda hjelpredor att lära känna naturen ^ icke

A 2 mindre

j) Icöne^ jfuiigörum, qvi in Bävaria 3cc, ftasc. ^. t—iv. 4.

6) Fungör. ägrl Arimlnehsis historia, Favent. 1759. 4».

7} Stirp. Helvcticanim historia. Fol.

8) Histoire des Champignons de la Francei 4.

9^ tcones plant. & analys, part. Fol.

10} History of Fungusses, growing about Halllfax. v, 4:0»

I i) Fasciculi Crypt. pl. Britannia, i-—3, 4:0,

11) $otan. afrangement of Britt, plant. Sto»

13) Coloured figg. of Englifh fungi. Fol.

14) Fungi Meklenburg, 4:0. Monogr* varive jä Schr. Serli

G, N. fr.

15") Elenchus fungor. ciiHii contjnuat. 4:0

i 6) Defcr. Scad. mlcr. analyt, mufc. frond. Vol. 4. Fol.

17) Synopsis fungot. Obferv. mycol. Icones & defcr, fwing»

15) Nova genera plantarum, Fol.

*9j Vegetahilia Crvptog. Fasc. i j 1, 4^0*,

30) Ostrelchs Schwämwe,

a i) Confpeclus fung. Agrl Klskiertsis. iSoj.,
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mindre skon och märkvärdig i desse än i oräk-
nelige andre af de skapade föremål som om-
gifva OSS3 och således det icke längre sannas:

"att Svamparnes naturliga ordning är, till ne-

sa för Vettenskapen, ännu ett chaos" ^*).

Största svårigheten har emedlertid varit

den, att i en systematisk och tillika sann ord-

ning omsider kunna anordna desse genom oaf-

brutne forskningar till sådan mängd kände
blefne Svamparter. Dillenius försökte det på
sin tid men som v. LiNNé sade: ''his baud
par fuit.^' Gleditsch vågade också en egen me-
thod äfven som än senare Batsch ^^)^ Hoff-

man Paitlet sine upstäliningar. Men
lyckligast har Persoon både som kännare och
forskare upfylldt detta behof ^s). Hans indel-

ning af Svamparne i tvenne, hufvudclasser : i

Angiocarpi och Gymnocarpiy och desse åter i sär-

skiidta ordningar underdelte, synes både tem-

ligen naturlig och lätt att följa. Om företrä-

det af WilldenoiDs ^ kanske blott till namnet
gjorde förändringar af indelningen i Fungi och

Gastro-

fti) FungOfUm orcio in opprobrmm artis etiamnum Chaos est^

neseientlbus botanicis in his qvid species , qvid varietas sit^

Linn. Phil. Bot. p. 241.

15") Catalogus plant, sponte circa Gissam nascentium. 8:0.

24) Methodus Fungorum. 8:0»

aj) Elenchus fungorum.

26) Nomenclator Fung» c. contin. 8. — Icones.

27) Tabula plant, fungofarum. Paris 179 1. 4:0»

28) Disposit. system. Fungorum. —- Synopsis — Ol»s<f

mycolog.
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Gastromyci ^^), är icke stället här att bedöm-
ma, då en vidare utläggning om Svamparnes
klassification icke nu hör till mitt ämne.

Mitt närvarande föremål är att framge

frukten af egne forskningar om de i vårt land

förekommande slag af Svampar, nemligen så-

dane som hittils icke blifvit som inländske an-

sed le. Hvad antal de utgöra som äro af v.

LiNNe upgifne, visar hans Flora Svecica och

den sista af honom sjelf öfversedda uplagan

af Syst. Naturas. Detta är, som förut sades,

ganska ringa mot det som verkligen finnes.

Behofvet af en ny och brukbar Flora Svecica

torde framdeles ge åt någon en anledning till

författande af en dylik, octi har jag således ön-

skat, att i Kongl. Vet. Academiens Handlin-

gar, såsom i ett Archiv fÖr Vettenskaper, få

bevara de uptäckter, som tillfället tillåtit mig
göra, och hviika en gång hämtade ur denna
källa, kunna bidraga till fullkomnande af ett

sådant arbete. Till en början ärnar jag likväl

först anföra sådane slägter och arter, soai äf

andre Auktorer redan blifvit upnämde och af-

bildade; men som deras beskrifningar stundom
fela eller äro mindre tillräcklige, har jag an°

sedt nödigt at bifoga dem jag vid hvarje kun-
nat författa.

Af de egentlige Fungi Gymnocarpl Pers.

eller kÖttaktige Svampar^ fom höra Jina frön på
H öppet fröfäste (Hymenium), föiekommer i-

A 3 bland

a 9) Grund rlfs der kräuterkunde. 4. Aufl- äOf,
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bJand de förste, Slågtet Agaricus, ganska stort

och tillika väl känd t «if de hinnaktiga skifvor (la*

mellos) som finnas under svamphatten (pilens)

och emellan hvilka fiöstoTtet göaies. Ivlen

som man med tern] ig visshet kunnat särskilja

icke mindre än nära foo olika arter (i Syst,

Nat, ed. 12 endast 2j\)^ har varit nödigt att

för deras lättare kännande utfinna äfven en
passande metod, hvaraf också Withering synes

haiva gjordt sig mycket förtjent,

Fenne författare antog hufvudsakligen tven^

ne fördelningar af ^garki; den iörra af fatens

(stipes) egenskap, tät eller ihåliga Den sednare
af den delen som innehåller fröredningen^ skif--

ror??/? (la ill ell a?), och hvilka ansågos af honon^
fordra masta upmärksamheten* Vid båda de
förenämde fallen af foten, borde lamellernes

vidfästning å densamma betraktas, antingen

de äro nedlöpande (decurrentes) på foten ofvan-

till, eller blott vidfHstade (fixae) utan att ned-

löpa, eller ock alldeles skilde derijrån (liberas)^

då de merendels endast hänga vid hatten. Ge»

nom dt sse tre olika förhållanden upkomma lik«'

som flere familjer, och de arter som de inne-

hålla, fördelas sedan i flockar efter lamellernas

färg: ett osvikligt märke och mycket säkrare

än fårgen på hatten , fordom tillämpad af von
LiNNé, Men arterne särskildt blifva slvitligen

så väl derefter , som af andre omständigheter,

t. e. lamellernes enkelhet, parvis förening, gre-

nande eller anastomosering, från hyarandra skil-

da och bestämda.

Ehuru
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Ehuru litet föränderlige de nämde huf-

vudmäiken påstås vara och dé sannolikt äro,

samt vid undersökningen af Agarici lätta atfc

finna och bruka ^ böra de, kanske ^ anses så*

som någ^ot artificiella, häldst någre arter, hvil*

ka tyckas 5 enligt naturen, närmast till hvaran-

dra hörande, likväl efter den metoden mycket
aflägsnas, såsom t. e. A. androsaceus från A»
rotula; A. deliciosiis från A. torminosus och zona'

riusj o. s. v. Persoon har deriöre föreslagit en

annan 5 hvarefter Agarici utgöra 10 familjer,

hvilkas kännemärken hämtas af yttre formen;
af skifhinnans (cortina) och ringens (annulus)

närvaro, eller att den saknas, af fotens ställ-

ning, skifvornes utseende, m. e. o. någotdera
tillhörande flere, hvarigenom en naturlig slägt-

skap genast faller i ögat. Ehuru denne me-
tod kan utan tvifvel ännu mycket förbättras,

har jag trott mig böra följa den, för att orden-

teligen anföra de arter som mig förekommit;
likväl icke uraktlåtande vid beskrifningarne de
kännetecken genom hviika alla kunna efter

IVitherings förslag anordnas.

A G A R I'
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A G A R I c U S.

I, Amanjta. Foten nedtill med starfva (vol«

va) omgiiveii^ uptill mxcWinq föisedd eller

bar. Halten köttig och merendels med vår^

tor beströdd. Skifuorne odeita ^ °).

x^i. (Ämanita) liv i dus,

pileo umbonato planiiisculo striato plumbeo
liyido3 lamellis stipiteque longo candidiSa

Persoon Sy nöps. p. 247* I. 30.

A, vaginiitus. BuUiard herb. t. ^12, f.

At badiiis. Allion. fl. Pedemont. n. 1717.

A, plurnbeus. Schaff. fung, t. gf^ 86. FL
Dan. t. 1014.

A' caiiiescens 5 pileo convexo cinereo, ver-

rucis lameilisque albis^ stipite basi eras*»

siusculo. FL Svec. 2. n. 1236*

I Flora Svecica synes väl denna uptagen^

men utan specifikt namn^ hvarföre jag an»

sedt

A g a r i c u s (A.) 1 i v i d u

Stipes subsplthameus fistulosus , crassitle fers digltl minimi,

basi parum crassior, volva vaginali ovata obtuse partlta 5

laevis candidus, subxnde fibrlllofus; annulo versus pileum

parvo albo , seepe obliterato. Pileus Initio ovato-campa-.

nulatus, mox dilatatus , Z- 3 -poUicaris, planiiisculus , um-

bone centrall, ad mavgines suleato- striatus ; plumbeus L

cinereus, sKpe nudus ,
junior prajsertlm verrucis albis ali,

qvot obsltus. LamelU libers ,
sub^qvales, latiuscula;,

truncatae , candids.

30) Persoon har efter Haller m, fl. 1 anseende till volva

vid roten» skild t: Amanltiz fran Agarlci, som icke äga den;

men som de 1 andre fali icke åtskiljas, torde Amanittt snarare

(i utgöra den förfla familjen. Hit hör A. muscarlus, Linn.

Fl. Sv. 3f 2 3 y

.
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sedt nödigt att anföra den, Vexer på skogs-

ängar i Upland, äfven i barrskogar och träf-

fas t j digt om hösten, sedan flere efter hvaran*

dra följande regndagar infallit.

IL LepiOTA. Foten är utan volva vid basen,

men bär ring up under hatten , hvars skifvor

äro saftiösa eller torra och svartna intet

A. (Lepiota) procerus.

magnus, pileo carnoso umbonato sqvamoso
rufescente-cinereo, lamellis liberis albidis} sti-

pite bulboso longissimo, annulo mobili. Pers»

syn. p. 2^)7. Schaff. fung. t. 22, 23, Fl. Dan.
t. 772. BuU. herb, t. 78. Curt^ Fl Lond. t.

3g. Sowerb, E. fung. t. igo. JVith, arr. 3. p.

376. Schlotterhecc, i Åct. Helv. 4. p. 4g. t.

En af de största och skönare arter
, märkvärdig

för sin rörliga ring, hvilken som vanligt en fort-

A ^ sätt-

31) Af denna afdelning finnes ingen art i Fl. Sv., om ic^e

n. 1198.

A. (L.) procerus.

Snpes cyilndraceus, 6 - S-uncialis, crassltie i unc. fistulosus

,

1. medio intus substantia suberosa farélus; bafi latior fusi-

formis,^ bulbum mentiens , superne sqvamulis fuscis pulchre

maculatus. Annuius e velo extus fusco, Intus albido, fun-

gum initio tegente, demumque infra supraque soluto forma-

tus, stipitem infra piieum cingens, liber
, persistens. Pileus

lato-conicus
, margine convexus, albldus , sqvamls fusco-

brunneis te<n:us, diametr. ^ - 7-pollicans , subcoriaceus , exter-

TiC mollis, carne .spongiosa, alba, L<tmeLl(Z a stipits sepa-
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sättning af hattens hud, i Svampens första ål«

der tjenar som volva, men då foten förlänges ^

lossas från dess nedre del, och följer med
upp under hatten 3 hvarifrån äfven skild, blir

länge lös hängande kring foten. Liksom på
manita är hatten i förstone eggformig, men blir

klocklik då han utvidgas. Denne svamp är ät-

lig. —' Tvemie afarter finnas, den ena mycket
fjellig5 <äen andra omärkligt , och till färgen

hvitare. {SchafJ, fung. t. ig, 19,) Vexer på gräs-

bevuxna ställen nära barrskogar kring Stock-

holm, ensam och icke allmän, i Aug. och Sept«

Den slätare ses ibland på sädesfällc efter skör-

deni den fjeiligare äfven i trägårdar»

A» (L.) Colubrinus, pileo convexo albido-pal«

lescente^ umbone lentiginibusque disci fer-

rugineis^ lamellis albidis, stipite tenui, an«

jiulo fugaci. Pers. Syn, p. 260.

Varn concentricus et Pantherjniis.

. A. calce-

yafse, eollarlo ad aplcem ejus subcartilaglneo insett», tinifor-.

mesj rarius bifids, sordide albid» demum subpallefcentes.

A. (L.) Colubrinus.

Stipes 2 - 3 - unclalis , cras$. ps?nn« anserlna:, cylindncug, fissilis
^

iistulosus, pallidus, bail infima subincle latiore fusco-rufa, An^
nulus albus, tenerrimus, plerumque fugax. PiUus vix carnosus,

primum conicus Isvls rubro- ferrugineus , marglne albldo, dein

expansus , plano-convexus ex albido pallidus, diamerr. i-i^
poll., centro gibboso fusco rubro, disco undique ienrlgiaoso

s. ex frustulis cutis externce pilei disruptre ferruginels varlegato.

Lamdlx candidae 1. pallicj.v » pulvere seminali <;inerascente , li-

ter», 4-nat«.
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A, calceolarius. EutL h. t. 40^. var. major,

A* ciypeoiarius. Bolt. t. 7, IVitL arr» 3, p,

37g. Curt, FL Lond. t» 315'.

Mycket vacker art, ehuru icke stor, I första

början är hatten conisk. och hel brun , men
då den utbreder sig, blir den hvit, tätt beströdd

nied bruna fräknar. Som lamellerne efter hand
mista hvJtheten och ringen snart bortfaller, skulle

man lätt anse svampen för en Pratella. Funnen
vid roten af utdödda träd i Carlbergs Trägård
vid slutet af Aug,

A. (LO granulosus, subgregarius, pileo sub«

carnoso umbonato ferrugineo L flavo, fa-

rinoso, lamellis albidis; stipite sqvamuloso.
Pers. Syn. p, 264, II. Batsch. EL t. 6. fV 24<.

A. fiavo-floccosus, Batsch, El. t. 19. f. 97.

A. muricatus* Flor. Dan. t. loif. f. 2»

A. ochraceus. BulU herb. f. 5*33. f. 3.

A. croceus. BqU. fung. t, f i. f. 2» Sowerh.

f. t. 19,

Varierar mycket till storleken af hatten från i
tiii 2 tum. Färgen är äfven ofta olika | gul-

brun

A. (L,) granulos us,

Sfipes i-4-.pollicarls, 2- 1 lin. crassus , fistulosus supernf

solidus , ^Ibidus 1. flavus , sqvamulis farinofis 1. bombyci«

als obfitus. Annulus parvus, membranaceus plicato-^Iaccf

albidus , extus croceo^fuscus farinulentus, tandem cvane-a

scens. Pileus inltio subconicus » tandem planus disco umbo-.

nato, margine integer , cplore albldo-flavo 1. pallide ^fusco»

L ex aureo- bruiinea, atomis farinosls undique adspersiis

,

rainutlsiimc granulosus, subvelutinus. Lam4ll& fix®, injeqva-

2es, 4-nataB,j fragiles, dbida.
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brun 5 blekgul eller nästan bvit, men ytan är al-

tid fingrynig, beströdd liksom med ett groft
mjöl. — Ringen bortfaller lätt.

Träffas så väl ensam, som iiere tillsanimaos

på öpna bediir bland niosscrne och grävSet^ från

Aug. till October.

A. (L,) mucidus^ gregarius carididusj pileo he-

misphasrico tenui glutinoso, lameilis distan^

tibus^ stipite duriusculo, supra annuium stria-

to. Pers, Syn. p. 266.

Schrad, Spic. Fl. Germ. p. 11:6.

A. splendens. VaU in FL Dan, t 1 130.

A. nitidus. Flor. Dan. t. 773.
A. valens. Scop, Flor, Carn, 2. p. 230.
A. caiilescens aibicans, stipite longo annula-

to 5 pileo convexo viscido. Linn. FL Sv. n.

1198?
Vexer oftast många tillhopa på vilda löfträds-

stammar, så väl döda som lefvande, om hä-

sten 5 men är något sällsam. ^

A. (L.) squarrosuSj gregarius^ pileo carnoso

COnveM stipiteque sqvarroso-scjvamosis ochra-

ceo-

A. (L.) mucidus,

Snpes Cplures aggregati} bafi subtuberosus , fistulosiis glaberri-

mus albus, substantije duraej siib pileo striatus. Annulus

crassiusculus subpersistens , candidus. Plleus hemispbcericus,

adultus convexus margine integroi- fere membranaceus , non

raro peliiicens candidissimus , glutine viscido nitens, diatnetro

circiter ;2i-poliicari. Lamelta. angulo obtuso versus stipitem

pileo insert®, liberas, latiusculae, distantes, basi intus venis

connexce farinnlentae, candids, inreqvales, 4 -näts»

A.
( L.) s q u a r r o s u s.

Stipites fascicuiati, 2- 3 - pollicares, crass. penns ansennse* sa-
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3

ceo- ferrugineis 5 lamellis olivaceo * pallidis.

Pers, Syn. p. 268- -^ö//» Stirp, 2299. Fl.

Dan. t. 491.
A. Höccosus, Curt. Fl. Lond. t. 264. Schaff,

fung. t. 61. ^^^i/^^ i Nat. H. S^lsk» Skr. 2.

s. 19c.

Förekommer i klasar vexande. Foten ar stundom
mindre fjelHg. Hattens färg, äfven som dess

inre nästan saffransgul , och skifvorne mörkna
med åldren. Svampen luktar nästan som rå

iisk. Träffas in på sena hösten vid foten af

gamla träd^ och i synnerhet ekar,

A» (L.) aureus, subgregarius, magnus, unico-

lor fulvusj pileo carnoso dilatato convexo
obsolete sqvamuloso - piloso^ lamellis oliva-

ceis^ stipite stricto crasso glaberrimo. Pers,

Syn. 261. Soiuerh. fung. t. 77.

|ion>

Hdi , bafi parum attenuati, sqvamuHs laceris reflexls croceis

1. ferrugineis vestiti, supra annulum parvum membranaceum

fugacemque extus striatum intus ferrugineum Isves. Pilsus

convexus, subumbonatus (prsecipue in junioribus), 1-3 unc.

latus , croceus, sqvamulis sqvarrosis laceris 1. pilosis conco-

loribus 1. fuscescentibus. Lamellis denticulo parvo adfixs^

tenues, flavescentes demum obscuriores, minute denticulatse ^

4 -natsB,

A ,
(L,) a ur e u s.

Stipes adscendens 1. reilus , crassus subjpithameus
, glaber,

qvalis, solidus intus fibrosus, fulvus. Annulus parvus , pal-

lidior, striatulus, evanefcens, PiUus 2-4poIl, Jatus, piano-

convexus, carnofus, intus sulphureus , extus aureo i. rubro.

fulvus , sqvamis pilosis adglurinatis te<5lus. LamdU angul©
obtuso subfixae olivaces, e pulvisculo seminali ferrugine© I,

rubro >• niaculatsE.,
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Kommer när till den föregående^ men är myc-
ket större, bredare, brand- eller rödgul, med
tilltryckta luddiga fjäll på ytan af hatten, som
inuti är mjuk och svafvelguL Skifvorne bli om-
sider mörkfläckiga. Smaken skall vara besk en-

ligt Persoon, Wexer på marken i skogar^ jag
har sedt den om hösten, norr om bufyudsca»

den, men dock mycket sällan.

A. (L.) Polymyces, gregarius, congestusj
pileo convexo piioso sqvamoso ochraceo-

fuligineo, lamellis subdecurrentibus pallidis^

stipite substriato olivaceo - cinereo 1. fusco.

Pers. Syn. p. 269.

A. melleus, FL Dan* t, iai3» Bott, fung«

t 141»

A. congregatus. Bott fung, t 136- 140. (fu*

SCO pallidus).

A. annuiaiius, BulL h. t. f4o. f. 3,

A* Stipitis. Sowprb, fung. t, loi.

A. cumulatus. With. arr. 3. p. 164.

Denne art utmärker sig genom mängden, ibland

fO- 60 vexande tillsammans j somiige stundom
som

A, (T O Polymyces.

Stlpitcs piuriml conferti, ^olidi, elastici , löngltud. usque ad

semipedalem, bafx parum crassiores , striati, fibrillosi nec

sqvamofi, albo--flavescentes L subcarnei , intus albi. Annu-^

lus majusculus, gossypinus flavescens , subtus ferruglflgus p

primum tenacior , dein evanescit vestigio reli^to- PiUus ini-

tio globosus sensim convexus, tandemque planiusculus, cen*

tro subinde gibbofo, fuscö subtomentoso ; disco rub-o- flavus

1. ferrugineus , sqvamis laceris s, pilosls obscurio' ibits vesti--

tus, punftis tnmutis sang vinels ssepe Irroratus. tamdlit pal-

lidas 1, lutcscentes subdecurrentes, 4-nat;s.
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som tvillingar bopvuxne. Hatten är nästan klot-

rund i början och n/Örkfargad^ men blir sedan

plattare utvidgad ^ Jjusbrun xiied mörkare fläc-

kar af de finhåriga tjeilen isprängde med röda

punkter, Skifvorne finnas än hvita^ än gula

eller rödaktige. Svampens väsende är segt

liksom de fleste trädsvampars. Ingen lukt eller

smak märkes, likväl synes svampen sällan an-

gripen af Insekt Larver.

I början på hösten redan , möter man
den på gamla eller sjuka trädsrötter , i stora

plantager^ t. ex, vid Carlberg.

A. (L.) caudicinus^ gregarius, pileo umbo-
nato glabro cinnamomeo, lamellis subdecur-

rentibus flavo-ferrugineis^ stipite sqvamoso
subsqvarroso. Pers, syn. p. 27 1 Irattmcks

Schv. 80. T. 7.

A. mutabilis. Sch^ff. fung. t. g.

A, annularis, Bull^ h, t. ^43, f. o, p,

A, lignatilis ejusd^ 7. 5-34.

A. floccosus. SowerL fung. t. 284»
A, ochroleucus. Fahl i N. H. Saslsk, skr. 2o

p. 200.

Skiljer

A, (L). cau di ein us.

%tipltes aggregat!, bafi fublnde coalitl, 2- 3
» polHcares, fa^

pe curvati fusiformes sulcati fusco- fiavescentes s. ochroleuci^

pilosi 1, e fibrls ruptis sqvasioso -sqvarrosi, apice nudi supr»

Annulum exiguum albicantem brevl obliteratum. Pilsut initio

hemisphasricus, d«m convexus, latitud. I - sesqvipoll,, wm-
bone pafYO, totus glaber lutescens 1. cinnamomeus , vertice

^aturatiöre margjne interdum rex^olutns , hurrtidus viscidulus»

LamelLx decurrentes, lats, 4- nats, pallidae fuscescentes L
tqVose cinnamojnes? j tandem badl®.
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Skiljer sig lätt, oaktadt sin lika vextart, ixm
A, sqvarrosus och Polymyces med den bara hal;tan.

iWand är foten blott luden utan fjell, och ut-

gör då en afart som finnes hos Persoon under
namn af A. denudatus som är A. marginatus

Batsch EL Cont, 2 /. 207. Bägge har jag träffat

i barrskogar på sednaste hösten.

A. (L,) helvolus, subgregarius, pileo subcar-

noso umbonato ochraceo fusco^ lamellis libe*

ris concoloribus^ stipite elongato cylindrico^,

annulo obsoleto. Pers, Syn. p. 273. BulL h,

t. 4^1.

A, hinnuleus» Sowerh, fung. t. 175,

Foten är ofta tre tum lång, hätten dereniot

nog liten med det märkvärdiga att vara här och
der genonjstungen af liksom på längden gjorde

hål. Stundom mycket klibbig, fastnar han ofta

vid blad och stjelkar^ ibland hvilka han up-

skjuter på torra öpna hedar i .Octoberr

III. CORTiNARiA. Foten (hos många lökfor«

mig vid roten) är försedd uptill med hinna (cor-

tina) som förenad med hattens kant före dess

utvidgande betäcker de merendels enfärga*

de,

A. (L.) liclvolas.

Stlpes 2-5-poll., crassit. 2=-|-lin., cyllndncus , gläbef>albus

1. flavescens, vestiglo Annuli fugacis infra Pileum ^-2. un«

cjas latum, primum hemispi^aBriGum demum convexum, mar-

gine undulato veitice elevatiore, foraminulis hinc inde pertu-

fum, subviscidum. Color disci ochraceo -fuscus , medio sa-

turatlor. Lamellx liberie, lata, 4-natae, pallide lutes h

ochrea? , demura fusca - lutefcentes.
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dej men omsider canelbrima skifvome ^ och till

slut uplöses i spindeiväfsiika trådar och för-

svinner ^

Å, (C.) ve latus^ piieö carnoso convexo^ demum
vertice depresso^ fusco purpureo giutinoso;

lamellis decurrentibus exaibidis furcatis^ carti-

na diaphana ; stipite fusco, basi incrassato

flavicante. IFiéh. a.n\ 3. p. 2QO.

A. glutinosus. Schaff. fung* 36» I. 2* 3. 4.

A. iimacinus. Dicks, fasc. 1. t. i^,

A. viscidus» Pers, syn. p. 291. exclus. syn.

Linn.

Märkvärdig för den slenibinna Som 1 början be*

täcker natten och skifvorne, och som brusten

lemnar märke till ring på foten. Svampen be-

håller länge sin form och torkar utan att för»

täras af maskar liksom Svamp i allmänhet. Skif-

vornes färg tyckes skilja denna Från A. viscidus

Linn. på hviiken de böra vara mörke purpurfär-

gade. Förekommer i torra tallskogar och på Ljung-

hedar såsom ikring Carl berg vid Stockholm
långt inpå hösten^ och mindre ömtålig för fro-

K, V, A. HandL L Qvart. B sten

52) Hit höra A. V2fcia'uj » clnnamomeus och violaceus, LlNN^

Fl. Sv. Till den sistnämde böra sannolikt A, cyanus och

^opus Pers. syn. föras såsom afarter.

A. (C») v el ätas,

Stipes 2-3-uncialis solidus sordide hitéscens, basi crassior

pallidior, rarius nigro - sqvamulosus. Cortina diaphana vesi-

CE instar pileum tegens , demum rupta speciem Annuli fuscj

in (lipite relinqvit. PiUus initio convexus, astate fepe exca-

yatus subinfundlbuHrormis margine deflexo, diametro sesqvi-

2-poll., recens glutinosus j sordids flavescens, brunnéus 1. tu-

SCO - purpureUs , exsiccatus hicens, scariosus. Lamell<s. decur=

ren tes , exalbids, subdiapbanae demum cinerese^ semine tjn-

nigricantes, 4-nat« sspe ramos«*
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sten frodar sig liksom på nytt^ när blidare vä-
derlek infaller.

A. (C.) Gomphus 5 pileo convexo demum
planiore umbonato , incarnato rufo subvi-
scido, lamellis decurrentibus purpurascenti-
umbrinisj cortina diaphana^ stipite inferne
attenuato subsqvanuiloso. Perf, syn. p. 292
Icon. et descr. 2. t. 13. f. i,

A. jecoriniis. With, arr. 3» p. 297.

A, rutilus. Sowerb. fung. t. lof.

Liknar mycket den föregående, men blir flere

gånger större , med mindre klibbig yta och
rödbruna lameller. Foten är också smalare
nedåt och stundom fjellig, fast icke altid. Den *

torde komma A. vifcidus L. närmare, men osä-

ker om någondera är densammes rätta synonym^
^ har jag ansedt bättre at anföra båda under de-

ras nyare namn. IVtthering beskrifver dessu-

tom en annan för A, vifcidus L, A. Gomphus
trifves

A. (C.) Gom pil US.

Btipet (oViÅmt fpongiofus , 2-3-polL, crasrule fspe fere un-

ciali, ad baiirt änguftior 1. fuperne incrasfatus laevis 1. fubin-

de transvérfe obfoleteque fqvamulofus, rufefcens, inferne o-

chraceo-fufcus, intus fibrofus, colore in adultis rhabarbarino.

Cortina membranacea, livida, fubdiaphana
, cujus vefciglum

fibrillis qvlbusdam fufcis in flipite diu fupereft. Pi.leus ju-

ltior convexus, setate planior djlatatus, non raro umbonatus,

dlafiietr. 2-5-polI. margine Incurvus, incarrato-rufus L brun-

neus fuperficie lasvi, fubvifcida , liccltate lucens ; carne pal-

lida 1. exalbido-rubra. Lamelltt decurrentes, insBqvales, lim-

plices vix furcatas rubro-virefcentes 1. umbrino-purpureje, de»

mum pallidiores, marglne (a pulvere feminall") fufcefcentes,

Pileus aliqvando deformis & fungus adultior a ilipite furfum

<dllatato fubturblnatus evadlt.
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trifves på lika ställen som den fÖrra^ men är

mycket mindre allmän*

A. (C.) turbina tus, pileo carnoso convexo«pla*'

no subviscoso fulvo-ferrugineo^ lamellis sub°

vitellinis^ stipite basl bulbiformi marginato*

Perf, syn. p. 294.
A. turbinatus. Sowerb, fung» t. I02, BuU, h,

t. 1 10.

Storleken ar något föränderlig , äfven färgen

som är ljusare eller mörkare gul. Hinnan
under hatten synes blott på de nyligen upkom-
na och iemnar knappast något hvitt ludd qvar

på foten, hvilken löklik nedtill har en eljest

ovanligt skarp kant rundtomkring»

Den finnes under träden pa gräsvuxna stallen i

Upland, mot slutet af October»

A. (C.) croceus, gregarius, minor; pileo utn*

bonato subtomentoso fulvo -cinnamomeo opa*

co; lamellis flavo-croceis^ stipite fibrilloso

B 2 late*

A. (C») turbiiiatiis,

Stipes folidus, bafi oblongo*bulbl^ormi fupra acuté ftiafginatO,!.

2 - 4 - pollicaris, cfäsfidé ad radlcem Urtciali, albldus 1. lute«

feens. PiUus carnolus, primum hemifphasifiicus demum con»

vexus, marglne planion > diamétr. 2-4-poI{., xtzte deprés*

fus fubturbinätus, marglnc fisliiis j fulvö-fefrugineus 1. fufcö»^

^
luteus, glaber, vifcofus. Conina tonuentofö-boiiibyciiia , älb$

I. flavefcens
i
fugax. LamclU fix^ g lätns / diftirKftse

^ 4.nat«j

initiö älbids 1. %-itellins, demum dilutisfimg brtinnesg.

A. (G.) Croceus,

Stipites cefpitofi, tenues , 1^5- unciales, a^^Iin, erasdj cy-
Undrici

, fepe curvl 1, levitef terti ^ fiftulofi glabriufculi k
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lutescQnte; cortina fugaci. Perf, syn» p. 297*
Schaff, fung. t 4. Baffch EL f- 1 17.

A. cinnamomeus, Comment. fung. Schaf^ *

p. 2* iBo/^, fung. t. 15-0,

Den har blifvit förblandad med A. cinnamomeus

Linn. {Soie^erh, fung. t. 205'') men ar icke så

slät och röd som denna, mindre till storle-

ken , och skifvornas färg äfven mycket bleka-

re, vexer dessutom altid hoptals tillsammans,

och allmännare än den andra 5 på torr mark i

barrskogar 5 sent på hösten.

fibrillofi, fufco-lutefcentes. Pilens inltio hemisphsrlcws, mox
convexo-planus, diametro i - fefqviunciali, obtufe umbo-

Bfatus, EBtate plemmque medio depresfus croceo-ferrugineus L
olivaceus , fafciis aliqvando fufcefcentibus , fubfericeus; in

junionbus glaber. Lamellen fi.x.x, margine Integra, fubundis-

iatsB, fpiraliter qvafi infertae , faturate flavefcentcs 1. crocese^

Cortina fttgax.

(JFortfattning I ett följande Qp'artäL')
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Geographiskä lägen af Orter i Westergotlanåj

hestämda genom astronomiska och cbronome*

triska Observationer ar iSoö'^

XJnått fortsättningen af de företag och det

patriotiska nit, med hviika Herr Bergs-Rådet

Friherre Hermelin oafbrutit fortfar att full-

borda Ctiarteverket öfver Sverige^ behagade
bemälte Herr Friherre anmoda mig att på
dess bekostnad företaga en resa till Wester-

götland, för att genom bestämmandet af nå-

gra orters geografiska lägen erhålla tjenliga

grunder till de Chartor öFver Skaraborgs OGh

Elfsborgs Höfdingdömen , som nu mera äro

utarbetade. Försedd med de iörut af mig
nyttjade Instrumenter, en Spegel - Sextant af

Ramsden och Chronometern N:o 124 af Ar-
KaLD , reste jag från Stockholm den 22 Maji

l8o5.

Följande Tabell utvisar förhållandet a£

Chrononieterns gång före afresan. Tiden är

funnen genom motsvarande höjder af Solen,

och observationerna anställdes på K:gL Landt-

mäteri -Contoret, som ligger 3'^74 i tid öster

om Obseryatorii Meridian , till hvilken men-

dian Tabellen är reducerad.

af

C P. HÄLLSTRÖM.

B 3
Dagar
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Örebro den 24 Maj,

'21*
4<r' 26'' 84"^ 22' 10'''^*) 3^ 7' 4f,;

4^/ ^6'' — 2S' 20" — 7' 14"
„ 47/ 2^' — 42' o^' — 6' 8'^

Chronometern 29' 5'5"578 medeltid.

Sol. midd. höjd 105-^ Ig' 40"
Bredden ifg^ 16' 36"

Dito ^9° 16' f4" af 10 Solhöjder

omkring middagen.

Marieflad^ torget^ den 26 Maj.

22* 38' f3" 94° ^o' 10'' 2* Sf' ^6''

— 40' 22" f' 10" — 24' 27''

— 41' 5-3'' 20* 20" — 22' ^6''

Chronometern O* 3^' Bf^jöf medeltid.

Sol. midd. h. lo^^ jq' o"
Bredden 5-8° 42' 5*1''

Dito <y8® 42' i^g" af 18 Solhöjder

omkring middagen.

Lidköpings kyrfian, den 27 Maj.

21* 5-3' 46" 86° 10' o" 3^ 16' 32"
_ ^6' Y2" 49^ 40" —13' 26'/

" f9' 26" 87"" 22' 10" — 10' i3''

*) Solhöjderna äro omedelbart fådana, fom Inftrumentet vi-

fat dem. Till hälften af dem, eller den verkliga hb^j-

den , bör läggas i ' 4 5 fom är Sextantens Collimations-

fel. Ehuru flere motfvarande höjder blifvit obferverade

på hvart ftälle , anföras för korthetens Ikull endad | d®

meft öfverensilämmande«
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Chronometern 38^ I4''^5'I

Sol.middjiöjd los^ lo'-^

Bredden 30^ s^'/
Dito f 8° 30' 49''^ af Soihöjdei

omkring middagen,

Skara ^ Obfervatorium^ den 28 Maj.

22t 5'^' 2'' 98° 18^ 30^' 2* 13' 17'^

— f4^' — -7' o" ~ 12' 23'^

— 23^' — 40^ 5-0" — 10^ ff'^
Chronometern 37' 8^'3f7 medeltid,

Sol.midd. 106^29' 2o"
Bredden fg^ 23' 37"

Dito s:S^ 23' 4^^^^ af 20 omkring muh
dagen tagna höjder.

Falköpings torget^ den 2$ Maj.

22^ 43' 37" 97® 10' 30'' 2* 24^ 4^^

47' 28'' — 49' 10" — 20' 13'^

— 48' 13" — Si' o^' — 19^29'^

Chronomet. 36' 43'S67 medeltid,

Soi.middJi. 107^ If' o''

Bredden 5-8° 10^ 26"
Dito ^8*' 10^ 21" af 21 höjder om-

kring middagen,

Bjo^ kyrkan y den 1 Juni.

38' 25'" 94° 4f' 30" Ot 31' i8"545
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2t 39' 34" 94" 32' 30" 31' i8'/5f^

41' 30" - 10' 20" ^-^ - 18^^34

^iedium 31' I8S44

sann tid.

Chronomet 34' o'^l4 medeltid.

Hjo^ den 2 Junu

Solers middagshöjd 108^ S' lo''

Bredden - - ^8° l8' 4^^'
^

Dito - f8° 18' 46'' af 9 höjder

pmkring middagen.

3önköping^ den 3 Juni

21' f9' 24'' 90^ 41' 30'' 3^ 4' r3f^

o' 3" " 49' If''

_ 0U9" — ^9' 40" — 3' 30''

Chronometern 0^ 34' 2
1
''562 medeltid.

Sol. midd. höjd 109° 26' o"
Bredden - 57° 4?' 36"

,

Dito • - 47' 52" af 16 Solhojdef

pmkring middagen

Falköpings den 4 Juni.

22^ 44' 23", 98° 40' o'' o* 34^ 41^^590

— 46' 47" 99"^ ^' o''' " 40^'5io

— 47' 21" — 12' 10" — 4i'%68

Medium 34' 4X/^5l2

lann tid.

B f
2*
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— 36' 3 v" — 38' 40" 42"5f4„ 38^ iiW _ 21' o'' 4i^^V2

Medium O' 34' 43^^60
sann tid.

Chronomet. 36' 5'6''3f6 medeltid.

SoLmidd.h.io8° fi' 30"
Bredden 5*8° lo' 16^'

Dito • 5-8° 10' 14" af 18 Solhöjder om-
kring middagen.

Ulricehamn^ midt i Jladen^ den 6 Junu

22* 43' 30" 990 20' 30" 2* 27' fS"_ 44' 31" — 31' 20'' —26' f?''_ 4f ' 46" — 44' 10" — 25' 42''

Chronomet. O* 37' 2g*'^^(j medeltid.

SoLmidd.h. iio® & fo"
Bredden - f7® 48' 12'^

Dito 5'7<> 48' 10" af 26 Solhöjdet

omkring middagen.

Sventjunga^ kyrkan^ den 7

23* 6' 24'' 103° 34' 40" 2^ 7' 43"— 10' 104° 14' fo" _ 3' 21"
— ii' 24" — 19' fo" — 2' 46"

Chronomet. O* 38' 4i"5if medeltid.

Sol.midd.h. 110® 5-4' ^o"
Bredden • 57° 30' 24"

Dito - ^7*^ 30' 17^' af 8 Solhöjder

omkring middagen.
Boråt
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Boras ^ torget^ den g Juni*

22* 13' o" 93® 24' 10'' 3* 2' 5'2''

— 14' 3i<' — 43' 30" —i' 22''

~ if' 22" — 54' 10" —o' 31"

Chronometern O* 3g' 2l"53i medeltid.

SoKmidd.höjd iio^ 39' 30"
Bredden • 57° 43' 5:3"

Dito - - 43' 56" af 7 Solhöjdex

omkring middagen.

Borås ^ den g ^unu

Solens middagshöjd iio*^ fo' o"
Bredden - f7^ 44' 3"

Dito - • 5-7^ 43' fg'' af ^ Solhöj-

der omkring middagen.

Borås , den 10 Juni.

23 * 7' 40'' 103® 42' 5'o" 2« 8' 0''
— 8' 21'' _ 48' 50" _ 8' 14"
_ 9' 8'' — f 40" _ 7' 29"

Chronomet. O* 39' 2l"55'l medeltid*
Sol.midd.h. Iii® o' 20"
Bredden - 57° 43' 5'5'"

Dito - 570 43/ ^-i// af 13 Solhöjder
omkring middagen,

Alingsås y den 1 1 3uni.

22* 4' 10" 91® 12' 3* 16' 19"
22 *
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22^ 6' 20" 91° 40' 20" 3* 14' g'/

_ 7/ 7/^ „ 5-0^ 10'' 22'^

Chronomet. 41' 6^^f8 medeltid.
Solmidd.h. iii^ o^^

Bredden - ^7° fö' lO'^

Dito • 5'7<> 0^ 13" af 16 Solhöjder
omkring middagen.

Lidköping j den is Juni,

22* 16' 29'' 930 47^ 30" 3* 40^^

„ 17' 9^' _ 5-^/ fo'' 2^ cq' o^^

_ 18' i^' 94^ 6^ 10^' ^ fS' 8'^

Chronometern O* 38^^ SS^^IQ medeltid.

Solmidd.h, 109° 5-1' fo"
Bredden - f8° 30"^ 46''

Dito - 5'8'' 30^ 44" af 20 Solhöjder

omkring middagen.

Marieflaå^ den i s Juni»

22* 49' 24'' 100® 13' 20" 2* 22' 18^^

_ 3" — 20' 10'' — 21' 37'^

_ <^o' 41^' — 26^20" —20' 58'^

Chronomet, O*^ 35*' ^^^^^^67 medeltid.

Sol.middih. loo^ 41' 20'^

Bredden - ^8° 42^ 32^'

Dito • fgo 42' 45^' af if Solhöjder

omkring middagen*

Örebro y den 16 Juni,

3* f 45-^' 8c° 7' 30*'^ O* 30' 28'U4
3^
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^^2' 48" — 5'2'^ 20" . 28'SOO
— f 3' 20'' — 44' _ZIL.Zl_^Z!lliZ

Medium 30^ 27' ^79

Chronom. 0« 30' 23 '',39 medeltid.

Af de i Stockholm före revSan gjorda ob-

servationer finnes, at urets gång icke varit

så enformig, som det fordrats till säkra Län^d-
bestämmelser. Något jämnare tyckes den haf-

va varit under resan, om man får lita på det

förhållande 5 som observationerna utvisa vid

återkomsten till de orter, der det på fram*

resan observerades. Ehuru detta kan vara

tvifvelsmåi underkastadt , anser jag dock den-

na grund till beräknande af Chronometerns
gång för den sannolikaste. Sådana control*

ler äro under denna observationsresa 4, näm-
ligen vid återkomsten till Falköping , Lid-

köping, Mariestad och Örebro» De då funna

förändringar har jag fördelat på de dagar, som
framskridit emellan observationerna på hvart

ställe, hvilket af följande Tabell 2 torde när-

mare inhemtas. Jag trodde mig i början böra

undvika att i anseende til ovisshet i urets gång
hänlöra Meridian - skillnaderna omedelbart till

Stockholms Observatorium , utan låta dem be-

ro på Längden af Örebro, som genom flera

förträffligt öfverensstämmande observationer för-

ut blifvit fastställd att vara 11^ 2,l'^584 i tid

vester från Stockholm, Men då rnan af Chro-

nometerns medelgång i Stockholm
-"f"

2^'j44

och densamma från den 24 Maj till den 16 Juni 5

enligt observationerna i ÖrebrOj, = + i''5i4

tager
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tager ett medeltal l"574 och tillägger

detsamma för hvar dag ifrån den 21 till den

24 Maj , erhålles en Tidsskillnad emellan

Stockholm och Örebro af 11' 22"j30 5 hvilken

så nära instämmer med den förra, at jag haft

orsak at förkasta den, utan beräkna de öfriga

observationerna derefter.

Bredder,

X806
Maj d. 24. Örebro fQ^ 16' 36"

26. Marieflad^S^ 42' 5*1"

5-8^ 42' fS"

Juni l^c f8® 42' 32"

5-8° 42' 4^:''— 5:8^ 42'46'-^3r

Maj 27. Lidköping f8° 30' 5'o''

f8^ 30' 49''

Juni 13. ^8® 30^46''

3o'44'' — fS^ 30' 47'''

Maj 28. Skara .^8^23^37"

5-8^ 23' 4f'' — 1-8° 23' 42'^

29, Falköping <^S^ 10' 26''

) 8^ 10^21''

Juni 4,
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5ö lo' 14 i'QO to' Trv"— 5Ö J-^ -»-y

2. Hjo 18' 45"

S'8° 18' 46"

^, Jönköping 47' 36"

S7 47 3^ — ?7 47' 34

Q, UifTlLt'!''»
c-tO /iq/ to''

CT® AR' to" - aq.1 t t//— )/ 40 Al"

7» tjucntj. CoO O/l"l7 30 -^4

57° 30' 17''

g. Borås, 570 43/ 53//

57° 43' f6"

9- 57044/ 3'/

57° 43' 5-9''

10. 5-70 43/ 55''

570 43/51" rrrO /i'^/ enti— 57 43 57

JU Alingsås 57° ^"6' 10^'

570 56' 13" ^- 57° 56'ii",5

Längder.
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Te t an u Sy lyckligen botad.

Af

JOH. L. ODHELIUS.

Bland de mast förvånande sjukdomar menni*
skan kan plågas af^ är väl den^ när alla dess

rörelser icke allenast iiphöra, utan ock krop-

pen blir stel och får utseende och beskaffen-

het af en bildstod, öfver hvilken den lefvan-

de anden ingen befallning kan utöfva.

Drängen Johan Bergdal, 43 år gammal,
intogs d. 22 Julii I806 på Kongl. S. O. Laza*

rettetj han hade varit sjuk på g:de dygnet;
först hade han känt svårighet at svälja ^ tun-

gan svälde och han började därefter mer och

mer få svårt vid at Öpna munnen, desse plå-

gor blefvo väl ibland lindrigare, men straxt

efter förvärrades , så at munnen aldeles igen-

lästes; därefter infann sig värk och styfhet i

nacken , med spänning och dragn-ing nedåt

ländkotorne, som sträckte sig först til nedre

extremiteterne och sist til de öfre.

Alla desse symptomer ökades smånin»

gom, så at då jag emottog honom i Sjukhu*

set, var han aldeles styf, stel i alla lemmar
och orörlig, icke kunnande röra minsta fin-

gerled, utan låg som en bild i sängen, mu-
sclerna
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sclerna kändes hårda och fasta som trä 5 han
hade dock. full sansning , ganska ordentlig

puls och uringång 5 klagade endast öfver svår

värk och spänning i hela kroppen, dock mäst

i bukmusclerna och deras fästen vid Ossa I-

^ lei och Pubis 3 denna krampen blef som of-

tast starkare, hvarvid hufvudet och ryggba-

stet drogos bakåt (opisthotonos) , ledgångar-

ne sträcktes , och käkarne prässades få hårdt

tilsamnians , at det knastrade i tänderna , ö-

gonen stirrade, ansigtet var förstält, kall svett

utbrast i pannan ^ och han tyckte sig blifva

qväfd.

Ingen tydelig orsak eller anledning til

sjukdomen visste han at upgifvaj man feck

endast veta at han varit mycket hårdlifvad,

och hans bekanta gåfvo vid handen, at hans

diet icke varit den bästa ^ häist hvad bränvin
angår.

1 denna hiskeliga och svåra belägenhet
ville jag först söka til at lindra munspärran
(Trismus) % til hvilken ända många blodiglar

sattes kring halsen , värmande omslag lades

på magen, och som på g dygn ingen stolgång

varit, applicerades retande lavementsj man
blef då varse , at Sphincter Ani var öppen
och utvidgad tvärtemot hvad krarape plär å-

stadkomma j och som ingen öpning snart följ-

de
,

uplöstes 4 gran Tartarus Antimonialis i

vatten , som han emellan tänderne insugde
och nedsväljde , hvarmed fortfors hvar 3:dje

time 3 til dess 36 gran voro förtärde, men
C 3 som
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som stoigången ännu dröjde , bvilket syntes

bevisa , at retande medel ej voro mägtige at

den åstadkomma, så gals Oleiim Ricini i uns
i hvar time^ och när 6 uns däraf voro intag-

ne började starka öpningar komma, hvarme-
delst en stor myckenhet hårda scybala afför-

des. Första påföljden var at munspärran för-

försvann , men styfheten i kroppen fortfor, Af-

föringar bereddes därföre dageligen på sam-

ma sätt 5 hvarefter halsen blef bättre , hvad
nedsväjjandet beträffar, men stelheten och kram-
pen ville icke förbättras. Jag lät honom då taga

af Extractum Stramonii I2 gran, gjorde til

piller med pulvis Stramonii 3 efter 2 timar

kände han tyngd i hufvudet , började yra ,

steg hastigt up ur sängen, sprang i kring ru-

met och hade många häftiga rörelser , med
en smidighet och mjukhet i lederna, som han_,

sedan barnaåren icke känt, efter 12 timar

hade alt detta sagtat sig , och han insomna-

de stilla i sin säng. Men som styfheten där-

efter återkom ,
gafs honom mindre dosis af

Extractet , och det repeterades efter behof

dageligen med den goda och hugneliga på-

följd, at han d. 16 nästföljande Augusti kun-

de lemna Sjukhuset frisk och munter. Mag.
stärkande beska medel voro de sista han bru*

kade.

FSrfSk
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Fbrfbk till upflallning och hejkrifning å de i

Sverige fundm Arter af JnfeB-Sldgtet

TENTHREDO Linn.

Af

CARL FREDRIC FALLEN.

(Fortfättning.)

I

I anseende till de iakttagelser jag under en

på Vetenskapens vägnj^r anställd resa åt Ve-
stergötland under förleden sommar haft ett

önskadt tillfälle att göra 5 torde det mig til-

låtas, att på detta ställe till K:gL Academiens
pröfning hemställa följande anmärkningar^ och

tillägg af Svenska Hylotoma ^ ArtQr,

Den förut nämnda Cimhex lucorum Fabr.

torde väl egenteligen ej vara annat än en
varietét af den redan tillförene kända Cfemora-
ta^ från hvars större Honor den endast skijjer

sig i någon mindre storlek, i vingarnes ble-

kare tekning , samt 1 Abdomens rödaktiga

färg; hvilka omständigheter ensamt tyckas va-

ra alt för obetydeliga, för att hafvas i sig-

te, då nya arter skola bestämmas i detta In-

sekt - slägte. Imedlertid är man härutinnan

villrådig, så länge, tills man på ställen, där

ymnigare tillgång finnes af nämnde art, hvar-

C 4 under
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under flera kunna träffas i parning , hunnit

utröna rätta förhållandet. Bland de stora ho-

norna af C, femorata har jag råkat den, hvars

abdomens medlersta segmenter ofvanpå varit

TÖdaktiga ^ likasom yngre hannar förekommit
med rödaktig abdomen, hel och hållen, för ö£

rigt försedde med alla de kännemärken^ som
tijlkomma denna art^

HTLOTOMA. SecL u

I, H, NEMORUM ^ Mas : antennis duplici

serie radiatis niger, antice opacus scabro-pun-

ctatus et subhirsutusj tibiis tar$isque albis,

An hujus Speciei? Inventus ptope urbem
Christianstad, Dt D. Hagström.

J.nmärkning, Sannolikt är denna insect

Hannen tiil den förut under namn af H, ne-

morum beskrifna Hona. Den är ^äl nästan

hälften mindre till storleken , dock större än
någon af de följandes Hannar. Dess spetsiga

antenner hafva ludna strålar i två rader , vet-» ^

tände åt en sida, såsom vanligt. Hela krop-

pen är svart ^ hufvud och thorax matt svart ,

små- luden, groft puncterad , däremot abdo-

men mera blank och glatt, med spår till hvit

tekning i framkanten. Vingarnes nerver så-

som hos Honan. Femora mäst svarta, men
tibU och tarfi nästan alldeles hvita, Palpi och

apfx oris äfven hvitaktige. Från Hannen till

H. pmi skiljes den
.
förnämligast genom tjoc-

kare kropp och énfärjad svart abdomen.
2» H,
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2. H. DORSATA5 Mas: antennis duplici

serie radiatis niger: ventre et ano luteisj pedi-

bus albis.

' An hujus Speciei? In Collectione D. Gyh
lenhalii adest.

Dess antenner lika med föregående arts,

hvilken den liknar till punctering, men är a£

något mindre kroppsväxt. Från Hannen till

H, pini är den näppeligen skiljaktig, om ej

därutinnan, att dess fötter äro helt och hål-

lit hvita, med knapt fläckade tarsi. Är för-

modeligen blott en förändring af sistnämnde

art?

4—^. H. PALLiPEs , antennis maris du-

plici serie radiatis nigra, abdomine concolo-

re 5 pedibus totis albis.

Mas et Fem. Magnitudo vix H. rufse^

a qua differt thorace (imprimis in Mare) di-

stincte punctulato et colore pedum in utroque
sexu^ albo. Macula alarum costaiis obsoie*

tior. Palpi et apex ani albicant, Venter
feminae an semper albus?

Anmärhn. Är sällsynt sedd i Vestergötland ,

och finnes i Herr Maj. och Ridd, Gyilenhais
Samling.

5'—6. H. DiFFORMis^ antennis maris una
serie radiatis: radiis distantibus erectis, nigras
pedibus totis corporeque feminse subtus , pal-

Ii dis,

C f Tenthr»
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Tenthr, diffofmis ¥mz, Fn. Germ. 62 t. 10.

T. alces Thunb. Mus. Ups. 7, 8^-

Mas, Niger , antennis elpngatis et pro
more conspecierum pilosis 5 radiis tribus in

latere superiore erectis, distantibus, majori-

bus3 ad basin in latere inferiore radius uni-

cus brevis quoque adest. Corpus totum ni-

grum, pedibus pallidis soliim exceptis.

Fem. Nigra, antennis serratis ; pectore

ventre pedibusque totis flavescentibus. Ma-
cula alarum ordinaria parum manifesta.

Anmärkn. Denna egna art är högst säll*

synt^ likväl till bägge könen närvarande i Herr
Major Gyllenhals Samling. Storleken såsom
B. ru/a,

Sectio 2,

f-— 6. H. DiMiDiATA casruleo-nltens : afe-

domine luteo, alis pallescentibus: macuia fu-

sca dilatata^ tibiis albis.

Fem» Seqiientibiis paullo ma^or et affi^

his. Abdomen luteiim lateribus infra fiisco-

maciilatum, Palpi^ tibise tarsique albida. Va»
riat abdominis dorso antice nigro-maculato.

Anmärkn, Tycks böra till distinct art.

Fångad i Finland af Herr Schönherr. Af mig
beskrifvén utur Herr Majör Gyllenhals Sam-
ling.

6^7^

i
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5— H. FUsciPES caeruleo-nitens^ abdo-

iiaine concolorej aiarum macula fusca dilata^

tas tibiis albo- sericeis.

Habitat in Vestrogothia rarior.

Mas et Fem. Statura et summa affinitas

praecedentis. Differt tantummodo colore ala-

rum non flavescente nervisque obscurioribus,

nec non tibiis fuscis sericeo -nitentibus.

6— 7. H. ciLiARis caeruleo-nitens^ alis

immaculatis hyalinis 3 tibiis posticis albican*

tibus.

i-

Tenthr. ciliaris Linn. Syst, Nat. 2. 922. 12.

Mas et Fem. Paullo minor H, fuscipe-

de, a qua differt defectu aiarum maculae dilata-

tae, at macula costalis ordinaria adest. Nervi
fusci. Tibia albo-sericeae ^ posticae interdum
albse.

Anmärkn, Oaktadt den stora förvandt-

skap j som råder mellan de fläste redan an-

förde arter af denna section, är det icke svårt

att åtskilja dem, däremot torde det behöiva
Fjärmare undersökning i naturen , om de där-

städes äro verkeligen åtskilda. — Så väl de-

ras vistande på olika ställen , som likheten

af bägge deras kön, ger imedlertid skäl, att

uppställa dem särskillt* Efter Fabricius

har T, ciliaris Linn. blifvit ofvanföre citerad

Linder H» enodis ; men sannolikt har Linné
ment den här beskrifna som till vingarnes

och
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och fötternas färg visar skiijaktighet. Den
finnes i Herr Maj. Gyllenhais Samling ^ fån»

gad i Vestergöthiand.

g--» 10. H. FURCATA nigra, abdomine pe-
dibusque flavis^ antennis maris duplicatis.

Fabr. Piez. 22. 8- Suppl. 214» Panz,
Fn. Germ. 46. t. i.

Mas et Fem. Paiillo minor H. ca?rnle*

scente et distincta antennis maris duplicatis,

unde 4 antennas eadem iongi^tudine prsedita^

quasi adesse videntur. Caput ^ thorax Qt pectus

nigra. Abdomen flavum 3 in mare juxta basia

supra infuscatum. Pedes toti flavi. AU im-

maculat^e , pallide nervosse : macula costali

val pallida vel nigra» Vaiiat Mas nervö co-

stali nigro.

Anmärkn. Fötternas färg skiljer Honan
från Sam-arterna. — Denna art är äfven hos

oss sällsynt, af mig endast sedd i Gyllenhai-

ska Samlingen.

g —10. H, BREVicoRNis nigra, antennis

contiguis^ abdomine flavo 3 alis nigricantibus»

Fem. Covpus obscure nigrum, abdomine

pedibusque flavis. Neruus alarum costaiis ni-

ger. Femora abdominisque basis et apex inter-

dum nigrescunt, Antenna breviores et aU ni-

gricantes hane a femina speciei pr^ecedentis di-

stingvit^ an jure? Capta in Vestrogothia.

Anmärkn^
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Anmärkn, Är alldeles lik H. ventralis^ mm.
Bkilld genom antenn -skapnadeii.

lo—II. ^ H. cosTATA nigra immaculats^
antennis contiguis; tibiis albo- sericeis.

H, coftalis Fabr, Piez. 24. If?

Fem. Hujus Sectionis minimaj magnitudi*

ne H. spinarum. Corpus totum nigrum 5 ti-

biis albo- nitentibus. AU immaculataej fusco-

nervösas 5 puncto costali nigro.

Anmärkn. Hörer säkerligen till en från al-

la föregående särskild art, Haru vida det till-

koiiuner densamma, att hafva cojla alarum ferru-

gineuj såsom H, costalis Fabr. kan jag ej säga,

då jag icke sett mera än ett exemplar i Herr
Major Gyllenhals Samling, där yttersta ving-

ådran är mörk.

Sectio j.

12. H. VENTRALis Panz,

Anmarkn, Till denna art har jag ock fun-

ait Hannar, som alldeles likna Honorna, med
undantag , att deras vingar ej stöta i svart så-

som Honornas. Samma förhållande blir man
varse mellan bägge könen af H. morio,

I.3— 14. H. SPINARUM flava, ore albo^ ca-

pite thoracisque postico nigris 5 tarsis nigro-

annuiatis.

Fabr.
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Fabr. Piez. 26. 21. Ent. syst. 2* IIO. 20.

Tenthr. centtfolia Panz. Fn. 49. t. 18.

Mas et Fem. Summa affinitas H.annulata^

a qua differt thoracis (in mroque sexu) antico

flavo, nervoque costali usque ad basin nigro.

Pectus flavum immacuiatum^ an semper ?

Anmärkn. Vankas vid Höberg i Vester-

göthland. Ännu ej af mig sedd i Skåne, där

annars H, annutata, hvars thorax ofvanpå är

aldeles svart, ymnigt förekommer.

21. H. Cerasi nigra, puncto utrinque an-

te alas pedibusque totis albis.

Tenthr, cerafi Linn. Fn» I5'47. Scop. Carn^

280. 73^. An Fabr. Piez. 41. fy?

Fem. Statura et magnitudo omnino
H. aetbiopis et diversa tantummodo puncto tho'

racis albo coloreque pedum.

Anmärkn, Hannen okänd» Arten hemma I

Vestergöthland.

22. H. Intercus nigrai alis pallide ner«

vosis^ tibiis albis»

Nematus intercus Panz. Fn. 90. fig. ii. (vix

Tenthr. intercus Linn.)

Mas et Fem» Inter minores hujus generis,

longitudine Ånobii pertinacis, Ala magis hyalinse,

nervi quoque paUidiores quam in antecedenti-

bus. Ncrvus costalis juxta basin plerunique

pallidus, puncto ordinario nigro.

23. H.
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23. H. NEMÖRATA nigra^ maculis in fron-

te et in lateribus abdominis pedibusque totis

ålbis.

An Tenthr. nemoralis Linn. Fn. 1^62?

Fem. Longitudo H. athiopis^ at angustior.

Corpus nigrum. Antenna subtiis pallescentes.

Fröns nigra, lineola supra antennas^ supra o-

culos et supra labium, alba. Thorax niger, li-

nea ante alas alba. Abdomen nigium: maculis

lateralibus transversis albis. AU hyalinae palle-

scentes: puncto ordinario fusco. Pedes albi, fe^

moribus in medio plerumque nigris»

24. H. VAGANS nigra, maculis frontalibus

ventre pedibusque flavis.

An Tenthr, vaga Fabr. Ent. syst. 120. 61?
non Piez.

Mas et Fem. Caput nigrum lineolis in fron-

te albis. Thorax niger immaculatus. Ahdomen
supra nigruni^ subtus flavum. Pedes flavi. A-

tarum nervus costalis niger.

Anmärhn. Är till storleken något mindre
än föregående, hvars hvita tekning i hufvudet
den äger 5 i synnerhet tydelig hos Hannen. Hö-
rer för öfrigt till särskild egen art, funnen i Ve*
stergöthland. Sannolikt varierar coloriten hos
densamma. Således förekomma Hannar med o-

fargadt hufvud och hel och hållen gul abdomen.
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TEN2HRED0.

Palpi 4 insequales. Lahium porrectum, tri*

fidum: laciniis conniventibus , sequalibus. An-
tenns subfiliformes. Fabr.

Arterna i detta slägte hafva en aflång na"

stan cylindrisk kropp. Dess långsträckta an-

tenner bestå af 9 leder, hvaraf de två första

äro ganska korta. I förhållande till Hytotoma-

siägtets sista section, äro de öfriga antenn »le-

derna altid längre, i anledning hvaraf ett vandt
öga lätt åtskiljer dessa slägter. Till känne-

märke för afdelningar har intet annat företedt

sig5 än abdomens färg, hvilken, fastän ej all-

tid pålitelig, i de flästa fall kan bidraga till

att underlätta arternas skyndsammare igenfia*

nandee

Sectiö i. Ähdomine flavö^ cingulatQ

(antennis fapius brevibus~.)

I. T. scROPHULARiiE nigra, antennis ti-

biisque luteisj segmento primo et quinque ulti»

mis apice flavis.

Fabr. Syst. Piez. 28- !• Ent. syst. 2.

29. Linn. Fn. 1^45-,

Mas et Fem, Corpus nigrum, dypeo^ mar«

gine lobi antici in thorace, puncto sub alis et

in apophysi pedum posticorum, maculisque 2

scutelii, albis. Antenna ^ tibia^ et tarsi lutea,

Abdominis segmen ta 2 et 3 tota nigra^ cetera a-

pice
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pice flava s. alba. ^/.^ fulvescentes, nervis ct

costa^ juxta apicem infuscata^ Juteis»

Anmarkn, Vankas sparsamt. Af denr.a ar-

ten har Fabricius tagit slägt- characteren.

2. T. RUSTiCA nigra^ ore, pedibus anterio-

ribus, segaiento primo margine^ ^ et 6 iaterc.

Havis.

Fsbr. Piez. 30. 6. Ent. syst. 2. lig. 5'2.

Linn» Fn. 1^43. De Géer Ins. 2, 234. 4. tab,

34. f. 14. (2" notata Panz. Fn. 64. t, 10. Crit.

Revis. 2. 29. Femina. T. carbonaria Fabi. Piez.

30 7. Panz. Fn. 71. t. 10. Crit. Rev. 29.

non Linn. Mas hujus speciei.)

Fem. Nigra, antennis totis, capite thora*

ceque nigris, ore et linea antealari flavis exce-

ptis. Segmentum primum doisale margine

,

quintum et sextum latare anusque flava. Pedes

anteriores flavi : tarsis fiiscis
3

genu autem po-

sticorum late nigrum. AU fusco-nervosae.

Mas feminse similis^ at pictura flava seg*

mentorum obsoleta est. Apophysis quoque pe-

dum posticorum aubtus, et tarsi omnes magis
flavescunt quam in femina. TibU posticse in

utroque sexu nigrse^ macula tantum apicis fla-

va notatae.

3. T. viENNENsis nigra, antennarum ar-

ticulo primo, abdominis segmento i. 4. 7.

S. tibiisque flavis,

K. F. A. HandL L Qvart. D Sqhranck
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Sdiranck Iiis. Aiistr. 666. Panz, Fn Germ,
6^. t. 5. an T, s cincta Fabr. Pie2, 30.

Fem. Statura prsecedentis. Nigrn, ore con-

colore. Caput et thorax scabro-punctata , lobo
thoracis antico flavo- maculato. Ahdominis cin*

gula quinqiie flava. Punctiim siipra pedes po-
sticos album- Femora antica latere antico

, po-
steriora autem basi tantum flava. Tihia tarsi»

que lutescunt. AU lutescentes, puncto costali

flavo.

Variat scutello puiictis 2 approxiiuatis fla-

vis notato. Schranck. L c,

Anmclrhn, Årtcti är funnen i Vcstergöth/»

land 5 sällsynt, och Hannen ännu okänd.

4. T. 4 -CINCTA nigra^ clypei maculis, abdo-

minis segmento i. 4, ^. anoque f.avisj tibiis lu-

tescentihus,

Uddmann Diss, 83»

Mas. Prsecedenti valde affinis, at antenns

concolores et clypeus totus flavus. AU superio-

res costa quoque infuscata instructae sunt. Fe-

mora omnia nigra. TibU luteas,

Anmärht, Tagen 5 Vestergöthland sällsynt.

Skulle sannolikt kunna vara Hannen till T. Vi"

ennenfis ? De nämnde skiljaktigheter göra dock
denna förmodan ännu oviss.

f. T.



i 808) ^-cin, Fehr, Mars. 5 I

^. T, ZONATA nig ra; abdominis segmentis
mediis margine tibiisque flavis^ alis fuscis: aU'

ticis apice c^eruiesCwMitibus.

Mas et Fem. Antecedentibus major tota

atra: lunula antealari, tibiis et segmentoriim
dorsaliimi 3 et 4 margine flavissimis, Tarjt fu*

sci. Maris segmenta 2 et f margine quoque
flavescunt, JU in utroque sexu subbrunnese

versus apicem cserulescentes^ brunneo-netvosie.

Anmarkn. Är distinct art, funnen i par-

tiing. Vankas dock sparsamt i Julii på Esperöd
i Skåne.

6. T. FASCFAtA nigra^ abdominis segmen*
to primo margine et quintö toto fiavissimo.

Scop. Carn. 7^7. Geoffr. Ins, 2. 27^. g.

Mas et Fem. Corpus nignim capite thora-

eeqiie vix inipresso-punccatis. Os totiim, anteii-

narum articulus primus, et linea ahte aias fla-

va. Peäes R^vi^ femoribus tibiisque posticis a-

pice nigris. T^arji maris nigri^ feminas nigro-

annulati. Variant tamen femora postica magis
vel minus nigra. JU fusco-nervosae , nervö cO'

stali lutescente: lunula pone medium pallidao

Mas abdomine subtus magis f[avo':> femina abdo-

mine subtus nigro^ cingulo excepto, digno-

scitur.

Anmarkn, Tagen 1 parning, ingalunda säll-

synt. Har samma storlek som iöljande artj, med
hvilken den infinner sig 1 Julii månad på Espe-

röds Umbellater.

D 2 7. Te
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7, T. MARGINELLA nigra, abdomme late-

ribus segmentisque plurimis margine flavis.

Fabr. Piez. ^9. 2» Ent. sysf. 2. 117. fo.

Panz. Fn. 64. t. 7.

Mas et Fem. Caput et Thorax impresso*

punctatus, Clypeus totus albus. Articulus anten-

narum primus 5 linea ante alas^ maculse thora*

cis laterales^ punctaque gemina suctelli flava«

Primum segmentum semper llavum, secundum
et tertium nigrum^ ceteia plerumque margi-

ne flava» Omnia vero Segmenta in lateribus

flava. Pedes flavi linea intus a basi ad ungves
durta uigra. Variat tamen tibiis et pedibus

anticis totis flavis nervi , fusco-lutei*

.
Differt sexus, mas: abdominis ventre sempet
flavescente^ /^/wiwfl subtus magis nigricans.

AnmUrkft, Hörer hos oss till de allmänna»

Ste arter af detta Insekt- slägte 5 och råkas ej

sällan 1 parning.

§, T» 2-ciNCTA nigra; segmento tertio to*

to et quarto lateribus tibiisque flavis.

Linn* Syst. 2« 92^. 31» T, cincta Fabr.

Piez. 29. 3. Ent. Syst. 2. 117. fl* (synon. Linn*

delend.)

T, femicincta Panz« Fn. 52. t« 13. mas hujus

specieic

Mas et Fem, Os llävum. Antenns totae ni»

grae. Caput et thorax nigra, immaculata. hh
neola sub scutelio^ abdominis segmentum ter*

tium
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tmm undique, et quartum lateribus^ anusque^

flava. Feåes maris flavi: linea laterali nigra^

femin^e femora nigraj tibias autem flavae: tarsis

posticis semper nigrts. Differt mas ventre Ila*

vo-pallidOj /^m/^a nigro.

Anmärkn. Ar större än föregående art,

försedd med längre antenner. Vankas med de
förra sparsamt.

9. T. RUFiPES nigra^ clypeo scutello pedi-

bus anterioribus et cingulis abdominis mediis

flavis^ femoribus posticis rufis,

Linn. Fn. I^fo. an T. ftrigofa Fabr, Piez.

Fem. Caput nigrum cl)^peo flavo. Thorax

vix punctatus, vix maculatiis. Scutelli punctum
album, an semper? Segmenta 3, 4. f. flava, an

semper ? libU posticae vel nigrae vei apice rufasc

Specimina tantum laesa vidi.

Anmärkn. Arten är sedd i Vestergöthland;

men lärer vara sällsynt, och sannolikt något

afvikande i coloriten. Hannen okänd.

10. T. TOGATA nigra, abdominis segmen-

to primo et quinto albo^ tibiis albo - testaceiSa

Far, Fem. Panz. Fn. 82. t. 12. Antenns

versus apicem ferruginese, Corpus cylindricum,

Segmentum primum dorsale et quintum undi-

que album. Basis pedum et tibias albaj apex

tamen tibiarum posticarum niger, larft onines

D 3 testacei
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testacei. Al^ fiisco- nervosae veisus apicem la-

tius infiiEcatas: pinicto co^tali albo - iiiterrupto

et squama ante a}as aiba,

Var. 0 Fem. 7^. togata Fabr, Fiez. 32. I4*

T. cincla Linn. Fn. iffö- Antenna nigr^s. Cor-

p^^j- cylindricum nigrum^ inimacuJatum 5 präster

cinguliim album segmenti quinti dorsalis et tv

bias testaceas basi albas. Basis quoque femo-

rum ^ puncta duo sub scutelfo ordinaria, aper-

tura prjmi segmenti 3 aiba. Ji^ fusco nervosae

^

immaeulat^,

Far, y abdominis segmento sexto in latere

quoque albo. t

Var, ^ pedibus totis testaceis. t

Mas. Clypeo albo quoad picturam alarum
cum var, et quoad picturam antennarum cum
var. /S convenit3 in ceteris singuli^ femina si'

milig,

Anmärkn, Denna förekommer sparsamt t

Vestergöthland och är till storleken smalare
och mindre än någon af föregående arter. Jag
anser det icke billigt ^ att af anförda mindre
betydeliga skiljaktigheter i colorit anse dessa

såsom egna säiskildta arter, häist de för öfrigt

i kroppsväxt och hufvudsaklig tekning komma
så nära öfverens^ och Hannen dessutom, på
sitt descriptionen utvisar, till enahanda art

skäligen förenar dem. Hos ingendera Hon-
yarietéten kan dypeus märkas hvitfärjad, hyil-

ket
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ket likväl bör nogare observeras hos lefvande
exemplar, hvarefter art -rättigheten äfven kan
vissare bestämmas.

Sutio 3, Ahdomine nigro^ f^^pius rufo ctngulato,

antennis albo - annulatis

.

II. T. MAURA nigra, antennis ante apicem et

clypeo aibis^ abdominis primo segmento utrin-

que albo maculaco, ultimis rufis nigrisve^ pe-

dibus rufescentibus,

T. Uvida Fabr. Piez. 33, 21. Ent. syst. 2.

116» 4. Linn. Fn. l^^j. Panz. Fn. ^2. t. 46-

It. r. carpini Panz, Fn. 71. t. ig. mas hujus

speciei. T. maura Fabr. Fiez. 33. ig. Ent.

syst. 2. 116. 44. Panz. Fn. ^2. t. 14. T, carbo-

naria Linn. Pand. Rybyens. 12. T. annularis

Schranck. Ins. Austr. 6sS* femina bujus speciei.

Mas et Fem. Caput nigrum, ore late al-

bo. Antennarum articuli tres penultimi albi

,

iiltimus niger. Thorax niger immaculatus. Ab'

domen priini segra enti iatere albo-macuiatum,
in Mare dorso rufum , basi et apice nigrum ;

subtus rufo- lividum : basi pedum albida. Va*
riat Fem, a abdomine nigro. /? abdominis a-

pice obscure rufo. Pedes hujus speciei subrufi,

antici paliidiores: latere omnium femorum ni-

gro. Tarfi postici nigri. AU fusco- nervösa

^

ante flexuram costae albo-interruptas.

Anmärkn. Kan räknas bland de största

Svenska Arter^ hållande vid pass en tums
D 4 längds
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iängd ; cch vankas allmänt i Julii pä Afven-
boks- buskar, Esperöd»

12. T. RUFiVENTRTS nigra^ antennis ante

apiceni, clypeo margineque thoracis iobi antici

albis; abdomtne pedibusque subriilis. Fabr. Piez.

^3. 20. Ellt, sysu 2. 116. 4^» Panz, Fn, 6fe

Mas et Fem. Antennarum articuli 6- 7,

et ox late alba. Thorax niger inargine lobi an-

tici albus. Oculi viventis virides, mortui ni-

gri. Capitis genae et abdomen totum rufa, Pe-

des subiiili^ iatere nigri: femoribus posticis to-

tis nigris. Variat basi pedum nigra. Variat
quoque femina corpore subtus^ una cum pedi-

bus, rufoj abdorninisque basi et ano nigris»

Maris corpus subtus totum^ cum pedibus, rufunie

Jnmärhn, Äger den förras storlek. Råkas
sällan, och skiljer sig lätt från den föregående

genoni tLoracis hvita tekning.

13. T, TiBiALis nigra 5 antennis ante api-

cem tibiarumque basi aibis,

Panz. Fn. 62. t, 11,

Kas et Fem, Antennarum articulus 6 et 7
albus, Caput ^ thorax et ahdomm nigra, immacu-
lata. Fiides subruti, tibiarum basi late aiba

tarsisqu»" nigris, AU fusco - nervösa; : macuia co-

staii ordinaria nigra.

AnmärKn- Har biifvit fångad i Wester-

götLland sällsynt;, ägande maiAjineli^ storlek.
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Hannens hvita antenn-ring befinnes mindre märk-

bar. Monne altid?

14. T, LiviDivENTRis nigra, antennarum

apice^ clypeOj scutello pedibusque albis.

Fem, Thoracis lobi latera les supra alas et

punctum laterale supra pedes intermedios alba.

Abdomen nigricans, supra ferrugineum^ an sem-
per? Pedes albi: femoribus infuscatis, AU pal^

lide-nervosae : puncta costali albo,

Anmarkn. Storleken som T. Rc^pa. Hörer
till egen särskilld art 3 men dess Hanne ännu
okänd. I Hr Maj, Gyllenhals samling.

'-^ Antennis immacutatu^

a. Abdomine cylindriro, distincte rufo-cingutato^

If. T. BLANDA obscure atra las vis , abdo*

minis segmento 2. 3. 4. undique rufis^ pedibus
nigris: anticis extus albis*

Fabr. Piez, 36. 3f. Ent. syst. 2, II9. 59.
Panz, Fn. 52. t. 9, it. éf. t. 9.

Mas et Fem. Corpus cylindricum atriim 5

segmentum 2. 3. 4. undique et 5'^ latere ru-

fum. Pedes anteriores antice albi.

Var. Ii, ? sirailis var, praeter maculam
in apophysi pedum posticorum albaau

Anmörkn^ Arten finnes båie i S?'.åne och
V/estcrgöthland^ ehuru mindre allmänt. Dess
Storlek är såsom T. 2-cinctaj och är Hanneu all-



58 l8o8, 3fan. Fehr. Mars.

deles lik Honan, endast smalare. På sidan af

första segmentet tycks et hvitt fjäll äga plats.

l6* T. AETETis atra opaca cinereo- villosa;

geginentis mediis undique et genubus ruiis.

Fabr» Piez. 32. 14. Ent, syst. 2. Ilf. 4.

Panz. Fn. 6 V- t. 3. Ar* Linn. Fn. i^)'45''* item

T. trisHs Fabr. Piez. 39. fo. Mas hujus vei va«

rietas.

Mas et Fem» AU nigro-nervosse. Femina

segmenta 2. 3- 4. 5" undique rufa. Femora ni-

gra^ genua autem anteriora magis vel minus
late rufa.

Variat tibiis anticis totis rufis, Maris seg-

menta 3. 4, vel 3. 4. 5*. undique rufa. Pedes

Vel rufi basi nigri^ vel nigri genubus rufis.

Anmärkn, Äger storlek och utseende af

förra arten^ men skild. Dess näring är ej all-

tid granen ^ hälst jag funnit den samma i Junii

på Fledje- ängar i Skåne^ och såleds långt från

barrskog.

17. T, RtiFO-ciNCTA nigra, segmento 4. 5"^

6. undique rufis 3 tibiis pallidis.

De Geer Ins. 2. 967. 8* 3 i* f- 14— 18-

Mas et Fem. similes. Statura linearis an-

tecedentis, angustior. Caput et thorax nig ra 5

immaculata. Segmentum tertium rufo macula-

(um j 4.^. 6 tota rufa. Femora anteriora basi

. nigra
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»igra apice pallida; postica autem basi albissi-

ma, Tibia omnes testaceae. ÅU nigro-nervosae.

• Anmärkn. Har hemvist i Westergöthlands

men sällsynt,

18. T. AGRORUM nigra^ segmento 3. 4,

xindique et pedibus rufis: basi aibissimis.

Fem. Statura lineaiis subdepressa maris

T. ahietis et prsecedente pauUo robustior^ a qua

differt solum pedibus totis testaceis: basi po-

sticorum albissiraa» Praeterea segmenta 3, 4. 5«

tota rufa,

Anmärkn. Monne från förra särskild art?

Hannen okänd, endast Honan mycket sällsynt

funnen i Vestergöthland.

ig. T. ANALis nigra, segmento 2. 3. 4.

totis, squama antealari tibiisque anticis rufis.

Fabr. Piez. 33. I4. Ent. syst. 2. lif, 42.

(Geoffr. Ins. 2. 279. 16. % )

Mas et Fem. Valde affinis T. abietis^ at

minor et pube leviori obducta. Segmenta in

litroque sexu quatuor rufa. Tihia anticas testa-

<:eaB. Variat Mas tibiis omnibus subtestaceis.

Anmärkn. Har hemvist med den förra ,

hvars utseende den äger, endast mindre och
tjockare. Fjället framför vingfästet är hos Ho-
aan rödaktigt, hos Hannen ( uptorrkad ) svart.

j^nus alhus har jag hos flera torra exemplar ej

blifvit varse.

20. T.
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20. T. EQUisETi mgra, ore albo, segmen*
tis mediis undique rufis; aiarum nervö costaii

juxta basin paiiido.

Mas et Fem. Magnitudo T, Rapae angu-

stior. Os in utroque sexu aibum. Segmenta

3. 4. ^. undique rufa. Peäes feminae paliide

rufi bas! flavi. Femora maris omnia nigra et

tibiae posticas fusc^.

Anmärkn. Fångad sparsamt i Vestergöth"

land och sällsynt vid Engelhoim i Skåne. Är
utom i storleken och clypei hvithet svår att

skilja från T. agrorum, och monne verkeiigen

egen art? Hannens antenner äro längre än

Honans,

21. T. sEPTENTRiONALls nigra ore palii<

dOj abdominis medio rufo, tibiarum basi alba;

articulo primo tarsorum posticorum compresso
dilatato.

Fabr. Piez. 42. 63. Linn, Fn. If5'8« Pan^,

Fn. 64. t II* De Geer Ins. 2. ggf. 16 tab. 37.

f. 24—26.

Mas et Fem, Corpm nigrum 5 ore albo»

Segmenta 3. 4. 6. undique rufa, Pedes rufi,

tasi femorum et tibiarum albaj apex vero ti-

biarum posticarum niger sensim dilatatur et sul-

cum habet longitudinalem, Articulus quoque
primus horum pedum niger et maximus, com*
pressus et dilatatus. Variat femina duplo ma-
jor: femoribus inprimis posterioribus nigris, ba-

si posticorum alba.

Anmärkn,
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Anmärhn, Är tjockare men af lika längd
med T. marginella 3 hos oss nog sällsynt.

jg. Åhdomine depresfo^

22. T» FLAVicoRNis flava, antennis don»

coloiibus^ capite^ pectore abdominisque apice

nigris*

Fabr, Piez. 31. g. Ent. Syst* 2. II3. 3»

Panz. Fn. f2. t. 2.

Mas et Fem. similes* Os album. Antenns

et pedes toti lutescentes. Ihoracis dorsum rufo-

luteum. Pectus nigrum, macula in basi apo-

physeos pedum posticorum alba. Ahdomen fla-

vum, apice nigrum. Åla apice caerulescentes ^

nigro-nervosse: costa lutea. Differt femina: ab-

dominis primo segmento supra nigro, femori-

busque posticis nigricantibus.

Var. /? thorace nigro. T. tutekornis PanZc

Fn. 64. t. I.

Anmärhn, Är ej sällsynt på Esperods um«
bellater och hörer till våra största arter. Van
/? är aldeles lik var* thoracis färg undan*
tagen.

23. T. PAViDA nigra^ antennis concolori«

buSj ore albido^ pedibus rufis^ abdomine vel

nigro vel in medio rufo.

r. pavida Fabr. Piez. 31, 13. Ent, syst 2.

40. De Geer Ins. 2, 244. g. t. 3^.

17* Ig? JMas hujus speciei,

T. afra
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T. atra Fabr. Piez. 34, 26. Ent. syst 1,

117. 49, LmnvFn. If5'4. Panz. Fn* f2. t* 7.
item 6f. t. 7» Femina,

Mas corpore nigro, ore albo-punctato, pe-

dibus subrufis, supra basin plerumque aibo-ma'
Gulatis. Tarfi postici nigri. Segmenta abdomi»
nis media undique rufa.

Fem. Corpore nigro ^ ore flavo, pedlbus
fufis 5 supra basin interdum albis. Tarfi postici

nigri. Corpus in utroque sexu depressiusculum^
maris angustius, tusco-nervosse^ puncto co-*

stali in flexura albo nullo.

Far, ? linea antealari aiba ™ T. mandibula^

ris Fabr. Piez. 34. 27.

Anmätkn, Skild från I! ahietts genom plat-

tad kropp 5 m. m. Från T. maura genom antenn-

färgen. Vankas allmänt på Afvenboksbuskar i

Skåne.

24. T. DiMiDiATA nigrai nitida, ore macii'

lisque scuteili albis^ abdominis apice et pedi»

bus rufis.

Fabr. Piez. 42. 61*

Fem. Magnitudo praecedentis, a qua dif» |
fert inprimis colore scuteili abdominisque. Ma- '

culse scuteili, prseter puncta subjecta, geminaea

Segmenta tres vel quatuor anteriora nigra , ce-

tera rufa. Pedes toti rufi. ÅU obscure nervö*

sae, macula parva costali alba nigro- tenninata.

Variat
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Anmär^n. Råkas sällan: börer till dlstinct

art 5 men Hannen ännu okänd.

25-. T. STIGMA nigra, orbita oculomm^ O-

fe scutelloque albidis^ abdominis medio pedi^

busque subruiis.

Fabr. Piez. 42. 62. Suppl. 21^. Panz. Fn,

8g. t. II. T. folitaria Schranck Austr. 326. 6^8*
var. y. Femina hujus. T, fcuteUans Fabr. Piez.

39. fl? Mas hujus.

Mas et Fem. Antenna subtus rufescentes.

Oj- late flavescens. Orbita oculorum et puncta

ad basin antennarum alba. Thorax niger: mar-
gine iobi antici maculisque scutelli (pjaeter pun-

cta 2 vei 3 subjecta) geminis albis. Abdomen
nigrum^ segmentis 3. 4. 5-, in femina undique
rufis, raro in dorso nigro -interruptis. Fedes

ruii, femoribus posticis plerumque nigris. Ala-

rum nervus costalis juxta basin pallidus: pun-

cto flexurae albo, fusco- terminato. Mas angu-

stior magis pictus, pedibus pallidioribus, va-

riat abdominis vel medio vel lateribus testaceis

, et dorso fusco. Pectoris latera albo-maculata.

Var. jS- ? thorace nigro immaculatOj spe^

cie vix distincta.

Anmärkn. Är till storleken föga mindre än
föregående art, men Hannen smalare, liknande
T. nasfata» Vankas på Esperöd i Skåne spar*

£amt.

26:- T,
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26. T. SOLITARIA nigra nitida, clypeo
margineque thoracis lobi lateralis albis^ abdo-
minis medio pedibusque rufis.

Schranck Austr. 326. 6^8. var. a.

Mas et Fem. similes. Antenna subtus rtife«

scentes. Margo lobi lateralis et sqiiama ante
alns. in thorace utriusque sexus alba* Pectus ni-

grum immaculatum. Segnienta 3. 4. 5-. vel 3.

4. 6 undique rufa» Pedes riifi^ basi tarsis-

que posticis nigri, Alarum nervi fusci.

Anmärkn, Skild från T. jligma genom dub-
belt mindre storlek och huFvudets svarta färg

utan andra teknirjgar^ än en hvit clypeus. Den
har biifvit fångad i Vestergöthland.

27. T. PRAT01?UM nigra antlce opaca, tho-^

race immaculato^ abdominis medio pedibusque
rufis*

Geoffr. Ins. 284- ^7- Habitat in Vestro»

gotliia, D. GyilenhaL

Fem. Magnitudo praecedentis. Antennas

totpe nigrae, Caput et thorax nigra, opaca, bre-

viter villosa* Oj- vix albescit. Ahdomen niti-

dum, basi et ano nigrum: segmentis 2. 3. 4.

6 undique rufis. Pedes rufi, tarsis omnibus fu*

scioribus. AU nigro * nervosse,

Anmärkn, Hannen okänd j hvadan denna så-

som egen art ej är aldeles säker, och föga olik i*

från att vara en mindre varietét af T.germanica'^,

T. lateralis^ germanica et affines in sect. se*

quentibus exstant.

(Forts^jttniug i ett följande Quartal.)
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Utdrag af Meteorolopjka Dag-Boken, hallen i

Umeå Siad^ år 1S02 ^

af

DANIEL ERIK N^ZEN.

§. I.

Barometerns Störjla och Minjla Höjd i hvarj«
Månad:

Jan, 6 m* 26,39 VNV i. Ganska glesa moln.
Lugnt. Öfveralt mulet^ se-

dermera litet Snö.

19 e*m« 24,63 Lugnt, Ötveralt mulet.
Febr. 13 m. 26,02 Lugnt. Klart.

27 f. m, 24,82 Lugnt. Klart.

Mart.14. e, m. 26,03 Lugnt. Klart.

12 f. m. 24,71 SSV 4, Ganska glesa moln«
Vinden gick straxt

härefter til VNV 4.

Apr, f e. m. 26,12 SSOi. Mycket glesa moln.
Töväder.

18 Lo.e.m.26512 Lugnt. Klart.

9 f. m. 2^,10 Lugnt, Ganska glesa moln*
Maj, 21 e.m. 26,26 NV i. Mycket glesa moln,

12 f. m, 25*,23 Lugnt. Öfveralt mulet.

Jun» 4 e. m. 26,03 Lugnt. Öfveralt mulet*
5* L m. 26503 O I. Öfveralt mulet*

30 f. m, 25,24 Lugnt* Öfveralt mulet* Myc*
ket regn ifrån kl. l

f;me tils morgonen^
och sedermera då och

då på f. m, stärka regn-

skurar.

ii.P\AJhndt. L Q VÄRT. E
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Jul, 14 e, m. 2f579 ^ Nästan helt mulet
Lugnt. Rägnade stundtals på

dagen. Askan hör-

des sakta i V som
oftast hela e. m, och
oniaffoneni gick
sedermera starkare

med ömnigt rägn,

4 f. m. 2^527 S T. ÖiVerait mulet,
Aug. 6 e. m. 2^981 VSVi Nästan klart.

27 f. m. 25',27 Lugnt. Half- mulet,

e. m. 2^,27 SV 2. Half-mulet,
Sept. IS e. ra. 265O7 S 2. Ganska glesa moln,

II e. m. 2f50Ö SV 4. Nästan klart.

Oct, 2S e. m. 263O6 V i. Öfveralt mulet.

Dugg.Rägn.
9 e.m. 24,^9 Lugnt Öfveralt mulet. Öm-

nigt lägn.

Nov» 16 e.m. 26,27 VNVi. Nästan helt mulet.

17 e, m. 26^26 V i. Öiveralt mulet.

10 f. m, 2^,36 Lugnt, Nästan helt mulet.

Dec. 31 e.m. 26539 i. Nästan helt mulet»

5 e.m. 24,90 S I. Öfveralt mulet.

Barometerns Medelhöjd detta år = 25^5^2
StÖrJia Skillnaden - . - - i°58o*

§•2.

Sammandrag af DagI, Ihermometer^Olfervafionerm^

Jan. I ^lo~^ I9^?T9 Mart, 1— 10 — 2'

TI _20— II 528 II— 20 — 2 ,42

21— 3^ — 9 982 21— 31 — 3 570
Febr, I^10— 3 546 j^pr. I— 10+ I 534

II - 20 — 12 536 11— 20 — 2 586

21— 28 — II 1,70 21— 30 2 .76
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Maj I— 10 -- i%2^ Sept, I —10+ 6®^42
II— 20 -

3 576 II—20+ 7

21—31

H

- 8 ?Q4
Oct.

21— 30 -4- 7 ,5-7

^un, I— 10 -- 9 ?I3 I — 10 -f- 3 507
II— 20 - 13 520 II— 20 ^ tsO

21—30--13 36S
Nov,

21 ™3i + f 398
jfuL I— jo- - 12 ,90 I — 10 — 4 ,73

Il__20--14 5i^3 XI— 20 — C ,13

'21 — 31 - - 14 503 21 --30 — 6 500
Jug. I— 10 4- 14 5?)" Dec. I-— 10— 8

II—20-- 14 ?9^ II — 20 — 10 363

21—

-

-13 21.— 31 — II ?96
Hela Arets Medelhöjd c ^+I%27

§ 3-

Thermometerns Medelhöjd merändels för hvar

Tionde dag.

Morgon,

Jan. I —
II —
21 —

Febr. I —
II—
21—

Mart. I —

21—
'^pr. I—

' II—
21—

Maj, I—
II—
21-—

10 — 20^566

20 — 12 ,44

31 — 10 ,<f7

10 — 5' ^01

20 — 14 5 10

28 — 15' 547
10—
20 —
31 —
10 —
20—
30+
.10—
20 -f-

•31 +

4 570

4 574

4 544
o 549

4 520

o 586
o 5II

2 5I7

8

Middag-

i^%4i
Afton,

rQ°,9i

12 507 12 534

7 528 II ^66

I 5^4 3 572

9 581 12 5S8

8 578 xo ,38

0 5Q6 2 593

0 ,93 3 538

I 560 f 501

+ 4 505 0 ,40

0 569 3 569

6 523 + I

4 5:^^8 0 543

6 346 + 2 504
12 ,24 ^ 594
E 2 Jun.
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Mor s;on. Middag.

12''569
AftöÄ.

Jun. Io- - 6^
7°37<r

I I— 20 -- II 507 16 561 - II 393

3uL

21— 30- 12 ,21 16 12^43
-II 59Ö 3I3 II 361

11—20- - 13 ,21 16 ,20 13 317
21—.31 - -13 963 17 381 13 337

Aug. I— 10- - 12 569 18 5I6 13 340
II— 20 - -13 334 18 378 12 3if7

Sept,

21— 31 - 327 16 540 12 58f
I— IO--X 4 ,90 9 35'!

II 566

9 396

4 ^34
11— 20- - 5 ,80 f 388

Oct
21^30- - 6 336 6 349
I 10-- 2 393 5 397 0 ,83

II~-20- - 2 5O8 S 342 5 300

Nov,
2I---3I - 568 7 501 ^.

f ,22

I— IO~
II— 20-

- 4
- 6

373

5I0
3 573

3 373

f 373

f 3^ir

2I---30-- 6 330 ^ 3^7 6 5I7

Dec, I^IO -" 9 332 8 3:57 9 ,16

11^20 -~ 12 5II 10 ,47 9 330

21>-n -- II 3^2 II 37^ 12 3^3
Hela Arets förjia köld var -3r,Tcl. I Jan, kl.

7 e. m. lugnt, klart.

Jiörjla värme - -{^22^54 ^' 29 Junii

kl 2 e. m. lugnt 5 nästan helt mulet.

§. 4^

Wäderleken och Luftens B ffl-offe^ihet 5 m. m.

Januari US. Ehuru Snö föll under 11 da-

gar i denna månad , var likväl Nederbörden så

ringa 5 at ömnige Snöfall endast kunde räknas

d. 1O5 16 och 30t TrvHder med N vind före-

föll 12 gånger ifrån d. 10 til d. if, och äfven

d. 18 5 merändels som jordyra eller den af stark

blåst från marken uprörda Snön. Dimba d, 30
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och 31. Vinden blåste N och NNO 22 gånger ,

OSO I5 S 85 SV 2, V och VNV 18 samt NV
I. Den 3 visade sig vid Solens upgång lorätt

emot horizonten under en nästan aldeles moln-

fri himmel en hög och ljus stråle, som varade

öfver i timma tils Solen väl gått up. Förmo-
deligen Zodiacal-ljufet^ ehuru af olika utseende

emot det Herr Canc. Råd. och Riddar. Melan-
DERHjELM beskrifver uti dess J/fronomies 2 Del,

fid, 152 '0. Här visade det sig i all majestä-

tisk pragt och höjd. Efter någon stund, och

under det denna ljus-colonne än varade, syn-

tes först på vänstra och sedan på högra sidan

om Solens yttre kant en ring, hvars skönt ly-

sande färger, lika rägnbågens,* höllo sig star-

kast ned vid horizonten. Vädermäne synlig d.

17. Ring kring Månen d. 2f. Helt lugna dagar

voro ^. Klare 3. Mulne 28« Uppehålls 'daga^t

20. Nederbörds ii. Trväders 6. Alla dagar

var Thermometerns medelhöjd under frysningspun-

cten^ och 16 dagar til eller Jlera grfzder under

densamma. StÖrfta värmen gick til -j-- 10,3 den

16 e. m. VNV l klart; och ftörjla kölden —
3V®5l den i om aftonen lugnt, klart. Medium

för hela månaden utgjorde — 13 ^,5' 6. Kölden

var ganska sträng til den 14, då den ansenligt

minskades, återtog likväl sin förra styrka den
20; men efter några dagar blef ovanligt blidt

intil månadens slut.

Februarius. Den vid slutet af förra må-
naden omtalte blida väderleken fortfor äfven t

denna tils emvOt medlet, då den skarpte til i

några dagar 3 sedermera var ömseleds sträng

E 3 köld

*) Jfr. Diss. De lumin^ Zodiacall. Pf£S. M. StröMER» Resp.
P, BjörnlinD: Ups, 1749. p- 5» Sq.
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köld och blida. Thennometerns medelhöjd öfver

fryspumten inträffade 4 dagar, och 2 /\ under den-
samma. I 12 dygn gick kölden til ij grader och

derutöfver, Thermometerns högfa jlånd öfver o
fanns vara -f- 2°54 27 e. m. V i klart, tö-

väder; och dess Vdgfla fånd — 31^,0 den 26 om
morgonen SSV T 5

glesa moln, jordyra, och
snö frampå dagen. Dess medelhöjd för månaden
utgjorde endast — 9°, 17. PAåfle N och NNO
f gånger, NO 3, O i, SO i, S och SSV 1^5
SV och VSV 2, V och VNV 6 samt NV i.

Töade g gånger. Dimhigt d. i och 3. Norrjken

den 7 i bågar och den 25". Trväder 3 gånger.

Lugnt i 7 dagar. Snöade 12. iT/öfr^ i dag.

A/w/é'^' 27. Uppehållsväder lö, Truädersdagar 4.

Martius. i denna månad var /^^-/^ /z^^w^ en»

dast d. 14 och 24. Senare dagen kl. 7 e. m.
sväfvade en Luft -eld öfver staden, likasom en
eidboU med svans efter sig, af månens appa-

renta storlek 5 och utspridde sig i många stjer-

nor då den creverade. Rfignade 3 dagar. Snö-

ade 13. Klart 2* Mulet 2g^ Uppehålls - åa.g?iT ij.

Nederbörds 14. Trväders 8. Töade 16 gånger,

Dimba d. 20, Novrften d. ^ och 7. Väderrnåne

d. j^. ^r^";?^ Månen d. 7 och 9. Anohium
pertmax framkom d. 11. Vinden N och NNO 2

gånger, S och SSV 3 1, SV 3, V och VNV 14
samt NV och NNV 6. Thermomelerns medelhöjd

var 7 dagar Öfver frijspuncten^ och 24 under den-

samma. Endast 2 dagar ^-//-fr /é'/'^ grader un*

der o. Värmen gick äö^'// til -f- ^^56 d. 28 e.

m S I , öfveralt mulet, töväder. Och lägft —
V/° ^2 d. 14 f. m. klart, lugnt. Medium for må*

nåden blef allenast — 3*^500^ Kölden var såie-

A des
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des ganska lindrig. Nederbörden infÖU egente^-

ligen i början, emot medlet och då och då tils

emot slutet af månaden.

Aprilis. Vinden blåste N 3 gånger, NO
2, OSO 2, SSO I, S och SSV 7 samt V och

VNV 6. Dimbigt d. 7 och 20. Fallande fljerna

d. 7. Tö'fl/i^ 13 gånger. Helt lugna dagar 13.

Rägndagar 7. SnÖdagar S. ^/^r i. Mulne 2g.

Uppehålls 19. Nederbörds 14, Dagar på hvilka

Thermometerns medium varit öfver frysningspuncten

18. C/ziiifr densamma 12. Varmajl var d. 28 e«

ni. -|-'9°53 S I nästan klart. Kallafl d. 18 f. m.

— 9®50 lugnt , klart, Ihermometerns medelhöjd i

månaden 0^341. Merändeis värma i första

tredjedelen af månaden, sedan nog kallt tils ef-

ter medlet, då värman åter infann sig. Neder*

horden af Snö var ganska ringa, deremot önini-

gare med Rägn efter medlet. Kråkor i ansen-

lig mängd hitflyttade redan straxt i böijan jif

denna månad, då ännu isvagarne kunde köras.

Majus. Islofsningen gick sent för sig i det-

ta år, och väderleken var i denna månad nog
besynnerlig. Den i föll mycket Hagel kl. i-|

e. m. med VNV 4, kl. 4 kom snö, som dock
straxt bortsmälte. Den 3 gick man öfver äif-

ven, ehuru svag isen var med öpne vakar här

och där. Dagen därpå roddes öfver älfven vid

lärjstället, då älfven ofvanföre var isfri. Den
6 föll mycken Snö med^ O vind, at deraf blef

fullkomligt slädföre. Äifven gick likväl öpen
nedom O - byoj men följande dagen förgick alt

^nöföre af tövädret, dock låg snön qvar som en

skorpa öfver hela älfven. Den g var älfven å-

ter fri från is och snösörja nedtil Önabben, då

E 7 äivcn
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äfven en smal ränna gick öpen i Lillan. Den
9 snöade hela f. m. med ONO vind, älfven
gick öpen nedtil öst-teeg, och d. 13 borrtom
yttre Önabben. Några dagar derefter kommo
Fartygen uptil Staden itrån fjärden, då ock
sjön var ren och isfri. Vid denna tiden kör-

des likväl öfver isen på Svensbyfjärden i Piteå.

Svalor f Tranor och Sädesarlan syntes redan d. i.

Anda til medlet och äfven emot slutet af må-
naden föll snö 5 sammanräknadt 12 dagar, med
Hagel d. i och 29. Rägndagar voro blott f 3

först efter medlet. Lugne f . Klar i. Mulnc 30.

TJppehållsdagar 17. Nederbörds 14. Trväders 2>
nemligen d. 6 och 9. Töväders 2. Blafte N 8
gånger, NO 5-, O SSO i , S 14 , SV f

,

V 3 och NV 2. Öfver fryspuncten var Jher-

inometerns medium 29 dagar, och 2 under den^

samma. Uti 6 dagar steg Ihermometern til 12

eller flere grader öfver frysningspuncten. Dess me-

dium för månaden utgjorde -j- I4°,6f. Störfta

värmen gick til 4~ iQ^jO den 23 e. m. lugnt,

klart. Och Jlorjla kölden — i:°59 d. 7 om mor»

gonen, lugnt, klart

JuNius. Värman var i början af månaden
ej betydande, men tiltog före medlet med S

vind. Gick högft til ^22^j4 29 e. m. lugnt,

nästan helt mulet; och lägft -}-3'^,4 d. 2 f. m.

VNV I, nästan klart. Tkermometerns medium i

månaden utgjorde 12*500; och alla dagar var

defs medelhöjd öfver fryspuncten^ samt 25" dao-aif

12 til flera grader öfver o. Vinden blåste N
gånger, NO 2, O 3 , S 26 , SV

<r 5 V 8 och

NV I. Afian hördes litet i VSV d. 2^ f. m.

Dmha d. II och 24. Helt lugnt \ ö å^^M. Rägn-
dagar



l8o8? Fehr. Mars. 73

dagar 13. Haglade 3. TT/flr? 2. Mz//^^ 28- Dp-

pehålls 17. Nederbörds 13, egenteligen i början^

emot och i slutet af månaden. Vid medlet kom
Vårfloden med mycket flödande.

Julius, Något före medlet af denna må«

nad flödade åter älfven så ansenligt, at vatt»

nets höjd gick nära up emot 1796 års vårflod

,

som var den största man någonsin kan erinra

sig. Nu gjorde denna så kallade Fjällfloden äf-

venledes stor skada på dam- och fiskbyggnader,

samt satte åkrar och ängar somligstädes under
vatten. Nederbörden var ej ringa, som den
utgjorde 19 Rägndagar. Ömnigaste rägn ned-

föll egenteligen nära medlet, och den 3 var

fullkomligt slagrägn med störtbyar. Den
kom Hagel^ som uti Norrforss och Säfvar byar
sönderslog fönstren, nedslog säden och afbiöt

snärpet på kornaxen. Åpian hördes 7 gånger,
d. 14, k;" då hon slog ned i Norrforss, d. 165

22, 26 och 27. Bimba den 7, 10, II 5 13 , 2<^

och 31, som senare gången skadade kornaxen.
Lugna dagar voro 4. Klar i. Mulne 30. Vp-

pehålls 12. Thermometern var hvarje dag åtminfio'

ne någon timma r2 eller flera grader Öfuer jrijspun''

etertj äfvensora defs dageliga medelhöjd altid öA
ver densamma. Värmen gick högft til «-p 21^

^

d. 16 e.m. NNO j Solrök. MirTft eller 9,%^.

d. 8 m. lugnt, klart. Thermomstems medium i

hela månaden var ~f-l3®582') Blnjle N 7 ^.å 11g er,

S 2f, SV 8 och NV 2.

AuGUSTUs. Helt lugna dagar räknades 2 i

denna månad. Nederbörden på R<^;^'^>dngar in-

träffade ömnigast emot medlet af månaden. Up»

pehållsdagar 16. Mulne 31. Åjlan å. 12 med Ha-
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get och slagrägn slog ned i en lada vid Ytter-
Tafle, hördes äfven d. 20 och 23. Dimhigt

8, 10, II 5 21 och 2f. Solrök den 11 och 20.

Norrfien d. i^ och 23. Ring kring månen å. ig.

Vinden N 4 gånger^ NO 3, O i, SO 2, S

SV 12, V 9 och NV 6. Höbärgningen gick väl

för sig, som uppehåljsvädret varade inemot
medlet af månaden. Kornet blef tii växt och
mognad mycket skadadt af råst, har kallad Rac-

ha. Redan d. 24 började Tranor flytta söderut.

Medelhöjden af Thermojnetern var alia dagar öfver

fryspuncten, och äfven dageJigen åtminstone

några timmar 12 eller flera grader öfver densam-
ma. Thermometerns medium för månaden utgjorde

^-14°543. Störfta Värmen -(^22°,o inföll d. 20
e. m. SV 2, nästan klart. Minfla värmen -f*f°50
d. 14 om aftonen, lugnt, nästan klart. Värmen
var merändeis jämn och god hela månaden i*

genom, utom vid medlet, då ömnigt rägn fölL

September. Nederbörden var i denna må-

nad obetydelig, egenteligen före medlet och e-

mot slutet. Skörden bief således ej uppehållen

af väta. Kornet skars emot medlet, och Rå-

gen i slutet af månaden. Värmen fortfor nästan

beständigt lika, och Thermomet. medelhöjd gick

alla dagar öfver frysningspuncten. Uti 9 dagar

var Thermometern 12 eller flera grader Öfver o..

Dess medium för månaden utgjorde 7'^52f.

Högfa värmen --[^ i6''58 var d. 2<) f. m. VNV i,

nästan klart, och flörfla kölden — 4^,2 den 30
om morgonen, lugnt, klart. Bläfle N 12 gån«

ger, NO 3, S 14, SV 6, V 12 och NV 6.

Ragnade 16 dagar. Uppehälh dagar 14. Mulng

29. Klar I» Lugne ^. Dimba d» 22^» 23 och

24*
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^4, Norr/hen å. 24. och ^f. Fallande Stjerna å.

28* ^^^0/? d. 2f)'-'' 'Svatome bortfiyttade atraxt

före medlet i måiiatlen.

OcTOBÉR. Farmen aftog nu småningom»

Stég /zo^T? d. f e. m. til + I2°56 VNV i nä-

st-in n( it mulet. Lägjt åter d, 14 f. m. • 4^$^

VNV I klart. Thermometerns medelhöjd i måm^
bief 4-'4®^l8. Allenast en dag gick 7kr-

mometern öfver 12 grader. Dess medium undfr o
VMr 2 dagar, och 29 o/:;(?r densamma. Froft å*

X och 14 Svå at marken blef aldeles hvit. Dim*

ha d. 2>5 26 och 28. Rägndagar if, och 6'?20

föll d. 9 och 10 5 som likväl siiaxt bortsmälte.

JSJorrfien d. 15" och 24. Fallande Stjernor d. 21

och 24^ Vinden N 5- gånger, S 20, SV 65 V
2^) och NV 6. Uppehållsdagar 16. ^/fl?'^ 2, och

Muine 29. Sjöfarten uphörde vid månadens slut.

Årsväxten bief svag, och kornet löga tjenligt

til ursäde- I Burträsk socken blef likväl godt

Sädeskorn, som på stället betaltes med 10 R:d.

för tunnan. Gräsväxten i Piteå gaf mera än för-

ra året. Här var den någorlunda, ehuru 30
Lispund Wallhö i slutet af vintren betaltes

med 4 Riksdaler.

November. Den 7 syntes drifis i älfven^

och den 9 var färjstället belagdt med is, som
dock ej bar at gå öfver förrän d. II, och da»

gen derpå kördes öfver med säkerhet. Neder*

horden af SnÖ på 9 dagar föll ömnigast i förra

tredjedelen af månaden, och ehuru ofta dock
obetydligt i början af sista tredjedelen. Den
I Rägnade med största häftighet hela f. m., som
oc'v var för sista gången i detta år. Finden

var N 22 gånger, NO 4, Oj, SO 2, 843
SV 3.
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SV 3 5 V 6 och NV 2. Norrjken d. ig och 28-
Ring kring månen 9, 12 och 13. Stark dim-

ha d. 23 hela f, m. Töväder d. 14. Lugna da-
gar 6. Mulna 30. Uppehålls 21. Nederbörds 9,
Dagar på hvilka Thermomet, medelhöjd varit Öfver
fruspuncten 2. £/;z^f<?r densamma 28^ T-^^^ el-

ler flera grader under fryspimcten 4. Värmen gick.

högft til ^^^7 d. I f, m- NO 3 glesa moln^
sedermera starka rägnbyar intii middagen^ hvar-
efter föll Snö. Störjla kölden var d* 29 om af-

tonen — 20*^59 lugnt^ klart. Thermom. medium

för hela månaden ~ ^^^29. Messiingen^ som
redan i medlet af September inom länet begynt
visa sig, gjorde i början af denna månad myc-
ken förödelse 5 i synnerhet i Piteå församling,

DjECEMEER, Väderleken var pstadig, med
ringa Nederbörd. Mycken snö, egenteligen med
NO vind, föll emot medlet af månaden. Snö-

dagar räknades endast 9. Klare Mulne 26*

Uppehålls 22. Nederbörds 9. Trväders 6. Lug*
ne 7. Blåjle N 14 gånger, NO 14, S 6, SV 23

V 3 och NV 8- Starkt Norrjken d. Ig, som gick

öfver Zenith i flammor. Vädermåne d. 8> soaai fö-

rebådade flere dagars yrväder. Julafton, den
enda dag i månaden som Thermom» medelhöjd var

öfver fruspuncten , hade ock jlörjla värme ^ nem-
ligen +0*^38 e. m. lugnt, klart. Störjia kölden

<— 27^:53 d. 30 om aftonen, N i klart. Uti 12
dagar gick lliermomet, if eller Jlere grader öfver

frysningspuncten. Dess medium för månaden ut«

gjorde 10'^,^' I.

Således har vinden under heta detta är

blåst N och NNO 100 gånger, NO och ONO
36, O och OSO t6, so och SSO 7^ S och SSV^^

1795
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179, sv och VSV ^4, v och VNV 121 samt

NV och NNV 41. Uppehållsväder varit med lugnt

420 gånger, N 9O5 NO 21, Oi^-, SO 63 S

1:^3, SV 45*, V iio och NV 32. Nederbörd med
lugnt 1125 N 27, NO 7, Öl, SO i, S 38^
SV TI, V 12 och NV g. Trväder med N 14,
NO 9, O I, S II, SV 2, V 2 och NV 7. Å-

Jkan hörts med N i, S 3, SV i, V f och NV i.

Norrjlen med lugnt 11 och V 2. Df/T^Z^a med lugnt

22, S 4, SV 2 och NV I, Töväder med lugnt

13, N I, NO I, SO I, S i^, SV I, V 7 och

NV I. Helt lugna dagar hafva varit 62» Rägn-

dagar 94, Snö- och Hagel- å2Lgd,x gl» Klare ig,

Mulne 346. Uppehålls 204. Nederbörds 166. /V-

t;ac?m 26* Dagar på hvilka Åflian hörts 10.

Summa af dagar ^ på hvilka Thermometerns medelhöjd

varit öfver Jrysningspuncten 212. Dito under den»

samma 1^3. Dagar pä hvilka Thermom» ätminjlo-

ne några timmar varit 12 eller flera grader öfver

frysningspuncten 103. Dito varit is eller flera

grader under densamma 46. Medium af Årets flor-

Jla värme eller Thermometerns högsta stånd öf»

ver eller minsta stånd under fryspuncten -f-

11^563- Dito jlörfla köld — 1 1*^,5-2. Thermom.

medium för hela året -j- I®^27, Dito för årstider-

na: Vir,t^r — 9^,64» Vår 4°5l6» Sommar

4- 12^^44 och Höjl — I ^^72.
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ring; Hatten köttig och kupig, och skifvorne

obetäckte (utan hinna) ^ saftiösa och enfärgade

A. (G), fusipes, gregarius, pilep conyexo ru-

fesc.enti-vaccino, lameilis ex albido-mfescenti-

bus^ stipite sulcato ventricoso fadicato glabro.

Pers, syn. p. 313. BulL h. t, 106—^16 f.; 2.

A; crassipes. Sowerb, fung. t. 129. Schaff. f.

t. 87—88' JVither. arr. 3. 184.

Knippvis förenad 5 igenkännes denne art ge-

nast genom fotens fåror och svalda utseende

samt spänstighet. Hattens färg är rödbrun el'

ler lik den af mörk klipping. Vexer vanligen

nog sent på och bredvid gamla rutnade träd-

stammar*

A. (G.) radicatusj pileo carnoso planiu*

scuio umbonato viscoso virescenti-fuiiginieo ^

lamellis

1^ Utur Flora Svecka böra fantiollkt hitförass A, dentatuSf f-
fartitus , equejlris och mammofus»

A, (G.) f u s i p é s.

Stlpltes m cefpltem cotigeill , cyiindracei, radlculas longlores

baft éxferen tes , inferne crasiiores , ventricofi fulcati glabrl,

intus fiftulofi fed fponglofi, colore ex albido rufefcente. Pi^

leus convexus, margine deflexo Integro , carnofus , dlametrO

I-2-unciali^ colore pallido-brunneo nitens. LamelLx. den-

te obtufo stipiti adfixa?, 4-nat<e, fordide pallidas, marginibus

demum fufco-rutUantibus.

A. (G.) rä (ii t åt US.

Stlpes 4-6-uncialis re<ftus fubfolldus, verfus radicem levlter fi*

llulofus , crasfitle penns cygnese, inferne fenfim incrasfatus,

radice longisfima fuiiformi QRelhan vidit 1 2-polllcarem ")

»

velutiniis fufcuS 1. hlfpidulus 1. plane giabec intus albisrimus*
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lameliis fixis candidis; stipite löngissimö rä»

dicato^ radice longa fusiformi. Pers, Syn.

p. 313. Soiverb. fung. t. 48. IVith, ärr. 3-p' 53f»

A* macrorrhizus. Pers, obs. inyc. i, p. 47.

iJtmärkt med sin qvarterslåtiga raka fot, nå*

got tjockare mot roten, h vilken under jorden
tappförmig fÖriänges. Färgen jdI hatten ^ ibiatid

iiästail hvit, blir stundom smutsigt brun*

Denne svarnp har jag funnit bland inossorne

och gräset i CarlbergS djurgård i början af

September,

Å- (G.) velutipes^ cespitosits^ pileo coii*

Vexo piano repando glabro aurantiacö- brun*

iieo ; lameliis lutescentibus; Stipite eiongato
Veliltino badio^ P/^rj. syrl. p, 314. Curt^

fl. Lond. t. 70, Sowerh. ^^xng, t, 263. Bott^

fung. t. i3f.

A* nigripes* BulL h. t. 344.
F 2 . Vexar

Pileus initlo fubconicus, i)revi dilatatus^ dlametf. 3-4-polI,

vertice umbonato, fubexcarnis fubinde vlfcofus j fordide al-

bus, caftaneus 1. fufco-ferrugineus. Lamellce, ftipiti conti-

guas, nec adnatse nec decurrentes (ut Pcrfoon^ 4-liat2e, dl«

iliniftsé, albidce, £ccitate pallide rubefcentes.

(Gr.) V e i u t i p C s.

Stipités piurimi (4Ö—60) in cespite crescéfltes § 2-5poll. laxi»

adscendentesi érass. pennse änserins ^ flstiilösl, superne flave-

scentes velutiiii^ inferne badii L bruniiel. Pileus levitef

convexus^ margine sspé repando iriflexo glaber , äuräntiaco*

luteo-brunneus , dism. i-2~unclall^ fubglutlnöfus. Lametlffi

adnatK nec decurreates^ luteföentes* jpulveré fsmbali alto*

4*S-natss,
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Vexer i stora knippen tillsammans, och igen»
kännes lätt af sin långa , smala och mörka fot^
ofta upåt krökt, samt gulbruna hatt.

Träffas merändels sittande vid gamla murkna
löfträds-rötter, sent på hösten.

A. (O.) c a u 1 i c 5 n a 1 i s , pileo convexiusculo
glabro submembranaceo luteo-ferrugineo; la-

Hiellis flavis subdecurrentibus^ stipite pallido

fibrilloso , basi incrassato tomentoso badio.

Sowerh. fung. t. 163.

A* badipus. Pers. syn. p. 318?

Är ibland de smärre, men mycket känbar af

«in sega, vid roten, tjockare och mörkludna fot.

Hatten torkar lätt och blir hinnaktig, ej skör,

icke haller klocklik till formen, hvarföre jag

är osäker om Persoons A. hadrpus är den sam»

ma» Jag har funnit den i Haga parken under
tallarne ibland gräset^ vexande flere tillhopa

på ett ställe»

A. (GJ

A. C^.) caulicinalis.

Stipa i-a-unclalis, cyllndricus, l-l Hit. cfasfus, fiftulofus fu*,

fco- flavefcens, fub plleo farinaceo-palHdus , glaber, rigidlu-

fculus, bafi incrasfatus ferrugineo 1. ochreo-tomentofus. ä%
leus initio convexus dein fcre planus, diam. #-fr unciali, o*

chriaceus, difco medio impresfo fubferrugineo 1. aurantlaco^

wargine fubconvexo integro, glaber vix carnofus fubmem-

hranaceus demum ftriatus. Lamella. decurrentes 4-aat«, a4

$sl«iiin reticRlo cpnnexae , fltvs 1. palliiie-lutese.
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A. (G.) xerampelinusj pileo carnoso con*

vexo piano, fulvo purpureo-macuiato subvi*

scido^ lameliis suiphureis; stipite deorsurti

incrassato flavescente rubro tincto, Soweri»

. fung. t. 31, IVuh. arr. 3. p. 331.

A. rutilans. Pers, syn. p. 320.

Stor och ibland de skönare af detta slägte^

Hattens färg är ombytlig från gulröd till rost-

färgad och lameliernes från ljusare till guld-

gul. Den har hvarken lukt eller smak och in»

gen färgad saft, och är derjemte seg i köttet.

Förekommer ofta i hopar , vid roten förenade,

kring foten af gamla träd, men icke allmän»

Sedd i alléen som leder till Carlberg 3 i Octob.

A. (G.) sulphureus, odoratus, pileo con-

vexo subumbonato glabro sulphureo, lamel-

F 3 lis

A* (G.) xcrampelinus,

Gregarius. Stlpes 5 - 4-pollicaris crasf. i--! unclall, bafi ple-

fumque crasfior, fpongiofus, medio fiftulofus, flavefcens ru»

bicundus e punctis minutisfimls fangvlncis. Pileus caraofus^

junior hemisphasrlcus , dein convcxus, adultus planiufculus

centro depresfus, diam. 2-y-pollicari , fulvus, vertice purpu-

tafccns 1, luteo-ferrugineus , 1. maculis rubrls interdum fufcii

grifeisque fufFufus (pratcipue prima aetate), fubvifcidus , fub-

ftantia interiör prlmum fulva, demum pallidior. Lamell» den-

tc obtufo adnatae, facile a flipite difcedentes, S-natae, ful-

phure» 1. laete flavas fubferrulatae, pulvere feminali bmnneo»

A. (G.) fulphure US.

Stlpes bipollicarls fiftulofus, 2-j-lin# crasfus, fÄpe flexuofus, is«

tus extusque dilute fulphureus. Pileus 2 - } - poll. latus «

convexusj leviter umbosatos, totus glabe?» fulphureus» maf<->
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Ils distinctis saturatioribus ; stipifce ilexuoso

dilutiore. Pers, syn. p. 322, BuU^ h. t, 168*
Sowsrb, fung, t. 4^|..

Mindre märkvärdig för sin bland flere gula ar-

ter blekare färg, an för lukten som liknar Hya-?

cintens eller Philadelphi coronarii, men tilli-

ka något frän. Hattens yta är icke klibbig,

Vexer^ fastän mycket sällsam, i torra barr-

skogar på jordeno Funneji qm^ring Haga i

ctober,

A. (G.) o cl o r u s 5 pileo carnoso plano-conve*!

xiusculo viridi-caerulescente, lamellis subde^

currentibus exalbidisj stipite aeruginoso. Pers,

syn. p. 323. Sowerh, fung. t. 42. BuU, h. t.

176. Wuh. arr, 3. p. 66« Humholdt, fl. Fri b,

p. 86.

Ratafia lukten ocli den gröna färgen utmärker
denna vid första åsynen.

Jag har funnit den i Qctober blan4 mQssorne i

skogen kring Cariberg.

A, (G.)

gine interdum fubrevoluto mtegro* Lamella, leviter adnatSa

4-natse, faturate lute^E, demum obfcuriores evadunt,

A. (G ) o ci o r u s.

Stipcs 2-5-^iinclarrs, cylindraceus , crasfitie pennae anferinse ii-

itulofus , csruleo-vireCcens , fiib pileo clnereo - farinulentus ,

fubftantla int» viridi 1. albicante- Pilcus convexo - planus,

diam, fere 2-poIl. viridefcens, hinc inde fepe exalbido-ma-

culatus vircidus. Caro alba. LamelliX. adnatae 1. leviter de"

curr^ntes, latiufculae, 8-nat£e exalbidae 1. violaceo-albid® de-

mum fufcefcentes.



l%02, Al>r. Maj. 3^un. 85

A. (G.) coccineus, pileo convexo siibmem-

. branaceo stipiteque cocciiieo^ lameilis siib pi-

leo connexis, aurantiacis. Pers. syn. p. 334.

Wulf. in Jacq. Misc. 2. p. Io6. BuU.h, t. 5-70.

f. 2. Schaff, fuDg. t. 302.

A. aurantius. Sowerb, fung. t. 381. iig. min.

coccinea.

A. kermesinus. Vaht i Nat. hist. Sälsk. Skr.

2. p. 186.

Den högröda färgen ger denna arten genast

tillkänna, ehuru liten till storleken. Hattens

form är föränderlig och ibland ganska lik den
-följandesj men är knapt klibbig, olika till fär-

gen och iamellerne innantill med en hinna för-

enade,

Vexer på öpna ställen och högländt mark bland
gräset) i October,

A. ( G.) psittacinus, gregarius, glutino*

susj pileo umbonato striatulo stipiteque ful-

F 4 vo

A. (G.) coccincus,

Stlpes folitarius (1. in confortio plures ") i-il polU cylindra-

ceus compresriufculus, junior folidus, dein fubfiftulofus, ca^*-

nofus extus glaber, coccineus intus aurantiaco- luteus , bafi

fepae albidus. Pilens prima aetate hemlsphericus fenfim con-

vexus interdum umbonatus, diam. i—fesqvi-poll, vix car-

nofus faturate coceineus, adultus pailidior at margo colorem

coccineum diutius fervat; integer, faciie vero fisfilis, vix
vifeidus nec ftriatus fed glaber intus aurantiacus. Larnellät.

fix2, bafi membranula qvafi conjun^nrqe, disfitze, 4-nat£e, pri-

mum lutes, mox ^urantiacse 1, coceinese , jnarginibus flavis.

A, (G.) p s i t C a C i n u s.

Stipes 1 - 2 - polllcajis , fiftulofus cylindraceus , crasf. panna
gallin, i. anferis, fubtonuofusj fradus longitudinalitec fisfilis
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vo viridique vario^ lamellis aureis^ Pers„

syn, p. Schaff. fung. t. ^oi. Sowerb, fung,

t. 82= B^dh h, t, ^4^, i I.

Röjer sig lätt genom sin höggula färg på hat*

ten samt strimmor ai" lysande grönt soni äf«

ven nedlöpa på foten. Hattens kant är stun*

dom krusig och vänder sig till slut upåt med
skifvorne. Svampen är så slipprig^ at den
knapt kan hållas med fingrarne och afbry tes

lätt fastän han kännes styf och svartnar snart

då han klämmes. Den kommer således nära

A. conicus Pers, syn, p. 33 Schaff, fung. t. 2-

Flor, Dan, t, 833. ^- ^Her A, aurantius Lightf,

Scot, 2. p. 1025". J^M i Nat. H. S. Skrivt, 3^

p. l66» Sowerb, f. t. 301 , hvilken troligen är A.
dentatus Linn. Sv. n. 12069 ^i^l vexten stör-

re 3 med hatten i början aldeles käglelik, om*
sider flikiga starkt safransgul, snart svartnan-*

de 5 ofta helt ut- och invänd^ och skifvorne oor«

dentligt tandade och icke sällan rödgula, E-*

buru nog saftig och klibbiga torkar den och
blir som papper.

Bägge äro icke sällsynte på öpna torra gräs-

fällt och bergskullar^ i Septemb, och October,

A« (G.)

Ilfiatulus, femipellucidus riridi- flavus tandem nigrkans, nx-s

tens, lubricus. Pileus initio conico-hemisphzericus mox di-,

latatus unibonatus , radiatim ftriatulus flavus , radiis faturate

vlridibps, fucculentus , valde glutinofus ; margine integer»

plicatulus SBtate revolvens, rumpens. LameUte bafx extimas

Jidfixa, 4-nat«, difcret» , fucculent», pallide lutese 1. ex

viridi-flav^f^ent^s 1, aqvofe lutgas demwm fufiÉSB»
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(G.) ceraceus, pileo hemisphasrico laevi,

stipiteque flavis, lameilis aqvose luteolis.

Pers, syn. p. 336. IVulf in Jacq. Misc. 2.

los'. 7. IS*, 2. IVith. arr. 3. p. 269. Sow,

fung, t. 20*

Det vaxgula och half genomskinliga utseendet

så väi som hattens ordentliga halfrunda form
ekiijer den lätt från andra»

Förekommer i October på öpna kullar och nä-

ra skogskanter,

A. (GO roseusj gregarius, pileo convexo
submembranaceo nitido ex carneo - purpureoj
lameilis crenuiatis stipiteque basi villoso

dilutioribus. Soiverb. £. t. 72. Bulh h. t.

f07, Witk 3' p» 364-

Å. purus, a) roseus. Pers, syn. p. 339,

Ap janthinus. Batfch. eL p. 79. t. 20»

F f Hatten

A, (G,) ceraceus.

Stipes cyllndncus !-2-poll. crasf. pennae gallin, flavus, m-
terdum bafi fufcus, fubfiftulofus, fuperne folidus , intus con»

color, fuperficie ficca. PLleus hemisphasricus, i-f* pollicls dU
ametr., setate planiufculus, glaberrimus nec vifcidus nec flri-

atus faturate flavus, demum papyraceus. Zamelltz angulo

adfixse, disfitae, 4-nat*e, pallide luteolas.

A. (G.) r o s c u

Stipites fiftulofi cylindrici, plerumque curvati, 2-polL crasf.

pennae gallin, pallide carnei, fragiles. Pileus convexus,

poll, diametr,, ntargine acutus, carneus 1. purpurafcens xtat©

albo - maculatus , fragilis. Lamelliz leviter adnatae , .4 - »ät^e $

iätiufculas, crenuiatse, exaIbido>carneag,
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Hatten är stundom klocklik, och dess köttfärg

öfvergår ibland till blåaktig. Funnen på sid-

läntare ställen i skogen kring Carlberg, i O-
ctober,

A. (Gr) Myomyces, gregarius, pileo car«

noso umbonato sqvamoso - cinereo, iamellis

stipiteque glabro albido-cinereis. Pers. syn.

A. terreus. Sowerb, fung» t. 76.

Hatten i begynnelsen aldeles klocklik, blir

slutligen mycket platt med upstående knöl. Fär-

gen är gråaktig, mörkstrimig eller rättare mus-

black. Ibland har jag funnit den nästan lik-

blek men midtpå mörkare. Foten är icke al-

tid central utan sitter stundom något på sidan

såsom hos Pleuropi,

Sedd hoptals på gamla Lönnar och Åskar i

Caribergs trägård i October.

A* p 1 u t e u s , pileo subcarnoso umbona-
' to rugoso nigrescente - fuiigineo, iamellis Ii-

beris

A» (G.) Myomyce*,
$tlpites aggregat! 1. folitarii curvati non raro excentrici, bafx

attenuati > 2-unciaIes, \ unc crasfi, folidl, albi. Pilcus ju-

nior campanulatus dein piano convexus umbonatus 2-4-unc.

diametr., margine fepe fisfus colore fordide albus 1. cinereu»

fufca ilriatus, glaber, fubinde fqvamulofus, faclle decortica-

tus, Caro tenax, nivea, LameU(& fixa;, ^rcuats, fubdifcre*»

tae, albidae.

A. (G.) p I u t e u s.

$upes 2-3-poll. crasfit. 3-4 lin. folldus, cyllndraceus bafi pa-

rum incrasfatus albus nigro-ftriatulus. Pileus fubcampanula-

tus f, valde umbonatus, molliufculus aqvofus, diametr. a-wR«
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beris albidis demum roseis^ stipite albo fu-

sco-striato. Pers, syn. p. 317. Batsch, ei. Cont,

,1. 77. f. 76.

A. Ceryinus, Schaff, fung. t. 10.

Hatten liknar en nedtill mycket utvidgad käg^

la. Färgen är nästan sotbrun, hvaremot de rod*

nande skifvorne^ aldeles skilde från ioteii^ syn-

bart afbryta»

Ar tämmellgen allmän i skogstrakterj in på
6ena hösten,

A. (G.) compressus, pileo convexiusculo
subfusco^ lamellis subliberis discretis aibi^

dis^ stipite cornpresso. Fers, syn. p. 363»
JVith, ajr, 3, p. 3^-4. Soiverh» fung. t. 66.

Foten är ovanligt sanimanprässad, och liksom
dubbel spricker ofta i tu och är stundom ock^
så vriden,

Funnen i mängd på gräsvuxna falt i NovemK

A. (G.)

ciali, fuligineo-brunneus, glabef. Zamell^ libers, a bafi di«

ftantes, latae, 4-natS! albidae, colore in rofeum demum ver»^

gente.

A, (G.) compressus.

Stipes 2^ppll, bafi crasfior , fubtortuofus, fuperne vaMe com*

presfus, fisfilis fubfolidus 1. fubftantia moliiori farftus, ela»

ilicus, albidus 1« fufcefcens, glaber. Pilcus i-2~uncialis con-

vexo-planus medio leviter depresfus, margine acuto fubre-

par.do, pallide fufcus, nhidus, glaber fragilis. Lamellat vix

adnat» bafi obtufangulatas, 4-natae, pileo alhidiores.
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A. (GO sublanatus, piieo convexo umbo-
nato testaceo rufo-tomentoso^ lamellis palli-

dis, stipite basi incrassato tomento, sqvamu-

loso fusco vestito. Sowerb. fung. t. 224.

Det mörka luddet som är klibbadt vid den gul»

bruna hatten, äfven som än synbarare ned vid

foten 5 utmärker den väl.

Sedd under granarne* ibland gräset i Carlbergs-

skogen, i October.

A. (G.) hybridus, piieo subhemispb^rko
aurantiaco subviscido^ lamellis flavis^ stipite

fiexuoso fusco-lutescente, basi albido tornen»

toso. Sowerh. f. t. 221.

Äfven en gul art som kan jemföras med A./m/*

phureus och ceraceus ^ men skild från båda ge-

nom

A. (G*) sublanatus.

Stlpes 2 -j-poliicarls, bafi crasfiufculus fubbulbofus, folidui

fufco-albidus fqvamis tomentofis nigricantibus indutus. Pileui

eonvexo-umbonatus demum planiufculus carnofus diametr. 5-

4-pollicari teftaceus rufo - fubtomentofus , tomento adglutU

«ato fuperficiem piiei fqvamofo-aiaculatam reddens» Lamdias

fixffi, bafi latsB, 4-nats, pallidae 1. pallido-Iutcae.

A. fG») h y b r i ^ u s.

Solitanus raro gregarlus, Stipes 2 -
5 -unclalis, cra^fitie pennas

anferinae, cylindricus, levlter flexuofus , fiftulofus lutefcens

1. fufco - luteus , bafi albido- tomentofus. PHeus junior hemi-
fpharicus dein modice convexus, diam. unciali, aurantlacusa

vertice faturatiore fubcarnofus vifcidus. LameiU horizonta»

l«s-adfix«, lÄtegefifim», flaraB i. aqvofe lute».
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nom sm pomeransfärgade hatt^ och ofvanpå

mörkare och vid basen hvitludna fot.

Vexte på och jemte de gamla bjelkarne om-

kring en brunn i Bergianska trägården, i O-

ctober,

V, M Y c N A. Alla till storleken mindre.

Foten lång 5 bar, merändels ihålig. Hatten

kupig, liinnaktig och strimig^ lamellerne tor-

ra och tiil färgen oföränderliga *)•

A. (M.) A 1 1 i a t u s 5 graveolens, pileo planiii-

sculo ruguloso, pallescente- aibidoj låmellis

concoloribus crispis, stipite nitido rufescente^

Pers. syn. p. 373, (sub Gymnop.) Schi^ff, fung*

t, 99.

A. Schaefferi, Pers. obs. myc. 2. p. ff,

A. Alliaceus, Svensk Botanik n. 179.

Bör

Af de Lmnaanfke arterne hithora A. fragilh, umhtlliferui och

clavus.

A. (M.) A 1 1 i a t u ff.

SubfoHtarius. Stipes i-2-poUicans, crasf, vix cultni '"fecallnl

,

cylindrlcus, fiftulofus, radice fsepe curva, tuberculofa, iignc?

putrido 1. terrse innafcente, glaber, fufco-purpurafcens, baS

flifcus, tenax. PiUus imtio obtiife conicus , dein convexus,

tandem fere planus , diametr. é~f-unciae, margine ftriatus

integer, fuperficie rugulofa, colore exalbido 1. fordide palle»

fcente centro fubinde depresfo fubfufco, fubftantia membra*

nacea. Lamell» fubllbers, ungve extimo levisfims adfixs,

facile difcedentes, 4 - 8- näts, undulato-crifpae ,
(prscipue så

pileum"), albidsB, »tate flavefcentes , exfuccse, p®rfiileate« »S

pileus ipfc.



92 1 808) Maj. %n.

Bör troligen för sin saftlöshet och tunna hati
föras till Mijcen^s snarare än till Gymnopi^ och
iirskiljes genast af sin vidriga hvitiöks - lukt ,
som äfven vidhänger den torkade svampen.

Träffas i Augusti och September icke- sällan

bland gräset på öpna hedar och skogsbackar
Kring hufvudstaden*

(M.) Porteus, graveolens^ majusculus ^

pileo convexo plicatulo lameilisque pallide-

flavescentibus^ stipite subtomeiitosö basi rii*

fo. Pers^ syn. p. 376.

A. Scopolii. Pers, obs. myc. 2. p. f

A, AUiaceus. Scop. Carn. 2* p» 4^4. Sowerk

fung. t. 8i<*

Större an- den föregående och af en blekgul-

brun färg och finludden fot 5 hvarigenom den
skiljer sig så väl från A. AUiatus som A. Allia^

ceus Jacq. fl. Austr. t. 82.

Finnes hos oss mycket Sparsammare under lof-

träd om hösten, äfven med en genomträngan-

de lukt af hvitlök* jag har sedt den blott

gång*

,

A.:(M.)

A, (M.) P o r r c u

Subgregarius. Stipss i-^-poU. fiflulofus, cylindrlcus/ pube

parca obfitus rufefcens bafi faturatiore. Pileus initio hemi-

sphaerxcus , tandem planiufcalus . umbonatus, diametro fubun-

ciali plicatus , carnofulus fufco-Iutefcens glaber. Lamcllct 4-

natce, difliniftce, leviter adfixae flavefcentes , ftrlékiores nec

Undulats, nlfi ad marginem pilei.
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A. (M.) galericulatusj gregariuSj pileo

campanulato exalbido fuscescente ; lameliis

albisj stipite nitente radicato^ basi hirto.

Fers, syn» p. 376. '^ch^ff* iung* t* ^2. BulL

h. t. f 18. Sowerb. f. t, lös*

Hatten är icke större än en stor fingerbår och
ibland något lutande. Med den vid roten lud-

na foten intränger den på gamla rutnade träd-

stubbar, men är icke gul eller klibbig som den
följande. Jag tviflar mycket om A. Uuigatus»

Pers* syn. p. 380. och A. pilosus Batsch, Ei.

67» 2. äro till arten från denna skiilda.

Finnes tämmeligen allmän om hösten.

A. (M.) epipterygius^ gregarlus, pileo

campanulato subnutante margine subdentato
plicatulo cinereo-albido^ lameliis aibis^ sti-

pite

^* (^O galerlculatus.

Stipltes in confortio plures crefcentes, ténues, leviter flexuo^i,

2-3-poll. crasiitie culmi graminis, claftici, fiftulofi, exalbldo-

csrulefcentes, nitidi, bafi radicati villo fafciculato albo ob-

fiti. Pileus campanulatus diametr. infer. femunciali , margi-

ne integer, exalbido- murinus, glaber, non vifcidus, Lamells

albs, adfixs, 2-4-natéB#

A. (M.) epipterygius.

fr' Stipltes gregarii, 2- ? -unciales, crasfit. 1-2 Hn, fiftulofi, ftri-

fti, elaftici, vifcidi, flavefcentes , ad radicem croceo -lutei,

villo albicänte fubinde ad bafin induti. Pileus conico - con-

vexus, setate fiibumbonatus membranaceus, diametr. i-uncice,

t plicatus, margine fubdentato undulato , albidus, fubpellucens

demum fufcefcens. Xanz^//« adfix®, albidas.
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pite flavescente viscido, basi subviiloso, Perii

syn. p. 382.

A. nutaiis. Söw&rh^ fung. t. p. 92*

Mycket lik den föregående, men hatten ge*

menligen lutande^ och loten altid gulaktigt

Vexer på gamla rutnade qvlstan

Ae (M.) polygrammusj caespitosus, pllea

subcampanulato papillato albo-cinereo, iameL
lis exalbidis^ stipite longissirao striato ar-

genteo caesioj basi velutino. Pers, syn. p* 377*
Bull, h. t. 39<j* Sowerb. fung, t. 222.

A. varius. With. arr. 3. p. 35-7. var. 2.

A. conicus. Äix. angi. p. 620;

Större än de förra
j> men lik dem med liten

klocklik eller snarare käglespetsad hatt 5 foten

blir 4-6 tum hög, rak och spänslig^ långs ef»

ter strimmig och blänkande silfvergrå. A. dy'

peatus Linn, har någon likhet med denna, men
synes

A. (M.) polygrammus.

$tipites faepisfinie cefpltofi, 4-6-unciaIes, crasfitle penns cof4

Tinse, cyllhdrici rijjidi , nec fragiles, tenuisfime fiåulofi

«

longitudinaliter ftriati, fuperne argenteo-albidi, inferne cine-*

eafcentes, politik bafi curvatl, albido- velutini. Piltiis coni-

co-hemlsphaBricus, vertice papiUari, latitud, unciali, interdunS

in planum convexulum extenfum , albidus 1. albido- mur^nuJ

!. cserulefcens I. badius 1. cinereus, verfus marginem ftriatu-»

lus, minus fragllis, recens vifcidulus. LameLla levisfime ad-»

aatae, difcrets , 4-natzB, albidse 1. palUde incarnato -albidae^

demum cinere«, fubdiaphan», filis fspe baii connexse, qya^

»nailomofantss.
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synes för det mörka färgstoftet under lamel-

lerna höra lättare till PratelU^

A. polygrammus finnes icke sällan bland mttna-

de qvistar Qch löf i Carlbergs trägård, i O-
ctober.

A. (M.) Hypnorum, parvus, totus ochra-
' ceo-ferrugineus ^ pileo campanulato-striato,

lamellis latiiisculis^ stipite filiformi. Pers.
syn, p. 385*. Batsch, Ek I17. f. 96. Schaff.

fung, t. 63. iVitk arr. 3. p, 360.

En af de smärre svamparter, men fotens längdi

varierar från i— 3 tum, ehuru icke tjockare än
en tråd och mycket skör. Den gulbruna fäi>

gen på hatten röjer den samma, der den sitter

gömd ibland gräset sent om hösten, i synner»

het efter regnväder*

På Sphagnum träffas också en afart häraf, med
blekare färg.

K.F.A.HandL ILQvart. G A. (M)

A, (M.) Hypnöruiti.

Stipes fiftulofus, filiformls, i-5-pöll. tfasiit. aciéulse, cylindrl-

cus, fragilis, dilute briinneus. Pilens conlco-hemisphsericuÉ

diam. i-l-uncis, rarius planlufculus, i^riatus, faturate 1.

dilute brunneus, margine integrö. LantelU fix», diilin^»,

4-nata&, brunnes i. cfinnaitioihe^.

^0 hryophilus: ftipite longisfimOj bafi fibnllofo»

y*) fphagnorum: pile© paJHdjöre , lamellis zqyoCe*filll4i&

»

Äipåts fulv©.
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A» (M.) strobilinus^ gregariiis^ pileo con*

vexo conico- umbonato^ rubro -cinnabarino;

lanieliis pallide rubris^ stipite concolore^ ba«

si aibido- hirsuto. Pers. syn. p. 393,.

A. coccineus. Sowerb* fung. t. 197.

Äfven mycket liten 3 hatten sällan en half tum
bred, men ofta mindre, ehuru foten förlänges

till par tum. Svampens röda färg gör den ö-

känd, äfven som vextorten der han merändels
finnes: på gamla tallkottar och ruttna qvistar

af samma träd. Jag har sett den i September
i Carlbergstrakten,

A. (M.) corticola^ gregarius, parvus, pileo

membranaceo hemisphasrico plicato exalbido-

paliido, lamellis stipiteque brevi adscenden-
te concoloribus. Pers, syn. p. 394, BulL h. t.

51g. £. I. a. b.

A. corticalis. SowerL fung, t 243.

Ganska
A. (M.) strobilinus.

Snphes fafciculatim conis innafcentes fefqvi-2 -pollicares , te-

fluisfimi, fubflexuofi, folidi , pallide rubri, viUis albidis bafi

cin^i, radican+es. Pilens lubcampanulatus, dilatatus, vertics

' acute titnljonato glabro, cinnabarino , diam. i-i-uncl*e# La-»

mdl<^ diftantes, adfixs, 4-natae, pallide- Tång vines,

i\. (M.) c o r ti c o i a.

$tipites gregarii csrpltofique :^-unciales, fiftuloii, a iitu ad.

fcendentes, albidi. PiUus initio hemisphsericus, tandem ap*

planatus, centro fubinde parum depresfo , membranaceus, Tub-

diaph^nus» plicatus, diam, 2 -4- lin., niveus demum palli-

dus, vetuftus fufcefcens. LamelU bafi latiores, denticulo

fubdecuirente adfix«e, gemlnata 1, 4-Rat« I. rubramof», di-

^antes» albitis*
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(Sanska litens foten knapt § tum lång^ och
hatten i2-4-lin* bred, ibland nästan hvit^ men
ofta blekgul, och mörknar slutligen.

Vexer i springorna af gamla mossiga träd, sa*

som Pil, Lönn m. m^ och träffas der ännu vid
början af vintern»

( Fortsétttniug i ett följande Qttartai.)
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Fcrfék till upflållning och hejkrifmng a de i

Sverige fundne Arter qf Infitl - Slägtet

TENTHREDO LixNn.

af

CARL FREDRIC FALLEN.

(Fortsättning.)

Sectio 3* Åhdomine fuhtus virpfcente.

28- T, MESOMELA corpore viridi supra

nigro^ alarum costa nigra. Linn. Fn. 1^49.

Mas et Fem» Antenns nigrse. Caput su»

pra totum nigrumo Thorax niger lateribus vi^

ridibus nigro-maculatis. Scutetlum viride. Ah^

domen supra vel totum nigrum , vel marginö
segmentorum viridi pictum. Corpits subtus, os^

basisque antennarum viridia, pectoris latera ni-

gro-lineata. Pedes virides : linea extus nigra

longitudinaii. Alarum nervus costaiis* incrassa-

tus niger. Mas minor angustior^ in tergo ma-
gis virescens»

Ånm, Kan anses för allmännaste bladste-

kelsart i trägårdar och på fäiten^ och bör ej

förblandas med följande.

2g. T.
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2g. T. VIRIDIS corpore viridi , supra ni-

gro - maculato 3 alarum costa viridi.

Fabr. Piez. 40. f3- Ent. syst. 2. 113- 33-

Linn, Fn. lfS4* I^anz. Fn. 64. t. 2.

Mas et Fem. Antenna supra nigrse, subtus

virides. Caput viride^ litura verticis nigra. O*

culi viventis saurei. Tlioracis maculoe tres ni-

grae. Ahdomen viride : segmentis in dorso ni-

gris, hinc macula oblonga dorsalis contigua for-

matur ssepius dentata vel iatior vel angustior,

Corpus subtus immaculatum. Pedes virides 5 Ii-

nea extus nigra: tarsis nigro - annulatis. AU
nervis nigris, costali viridi. Differt Mas ma-

gnitudine varia, soepe duplo minori, vei abdo-

minis dorso nigro immaculato , nisi margine

aliquot segmentorum viridi notato, vel abdo-

mine toto viridi.

Anm» Vankas med förra ej sällsynt. Des$
guldlysande ögon svartna efter döden.

Sectio 4. Abdomine fuhtus atbicantet

30. T. RAP^ atra, fronte ventre et scu^

tello albidis^ pedibus nigrolineatis.

Fabr. Piez. 41. 0. Ent, syst. 2. 114» 3v
Linn, Syst, Nat, 2. 926. 3^.

Mas et Fem. Subtus aiba latere pectoris

nigro -lineata, Ventris mediuin nigricans. Ca*

G 3 ^ut
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put album vertice uägrum. Thorax vel ater vel

albo atroqqe variegatus. Åntenn(& elotigatae vel
liigrasj vei subtus albidae?. Ahdomen supra ni-

gruin, Pede^ albi: linea intus longitudinaii ni-

gra 5 posticorum vel genu nigro vel tibiis ni-

gris, apice interdum albo. Differt Mas ventre
pedibusque magis albicantibus»

Var, /5 § variegata femoribus rufis y tibils

posticis tarsisque nigris j pectoris macula gemi*

na nigra,

Anm. Arten allmän i Junii i trägårdar,

igenkännelig på långa antepner och inunder

matthvit kropps hviiken färg hos uptorrkade

exemplar något förloras. Var, (3 träffas ihop

med förra 5 och är^ på fötternas färg när^ all-

deles lik den samma*

31. T. LATEHÅLIS nigro alboque varia;

abdominis lateribus albis ^ segmentis mediis pe*

dibusque rufescentibus,

Fabr. Pies. ^f, 29, Ent* syst, 2, 118* ?3*

Panz. Fn. 88^ t, 16, ,

Mas et Fem, Minorj longitudine T. sali*

cis angustiori. Antenna mediocres , subtus ru*

fescentes. Caput femin^ magis nigrum 5 cly-.

peo et orbita oculorum albis. Margo lobi an-

tici thoracici, maculae pectorales> et abdominis
latera alba, Abdomen basi et ano nigrum ^ pun-
cto albo terminatum, dorso rufescens. Pedss

rufesqentes basi albi: tarsis fuscis. Alarum viQt'

Vi costales pallidiores : puncto flexuras nigro,

albo»
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albo-lnchoato. Differt äZäj albo magis pictus^

fronte scilicet toto 5 orbita oculorum, pectore

ventreque fere totis aibidis, Puncta minuta
nigra in ipso abdoininis margine adsunt, Pe*

des testacei linea intus nigra ssepius notati.

Ånm, Är sedd och fångad i Westergöth*
land. Dess mindre storlek, korrtlagda anten-

ner och abdomens röda färg tvärs öfver med-
let^ som hos honan äfven tinnes på undra si«

dan 3 gör den igenkännelig från förra art.

Sectio Abdomine nigro^ albo*macutato.

^' Cijlindrica,

32. T. 12 PUNCTATA nigra, clypeo S€U-

telloque aJbis^ segmento 4» ^. 6. latere albo-

guttatis^ alis lutescentibus,

Linn. Fn. TffQ. Fabr. Piez^ 36. 32. Ent.

syst. 2. lig, 5'6. Panz. Fn. ^g. t. 8»

Fem. Magnitudo rusticae. Corpus et

antennas nigra. Os albicans. Vertex subtiiiter

punctatus. Thoracis iobus anticus in margine
jet scutellum flavo - alba. Ahdomen cylindricum
nigrum: latere utrinque in segmento 4. f. 6*

albo-guttato. Punctum anaie album. Pedes

nigri , anteriores extus albi. Femora pbstica

tota nigra: Macula apophyseos tibiarumque al«

ba. lutescenteSj nervis omnibus subnigris.

Mas (an hujus?) clypeo nigro pedibusque
posticis totis nigris. Deest macula apophy-

G 4 «eos
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seos alba^ at vestigia albedinis in lobo thora*

cis antico^ in latere abdominis et in ano ad*

sunt. AU pari^ii lutescsntes^ nervis omnibus
subnigris»

Anmn Sannolikt utgöra dessa här beskrif-

na kön en och samma art. Något lefvande ex*

emplar af hannen har jag icke sett. Kan hän-

cla^ att dess clypeus svartnat efter döden, hos
de indiyiduer^ som jag haft tilfäile att granska»

33. T. FERA nigra antice sjubvillosa, cly«

peo scutelloque aibo- maculatis ^ margine seg»

menti primi tibiisque albis.

T. Fera Fabr. Piez, 37» 38« Suppl. 217»

60, forte.

Mas et Fem. Magnitudo et summa affini»

tas praecedentis, cujlis forte mera varietas^ at

caput et thorax magis villosa conspiciuntur. An-
tennae totse nigrae- Os albo- maculatum. Pun*
cta duo pone stemnaata 5 margo lobi antici in

thorace scutellumque^ obsolete alba. Abdomen
nigrum , segmenti primi apice album, Pedes

nigri latere albi^ posticorum basi, macula apo-

physeos, tibiisque omnibus in medio late albis^

Åy totae nigro-nervosae.

Mas similiter pictus^ at albedo scutelli et

macula supra femora postica deest. Lineola
primi segmenti alba tenuior quoque est.

Anm, Då färgen esomoftast förändras hos
upptorrkade Insekter^ och jag icke sett denna

med
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med föregående och de två nästföljande arter

lefvandcj kan jag icke bestämt afgöra dessas

rättighet att höra till en och samma eller till

fyra särskildta arter. Framdeles forskning får

härutinnan gifva visshet.

54. T. PUNCTUM nigra^ puncto utrinque

thoracis scutelloque albis j femoribus posticis

laete coccineis.

Fabr. Piez- 36. 33. Ent. syst. 2. II9. ifS*

Linn. Syst, 2. 724. 23. Panz, Fn. 26. t, 21.

Fem. Os et antennas nigra» Scutellum di-

stincte album. Ahdomen nigrum lateribus albo-

lineolatum^ ano albo. Pedes extus albi, intus

xiigri, Femora postica coccinea, puncto ad ba;-

sin albissimo, tibiisque nigris gutta apicis al-

ba notatis. Tarsi postici nigri. AU nigro-nervosae.

Anm, Hufvudsakeligen skild från T. 12
punctata genom de högröda femora postica och
svart clypeus, Monne det sednare äfven hos
lefvande ?

Jf. T, comma nigra^ clypeo albo^ femo-

ribus posticis coccineis.

An T, 4 maculata Fabr. Piez. 36. 36. Ent.

syst. 2. 120. 60?

Mas et Fem. Praecaedenti simillima. Dif^

fert albedine oris et nigredine scutelli thora-

cisque immaculati, Abdominis latera albo-lineo-

lata, Vertex in hac forsitan glaberior nec sca-

G f
bro«
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bro-punctatus? AU fusco- nervösse. Caior per

dum<^ ut in prsecedeiite^ tibi^ posticae in femina
coccineae ^ in mare iiigr^e. Maeula apophyseos
aiba et iineolae abdomiiiis lateraies distincte ad»

sunt in femina; illa v.ero omnino mari deest^

uec nisi mdimenta harum adsunt.

* Depressa.

56. T. ciNGULATA nigra angustata ^. seg-

jnentis apice albis^ pedibus luteis.

Hylotoma cingulata Fabr. Piez. 27. 29. Ent«,

syst, 2. 113' 34* .

^

Fem. Statura angustata maris T. mesome*

iA^ paulio minor, Corpus nigrum. Caput sca,-

i>ro -punctatum, Palpi et articulus antennaruna

basalis fiavescunt. Äbdominis se^menta, primp
excepto, margine pOBtico undique alba. Pedes

toti lutei. fusco-nervosse, vix coioratae»

Anm, Mycket sällan sedd i WestergöiK^

land 5 äges i Herr Maj, Gylienhals Samling.

Hannen okänd.

37/ T. ALBiPUNCTA nigra ^ ore linéa an*

tealari summo margine segmentorum tibiisqud

albis.

Geoffr. Ins. 2» 282. ^3.

Fem, Antenns breviusculgg, validas, nigrae.

4^orpus nigrum nitidum ore late albo. Thorax

niger: squama antealari, _ margine lobi antici

et liheolis pectoris albis, Segmenta omnia sum-
rao
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xno margine tenuiter alba^ lateribus magis di-

stincte albo - lineolatis, Fedes albi^ femorum
medio^ tibiarum apice tarsisque nigris, AU sub>

fusco - nervosae.

Anm. Har hemvist med föregående art.

Hannen okänd.

3g. T. PULVERATA nigra thoracis lobo an-

tico^ segmentorumque apice albidis^ pedibus
lutescentibus.

De Geer Ins. 2, 963. 6- t. 34. f. 23,

Mas et Fem. Magnitudo et statura T. ger-

ffnanicK^. Nigra oris apice albido. Thoracis lo-

bus anticus totus pallidus^ AU pallide- nervö-
sae : macula costali paliida,

39. T. GUTTATA nigra, segmentis tenu-

iter albo -marginatis: supra albo - guttatis 5 tiv

biis albidis*

Mas et Fem. similes. Prascedente dimidio

sninor, nigra ore vix colorato. Thoracis lobus

anticus et margo segmentorum tenuiter aibus,

Prseterea segmenta dorsalia utrinque macula
albida notantur. TibU anteriores inprimis al-

bid^E. Pedes postici plerumque nigri» ^/^^ fu-

sco -nervosae.

Anm, Finns både i Skåne och Westergöth-
land sparsamt,

40. T. CANDiDATA nigfa^ ore maculis pe*

ctoris
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ctoris tiDHsque albis; segmentis albo-margina-
tis i supra albo - guttatis.

Fem. Statiira et summa affinitas prsece-

dentis, cujus forte varietas, magis picta. Dif»

fert inprimis albedine clypei^ macuia utrinque

pectoris et oculorum orbita alba. In ceteri»

T. guttatae similis.

Anm, Beskrifven utur Herr Maj. Gyllen-
hals Samling. Hannen okänd.

Sectio (f. Abdomine nigro immaculaio.

41. T. CRASSA nigra pedibus testaceis: ti*

tiis posticis fuscis subdilatatis Utrinque uni»

sulcatis.

Panz. Fn, 6ir. t. 4. Schranck Austo 32S*

6^9-

Mas et Fem. Antennae elongatse nigrae»

Corpus totum nigrum: pedibus testaceis. Tibiit

autem posticae parum dilatatae, in utroque late-

re unisulcatas saepius una cum tarsis obscursc

sunt. Alarum costa vel fusca vel pallescens:

puncto ordinario obscuro et puncto ante alas

testaceo.

Far. (S % nigra ^ lobo tboracis laterali toto,

segmento dorsali i. 2. 3. totis et qvarto in me-
dio rufis. Vix specie diversa, pcdcs. enim ut

ån varietate a.

Anm
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Anm, En sällsynt art från Westergöthland,

beskrifven utur Gyllenhalska Samlingen.

42. T» OPACA atra villosa, antice scabra

punctata; abdomine nigro subasneo3 alis albi*

cantibus nigro -nervosis.

Mas et Fem, Atra opaca, antice in pri*

jnis cinereo ' villosa et scabro- punctata. Abdo'

wen nigrum seneo- nitens, Puncta duo sub scu-

tello ordinaria aiba. AU paullo albicantes5

distincte nigro • nervosae. Variat coiore tbora*

cis pedumque.

Var. CL $ % corpore pedibusque atris imma-
culatis*

T. nigra Fabr, Piez. 3g. 44, Ent. syst. 2*

120. 64. Linn. Syst. 2. 92^. 34» Panz. Fn.

f2. t. II. Not. Specimina vidi mascula genu-
bus tibiisque anterioribus subtestaceis picta^ ab-

dominis dorso longitudinaliter obsolete albo-

notat0 3 in ceteris huic varietati sirniliima^ ad
aliam speciem vix referenda^

Var (3 s Z corpore atro, vel genubus vel

femoribu3 vei pedibus totis rubris.

I

7' gonagra Fabr. Piez. 34. 2^. Ent. syst,

'2^II7. 48. Panz. Fn. 64. t. 6.

(T. erythrogona Schranck Austr. 681» variet,

masc.)

Var»
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Far. y ^ corpore pedibusque atris^ thoraciM
lobo aiitico rubro, ^1

T opaca Fabr. Piez. 38- 42. Ent. syst. 2.

12a. 62« Panz, Fn. 52. t. 10.

Var, S $ tJiöradca corpOre pedibusque atris^

thoracis dorso macuiisque lateralibus rubris.

Ånm, Varietetenia /?, y äro tagna til«

sammans med håfven i Fogelsång Ocb annor-

städes. Jag har med afseende på den lika kropps»
vrixten, ludenheten , hufvudsakelig färg och lik-

danade ytan större skäl att förena dem tilljen en»

da artj än att skiilja dem i flera. Sjelfva var^

a röjer under vinghålan spår till rodnad i lik-

het med alla de öfriga« Var. ^ är sälsyntast

och träffad i Westergöthland^ til hvilken likasom
til var. y ingen likfärgad hanne ännu är känd*

43. T. GLABRATA obscure ntgra nitida im-

maculata angustatas pedibus luteis»

Mas et Fem. similes, Corpus lineare^ an-

gustum, obscure nigrum 5 nitidum. Pedes lutei,

tarsis posticis nigris, Antenna validae^ maris

longiores.

Anm. Är distinct art^ fångad 1 Wester-
göthland, till storleken mindre än föregående 3^

och iifcstor med T", equuetu

44^ T.
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44. T. TENERA obscure nigra xmmaculata
angustata^ tibiis aibicantibus»

Mas et Fem. ^
Praecedente dimlclio minor.

Corpus nigrum 5 iineare, angustmn. Fedes ni*

gri : tibiis omnibus albiSe énlenna cvassiUscnl^^

in mare longiores, Aia subnigricantes^ nigro^

nervösas, puncto costali nigro^

Anm. Denna är funnen både i Skåne och
Westergöthland. Dess vingar stöta mer i svart

än hos förra arten.

4f . T. FULiGiNOSA corpore alisque nigrisj

tibiis anticis extus albis.

Schranck Austr, 334. 670.

Mas et Fem. Obscure nigra, faliginosa,

tibiis anticis in utroque sexu antice albidis.

JU nigrae. Differt Mas: antennis subtus hir-

sutis.

Anm. Äger storlek af Hyl, rosarum. Det
är väl ovanligt i slägtet Tenthredo ^ att finna

ludna antenner 3 men detta oaktat kan man^
med afseende på sjelfva antenn - ledernas längd,

icke hänföra nämnda art til något annat slägte«

46. T. ALNi nigra, capite, thorace, pedi*

busque anticis testaceis,

Fabr. Piez. 31. 12, Ent. syst. 2. 1 1 T» 39-
-Linn. Fn, ifyi.

Fem.
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Fem. Magnitudo antecedentis crasslor. Ati'^

tenna elongat8e setaceas, subtus testacese. Caput
totum, thoracts dorsum et pedes antici testacea»

Cetera nigra. Ata nigro-neryosae; nervö costa-

ii juxta basin testaceo. Occurrit rarior in We°
strogothia. Mas incognitus.

47. T. ALBiPES nigra, ore antennisque con*

coloribus^ tibiis albis.

An T, padi Linn. Fn. 15*44?

Mas et Fem. Tota nigra: tibiis solum
albis. Pectons latera glabra, nitida. Äl& fusco*

nervosse: puncto costali vel nigro vel fuscOa

Variat: squama ante alas alba^ pedibusque an*

ticis totis fere albis. Variat quoque basi api-»

ceque femorum albis. Os nigrum, an viventis?

Anm, Ar fångad på Esperöd i Skåne, spar*

samt, af Hi^l. spinarum storlek. Dess långa an*

tenner skilljer den lätt från HyL athiops och an*

dra likfärgade arter af detta sednare slägte.

48- T. PALLiPEs nigra, ore linea antea^

lari pedibusque pallidis^ capite pectorisqiie la»

tere punctulato.

Fem. Praecedente paullo major. Antenns
nigrre. Clypeus albidus, Vertex totus distincte

punctulatus; Thorax niger, margine lobi anti-

ci flavescens, lateribus pectoris subtilissime pun-
ctulatis, nec glabris. Ahdomen nigrum. Pedes

flavo-aibicantes: femoribus in medio saepe m« 1

gris^l
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gris. AU fusco - nervösas ^ nervö punctoque co«

stali pallido.

Anm, Har hittills endast blifvit tagen i

VeStergöthland^ men Hannen saknas.

49. T» sALrcETi nigra nitida, orej nervis

alarum pedibusque pallescentibus^ pectoris la-

tere glabrOs

. t; salicis pentandra De Geer Ins^ 2. ioog,

24. t. 39. I— II. Linn, syst. 2. 287. 943"

Mas et Fem. Oj- pallidum. Antenns sub*

tus rufescentes, Corpus angustum, glabruai, ni-

grum. Thorax niger : lobo antealari plerum-

que paiiido* Pedes vel pallidi toti , vel fe-

moribus nigri. AU aibicantes : nervis puncto»

que costali albo - interrupto , pallescentibus,

Abdomen nigrum : ano ssepe testacco, Differt

Mas ano testaceo 3 an semper ?

Var, 13, S 2 antennis subtus apiceqUe ru-

fescentibus 3 ano spinulis duabus exsertis in-

structo. An T. futvicorms Fabr. Hez. 38. 4f«
Panz. Fn. 82. 13 ?

Anm. Sednare varieteten är til storleken

något mindre an den förra, och bör räknas

bland de minsta af Slagtet. I lefvande tillstånd

är denna arten ännu icke tilräckeligen obser-

verad» De Geer nämner dess förvandling, och

dess larvs vistande in gatUs ^ åstadkomna af det-

ta insect på Jolsterpilens biad^ beskrifvande

K. V. A. HandL II, Qvart. H dess-
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dessutom en dylik larv af detta slägte på vide*

pilen. Detta iiäringssätt afviker alldeles ifrån

det vi känne om andra arters larver i Tenthre»
do-siägtet, men torde sannolikt tillkomma fle»

ra af de mindre arterna. De Geer beskrifver

äfven det fullkomliga Insectet på Jolstern, så-

som alldeles svart till kroppen , de gulaktige

fötterna undantagna, och nämner ej spinula anu
3Men flera till hands varande exemplar af den*

na ej sällsyiita art inträffa med den ofvan an*

förda description, och hvad de två spinula be*

träffar 5 som hos den mindre varieteten befin»

nas stundom eller händelsevis mera tydligen ut-

stående^ så saknas de alldeles icke hos den
större , och näppeligen hos någon Tenthredo-

art. De märkas ej otydligen hos T, opaca ^ ger*

manica^ lutea^ septentrionalis och snart sagt hos

alla arters Honor ^ sannolikt hörande till Släg-

tets genitalia, — Ifrån alhipes tyckes denna
arten vara skilld genom mindre storlek ^ och
delarnes colorit^ och i samma afs^ende från T.

luridiventris och pallidiventtis ^ hvilka arter tilli-

ka med nästföljande för mera sträng visshet

skull dock böra nogare granskas och jämföras

i naturen.

5"o* T. AMBiGUA nigra, fronte, orbita o-

culorum postica, pectore, pedibus anoque pal-

lescentibus.

Mas et Fem, Nimis affinis praecedenti et

forte mera ejus varietas paullo minor et magis
picta. Pallida enim sunt: clypeus et fröns

^

orbita ocuiorum postica tenuis^ antennas sub-

tus^
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tus, lobi thoracis laterales ^ pectuS^ pedes et

anus. Vertex totus niger. Cetera nigra niti-

da. AU ut in präscedente. Mas sub ano magis
I late pallescens,

T, FULViPES antennis corporeque ni-

gris immaculatis 3 pedibus luteis ; tarsis ob-

scuris.

An T. intercus Linn. Fn. 1^68 ?

Mas et Fem. Antennas et totum corpus
iObscure nigra 5 pedcs solum lutei. Tarsi obscU^

;ri. AU ut in T. saliceti.

Anm, Vankas sällan med föregående ar»

iter. , Går up i storlek med T. saliceti mindre
exemplar, och tycks mycket Sannolikt Vara et

egit distinct species.

Sectio 7é Ahdomins tuteo x. pallido sape

nigro-maculato*

T. GIBBOSA albida ^ vertice thöracis*

que dorso nigris : puncto medio albo.

Fem. Statura crassa. Antenna longiuscu-*

lae, obscurae, subtus alb^. Caput album, ocu-

lis et Vertice nigris : puncto supra stemmata
parvo albo notatUm. Thorax albus dorso ni-

ger : puncto parvo medio albo pictus. ScuteU

tum album, Abdomen album paullo flavescens^

Pedes toti pallidi. AU fusco^nervosse non co*

loratae«

Anm.
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Anm. Bland de större arter^ till längden
som T, stigma^ men tjockare. Den har blifvit

fångad i Finland och beskrifven utur Hr Maj,
Gyllenhals Samling, Hannen okänd.

^3. T. GERMANicA cnpitc pectoreque ni-

gris opacis scabro -puDctatis} thorace abdomi*
neque rufis 3 alarum costa nigra.

Fabr. Fiez. 33. 8- Ent. syst. 2. I16. 43.
Panz. Fn. ^2. t. 4, T, fulviventns Schranck

Austr. 629.

Fem. ÅnienvKz nigrae, Caput et pectus ni«

gra ^ ron nitida, scabro-punctata. Thorax ru-

fus 5 sa^pe postice niger. Abdomen rufum, seg-

snento doisali primo nigrum: apertura alba.

Fedes rufi vel nig ii genubus rufis. AU nigro-

nervosae : nervö costali late nigro,

Var, /? $ scutello abdominis basi et ano
supra nigris 5 thoracis lobo dorsali saspe nigro-

maculato.

T, pedestris Panz. Fn. 82. t. 11.

Obs. Pedes antici rufi^ postici nigri : ge-

nubus rmls.

Anm. Förekommer stundom i Skåne och*
är en lättkänd art 5 hvartill likväl ännu icke^

hannen blifvit känd.
||
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^4. T. ABDOMiNALis nigr|5 abdomine pe-

dibusque rufis s aiis nigricantibus,

Fabr. Siippl. 2l6. 39- Panz, Fn. 64* t. i.

(minime tamen Hylot. abäom. Fabr, Piez. 19,)

Mas et Fem. Statura Hyl. spinarum. An^

tema subtus rufescentes , setaceae , iuijus omni-

110 generis. Caput et pectus nigra, nitida 5 gla-

bra. Abdomen rufum ^ srguiento primo supra

nigrum. Pedes toti rufi. AU ni gro - hyaiinse.

Diifert Mas,: abdomine supra nigro ^ in me-
dio rufo.

5:5'. "T. LURiDiVENTRis nigra 5 obtusa niti-

da j ore, niacula thoracis antealari pedibusque
lutescentibus 3 ventre pallescente.

Fem. Magni tudo T. abdominalis parum
angustiorj abdomine cyiindrico. Antenn<& lon-

gitudine 'dimidii corporis 5 versus apicem atte-

nuatae. Tarsi postici fusci. Alarum nervus co*

stalis juxta basin , macula thoracis ante ålas

flavescentes ^ at punctum costale nigricans. —
Variat ore et yentre nigris , aiiter nequaquam
diversa. Differt a 77 paUipede ^ cum qua propi-

us convenit, nigredine pectoris nitida: lateri-

bus glabris 5 et colore ventris pallido-S. iivido.

An. Var. T, myosotidis ano iuteo instiucta ?

Anm, Visserligen att anse såsom viilrå-

dig art. Den är väl dubbelt större än T. sa-

H 3 lice-
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licetij hvars kännemärken den äger^ Utom ab«

dQmen3 färg. Hannen okänd.

^6. T. NAssATA corpore elongato subli-

neari testaceo , antennis pedibusque concolori*

bus 3 fronte pectore et scuteilo pallidis«

Linn, Syst, 2. 926. 38» Fabr, Piez;, 41.

fg. Pariz, Fn, 6f. t.

Mas et FeMj T. viridi multo angustior,

Antenna elongatas dijmidii corporis longitudine^

testaceae : articulo i et 2 supra nigro. Fröns

et orbita oculorum paliida» ~— Mas vertice nx»

gro thoraceque nigro rmacuiatq instruitiir» —

«

Femina vertice thoraceque vix m,aculatis3 ab^

dominis dorso longitudinaliter punctis nigris

confluentibus notatur, Scutellum et pectus in

utroque §exu tibiaeque posticae^ pallida,

Jnm, Finns i trägårdar. Hannen kan lätt

förblandas med hannen till T. stigma, hviikea
sednare likväl är mera målad och alltid försedd

med syart mus. De honor jag sett hafva alla

varit n^indre än hannarne , hvilket anmärkes
såsom nog ovanligt i detta slägte och til när-

mare granskning för deras rättighet att utgöra
en och samma ^rt ^ hälst jag icke träffat dem
i parning»

f7« T. LUTEA corpore obtuso luteo, an«

tenhis pedibusque cQocoloribus 3 sterni macula
nigra 3 alarum nervis punctoque costali pallidis.

Nema^
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Nematus luteus Panz. Fii. 90. t. 10-

Mas et Fem. Corpus crassum , lutescens.

Antenna supra obscuiiores, non eiongatae, tho-

racis scilicet longitudine. OcuU^ stemmata et

macula sterni nigra. Pedes toti lutei, AU pal-

lide nervosse : puncto costali concolore. Differt

Mas: verticis macula thoracisque dorso nigris.

, Variat Fem: thorace nigio-maculato.

Anm, Artens hemvist är Westergöthland^

men hannen okänd. Storleken såsom HijU Rosa.

<;S' T. ELEGANTULA antennis pedibus ab-

domineque pallidis; capite thorace sternoque

nigris albo - variegatis.

Mas Magnitudo T. salicis. Antenna elonga-

tae infra paiiidiores. Caput nigrum, ore et ox*

bita ocuiorum album. Thorax, niger , macula
laterali dilatata versus basin pedum interme-

diorum et lineam ante alas albam ducta , pun-
ctoque supra scutellum albis. In ipso scutel-

lo tria puncta observantur alba^ Abdomen fla-

vum 3 pedes concolores.

Anml Är uptäckt i Westergöthland af Hr
Maj. Gyllenhalj sälsynt, och hörer onekeligen
till distinct art. Men honan ännu okänd.

fg. T. VIMINALIS nigra 5 antennis et ore
concoloribus ^ pectore ^ abdomine pedibusque
pallidis.

Fem»
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Fem. Antennse dimidio corpore longio«

res 3 nigrae. Caput totum nigrum. Ihorax su»

pra niger. Pectus pallidum : macula sterni ni-

tida nigrao Ahdomen crassum, pallidum, Pedes

toti pallidi» AU pallide nervosse^ humeris pal'

lidioi-ibus punctoque costali subfusco.

Anm. Har storlek af T. tutea^ oeh alt för

nära slägt med följande, hvaraf den torde blott

%'ara en förändring, mästadels skilld därifrån

genom mörkare antenner och ofärgad mun. In-*

gen härmed öfverensstänimande hanne sedd^
Qch honan ganska sällan träffad.

60. T. sALicis flavescens, antennis et ore

concoloribus 5 capite sterno maculisque thoracis

siigriSo

Linn. Fn. 1^48. De Geer Ins, 2. 991. 14»

tab. 37. fig. 12—22.

Fem. Os flavescens. iffif^ww^e pallidac,^ jux-

ta basin supra fusciores , elongatae , corporis

fere iongitudine, Caput , maculae thoracis dor-

gales et sterni 2 approximatae, nigra. Fectuf ^

Ahdomen et pedes flavescentia , tarsig posticis

obscurioribuis. Marum punctum costale magis
fuscum.

Anm. Såsom art är denna ännu nog obe*

itämd och hannen okänd. De sedda honor ä'

ga storlek af T. germanica»

61. T. BETUL^ ilavescenSj thorace, pecto-

re
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re abdominisque dorso nigro - variegatis 5 ala-

fum nervis et puneto costaii flavis.

De Geer Ins. 2. 994. If. tab, 37. fig. 23.

Fem. Antenns dimidio corpore longiores,

supra fusciores, Caput flavescens macula verti-

cis nigra^ Thoraeis maculae tres saepe nigrae

iiitidae. Maeula sterni et macula in latere pe*

ctoris 5 quae interdum adest, nigra, Ahdomen
supra nigro-variegatum^ margine segmentorum
saepe pallido. Venter et pedes pallidi : linea

intus saepe nigra. AU paliide nervosae : pun-

eto costaii flavo.

Mås, colore huic proximus 5 minor, an-

tennas habet subtus pallidas. Caput album: o»

culis et verticis macula nigris. Thorax niger.

Corpus subtus totum pallidum. Abdomen dor-

so et alae^ ut in femina.

62. T. MYOSOTiDis nigra; ore, thoraeis

lobis lateralibus, segmentis margine , ventre^

mo pedibusque paliide lutescentibus.

Fabr. Piez. 41. 60* De Geer 2. 998. I3«

tab. 37. f. I— II,

Mas et Fem. Statura praecedentium et fa-

cies omnino T. betulse; at color diversus. An»

ienna in utroque sexu dimidio corpore longio-

res 5 nigricantes, subtus saepe rufescentes.

rax niger 5 latere flavescens. Pectus totum ni-

grum nitidum, Abdomen supra nigricans, seg-

H f meix»
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mentorum margine obsolete flavescens, in ma*

re coloie luteo magis pictum. Änus luteus, in

femina exsiccata sspe nigricans. Venter et p^-

dcs toti iutei, in femii.a paiiidiores. ÅU pal-

iide nervösa: puncto costali vel pallido vei fu^

sccscente.

Differt a praecedente; capite inprimis toto

tiigi^Oj albedine clypei excepta^ a T. salicis: ma*
gnitudine minOTi pectoreque toto nigro^ a T.

luridiventri : abdominis dorso flavo magis vel

minus obsolete picto, anoque luteo.

Anm. Vid första flyktiga påseendet skulle

man vara hugad , att förena flera af dessa i

svite ställda arter till en enda , och utan ett

noggrant jämförande kunna de icke åtskilljas.

Färgens förändring efter upptorrkningen lägger

härtill en ny svårighet vid kännemärkens utta-

gande, och tvifvelsutan återstår mycket att gran*

ska hos lefvande individuer, innan en sträng

visshet erhåiles om deras särskildta art -rättig-

het. De Geer Tom, 2, 991, anmärker likväl,

att yttre likheten, så til figur som färg, är mel-

lan flera dessa arter ganska stor, men att lar*

vernas olika utseende skilijer dem. — Den of-

vanför beskrifna T, luridwentru^ med helsvart

abdomen ofvanpå, och lika färgad anus, må-
ste därföre , jemte öfriga närslägtingar, tills

vidare granskning i lefvande naturen föregått,

passera för egen arto

63. T. PALLiDivENTRis nigra ; ore , ma-
cu^a antealari, ventre p^^^dibusque flavescenti*

bus^ alarum puncto costali fusco.
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7! salicis cinerea. De Geer Ins. 2* I013. 25'.

t. 38. fig. 2f—31.

Mas et Fem. Praecedente minor, magni-
tudine T, saliceti crassiori, Antenn^t dimidii

corporis longitudine, nigrse, m mare inprimis

subtus rufescentes. Os flavum. Caput^ thorax
et pectus nigra , nitida, Abdomen subtus fla-

vum , supra nigricans; margine segmentorum
obsolete flavescente. Alarum nervi pallidi,

punctum vero costale nigricans. Pedes flavi

;

tarsis posticis fuscis.

Anm^ Endast skilld från förra genom min-
dre storlek, ljusare gul colorit, svart anus of*

Vanpå, och svartare sido-punct å vingarne.

64. T CAPREiE flavescens, antennis brevi»

usculis3 puncto verticis, maculis thoracis ster*

jiique, et abdominis dorso nigris,

Fabr. Piez, 35*. 30. Ent. syst. 2. Ilg. f4«
Linn. Fn, 1^72. Panz, Fn. 6ft t. g.

Fem* Antema capitis thoracisque longitu-

dine nigrse. Caput et thorax ut in T. betulae.

Pectm pallidum, maculis nigris nullis, piaeter

duas sterni oblongas, pictum. Abdomen supra
nigrum, unicolor: ano tantum pallido^ venter

et pedes pallidi, femorum linea extus et intus

nigra, An semper? AU pallide • nervosae.

Anm. Storleken som T, BetuU, och där-

ifrån skilld genom korrtare antenner, och ab»

domens färg ofvanpå. Ifrån T. myosotidis^

genom
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genom korrtare antenner och olikfärgadt bröst.

Någon hanne, med denna honas kännemärken J

är icke bekant Månn verkeiigen skiiid art

från T. niyosotidis ?

65*. T. CROCEA pallida subtus immacula*
ta 5 thoracis maculis abdominisque medio su*

pra iongitudinaliter nigris,

Fabr» Piez. 39, 43. T. miliaris. Panz. 4fk
t. 13.

Mas et Fem. A praecedentibus, nisi colo-

rem respicis, vix diversa. Antenns corporis fe*

re iongitudine, pallida , supra parum tuscioresk

Caput pallidum, oculis maculaque verticis ni^

gris. Thoraas macuiae tres, abdominisque ma-
cula media longitudinalis nigrse. Corpus sub-

tus pallidum, immaculatum. P^^l^j aiarumqué
nervi, paliidi. Variat Mas: äbdöminis dorso

toto nigro^

66. T. DÉLICATULA pallida, antennis bré-

viusculis : basi albis^ capite, thqracis maculis

sternoque nigris.

Mas et Fem. Antenna capitis thoracisque

vix longitudine, pallidae, supra iusciores : ar-

ticulis basalibus albis. Os album. Caput ni-

grum. Thorax pallidus, maculis tribus nigris

notatus. Pedes et abdomen pallida, ano supra

prsesertim in mare, . nigricante. Sternum nigrum.
dU pallide nervosse ; puncto costaii älbo.

Anm*
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Anm. Arten distinct^ upptäckt af Herr

Maj. Gyilenhai i Wescergöthland ^ men säisyot.

67. T. ULMl lutescens, antennis, pedibiis

alarumque neivis concoloribus ^ immaculatis;

abdominis dorso nigricante,

T! viridi-dorsata De Geer 2. 1002. 20. t
gq. f, 8- Reauiiiur Ins. 131. t. 10. f. — 16.

T. ulmi Linn. Syst. 2. 928- i;2. Fn. 15-70?

Mas et Fem. Angustata, longifudine T,
sa''icis 5 flavescens 1. testacea. Antenna capite

thoraceque paullo longiores, totse testaceas. O-

culi et macula media verticis nigra. Thorax in-

fuscatus. Abdominis dorsum nigrum, in femina

versus anum pallescens. Corpus subtus totum

et peäes pallida, im macula ta. Alarum nervi pun-

ctumque costale inprimis, pallida.

Anm. Vankas här och där i Skåne i skogs-

ängar.

63. T. RUMTCis lutescens ; alarum nervis

pedibusque concoioribus, articulis antennaium
infimis dorsoque corporis nigris.

Linn. Syst. 2. 928- S"!» Fn. 15-69? Reaum.
Ins. 1013. 2V. t. 10. f. 13. 14.

Mas. Macula verticis abdomioisque dor-

sum nigra. Thorax magis val minus nigricans»

Corpus subtus et pedss toti testacea. Alarum
nervi punctumque costale lutea.

Femi"
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Femina magnitudine et colore huic proxi»

ma differt : antennis supra corporeque nigri*

cantibus. Pedes autem et alaruin nervig ut in

mare. An hujus Speciei ?

Anm, Äger med näst föregående art stör*

sta slägtskapj och kanske däraf endast en Va«
rietet^ skilijer sig i synnerhet genom de ne*

dersta antenn - ledernas svarta färg.

(Forisättning i eife följande QuartaL)

Förtech
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FSrtecknifjg pä de i Sverige växande ar*

ter af Lafvarnas Familj i

af

ERIK ACHARIUS.

Då det är ett ibland de vigtigaste föremål för

Kongl. Vettenskaps Academiens omsorger, att

befordra och spnda kunskapen om Fädernes-

landets Naturproducter ^ har jag så mycket mer
funnit mig förbunden att till införande i KgL
Academiens Handlingar öfverlemna närvaran-

de Förteckning på de innom Sveriges gränsor
uptäckte Lafarter^ som^ af hvad vi redan kän-

ne 5 all anledning är till den iörmodan, att

många af dem skola blifva utmärkte för sin

nytta — och en nödig underrättelse för den 5

som en gång företager sig att författa en ny
Flora Svecica härigenom lemnas, att med me-
ra fullständighet kunna anföra de många nya
arter med sine föländringar 5 som sedan v. LiN'
Nes tid blifvit uptäckte.

h Uti min för flere år sedan utgifne Li-

chenographise Svecica5 Prodromus äro

dels flere arter uptagne,. hvilka antingen ge«

nom falska upgifter orätt såsom Svenske blif*

vit ansedde, eller ock misskände, och derföre

böra uteslutas 5 till dess vidare bestyrkt biif-

vit; att de verkeligen hos oss finnas växande;
dere-
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cleremot bafva sedermera mångfalldige artet

blifvit fundne^ som icke tillförene varit kän-

da , eiier såsom Sveriges infödingar bekanta.

Genom den Förteckning jag nu har äran tiil

Kongi. Academien aflemna gifves mig tillfälle
|

att rätta de misstagj som i denna del skedt och ^

en nödig utväga att meddela underrättelse om
de nya uptäckter^ som ytterligare till denna
tid blifvit gjorde.

Emedan de af vår oförgätelige v, LiNNé
såsom Svenske af denna Växt - familj anförde

arter äro så få emot dem 5 som sedan blifvit

kände 5 har jag trodt mig böra 1 denna Förteck-

ning äfven anföra dessa 5 besynnerligen af det

skäl 5 att man dymedelst på ett ställe må fin-^

sia vårt Lands rikedom af dessa slags växter

uptecknad.

Den mera utvidgade kunskap om Lafvar«

ne, som dels genom ett större atital arters up-

täckande och dels deras noggrannare undersök"

ning vunnits 5 har i sednare tider föranlåtit

Naturforskaren att indela dem på annat sätt

Gch i flera Slägten^ hvarfÖre också deras bota-

niska namn måst undergå en total förändring.

Till det nya arbete öfver Lafvarne 5 som nu i

Göttingen utgifves under namn af LichenO-
graphia Universalis^ och hvaruti jag sökt

att

*) Af v. LiNNe Hro vid pafs SO anförde, hvaraf en god del

afgår fåfom endaft artförändringar, — De i närvarande För-

teckning uptagne öfver^krida ett antal af 400 , alla art*

förändringar oberäknade.
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ått på det nogaste bestämma så väl desse väx-^

ters Siägten och kände Ärter, som att medde-
la underrättelse om deras organisation och fort-

plantningg får jag hänvisa- i afseende på Te.r*

minoiogien och den Systematiska ordningen af

d-enna Förteckning, Att jag härutinnan fölgdt

den method jag sjeif försökt utarbeta ^ torde

förlåtas mig af de,t dubbla skäl , att många af

de arter j som deruti anföras, icke hos någon
Auctor förekomma —• och emedan den vunnit
ett smickrande bifall af vår tids störste Bo-
tanici.

De sedan V. LiNNés tid hoJ? oss fundne
Lafarter har jag med en stjerna C") utmärkt^

och till mitt bifogat v. LiNNe.s nainn på de
arter, som af honom varit kända och namn-
gifna.

For att ej gjora denna Förteckning altför

Vidlöftig^ men tillika så undervisande^ som för

ändamålet fordras , och för att ej endast fram-

ställa en simpel Nomenclatur, har jag ansett

mig böra tillägga Slägternas väsendteiiga ka-

rakterer, samt Arternas och Artförändringarnas

skiljeteckn 3 jämte- det jag anfört de ställen

hvarest de träffas växande, med uteslutande af

alla öfriga Synonymier och omständeiigare be-

skrifningar^ dem jag uti min Lichenögraphia

Universalis iemnat och der framdeles kunna
sökas.

Att jag nyttjat det latinska botaniska Språ»

ket vid Slägternas och Arternas skiljemärken

^

liar skedt dels af nödtvångs dels med flit, c
K.V.A. HandL ILQjmrL I " medan
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nif^c^an vi änru sakna en terminologi på vårt

Språk, som rätt uttiycker de delars egenska-

per och form, som måste beskrifvas , och jag

icke tror mig äga liöjagtig skicklighet att på-

finna sådana nya Svenska ord , som noggrant

passa till dessa föremål. Dessutom fordrades

härtill en särskild afhandling , som förklarade

dessa nya ord^ och äfven med tiilhjelp deraf

skulle saken mycket försvåras, så väl för För-

fattaren 5 som Läsaren. Hvad jag kanske bordt

våga, har varit, a^tt gifva såväl Slägterna, som
Arterna sina egna Svenska Namn^ men jag har

hä'vid redan erfarit så stora svårigheter, att

3:1g trodt mig gjöra bäst om jag lemnade det-

ta till en framtids försök och åt lyckligare ta-

langer för denna åtgjärd.

A. Lichenes Idiothalami. 2^

1. Homogenei. b)

SPILOMA. Apothecium difforme tumidum im-

marginatum coloratum^ supra pulve-

laceo-

Med detta namn har jag velat utmärka den flock af Laf-

varne, hvilkas Apothecia fynas vara till hela sin (yttre och

inre) substans af en egen från bålen (thallus^ skiljagtig sam-

mansättning och merendels af olika färg med den.

1)5 Denna underdelning Innefattar de Lafvar, hvilkas Apothe-

cia ut- och invändigt äro af samma eller en likartad sub-

stans formerade.
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raceo - floccuiosum 5 e Göngylis nu-

dis conglomer-fitis compositum. ThaU
lus crustacetiSj submembranacelis le-

prosusque^ uniformis*

* So f u s c a t U m t criiSta leprosa cinereö- vi-

rescenti Éna^quabili^ apotheciis supra solidu-

Sculis tumidis rotundatis difformibus sutbcon*

fiuentibus scabriusculis rufö- fuscis*

Är funnen pä halfrUttnade och torra bu-

skars grenar.

* S. v i t i I i g o : crusta tenuissima effusa ci-

nereo- aiba levigata 5 apotheciis eriimpentibus

subrotundo - ellipticis soredlfofmibus margi-

natis concoloribus.

Träffas på barklösa förtorkade grenafj gam-
la gärdsgårdar och piank»

* S. leucostigma: crusta effusa fusco-

nigricante ina^qUabili^ apotheciis sparsis mi"

nutis demum concaviusculis marginatis sore-

diformibus albis.

Finnes sällsynt på barken af gamla Ek-
stammar*

* S. X a n t h o S t i g m a : crusta effusa cmereo-
nigricante inaequabili^ apothecJis pianiusculis

punctiformibus flavo - virt^^centibus*

Förekommer på fugtigs stubbar å barken
af älldre Alar*

lä > S.
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S. m i c r o c i o n u m : ciusta teruissima glau*

cescent' 3 avotheciis erurapeiitibus niinutis con»

feitis cOLfluentibuscjue subraaiulosis nigris.

få gamla trädväggar och plank, i synner-

het vid qvarnar som ofta fugtas af vattn.

ARTHONIÅ. Apothechim subrotiindo - difforme
planiusculum immarginatum, mem-
brana colbrata (atra) tectum; pa-

rencbymate subgeiatinoso simiia-»

ri. T^hallus ci'usi?iccus cartilagineo-

submembranaceus 5 uniformis.

* A. p u n c t i f o r m i s : crusta subdetermina-

ta membranacea Isevigata; apotheciis miniitis

subrotundis sparsis subimmersis piano - con^

vexiuscuiis atris.

Dennas härunder följande artförändringar

förekomma på släta barken^ af grenarne

på Ask, Asp och andra träd.

Var. '^otivacea: crusta maculari olivaceo-fusca,

gatactina.' crusta effusa al bi da.

™ glaucesc-ens: crusta effusa cinereo- glau-

cescente.

* A. S w a r t z i a n a : crusta membranacea al-

bida, apotheciis tumidulis subrotundis repan-

dis irreguiaribus elevato-punctatis atris.

Växer på trädens bark, så väl som en dess

artförändring,

' ' Var,
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Var. ^ cinerascens : crusta cinerascente; apothe-

ciis mintitis crebris punctiformibus.

A. m e 1 a n t e r a : crusta tenuissima sub*

nitente e cinereo ni gra 3 apotheciis adpres-

sis planis subrotundis rugosis atris.

På späda och släta barken af unga Lindar,

A. radiata: crusta membranacea suboliva-

cea 5 apotheciis adpres^is planis radiato-stel*

latis pedatisque subrugosis atris.

Träfft^s på stammarne och grenarne å slä-

ta barken af Hassel 5
Afvenbok, Lönn,

m. fl. äfven som dess artförändringar.

Var. astroidea: crusta nitida alba cinereaque

glaucescente 5 apotheciis adpr^ssis planis

anguiosis substellatis diffonnibus.

_ stetlulata: crusta sublimitata alba 3 apo-

theciis minutis confertis convexiusculis

anguiosis substellatis irregularibus ru-

goso- punctatis.

_ '-'tymwcarpa: crusta determinata albican-

te; apotheciis minutissiinis creberrimis

punctiformibus irregularibus convexis.

^ '-'opegraphma: crusta sovdiåe alba; apothe-

ciis quibusdam depressis linearibus sub-

marginatis, reliquiscongcstis convt^xis dif-

formibus substellatis scabridisinsequali bus.

Denna sista var, är endast hittils funnen

på barken af Arre (Betula incana).

-A.
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•A, obscura: crusta membranacea suboli*

vacea obscura opara j apotheciis minutis pla*

nis submembranaceis subeliipticis rugosiuscu*

lis atris.

Träffas på barken af Bok och Lönn.

•Ae pruinosa: crnsta tenui siibtartarea in*

aequabili laevigata rimosa alba, apotheciis pla-

nis immersis subrotundato-polygoniis conflu*

entibus obscure fusci§ giauco-pruinosis.

På barken af gamla Ekstammri? nog sällsynt^

(Fortiättiiing i ett följande Qaar|aL)

Geogrd'
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Geografijka Bredder och Längder af O^rer i

Finland^ bejlamda genom alironomijka och

chronometrtjka Obfermtioner ar i^o^,

af

C. P. HÄLLSTRÖM.

Det gifves tillfälligheter vid författandet J^.f

topografiska kartor^ som, oaktadt tiilö:ång

uppgifter och ortsbestämmelser , likväl stiiu^

dom sätta den praktiske Geografen i förlägen*

het. När man jämförer och vi i sammansätt-

ningen söker förena Mätningar af särskild be-

skaffenhet, om hvilkas riktighet man ej har

orsak at tvifla, yppa sig dock så betydliga

skiljaktigheter^ att man måste välja emellan

en sjelftagen auctoritet och medvetandet att

hafva författat en felaktig Charta.

Under utarbetandet af de Chartor öfver Ä-
bo och Björneborgs, Nylands och Tavas^ehus
samt Kymmenegårds HöfdingedÖmen i Finland,

hvilka åren 1798 och 1799 bL^fvo utgifne af

Herr Bergs-Rådet Friherre Hermslin, utsat-

tes Orternas Längder vid hafskusten efter A-
miral Nordenankars Sjökort öiver Finska Vi-
ken. Såsom grundadt på Astroi. Ojs^rvarorti

JusTANDERS 1757, I764 och 1774 gjorda Tri«

angelmätning, ansåg jag detsamma böra äg:l

all pålitlighet. Också funnos då inga andra
Längdbestämmelser, som genom publicitet vu.i-

nit anspråk på troväraighet. Men med dessi

uppgif-
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uppgifter kuncle de Chartor öfver Skärgården och
tillstötande socknar^ hvilka förvaras i Kongl.
Lan drn väteri - Contoret och efter mitt omdöme
förtjena mycket förtroe^nde^ på, de flesta ställen

ej samrn^niiknag 5 utan afveko från hvarandra
allt mer, ju' längre iiian kom i öster, så att vid

Lovisa Sjökortet öfverskjpt Chartorna med un-

gefär lo gradminuter i Längd. Resuitaterne

af den på Sveaborg 1775" observerade Solför-

HiörkelseB voro då ännu hos oss föga bekanta,

och såsom nybörjare i mitt yrke visste jag ic-

ke eftersöka dem i utländska afhandiingar. E-

huru af flera skäl öfvertygad om nämnde Char*

tors riktighet, sådan soro be3kaffenheten af dy-

lika tillåter och hvilka öfver allt väl instämde
sins emellanj vågade jag dock icke^ i brist på
^ndra bestämmeiser^ afvika från det förut god-

kända Sjökortet^ hvarigenom arbetet mycket
försvårades och ett betydligt fei måste lemnÄS
till framtidepj r|^tel§eo.

Då det så väi i anseende tilT planen för

Chartornas utgifvandesom brist på tjenliga Instru-

menter icke blef för Hr Frih. Hermelin mö]-

ligt, att genast låta företaga en resa till under-
sökning häraf^ beslöt han dock, att vid lägligt

tillfälle rikta den geografiska vetenskapen med
jiya uppgifter öfver den ännu osäkert bestäm-
da Längden af Finska Vikens norra kust. Herr
Baronen behagade derföre anmoda mig, att vid

en resa till Finland i enskillda ärender år 1806
på dess bekostnad och med dess Instrumenter,
Chronometer och Spegel - Sextant

^
göra en obser-

vations- resa från Åbo till Abborfors, Jag vil-

le
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le l^ärmed oekså förena försöket att närmare
bestämma Meridian -skillnaden emellan Stock-

holm och Åbo, hvilken oaktadt åtskilliga ob-

servationer likväl synes vara underkastad en

ovisshet af flere tidssekunder ä)'^ äfvensom jag

under resan till Vasa observerade på några

gtäilen. Huruvida jag lyckats i mitt företag

,

och att den anförda skiljaktigheten ej varit u-

tan grund^ torde inhemtas af närvarande Obser-

vationer, hvilka jag har äran inför Kongi. Ve"
•tenskaps Academien framlägga.

De dagar väderleken icke tillåtit att be-

stämma tiden genom motsvarande höjder af So-

len, är densamma funnen genom beräkning af

enkla höjder, bvilket sätt, såsom mindre pålit-

ligt, likväl ganska sällan biifvit nyttjadt. Till

hälften af Solhöjderne bör, jemte den vanliga
förbättringen, läggas Instrumentets missvisning

e= — i' 45'^'. Före afresan från Stockholm var

förhållandet af Chronometerns gång följande:

Medeltid.

a) Följande bekanta o^ch nog Htet sammanstämmande uppgifter
öfver Längden af Åbo vifa , att densamma ännu behöfver
bekräftas genom flera observationer:

riågra Jup. Månars förm. - - iG' 59". VT. A. H.
. 1753 öch 1756. Gadolin.

1751 d. 29 Dec, Jup. bortlk. af Mänqn 17' 8^',20 Monatl. Cpj:-

resp. 1803. AVuRM.
!t764 d. I Apr. Solförm. - - x6' 59'^ W. A. H.

1774. Lexell.
S769 d. 4 Jun. Solförm. - » l6' p". W. A. H,

1773. Lexell.
1787 d. 15 Jim. Solförm. - - 16' ^<)'\%o^ Astron.

1788 d. 4 Jun. Solförm. - - ]i6' 33'',70Mahrb.lSe4
1791 d. 3 Apr. Solförm. - - I?' 2",6 5 TROSPERIif
?S02 d. II Sept.Månförm. - - 16' 56'^45 W.A.H,

1804. G. G. HÄLLSTRÖM, iämf. med Mietsu och Lund,
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Medeltid, DagI, Förändr»

Jun. d. 19. IS' fS''^29

+ 1^64
d. 2S. — 19' lo'%o8

Jul. d, 2. — 19^ 22^-^540

Dessa tidsmomenter 'åto hänförde till Ob-
servatorii Meridian. Observationerne gjordes

på K. Landmäteri Contoret, som ligger 3 '''574

i tid öster om Observatorium.

Abo, vid Domkyrkan^ d, 8 Juli,

22* 5"' 12^' 93° 38' 20'' 2* 8' fo'^^ 9' 2'' 940 16' fo^' ^* o''

_ 9^ 39'' _ 23' 10'' — 4' 23'^

Chronom. O* 2' 37"38S' medeltid,

Åho d, 1 1 Juli,

Solens öfre kants middagsh. 103° fg^ 40'^

Bredden ... 60® 27' 34^'

Dito - • « 60° 27' 11^^ af 7
Solhöjder kring middagen,

Åbo d, 12 Juli.

Solens middagshöjd 103° 44' 10^^

Bredden - - 60® 26' ^3"
Dito - - 60*^ 27' 7^^ af <{ höjder

omkring middagen.

Åho d. 13 Juli,

22* 38' 3" 97'' 16' 20" 37^ 33/^— 40' 7" 32' 30'' — 30^'

_ 40' 44'' _ 36' 50'' —34^ 3^^'

Chronome*
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fChronometern - 2' medeltid.

I

Solens middagshöjd loq*' 27' 20''

i

Bredden - - 60^ 2& f 8^'.

i

Hetfingfors^ Torget^ d, iS Juli.

\

22* 2' 5:4" 92^ 34' 40" I* 5'2' 28"

i

— 5*' Sf" 93"^ o' 30'' —49' 49"
^ 6' 9'/ ^/ 30" —49' 16''

Chronometern 23* 5*2' T^^gi medeltid.

Sol. middagsh, io2° 2^' 30"
Bredden - 60^ 10' 44"
L Dito - 60"^ 10' 27'' af 15- höjder om*
lltring middagen.

Svealorg d, ip Juli,

sairn tid.

22^42' 8" 97° 41' 5*0" 23* f7' 5'6",oo

^ 43' ii" — 49^ o'' — — ^S'' ?74— 43' 47" — 10" — —
Medium 23* 57' 55"^63

Chronomet, 23* ^2^ 7"503 n^edeltid.

Borga Domkyrkan^ d, 21 3uU.

22^ 16' 2f" 93^ 3f' 20" 23* ff' 21^52?
— 16' fS'' ~ 40' 10" — _ 22"5l4

17' 3f'- — 4i^' o" ~ — 23^^::q

Medium 23^ 22'^3i9

9ann tid«
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3t ^3/ 26" 64*=* 44^ 10^^ 23* 5'
5'^ 24^^,37'

— V9^' — 36^ 10^' ~ — 2i^',37;|

— 5-9^ SS^^ ~ 22^ 10'^ — — 24^^00 1

j

Medium 231: 23'^52f
'

sann tid»
^

Chronometern - 23* 49^ 26^'^5l2 medeltid» -

Solens middagsh. ioj° ^2^" lo^\ '

I

Bredden - - 60° 24"" 40^"^

Dito - - 60° 24^ 12'' af 13 Solhöjder ,
c

kring middagen.

Lovifa^ Gäjlgifvaregården^ d, 22 JulL

21^ 10' 30" 82^ 10' 20'' 2* 35"' 4f'' I

— 12' 19" — 32' 10" _ 33' f?^'

— 12' f3" — 39' — ~ 33' 22'^.
(

Chronometern 23* 47' 2o^^^^2 medeltid
[

Solens midd. h. 100° 23' 30"
Bredden - 60^ 27' 30''

Dito - 60° 27' 21'' af I höjder kring
\

middagen.

Lilla Ähhorfors ^ vid Bron^ den 2$ lulh

Solens middagshöjd 99^ 5-4' 40''
\

Bredden • • 60° 30' ii^' i

Louifa den 24 Julu

20* 5'6r28^^ 78° 34' 10" 23^ ^3' 37''5i4j

— 57^ 5'4'^ — ^2' 20" — ^ 36'So^
— f8^22^.' — f7^ s'o^^ — _ 35^%33

Medium 23^ 5^3' SO^Vf^
sann tid.

Chronometern • 23* 47^ 32341 medeltid. |^

Borgå

I
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Borgå den 2S ^ulL

21* 58' 32" 89° 20' 10^^ l« 5*2^ 48'^

— 59-^ 43^' — 31' 20^^ — 51' 37''

Chronometern - 23* 49' 46^%7I
Solens midd. höjd 90^ 16^ 20"
Bredden - 60^ 24' 29"

Dito - 60^ 24^ if'' af 6 Solhöjder

omkring middagen.

Tavajlehus
^
Kyrkan^ den 27 Ju!u

22* i' 38^' 87^ 18' 10'' I* vg' ^^/^

— 2' 21^^ — 24^ 20^' — V3' S4'^"^— 2' 5-9-^ — 30' 40^' — i:8' if

'

Chronometern - 23^ f4^ 44^^49 medeltid.
Solens middagsh. 97^ 1 2' lo^'

Bredden - 6l° 25-''

Dito - 61^ o* 12^^ af 14 höjder om*
kring middagen,

Jbo den jo Juli.

22* 16' 12^^ 87^ 41^ 20^^ 2^ 3^ l'"^

— 16' i:8^' — 43' 20^^ — 2' I^'''

— 17' 5*3 — f7^ o^^ — V 20^^

Chronometern O^' 3^ 47''548 rnedeltid,

Åbo den 3 1 Juli,

23* 5"*' 93° l' 30^^ 17^ 12^^

— 3/ 4^/ — cjO^^ ~ 16^ 13^'

_ 3' 49/^ ™ 11^ 40^^ if' 38'^

Chronometern O' 3^ 5*1^^562 medeltid.
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St. Marie Kyrka den i Augujlu

22' 14^ 45"'' 86"^ 30' 30'' 2^ 4^ 2^"— 15/ 36^' _ 38' 10^' _ 3/ 34"
„ 16' 17" — 44' 20'' — 2' ^3'^

v Chfonometern O ^ 3' 5-2^^02 medeltid.

St, Marie den 2 Augujli.

Solens middagshöjd 23^ o'^

Bredden - • 60° 28^ 3Ö^^

Dito - » 60^ 28^ ^9'^ a£ 13 Solhoj*
der omkring middagen.

Lappfjäi-ds PräJIgärd i PVafa Län den s Auguftt,

— 18^ 7'' — 14^ iro" —7^40^^
^ ig/ 6^/ ig' _ _ 6' 45-^'

_ 19^ fo^^ ~ 22' — — fS''

Chronometern 7^ 30^590 inedeltid*

Solens midd. höjd 90^ 16' ^o^^

Bredden - 62^ 15-' 6^^

Dito ' 62° 1 5*' 12 af 8 höjder kring
middagen»

Sotf Kyrka i Matax Socken af Wafa Län^

I anseende till ett längre vistande på detv

ta ställe 5 torde det^ til undvikande af vidlyf-

tighet, icke vara nödigt att uppta.s;a sjelfva ob"

servationerna - hvarföre endast resultaterne an-*,

föras.

Chrono-
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Chronometerns gäng i medeltid.

Åug. den 8. 7'

10. — 7^ 2S''^^S>

11. — 7^ 33''5if-

12. — 7' 4^^'»3V-

13. — 7' 49"544»
16. ™ 8^ 2''524.

17. _ 8' 5''S79-

19. — 8' i^^.Sf»

28. — 8' f'^76*

Solens middagshöjder. Bredder»

den 8- 87°
4;

63° i'

9- 86° 31' 20" 63° l'

10. 8<?° ^:6' 40" 63° r'

II. 8^° 2i' 40" 63° i' 16'

12. 84° 46' 0' 63" i' 14'

16. 82° 18' fo" 63° i' 16'

17- 8i° 40 ro" 63° i' 18'

19. 79° 44' 40" 63° I'

26. 7f° 41' 20" 65° I" 18''

28. 74° 17' 10^^ 63° i' 24'

sann tid

Wafa^ Kyrkan^ den is Aug.

23^ 22' 38" ^81"^ 19' 30" O' 11/ ^6f^^K^

_ 23' 17'' —
- 21^ fo" — _ i'8'^f8~ 23' f4" — 24' 10^' ~ -— f6^^73~ 24' 44'^ — 27^ 10*^ ~- —

Medium ii* ^6*'^.t»74

Chronometern - 0« 7^ 40^^324 medeltid.

Solens midd. höjd 82° fo^ lo'^

Bredden - 63° 4' 20"
Liltkyro
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Lillkyro Kyrka £ IVafä Län i, so Aug»

29J ^8^ 15^^ 70^ 3^ o^^ 1* 14^ 36''

„ ^8^0^' — 6^30^' — 13^ f2''

Clironometern - O* 6' iV^^sH snedeltid.

Solens midd, höjd 72^ 48^ lo"
Bredden = » 63^ 3^ 31'^

Korpi Gård i llmota Socken och Wafa Län ä, s ^^P^^

22^ 23' 40^' 63° 30^^ 3' 2^^537'

— 24^ IS^' — 2Q^ 40^' — — 2^',44

— 24' 5:6^' — 33^ Sö ^^ — —
Medium 3' 2'V/3

Chronometem - 4^ 21^^,13 medeltid.

Solens midd, höjd 69"^ 6^ 30''

Bredden - - - 62° 43^ 32^'

Lappfjärd den 8 Sept.

22« 2^' 7^^ 61° 5'^' fo^ I*' 4?' f<)^^

_ 2^^ 48^^ — 57' 30^' — 13'^

— 27' 9^' 62° 6' 40'' 43' if3^'

ChroBOmetern - 8' lö^^^fS" medeltid.

St, Marie vid Åbo den 1 4 Sept

22^ lo^St" 22' 20'' i« 49' 47^'

— 10' 5-1^' — 2^' 40" — 49' 17^'!

~ II' 22^' — 30' 10^' — 48' 4S^\

Chronometern - 4' <)0^^y26 medeltid.
Solens midd. höjd 66° 47' 40"
Bredden - - 60® 28' 41"

Emeda
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EiTiecian dessa obsétvationer blifvit anställ-

|da på en tid af mer än två månader^ och resan

[omfattat från hvararidra nog skiljda trakter^ iä-

[rer det icke vara rådligt art beräkna utslagen

Iför Orternas Längder omedelbart till Stock-

jholnis Observatorium, undantagandes dem för

jÅbo. De torde derföre lämpligast kunna hän-

j föras till Abo Meridian, hvars afstånd från

jStockhdim en gång med noggranhet bestämd

\
gör de öfrigas rcduction ganska lätt. Jag har

ansett för bäst, att fördela dem i följande tfe

Tabeller:

K.V,A.Eanål IlQuarL K Tab. I.
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Wärden e och / utmärka klockans tnedei"

. yång emellan den ig Juni och 2 Juii^ samt d.

1 och 30 Juli. Om allii dessa värden af Chro«'^

lometerns gåtig i Stockholm och Åbo jä'mföra§

oarviSj och medium af dem tages ^ uppkomma
lera medelvärden ^ hvilka hVart för sig mitlti-

plicerade med 65 eller dagarnas antal från den

2 till 8 j^^li 5 och tiliagde till chronometer*

tideni^ig' 22''^40 5 gifva resultater för Meridian*

skillnaden , isom till äfventyrs icke mycket af-

vika från verkliga förhållandet* Således är

IV.4+6=: 8''3640chgifverO« 16' ^'B^^iQÖ.

t=i6",o8 — 17' o"j63

= I4",40 — 16' 5'8"j9f

= 11", 10

=:i8",f4 — 17' 3",09

ft2",76 — 17' i",!!

= 9".96 — 16' f4",TX

H^=2",9o — I7"j40 — 17' i",9T

SI ^",72 — 17' o",27

Medium 0^x6' 5i*^i8i~*

Om
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Om det lyckats för mig^ att få observera
hvar dag i Stockholm och Åbo, hade genom
en närmare kännedom af Chronometerns gång

|

äfven en säkrare Tidsskillnad kunnat erhållas,

men en otjenlig väderlek gjorde sådant omöj-

ligt. Den ^ Juli togos väl några enkla Sol- I

höjder i Åbo, men så nära middagen och vid

så oklar luft , att jag ej hållit för säkert att

begagna mig af dem. Emellertid må den fun"

jia Meridianskillnaden tjena att jämföras med
andra, men icke anses för pålitlig, tills den-

samma sluteligen kommer genom Herr Kansli-

Rådet och Riddaren ScHULTéNs mätningar och

observationer att bestämdt afgöras.
y

Tab. ir-
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Af obseryationerne finnes^ att Chronome^
tern från den 13 till den 30 Juli framskridit

63'S37. När derifrån afdrages 20'', ^"95 eller ac^

celerationen emellan bägge observations- dagar-

iie i Borgå, återstå 42^^789 hvilka fördelade

på den öfriga tiden gifva klockans dagliga

gång ==^3 ''329. Detta skiljer sig nog mycket
från hvad den befanns vara emellan den § och

13, meii öfverensstänimer deremot bättre med
förhållandet under resan, hvarföre jag trott mig
böra följa den antagna grunden för beräknan-

det af Oréernas längder. Rägnigt väder hin*

drade tids-observationers anställande vid Abbor-
fors; en förlust, som i anseende till ställets

grannskap med Lovis^ %t obetydlig.

Tab. III.
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Ifrån den iq till den 31 Juli hade Chrono-
metern framskridit 67^^fl och från den g till

den 19 Aug, 6o*'^54f. Således var klockans me-
delgång i förra fallet ^ A- 3^^7T och i det
sednare s=^ ^'',4.Q. Genom medium af dessa
«~|-- 4^^562 torde accelerationen under reseda-
garna iVån Åbo till Soif bäst kunna uttryckas.
Sådan har jag också antagit densamma.

Till den ig Åug. bibehöll Cbronometern
en någorlunda jämn framskridniog, men börja-

de sedan att gå tillbaka, hvilket synes så väl

af observationen den' 28 Åug. som den 8 och

14 September i Lappfjärd och St Marie. Jag
liar derföre icke velat förena dem i ?amma Ta*
beil med de föregående, eller af dem härleda

andra resultater, än som fordrats att bestämma
Längderne af Lillkyro och Korpi. Med förut-

sättning, att Lappfjärd, enligt observationerna

på framresan, ligger o' 29",37 vester från

Soif, har jag funnit Längden af dessa orter va«

ra i Tid:

från Soif

Lillktjro » • 48'^oi ö.

Korpi - - "3' 33^^12

från Åbo.

o' f8"579 v.

^Brsdder
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Efter observationen på Solförmörkelsen cJö

^6 Ang» 1775' ligger Sveaborg, genom jämfö"^

relse med Petersburg och Upsaia^ '27' 42^'54f
i tid öster 'från Stockholm h). Af förut 001*

tiämnde skäl tyckes meridianskillnaden för Å*

bo ej vara så säkert bestämd 5 att en noggrann
jämförelse i anledning af de nu gjorda observa*

tionerne kan anställas, men tages densamma
till 16' fS^^Sis blir Sveaborg 27' ^^'''jös från

Stockholm* En skillnad af 13^' i tid är visser*

ligen betydligj men då man Vet huru stora

skiljaktigheter stundom yppa sig afven emellan
de af Solförmörkelser beräknade resultater, och
tillika har afseende på de forändringar en kloc«

ka Under lång resa är underkastad, kan denna
afvikelse ej förefalla oväntad. Men så mycket
ock den sednare bestämmelsen synes försätta

orterna längre i öster ^ uppkommer likväl en
förvånande åtskillnad i deras lägen från hvad
de befinnas vara på Sjökortet öfver Einska Vi»

ken. Följande jämförelse framställer denna
skillnad:

' Sveaborg

Borgå
Lovisa

Observatio-
nerne.

2° 44' 13"
3° 26'

30 <j.g/ 34//

der från Abo.

Sjökortet. skillnad,

2° fl' 30'' 7' 17"
3^ 34' 0'^ 7'

4° 10' 50^' ii' 56"

Deremot är Öfverensstammelsen förträfflig

emellan Observationerne och Sjökortet öfver

Bott-

i) Aft, PewopoU Tom, XX*
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Bottniska Viken. Då läget af Wasa jämföres,
går skillnaden endast till 2 eller 3 tidssekun-

der, — I Vetenskaps-Academiens Handlingar
för 1767 är längden af Tavastehus antagen till

2^' 30" i tid från Stockholm. Om förenämn*
de tidskillnad för Åbo lägges till grund ^ blir

densamma nu 25^ ^i^^^g^- Den förra är blott

ungefärligen bestämd genom interpolation från

Rahkoila^ hvars längd blifvit observerad af en
enda Jup. Månes förmörkelse 3, och torde såle^

des ej förtjepa särdeles afseende.



FöRTEKNING
på de Röriy som äro införde i detta

Quariats Handlingar.

X, SP^JMPARTER saknade i Flora Svec.

fundns i Sverige^ och beskrifne af Olof

SWÄRTS - * - '79^
2. Försök till 7ippstallmng och beckrifning å äe

i Sverige fundne Arter af Insect - Slägtet

TENTHREDO Linn.^ af Carl Fredr,

FALLeN - * * / * gg,

3. FÖrtekning pä de i Sverige växande arter

af Lafvarnas F^amiljt af Eric AchIrius 12

4. Geografiska Bredder och Längder af Orter

i Finland^ bestämda genom astronomiska

och chronometriska Observationer är 1806^

nf C, Hällström - • 1330



KoNGL. Vetenskaps
AeADEMIENS

NYA HANDLINGAR>
fö R MX»ADEIIK£

$UmS, AUGUSTUSy SEPTEMBER,
,

' Är 18 o 8.

PRiESÉS,
Herr JONAS ÖFVERBOM,

' Prem* Ingenlör*

^Jök tUt m Afhandting om SoMum minmd
usistmtixy i anledning afNordmarkske grund-

fomkrna^ riirmde Vattnets motitmi» f4rfmai

GUST- GABR. HÄLLSTRÖM/

Ibland alla mödernare analysens mårigfaldi|l

*nvändningar till Physico-Mcshaniska Upgifter>



l6o 1808) M. Ang, Sepu

ar problemet att finna eqvationen för ytan af
det solidiini, hviiket under sin rörelse i ett re-

sisterande fliiidiim minst af alla som innehålla

en gifven rymlighet förlorar utaf den kraft

hvarigenom dess progressiva rörelse åstadkom-
mes, ostridigt cn som i flera afseenden förtje*

nar hvarje Physico - Geom,eters hela ansträng»

ning. Redan Newton, och efter honom Ber*
KOULLI5 Euler, Thomas Simpson med flera^

liafva^ under inskränktare till en del mycket ar*

biträrt antagne Mathematiska suppositioner, i

sjelfva verket vidrört detta ämnej och är det

förnämligast i afsigt att jerhålla de empiriska
upgifter hvaraf en i Physiskt icke mindre äa
Mathematiskt hänseende^ /fiillständig solution

häraf nödväridigt måste^^ som de kostsam*

måste försök tid efter annan blifvit anstälda

till utrönande af vätnetts iilotstånd på ett där-

uti sig rrörande plans yta. Sammanbindningen
af alla dessa disparata försök till ett enda uni*

verselt resultat är ett åliggande som allenast

Geometrien kan upfylla, och mig veterligen

har ännu ingen med den framgång under .cn

enda fiinction kunnat subsumera alla häröfVer

anförda experimenter , som denna Kongl. Aca«
demiens Ledamot Herr Professoren och Rid3a^

ren Nordmauk uti , ^ina grundformler till en
ny theofie om flytande kroppars motstånd»

Visserligen fordras ännu en mängd ytterligen

varierade försök, innan som sig bör några

€Xecutiva föreskrifter i anledning deraf ännu
kunna utarbetas, häldst Författaren aldeles ic-

ke detaljerat de Physico- Mathematiska grunf

der, som s»ed en gifven nödvändigh^tj.b^s|äm*
'

" '
'

\ ma
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ma formen af hans föreslagna function| icke

desto mindre har jag vågat hoppäS att en och

annan Geometer i alla fall torde finna något

värde uti tillämpningen deräf tilUett af Veten-

skapens mest beryktade probiemer^ det namli»

gen om Solidum minim^e resistentU, Omedelbara
practiska föremålet^ som man vid behandlingen

af detta problem aldrig bör lämna ur sigte^

är naturligtvis fördelaktigaste formen af ett

snällseglande fartygs emedlertid^ då vid skepps-

construction utom snäll segling och drägtighéf

äfven stabilitet och takling med mérä bör tä-

gas i consideration, förstås af sig sjelft äfvetl

a priori ^ att verkligen fördelaktigaste formen^

sådan éom detl af alla dessa omständigheter i

förening föreskrifves^ alt för mycket köiiimer

att afvika ifrån ofvannämnde solidum, ehvad

functiön man häldst må antaga att representera

hvarje elementar mötstånd. Att afhandlä allä;

dessa ämnen vore att dränka problemet oiti

minsta motstånds solidum i ett complet systémi

om Scientia navdis j hvilkeh då den både för-

drar ett vidlyftigare arbete^ oeh äfveti ligger

titom afsigten af denna afhandling, äämt då

jag härmedeist én gång för alla gjort detinå

anmärkning 5 hoppas jag att ickö blifvä miss*

förstådd, såsom skulle jag i det foljändé, blott

i anledning af mina härvid ediållhä feSiiltatéf

öm minsta motstånds solidum, antingen föreslå

någon ändring i den af erfarenheteil hittills god-

kända formen för skepps construction 5 eliöf

^ns ovilkorligen påstå att Nordmärkske form-
lerna nödvändigt foreskrifva den dlsciUéräde y«

tani derigenom att jag^ i afsigt ätt ännu mérä
L 2 fixerat



fixera den egenteiigerx practiska upgift som hSf«

med åsyftas, altid vill benämna i fråga varan-

de solidiim med det mera vulgära ordet skepp.

Denna tendentz tiil practiskt föremål har äfven
iöraniedt mig, att i närvarande undersökning,
så vida den angår skepps framstamm, helt och
hållet grunda den på ofvannämnde Nordmark*
ska formler, hvilka gälla endast om vattnets

verkan derpå, hvarefter jag sedermera vid be-

stämmandet af bakstammens figur ansett mig
böra utgå ifrån Herr Amiralens och Gommen»
dörens m. m. AF Chapmans försök^ samt i all-

mänhet endast böra uppehålla mig med skap-

nåden af den skeppets del som ligger ned*

sänkt ner om vattenytan.

Till en början må jag betrakta den öfver-

sta i vattenbrynet varande horizontal-sectionen

af ett skepp, eiler egenteligen här först den

delen deraf, som är belägen emellan dess bre-

daste ställe och dess framspets. Den må före-

ställas med EAD (Fig. i), der DE är sectio-

nens största bredd, AB, dragen från midten af

DE vinkelrätt deremot och tiil A, dess längd,

och A dess framspets. Jag vill då finna en e«

» qvation för den kroklinie AMD och AE, som,

lörd i vatten i directionen B A, lider mindre

motstånd deraf än någon annnn iinie, hvilken

kan innefatta lika area med DAE. Till den-

na undersökning behöfver jag låna följande af

Leon. Euler O cless bok: Methodus inveniendi

iifieas curvas maximi tnminiive propnetate gaudentes^

Laus, et GenevL^ 17445 Cap. V, Prop. IV, p.

19,A etc.) up PR- iina och bevista
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Problem. Att ibland alla möjliga krok-
linier^ som hänföras till samma abscissa, och
gifva samma värde åt en obestämd expression

, W5 bestämma den, hvari en annan expression

V är störst eller minst.

Upplösning* Uti qvantiteterna W och V,
som ej få innehålla andra variabla qvantiteter

än vinkelräta Coordinaterna x och tag dx
constant, dytsszpdx^ dp=tqdxj dq =^ rd x , o.

s. v. då W och V kunna reduceras til denna

form W ^Jzdx och V=3fz'dxy der Z och V
aro functioner af x^ P9 ^9 ^? etc. Då få

dessas fluxioner denna form dZ c=sMdx ~|- N^)»

+ ?dp ^Qdq'-^etc,y och dZ'^Wdx-\^N'dt^
4" ?*dp+ Q^dq -j- etc. Om deraf göres L =

d? , d*q d^^R
, ,

^a: * dx"" dx"» ^ ^

dV
,
d^Q* d^R' . , „—--r— H ' + etc; sa skall eqva«

dx * dx* dx^ ^ ^

tionen för den sökta kroklinien vara denna: ctL

^l3Us=s:o^ der a och /? äro constanta qvanti-

teter.

I förevarande undersökning är W krok-»

liniens area och V expressionen på vattnets

motstånd. Om dä (Fig. i) AP^x, PM= 5/^

AM=52, och kröknings- radien i M=ssr/ så är

W ^yydxz=:yzdx^ och således Z^y^ dZ
dy^ N == I5 P =; o, Q =s o, etc. 5 och L =2s i.

Äfven är, efter Herr Professor Nordmarks
formel^ fluxionen af vattnets motstånd emot AM

L q •

,



1 64 l8o8> Sul Aug. Sepu

^dz^ 2dzJ r ^ 4.g \ d

dxP ndx\—-7— / ~— ) 5 der w är vigten af en kubik fot2dzJ r / ^

vatten^ c rörelsens hastighet^ /« 0,0934442^
gch g fallrymden i en sekund. Men då dx är

(dx^ A-dy^y-'^
, dz^

^onst^nt^ tilir r ===
1 . —

i

^ dxddy ^ dxddtf
(der öfre tepknet gälley för en mot vattnet con^

Vex linie^ men nedre för en concav)^ Qch -J^

dx^ddy dz^ddy — dij^ddtf ,= ± J— —-^j.-^^, hvaraf,
dz^ dz^

d X
piedan dzddz s= dtjddy^ man finner —

«

, dzddii dtfddz , , /^d x^ j3 och således / —^ a
rfz^ Jr

. dy ^

2: ~, Da ^etta värde insattes 1 expressionen

för vattnets motsånd emot AM^ blir den

5

om AM är convex mot v^Lttmt^ sådan: V s=s

,— / f ^ ' ^ \dy men! om AM ar

concav

*) Dennas skillnad frSn den genom vanlige^ theorien funna cx-

presslonen sgs i EuLERS ScUntia navaLis, p, 223 &c., och

i BovGUERS Traiti du Navirc P.'1373. Om v är den vinkels

Jivarmed vattnet träfiar bågen, så är harVä-— / (sin. V*
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concav mot vattnet 5 sådan: V aae

—J\ —
dz^ J Deruti bor integral-

qvantiteten bli ett minimum, och emedan här

ar fråga om minsta möjliga motståndet , så bör

det förra värdet nyttjas ^ det är^ kroklinien gö-

ras convex mot vattnet.

Tager man nu deruti dy =s pdx^ och således

dz^ « (I + p*) dx^^ så blir f^t^
*/ I -j-'

*=J*Vdx, och således Z' cs ~j^r^y samt

iies vidare M'= o^ N's=05 P' =

ler arf^r— /?4P'= och aAf_/?P' + C'=sso,

. ^ r /^+ (^— P*
samt - . ^ a» C ^ —i

—

——

Om i; är den vinkel, som vattnets påstSt»

nings-direction gör med bigen AMD uti

L 4 så

+ CQ%v^^dy,' men cftef gamla theorica hos dessa For*

lättare V =s — / Sitv^dy»
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U är (för Sin. tot m^ l) jj
.^aBsTg. oéi

hvara£ efter behörig reduction finnes:

^ C — 3(A— I) X
Sin 4- 2 (/c— l) Sin

m^ xTgt;—^Q ^^T > hvaraf, då förestående

värde af hit substitueras 3 man finner -.e/a»

(G + i)T.2:y dfc ^ i)Tg2^Cosy* 4-

^(/^" I) Tg Cos t;^ „ (C+ r)J^^^ 4-

(/^ X) v — 2 — I

)

f*dv Cos 5 men eme-

dan fji^^ Tg V) och Cos ^i(v

Sint/Cos2^)5 så är ^ . z/=:«::D' — (/^ ~ l) Tg y

eos2;*4-2(/^ — i)Tgy Cosz;^ _ — l) Sin i;.

Cosy :^D'~2 (fc ~- I) Sin t; Cos y 4- 2 (/^ — I

)

SimvCosvyy eller
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II.)
I

. j;= D'_ 2 (/c— 1) Sin vi Cos v.

När X är störst, eller Ar=:ABat=5, bör

deremot svarande stället af bågen AMD vara

parallel med vattnets påstötnings-direction, och

således y =5 o, hvilke.t värde insatt i eqvat. I)

gifver ^.b sssC ^ fc^ oeh Cssa^ . b — fc,

Déraf blir eqv. I.) sådan:

— 2Cosz;*).

« |. f ~ ifc—1) (3 Sin t;* ~
2Sin t;*).

Ur denna eqvation finne»

hvilka värden insatta i eqv. II.) gifva en eqva-

tion för den sökta kroklinien:

IV.) |.j/ = D'—:2(/^^ i)x
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Pifc— I).

2/5(/^ — 1>

Om största y=s:i=sBD, då ock xtssh', så

är ^ = D'- 2 (/^— I) .(i ± X (I + 1)'"'*.

}wen emedan värdet af D' bör vara reelt, må«

ste öfre tecknet här och eqvat. IV,) nyttjas

j

hvarföre D'= ^, och således;
P

V.) = |-2(/r_l) X

För vattnets minsta tnotståncJs skullKr ^ t=:

när AT =: hvarföre ur eqv. V.) finnes
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y «

För att häraf finna något numerärt värde

på ^ ? bör jag känna värden af fc och ^» Herr

Prof. Nordmark upgifver /= 0^0934442= 05!

i 4et närmaste 3 och emedan ett Skepp seglar

mycket fprt när dess hastighet är 2o fot i en
Sekund, ^0 så kan jag hälst taga fc s=x 23 och
således /r— 1 = 13 hvaraf

Men värdet af b är ej alldeles lika i olika

slags Skepp. Skeppets största tvärsection är

något fram om medelpuncten af skeppets längd.

Om afståndet deremellan är = e*^ så är hela

längden = 2 -f" e')* Största värdet af y var :=

och således Skeppets största bredd =2, samt
förhållandet emellan största bredden och läng-

den såsom 1 : h ^ e*. Efter Herr Amiral af
Chapmans uppgifter har erfarenheten god»

känt följande förhållanden:

) Enligt Herr Amiral ChapMANS intygan i sin Trd^at om

Sk^ppshyggcristy p, 49*

**) I dess nyss citerade TraÄat sid. 87, Tab. Ij sid. 10|,
Tab. N:o 1, och 4c de^pl grundade uträkningarnc N:o 2

1

I» 4, J, 6,

0^ 2u + h^y
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För

Fregatter:

Häckbåtar
och Pinkar

Kattar och
Barckar
Grundgåen»!

de fyliige \

Kapare-

fartyg

1808) Ang. Sept.

Största Minsta Medel»
storleken* storleken, storlekfn»

* + 5' « 3,8 2,928 S 3^392-

~ 3,9843 3^0905 3^T37<-

«5 4:>304> 3:>379S!3584I'

3,9225 356323 3i777*

Men Skeppets tyngdpunct bör vara fram

om medelpuncten af längden, emellan ^i-^ och

af Skeppets hela längd och kan således

2(^ -4- e*)

detta afstånd tagas X.^^^ Äfven bör
7f

största tvärsectionens ställe, fram om det med*
lersta af Skeppets längd, på den skarpaste Fre-

gatt vara 4 gångor, och på den fylligaste last-

dragare eller Handelsfartyg 8 gångor den di-

stancen/ som är emellan det medlersta af fär«

tygets längd och fartygets centrum gråvita-

tis **X Således är för Fregatter och Kapare-

8(^ +^0 8 , ... , .-r
fartys: é* «=3 samt lor de ot^

7f 67

i6(^4-.£0 16
riga Skeppen c=: — — é t), hvar^

7f f9
af finnes genom jemförelse med värden af J -.|- 5';

*) Git» 5É. sid. If.

Cit. st. sid. 92.

t) BouGUER (i Trd/f/ Ndvire, p. 5 j) finnar, att

jttörsta tvärseåior.en bör vara,j för^^att fartyget må väl \yé%
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« ' För Största. Minsta Medel-
storleken/sterleken. storleken.

Fregatter: 3.446- 2,6163 3.030.
Hackbatar

\

och Pinkar > — S^oSfS 2,3685 2,726.

Kattar och 7
Barckar > • 3*1345 2,4313 2,782-

Grundgåen->
de fyllige > * «== 3?3863 2,6f83 3.022,

Kapare- \

fartyg S
' ^ 3jf045 3,24^:3 3,374,

Häraf synes, att, emedan tyngdpunctens
och största tvärsectionens afstånd från medlet
af Skeppets längd ej uppgifvas annorlunda än
blott ungefärligen och inom vissa gränsor, jag
förvdessa^slags fartyg kan taga b^^. Ty om
man ock af detta väide ville söka afstånden

för tyngdpuncten och största tvärsectionen från

medlet aif längden, så finner man dem för des*

sa fartygs olika storlek dock innom de anförda
gränsorna.

Dä detta värde insattes, finnes

a 27±3V6 ,

o——7z:'~ ^0^27+0,0734847*
(3 100

Men detta värdes öfre tecken fordrar, att

ock öfre tecknen skulle nyttjas i värden af

Sint^ och Cosi;, och emedan Cos v då blir ima-

ginär

ffo^er, vid af hela IKngden , räknad frin frairistarrtm.e»,

Derefter blir * = tt ' * O -f O = |- C ^4" och «

-|. i i det cSrmåste, som år endast -g-y-TT ' ^ i^iti» $n



172 i8o8? 5^^^- A^g' S^P^'

ginär, så snart man tager x =i0^g eller derÖf*

ver, så blir klart, att endast nedre tecknet här

får nyttjas, och att således ^ = 0,196^1^3»

Då detta värde nyttjas, och man gör

A = 10,17732. Log. A= 1,0076337;

A' = 0,2677270^^ och A''r: 0,0982 S76f S så blir

VI.) f(=i — A(i+VA^+ A'^»:* X
(I— VA'4- A'^r)'-% och vid Skeppets fram*

Spets A största vinkelen v =: 28^ fo' o'',346>

der Cos t; = V| + VA'. Häraf ses, att stör-

sta horizontal-sectionens begge sidor i spetsen

A göra med hvarandra en vinkel = f
7* 40' of*^'7.

Med tillhjelp af den sist funna eqv. VI.)"

, finner jag följande jemförelse - Tabell mellan
X och y%
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-

0 0
^5 ^ 0

O.CO O.^^CT^Q

1
0«»^7!^00

I5OO
0,C7PQS

I.CO 0-f^fin2 3

1*7^ O47CO7A

2^00 0-iR2^^<

o-i8fi6^o

, 2,50 .0^93865

0,97849
I - 3,00 I.

Dere6er kan den sökta linien AMD upp*»

ritas, 0C& finnes hafva den skapnad som Fig. i

utvisar. 1

Denna kroklinie iriträffer ganska nära med
en cirkelbåge^ hvars radie och medeipuncts lä-

ge på följande sätt kunna bestämmas.

Om C är medelpuncten till den sökta cir-

kelen, så utdrager jag DE, och fäller CF der-

emot vinkelrätt. Äfven gör jag BF == CF
« f 3 och radien CM =: R, Om då MNG dra-

gés vinkelrät mot ED, och CG parallei med
EDj så är CM* =i MG* + GC^ =• (MN +

NG)*
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NG)* + FN* ^ (PB + FC)^ + (FB + PM)%
eller (emedan i det föregående är funnit ätt
AB ^ ^ =1 3, och således PB =: 3 ^ x)y R* s

För att finna värden af de obestämda qvan*
titeterna ^ och antager jag', att den sökta
cirkeien träffar kroklinien AMD i tre puncter,

föf iivilka

och motsvarande

Are: AT, ; x^ l ät,.

Deraf uppkomma dessa trenne eqvationef:

R» = (3^e—x,r + («+ ^*)*>

R» =2 (3 4é? — ^,)^ + (a+ y^)*!

hvaraf genom elimination finnas

{^r — 2lOr —J/:,) . XX^^X^) ^
(y»— y?) • (^r— ÄT*)]? V ;

C3 [^^^ — 6(^x — ~

Rc: V(3 +^ ~ ^i)* + la-^y^yf^^^o} m -v

Om jag nu gor ra o, a? é: 1,5:; == 3;

så äro motsvarande a o; ^ 0^669235

^3 =: i5 hvaraf jag finner ^=638018 5 '=30,933§34J>

När
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När jag nyttjar dessa värden i eqvationen

VII.) y =a V^R^ZTcJ+TIlT)^ — a ,

hvilken af det föregående finnes^ så blir =3

V(465264f + 7:>87787 • x ^ x^) — 6580I89
hvareiter följande Jemförelse-tabell är uträknad:

X
Skiiln. emell.

begge värden

af ij

O5

- 0,005*6

0^2660 - O3OO86
- 0,0092

I5OO 0,4881 ~ 0,0078
0,5-840 - 0,005*0

O56702 - 0,0010.

1.7^ 0,7473 -.0,0034
2,00 0,815-3 0,0080
2,2 0,8746 - 0,0117

0,92 5'4 -0,0133
2,75' 0,9678 - 0,0107

3^00 1,0019 + 0,0019

i

Största här förekommande skilinäden åf

0,0133, som icke en gång för stora Skepp gör
något betydligt. Det största Handelsfartygs
bredd uppgifver Herr CnAiPMAN Vara = 43,7!
fot, och således halfva bredden === ^i^SfS" fot.

Emedan då i : 0,0133 : ; 21,85:^ : 0,29, så fin«

nes, att om ock det största Handelsfartyg con-

K.V.A.HandU IJIQparL K strueras
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strueras efter den uppgifna cirkelen, den dock
ej afviker från den genom föregående räkning be-

stämda figuren mera än på ett ställe 2,9 tum
på hvardera sidan, och en större noggranhet
torde i utöfningen ej kunna väntas. På min-
dre Skepp blir denna afvikning mindre. Jag
anser derföre icke betänkligt, att här framde-

les nyttja denna enklare eqv. VII.) i stället för

den mera sammansatta eqv. VL).

Sedan skapnaden af den öfversta horizon-

talsectionen sålunda är funnen, kan ock dess

area uträknas. Ur eqv. II och III kunde jag

väl få ett värde derpå^ men emedan den lätta-

re finnes med tillhjelp af eqvat, VII, hvilkea
ock i öfrigt nyttjas, så söker jag den derur.

Denna area är nemiigen 2 /ijdx C—2axA^
fci.--^ <^

^JäxS/Ys^ „ (3 + ^ —

rs (Are. Sin. _ Are. Sin.-") — 3 «

;— é s= 3^67964^ der qvadraten af halfva största

bredden är enhet, och der integrationen är så

verkställd, att areaars o, när x-^^o^ hvarefter

jag gjort ^ = 3.

Hvad de öfriga under vattnet belägna ho-

lizontaisectionerna beträffar, så måste de alla

,

a afseeiide på snällseglingen, vara likformiga med
den nu funna öfversta, emedan samma mot-

stånds lag gäller för dem alla, antingen de äro

|>eiägna mer eller mindre djupt under vatten-

vt aii.
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ytan. Om män derföre känner någon del a£

dem 5 så kan man derefter fuina äfven aiia of»*

riga deras deiai*.

Men sedan alla horizontal- sectionernas fi*

gur sålunda är gifven, bör äfVen kölens skap«

nad vara bekant, innan transversal-sectiönerna^

figur kan bestämmas^ Herr Nordmarks formel
för vattnets motstånd gäller både för verticala

och horizontala planer. Derföre måste kölen^
tjenligaite skapnad framöm Skeppets största

bredd vara den samma 5 som halfva största

rizontal - sectionens, och det så mycket nlera^

som äfven Herr Chapman ujDpgifver Skeppens
största djuplek i det aidranärmaste att vara Ii*

ka stor möd halfva största bredden* Jag antä«

ger den derföre sådan ^ med den tillägghing^

att om omständigheterna någort gång fordrä
ett annat djilp= h* i Skeppet^ Verticala diame*
tral-sectiohens figur då hvLti och bör bestämmas
på samma sätt^ som öfverSta horizontal - sectiö^

nen nu är funnen, endast med den skillnad^ ät€

det största y då ej är = Utah = hvaräf

€)ck värdet af D Och 2 derefter förändrad*

For att nit finna främStämméns tvarsectid^'

ners figur, låter jag ADEC (Fig. 2) förestalläl,

denna framstäm, ADE desS största hörizontäl^
Section i vattetiytari, AB denna Sections axel^
ABCQ feti vefrtical plafl geiioiti AB, dä såledeS
AQC är kÖlen^ DEC största tvär • sectidriett ^
feVafS är BCj oah KVQ ejti anftan tvaf^
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eection, hvars axel är PQ. Om då annan ho-
rizontal - section TSNM är uppdragen^ hvars
intersection med planen KVQ är iinien US^
och med planen DEC linien MLN, så äro pun»
cterna S och N uti framstammens yta och be-

stämma tvär - sectionernas bågar VSQ^ ENC*
Planens ABC intersection TRL med planen
TMN är den sednares axel^ så att URe=RS^
ochM|Ls=LN,

Nu gör jag AVzriXj och PV==^5 så att

ock PQni/, emedan ABC är alldeles lika med
ABE; OT =PR = BL sT i^ RScjf^ AOnri^r.

Om jag då betecknar relationen emellan x och

y med denna function: y ^ F(x)^ så är ock uzi

F(r)5 hvaraf ses^ att då man antagit något visst

värde på x och man då äfven har u och

TR =ä: — r gifna. Men emedan TMN är lik-

formig med ADE^ och om AP' göres så lång

att TL : AB : : TR : AP'^ och dragés vin-

kelrät mot AP eller parallel med ^^V^ så är

A B : TL : :FV : R S 5 hvaraf, emedan A B = 3 3

och om AP' = Ä''^ samt V*Y*^y*^ så att ^ c3F(Ar%

blir 3 :|3 _ r : :f : t.

I likhet med eqvationen VII u ^
VR*— + —Gj hvaraf y=3-f*^~
V R* + hvarefter således r kan fin-

nas för hvart och ett värde af u. Vidare ät

, AB . TR ^{x^r) .
,

j--. ^ ^ ^.—— Och sedan ir ^
TL 3--^

\/R^ (3+^ x^y med tillhjelp af

livilka värden 5 som bero af x och man kan
finna
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finna värdet af ^=:-|.(3 r) z/'. För hvar och
en tvärsection är nemligen x att anses som con-

stant, då förhållandet rnellan u och t bestäm-

mes af följande eqvationer:

VIII.) r = 34.^— VR*— (a+ «)*

5

IXO ^=:^(3_r) X

(V
3(.r --r)

Med dem har jag uträknat följande

Tabell
hvarefter tvärsectionerna i ett Skepps fram^

stamm kunna uppritas.

o,

0,1

0,2

0,6

0,7

0,9
I.

O

o,

o,i7S2
o,j68i

0,7916
1,0515
1,2969
1,5966
5.9457
^»5793
3,0000

1,0000
0,9406
0,8775
0,8094
0,7361
0,6 562
0.5677
0,4678
0,3514
0,2069
0,0000

Ar=:2,y

0,8633
0,7988
0,7293
0,6539
0,5712
'0,4787
0,3725
0,2439
0,0632

X=ZZ

0,8i'4i

0,7503
0,6817
0,6073
0,5255
0,4540
0,3287
0,2014
0,0306

0,6692
0,5996
0,5245
0,4410
0,5475
0,2399
0,1 106

Af = I

0,4802
0,4095
0,3235
0,2264
0,1149

^= 0,5

0,2574
0,1755
0,0744

Fig. 3 visar skapnaden af de tvärsectioner

i framstammen, som denna tabell bestämmer.

För den största DEC af tvärsectionerna är

^= 3, och då detta värde nyttjas, finnes för

den samma följande eqvation:

M 2 X.?
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X.) VR^ — («+ uy — I ^.

Deraf blir denna sections area

R
— ^eu ^ C. Och emedan arean o när

bliro==|flV(R^ — JR^ ArcSin ^+C,

och C = — fflV(R- — — Arc.Sin;^.

Således blir 2yT^iw = f (a + «) VR*-(ä4^«3*

^ f a VCR'^ — a^)+ f (Are. Sin
"'^

R
a

Arc.Sin--=) — ^eu. Om då u göres =1, fin-
R

nes hela sectionens area ^J^du ~^(^a ^ t) e

™fflV(R^— + fR^ (Arc.Sm^i —
^ »

a
Are, Sin— ) == 1,22635 hvartill qvadraten af

Skeppets största djuplek är enhet.

Härtills har jag betraktat den för snäll-?

seglingen tjenligaste skapnadei^ ett Skepps
framstamm. Men emedan erfarenheten lärt,

^tt äfyeri bakstammens figur verkar på en snäl*

lare eller långsammare segling; så bör jag äf-

Ven visa, hurudan figur de i denn^ väg nyli-

|a§t gjprda försök fordrao

Maa
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Man har tänkt olika om vattnets verkan
på bakstammen. De fleste hafva påstått^ att

vattnet der påskyndar skeppets hastighet under
seglingen, så vida det, då det faller i den i-

hålighet, som Skeppet lemnar efter sig, tryc-

ker på Skeppet, och dermed befordrar dess

fart. ''') På denna grund hafva de byggt sin

uträkning om bakstammens figur. Men Herr
Chapman tror på de af sig anförda skäl, att

vattnet genom sin adhession vid Skeppets bak-
stamm retarderar dess framfart. ''^'") Han har
ock genom försök funnit, att denna retarderan-

de kraft är proportional mot denna qvantitet:

\/ 2 — I — 1 Tg (26°34'— z/. Sini;), der u är

den vinkel, som bakstammens sida gör med
vattnets direction, och Sinus totus = i. f)

Hvilkendera meningen om vattnets verkan
man ock antager, så är dock otvifvelaktigt,

att denna qvantitet, funnen förmodeligen ge-

nom directa försök, synes böra tjena till grund
vid figurens bestämmande på bakstammen. Hert
Chapman påstår nemligen, att Skeppet seglar

^J2 —

I

snällast när qvantiteten —

.

J Tg(26''54' — z^. Sin e;) är minst, eller

Tg (26° 34' — v. Smv) störst, hvilket måste

M 4 gäll»

) BoucuER Traiu du Navlre , L. Ill, Sea. V, Ch. VII 9

p, 636 &c.
**) Kong. Vet. Acad, Hand!» 179^9 p. 9^9
t) Aaf. st. p. 101,
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gälla antingen vattnet retarderar eller accelererar

Skeppets fart,

Men hurudan är dä v när denna besynner-
liga qvantitet är störst? Herr Chapman anta-

ger ^ att detta då inträffar, när v—ii,'^!^* Et
noggrannare värde är 13^ 9* ^i^^^j. Ty om
man sätter ^ = 26° 34', så är Tg {k— v^Smv)
störst' när {k — v) Smv är störst, det är {k _ v)

CosväV''^ Sinvdv== Oy eller k — y == Tgv, och
Ir^iv^Tgv. Således när v förvandlas i serie,

blir för den i fråga varande händelsen

Ä ==3 2 Tg 2;~ I Tgy ' + -f.
Tg i;

5 _ ^ Tg t; ^ + &c.
hvaraf genom reversion finnes

Tgy= A,)^+ A^^^ + A,k^ derA,
^» = 4^9 A3 =2— -^1.^5 &c. Sålunda finnes

Tgy» 0,23389245 och z;= i3« 9' ^i<'^7.

I afseende på snällseglingen böra således

sidorna af bakstammen vara rätliniga^ och gö-

ra med Skeppets axel en vinkel =r= 13^ 9' f i^^^y^

samt således med hvarandra en vinkel

*= 26^ 19' 43"34-

Horizontal • sectionerna i bakstammen äro

således likbenta likformiga trianglar. Om då i

den största af dem, som är belägen i vatten-

ytan , halfva bredden = I , och hela längden

ä/, så är 0,2338924: I : : I :/=4?275'4. Der-

af finnes, att om dessa trianglar vidtaga vid D
eoh E (Fig, 2)f der framstammens kroklinier

AD och AE slutar Skeppets längd ifrån stör-

sta tvärscctionen framåt förhåller sig till dess

längd
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längd derifrån bakåt som 3 : 4^27<)4, det är^ så-

som I : 1,42 5* I. Efter Bouguers uträkning bör

största tvärsectionen vara så belägen, att sist-

nämnde proportion är i : 1^,45 och Euler
bestämmer Stormastens läge framifrån att vara

ungefär vid f af hela längden, så att efter

honom, emedan denna mast ställes på bredaste

stället af Skeppet, den här anförda proportio-

nen blir I : t,^. Herr Chapman uppgifver här-

till dessa gränsor i : 1,174 och i : 1,94. f) Den
för snällaste seglingen här bestämda proportio-

nen håller således ett medium emellan andras

uppgifter

Samma skäl, som fordrar att man gör en
horizontal-section i bakstammen triangulär och
sådan, att dess sidor göra med Skeppets axel

en vinkel = 13® 9^ T i''^?^ fordrar ock, att alla

sådana sectioner göras likformiga med denna.

När man derföre känner den största tvärsectio*

nens storlek och figur, och då alla dessa hori*

zontala sectioners baser äro belägna i största

tvär -sectionen, så finner man äfven lätteligen

sjelfva dessa sectioners storlek, nemligen med
tillhjelp af eqv* X, samt den tabell, som inne»

håller motsvarande värden af u och ty då u är

sectionens djup under vattenytan, och t (i d#n
column för hvilken ^•= 3) dess halfva bas*

Sectionens längd är då = 4,27^4 ^= ^^

Äfven finner man^ att figuren af den ver-

M f tic al

*) Traité du Navire^ p. 495» 5 5> P* ^go, § 11.

Se, hans TheorU de, la confiruci,\ & de la maneeuvrt d4$.

Vaisfeaux , p. 1 74»

t) Traft, om Skeppsb, p. 35, 92»
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ticalplan, som dragés längs efter Skeppet ige-

nom dess axel, och bildar bakstammens kol,

bestämmes (efter eqv. X.) af denna eqvation.

XI.) ^' = 4527f ^ a i,42f (VR"" —{a-\^uy —e).

Med dess tillhjeJp har jag uträknat följande

Tabell

hvarefter figuren af bakstammens köl bestäm-
mes^ med rätvinkliga coordinaterna BM =
och MN= z^5 uti Fig. 4^ der AF är vatten-

iinien^ BC största djupleken vid Skeppets stör-

sta tvärsection, A C franastajnmens köl, och

FNC bakstammens köl;

1
u

1

t'

0 4527V4
0,1 4^02 1 £

0.3 3,4602

3^1468

0,^ 2,8ov3
Oj6 2,4269

0,7

0,8 l5S'022

058845*

1
I50 0,0000

För att bestämma tvärsectionerna i bak^

stammen, låter jag ADEFC (Fig. 5-) vara hela

den del af Skeppet, som är insänkt i vattnet,

DEC
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DEC dess största tvärsection, hvars axel är

B C, som ifrån B, der största horizontal-sectio-

nens ADFE axel ABF träffar den^ dragés
verticalt ned. Jag tager ock LQN att vara
en vertical tvärsection i afståndet BM ifrån

DEC^ hvilken af vertical- planen, som dragés
genom FBC, skares i MN, som således är a~

xel i planen LQN, och parallei med B C. Om
vidare genom någon punct P i linien B C dra-

ges en horizontal plan PSTO, så är dess hälft

PST en triangel, som är likformig med BEF,
då ock dess sida ST går i ytan af bakstammen
och således träffar sectionen LQN uti R, så

att OR är parallei med MQ och PS. Om då
BF==:/, och MF= /S MO= BP=M, PS= ^,

PT=if', och OR = xj så är PO = BMrz:/_/',
OT= ^'_/4./S t: s::t':t'— l+ P, hvaraf

t

s^t — (/— /') ' MQn af det föregående sy-

t I
nes att t : t* : : i ellei -='^. bvarföre s = t

t—.V
,—= f— I^å således hit sybstitue-

ras värdet af t ur eqv. X, finnes

XIL) sJi^ -K3 + ^) + 4VR^^"T^.
hvilken eqvation bestämmer figuren för så mån-
ga tväisectioner i bakstammen, som man be^

hagar, allenast man tager flere olika värden af

V, Jag har uträknat dem för fem särskilda

ställen;, till afstånden V^^l^ /' |/, = f/^
1^ = 1/3 och V^ih uti följande

Tabell^
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Tabell,

livarefter bakstammens tvärsectioner kunnu
uppritas:

u s s s s s

0,0
0,1
0,2

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

0,8333
0,7739
0,7106
0,6427
0,5694
0,4895
0,40 1

0

0,501

1

0,1847
0,0402
0,0000

0,6667
0,6075
0,5440
0,4761
0,4028
0,5229
0,2344
0,1345
0,0181

0,5000
0,4406
0,3775
0,3094
0,2361
0,1562
0,0677

0'v3 3 3 3

0,2739
0,2 106
0,1427
0,0694

0,1667
0,1073
0,0440

De i denna tabell bestämda bakstammen»
tvärsectioner, jemte Skeppets största tvärse-

ctioG DCE, äro uppritade i Fig. 6.

Då både framstammens och' bakstammens
alla horizontal-sectioner äro sig emellan likfor-

Hiiga, så måste ock hela Skeppets alla hori*

zontal-sectioner vara likformiga med hela vat*

tenlinien AD FE (Fig» f), och de alla hafva;

sin största bredd uti den planen, som genom
DE dragés vinkelrätt mot horizonten. Om der-

före arean AD FE = A, och vinkeiräta coor-

dinaterna i största tvärsectionen äro u och t'^

så är arean af en horizontal-section i afståndet

II under vattenytan ~At^^ och således hela

vattenhåians rymd eller det så kallade deplace-

meijtet D hff^du.
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Men ur eqv. X finnes

^
» I ( R* (G 4- ^) ^ ) — I ^VR^™^^'^

och således t^du= ^(K- ~^(aJ^uy)du

VR* — ia-^^-uy -|- 1 e^du^ hvars in^

tegral så bestämd, attJ^t^du =0, när gi 05/(a Ji^ u)^ —
t^du=UR^ + e'^)u—^- -

—

^ 127 _
j5Cfl+ f/)VR^ — («+ ^0'' + ta5VR^a*

Arc.Sln;-
R R

medan för hela deplacementet bör göras « = i

,

«å blir /7^d^ = t(R^ + g») — liili ^' —

— i)VR^ — Cfl+"i)* + iaeVR^~'^

_-^fR* (Are. Sin _ Are.Sin ^ hvaraf,

då Skeppets förut funna tvärsections area = A%

linnes = j (R^ + _^^ii2Lzz«fl
27

— |^(a+i)VR*—(fl4^+ t^(t^IIi.^—AO.
Och emedan af det föregående finnes, att (a-j-' l)^

s= R» — ^* , eller f c VR^ — («+ l7* S så blir

efter behörig reduction

Då
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Då de förut funna värden A == 3^67964

+ 45275-4= 7595" 5*04 9 0=6580185 ^== 0,9339

J

A'= I522635 hit substitueras, blir D= 355*647

5

hvartill kuben af Skeppets haifva största bredd
är enhet.

Om således uti Skepp, som efter anförda

grunder byggas för att segla snällt, hela stör*

sta bredden ==65 och hela längden emellan

bägge ändarne så är

L t ( 3 + 4?27T4> ^ = 356377 • B,

D = 35^647 •~ 0^445:6 • B 3 , och
8

D:=050093 . L^*

Om detta Skepp skall kunna vara tjenligt

till sitt ändamål, är framför allt nödigt^ att

det har tillräcklig styfhet mot krängning. Dess
beskaffenhet i detta afseende bör derföre först

undersökas ^ förr än det kan antagas för

dugligt.

Euler har funnit följande lätta method^
att bestämma denna styfhet, vara tillräckligen

pålitlig för alla slags Skepp. Han uttrycker
största horizontal - sectionen i vattenytan med
producten C6'.BL^ så att här är A= £ä'.BLi=3

7,95'^. " 5 oca aJ^ -=055'467. Äfvenså
4,

antager lian deplacementet B—(3^A^ så att har

*) Thcoric de la confinicllon & dg la mifngfuirs diS falsfeM
Part. Jg Chap, iXf § ^7 * 7<h
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är ^— _fA'^===o,448i. Då äf-

ven Skeppets största bredd DE (Fig. har
det förhållande till största djupleken BC, att

DE— m.VjC, hela Skeppets vigt är c= M, och
Skeppets (med dess last) tyiigdpiincts afstånd
öfver om vattenytan = h; så är styfhets-mo-

inentet == M f— -/-^ Men

här ärw =323 hvarförestyfhets-momentet i det här

j-^—^^"^ V ^

a' /?'
livaraf synes, att man bör göra ~—-

——
om detta Skepp skall kunna stå upprätt. Men
då de funna värden för a' och /5' substitueras',

a' (3'

finnes =20,4067 och
^gq;;;-

= 0,3094, samfc

således —j- _ = 0,0973. Således for-

3P P -j-^i

drar stabiliteten, att ä< 0,0973, hvaruti | B är

enhet, det är, att Skeppet lastas så, att dess

och lastens gemensamma tyngdpunct är mindre
än o,04§7« B öfver vattenytan.

Efter Hr Chapmans uppgift är det i af-

seende på styfheten tillräckligt äfven i de stör*

sta Skepp, af t. e. 48 och fo fots bredd, om
afstån-

\) Traäat om Skeppsh. sid, , § If^
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afståndet mellan metacentrum ( hvars höjd öf-

ver vattenytan här är funnen = h'= O3O487' B)
och Skeppets tyngdpunct är 6 fot, och således

ungefär |- af största bredden. Efter denna be-

räkning är Skeppet tiliräckligen styft , om
dess och lastens gemensamma tyngdpunct är

under vattenytan i afståndet = (0,12^— 0,0487)
6= 050763.6, som icke gör mer än 3,7 fot i

de största Fregatter. I mindre Fartyg får tyngd*

puncten vara ännu närmare till vattenytan.

Och emedan ett Skepps slingringar och stamp-

ningar blifva jemnast och utan ryckningar, om
dess centrum gravitatis är beläget i vattenytans

plan eller närmast deruti så finnes, att det

här bestämda Skeppet med^ tillräcklig styfhet

är förmånligt construeradt äfven i afseende på
stampningar och slingringar.

Utf detta Skepp behofver män känna
tyngdpunctens läge i öfversta horizontal-sectio-

nen och i vattenhålan. Tyngdpuncten i sectio-

nen AD FE (Fig, ^) måste, för dess symme-
triska figurs skull på ömse sidor om axeln

ABF, vara belägen på sjelfva axeln. Emedan
då B F =24,27^4, så är först triangelns DFE

tyngdpunct i H uti afståndet BH= l^^ZIf ^
3

1,42 5* I ifrån DE. Och om vidare G är tyngd-

punct uti A DE, åv AG— / yxäx: / ydx»

Men då AD och AE anses för cirkelbågar, be-

stäm*

*3 Sid. 2$, 39.
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stämda efter eqv. VII, så blir efter tillbörlig inte-

grationJ^yxdx==—2'^ — I*— T^*— ÄC^+T*)*

4- tR* (3 + O • (ArcSin ~ Are. Sini) =^

(Are. Sin—— — Arc.Sin-) = tiVaraf
K. K

AG — _ i.go-^T* och såkdes BG =±:i 2

1.8398
^

^ AG = I5O9655 samt GH = 2y<;2l4, Om
då K är tyngdpuncten för hela AD FE, så är

arean ADFÉ till arean DAE :: GM : HK =3
1316635 och således BK 052^88-- •

-

Om ifrån denna punct K en linie K C dra*

ges till C 5 så måste alla horizontal - sectioners

tyngdpUncter vara belägna uti K C, och således

äfven deplacementets tyngdpunct " finfiäs i säiri-

ma linie. Men denna tyngdpiincf är ock be-

lägen under vattenytan AD ?E i afståndet BlJ

B'
Ä---~5- , om BE ^ B€ i y hvarförbj då
•i+p ^

.

. .

-

det förut futiria värdet af .^' bärånsätteis, man
finner BU- 0^3 102.. -Orn "således lin ien .UX
dragés fråti U parallel :nied A:B^, att den träf-

far K C uti så är X tyngdpuncten' för de-

placementet, och denna puncts aistånd från

K.KA.HandL IJI.Qvart, N stör-

^) Se EtJLEtlS nyss citerade Thcorié dr. la contxr. &c,"^Mt, I

ChRp, VIII, § é2, p. 71.
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1 1 o TTvr B K . c U
största tvärsectionen bakat ar u X =: ~-—

*

C B
BK(CB — BU) ^. _

^—
. =0^178?^ eller 1 jemforelse

CB
B

med största bredden B 5 UX o^fjSS • ^
2

Om således hela Jeplacementet vore öf-

verallt fyldt med homogen materie^ så fåc

Skeppet ännu öfver oni vattenytan lastas med
så mycken och så belägen tyngd, att den höjer

B
tyngdpiincten med qvantiteten 0^3102 . —

"
"

' "

.. ,2
O5O763 . B= O5O788 • och detta Skepp skall

ändock vara tiilräckligen styft»

Sådant är det minsta motstånds solidum,
hvilket i^lordmarkska formeln för frajnstammens,

och Chapmanska för bakstammens motstånd a£

vatnet tyckes bestämma, då man nämligen an-

tager progressiva rörelsen at pådrifvas af en
kraft hviiken vid sjelfva vattenbrynet agerar i

en derrned parallei direction; at afgöra huruvi-

da 5 då jämte vatnets motstånd äfven vädrets

härvid modifierad® verkan 5 hvars resulterande

kraft nödvändigt existerar till en betydlig höjd
ofver vattenbrynet y samt en olika takling och
skeppets mer eller mindre stabiiiiet^ fasthet,

lätthet att styras med mera behörigen tagas

isnder beräkning 5 af alt detta en med af erfa-

renheten godkänd skapnad mer eller mindre
öfver-
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ofvefensstämmande figur torde upstå^ ar ett vid*

sträckt problem^ och skulle tili alla sina delar

absolveradt utgöra hela det theoretiska af Ve-
tenskapen om Skeppsbyggeri. En sådan un^

dersökning vore likväl för denna theorie högst

vigtig och blifver altid ett angelägit desidera»

tum innan Nordmarkske formlerna kunna sä-

gas Vara ännu af erfarenheten stämplade med
det sidsta insegel som fordras för att på dem
Uppföra en hel bygnad af practiska föreskriftero

N 2 Beskrlf'
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Beshifning och tehiing pa trenne Svenska

Foglars Art fordndrmgar;

af

C. P. TKUNBEEG,

13et är 60 alman Regel ^ at iblatid Foglarne

äro Haanarne vackrare än Horiorne, prydde

med lysande färgor och at deras sång ätVt n är

angenämare. Lika som Hjortslägtet ibland de

Däggande rjiiren emot brunstliden prydes med
S'jja grenige horn, likaså erhålla emot parnings-

tiden fogelhannarne sina prunkande ijädrarj,

hvilka årligen förnyas och iöiioras.

Men utom detioa förändring undergå Fog^
larne åtskillige andre ombyten af sin bekläd-

ning, hvilke bero dels af deras ålder , i synner»

het hos alle Rof-foglar (Äccipitres) och Sjöfog-

\z.v
'

(Anseres')^ hvilka sällan fÖre det andra eller

tredje året erhålla de färgor^ som sedan intil

ålderdomen bibehållas och då småningom åter

igen förändras 3 dels af klimatet j hvilket äger

den inflytelse 5 at icke allenast i alla kallare

Länder foglarnes färgor befinnas blekare , utan

ock, at någre arter närmare Polerne blifva om
vintren helt och hållit eller til en del hvite, så-

som Ripan ^ Snösparven , med flere^ dels af bland-

ning emellan o ike, ehuru närgränsande arter^

dels igenom ålder och sjukdom^

På
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Få olike arters blandning äge vi i Sverige
exempel af Rackelhanen och af den Orre (Ti^trao.

tetrix;^ som ifrån Norrland ankommit til Presi-

denten Carlsons Samling och finnes afritad i

dess Museum Tab. samt af den Tetrao te-

tnx och Turdus viscivorus ^ h vilka jag har äran

för Kongl. Vjttenskaps Åcademien framlägga.

At färgen af ålder och sjukdom förändras, har

Professor Hellenius i Åbo visat med- exemplet
Vi^ Corvus Fica^ som finnes afritad i Museo Carl-

soniano Tab. ^3. hviiket äfven kan ses af den
Loxia (pyrrhuia) flarnengo <^ som finnes afritad

och beskri;ven uti nyssnämnde Museo T. 17.

och af den Ampelis garrulus^ som jag hå; jäm-

te uti tekning och beskrifning bifogar. Hvita
Svalor^ som någon gång blifvit fundne , och
svarta Domherrar , hvaraf Doct. N^^ezen vis:it

exempel i Vet. Acad. Handl. 1784 p. 199^ haf-

va sannolikt på detta sätt tiikommito

Sådane förändringar förtjena visserligen al-

la vår upmärksamhet och böra altid noga af

Naturforskare efterspanas, granskas, anteknas

och bekante göras. Hvad i denna del" ibland

Fogel ' slägtet kommit til min kunskap, under

den tid jag sorgfälligt samlat för Upsala Aka»
demi och til mine Studerande Landsmäns under
visning, har jag det nöjet, at til Kongl. Ve-
tensk. Akademiens ytterligare granskning och

gunstiga bifall, insända, såsom et litet Bihang
til Fäderneslandets Natural- Historia.

I. Tetrao tetrix eller Or r5« uppehåller

sig i de Eäste Sveriges Landskap ^ ocu i syn-



19^ iSOgj Aug. Seft.

iierhet i dess nordligare skogrike trakter. Han^
nen är vanligen svartgrå med stålbiå hals och
bröst; samt svarta vingar och stjert jämte ea
hvit fläck vid fräinre delen af vingen och tvän".

ne tvärstrek öfver vingarnes midten, Honan
är deremot brunspräckiig. När Orren någon
går:g kommer at para sig med Snöripan^ så

iipkouirner deraf en (Hybrid) mellansort, som
är liiycket olika och tyckes utgöra en särskild

art, Sådane förändringar hafva hittils en och
anpjin. gångj samt i särskilde Landsorter hlif--

vit fundne^ utan at tvänne til alla delar varit

hvarandra fullkomligen lika. Derutinnan hafvii

likväl aila kommit öfverens, at de varit ljusa-

re eller hvitare til färgen, mer eller mindre
teknade med svartagtiga fläckai^

Den artförändring 5 som här aftelina^^ 'ix

skuten uti Werweland och är på undra degarna

aldeles hvit 5 på de öfra grå -spräcklig med
strödda mörkare fläckar: emellan bröstet och
halsen är en ring af svarta och hvita fläckar

3,

som gå ända til nacken : vid låren äro äfvea
någye svarta fläckar äfven som på vingarne,

Stjer|:eo är väl kkifven^ men mindre utböjd med
sine spitsar, än vanligen på Q rr en y svart med
ytterste ändarne af fjädrarne hvite, som i Ying'

den ofvanpå småningom blifva kortare och så-

ledes bilda flera hvita tvärstrek. Storleken
kommer fullkomligt öfverens med den vanliga

Orren. Om dess lefnads Historia och hush^l-

niog har intet kommit til min kunskap och
sannolikt lärer den icke synnerligen vara skild

ifrån dess samslägtingars ^ i hvars sälskap den
biif-
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blifvit funnen. Dock förtjänar den omständig-

heten aitid at noga efterforskas, om en sådan

hatard parar sig med andre och fortplantar sit

slägte. Figuren (Tab. IL) är mindre än den

naturliga storleken.

2. Ampelis Garrulus. Denne besynner-
lige Sibensvans har ibland andre vanliga blif-

vit fångad uti snara af Herr Candid. LuNDéN,
vid Måihammars Sätesgård uti Upland, bredevid
Enköping. Den ager de mäste säkre känne-
märken af sin art^ såsom de utmärkte gula och

röda fläckar på vingar och stjert ; men skiljer

sig för öfrigt öfver alt med blekare och ljusa-

re färgor. Pannan och hufvud tofsen äro brun-

agtige^ men halsen och hela ryggen äro så ble-

ka^ at den bruna färgen derstädes nästan hel

och hållen försvinner. Ned åt sidorne och bu-

ken förvandlar färgen sig helt och hållit til

hvit» Figuren (Tab. III.) är i naturlig storlek.

3. Tur dus visciuorus : var. är fulkomligt

så stor, som den vanlige Tur dus viscworus

,

och således större ^ än både Musicus och iliaciu.

Hela hufvudet och halsen äro snöhvite med
nägre strödde svartagtiga fläckar. Nacken är

hvit 5 utan fläckar. Bröstet gulbrunt med af-

långa svarta fläckar. Buken är hvit med mör-

kare fläckar vid sidorna, Ryggen är framti!

brunagtig och längre bort emot stjerten blåag-

tig: Stjerten rundad och svart, äfven som vin-

garnej hviika äga uti främre kanten tvänne af-

N 4 långa
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långa hvita fläckar. Näbben och fötterne äro
blekgula.

Denne Fogel har blifvit skuteii uti Öster-

götbhind och mig benägit tilsänd af Herr Lif-

Mediciis Doctor Westring.

Med den vanlige T ur du s viscivorus kom-^

mer denne öfverens icke allenast uti stoiie«

ken, utan ock med den hvita färgen under vin-?

garne , då både Musicus och lliacus äga vingar*?

ne å undra sidan mörka»

Figuren (TabelV.) är uti naturlig storlek

SVAMF^
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SVAMPARTEK, saknade i Flora Svec. Lyfundm
i Sverige, och hejkriftie

af

OLOF SWARTZ.

(Fortfättning. *)

VI. C O P R I N u s. Fotm (hvit) bär ring el-

ler är bar. Hatten hinnaktig och af mycket
kort bestånd^ elier något köttig och faller sön-
der. Skifvorne omsider svartnande och till eu
vätska uplösliga

Agaricus (Coprinus) piicatus, cespitosus^ pileo

campanulato plicato exalbido fuscescente cine-

reoque^ apice subsqvamuloso^ raargine demum
revoiuto^ lamellis rubro^fuscis pruinatis^ sti-

N 5 pite

*} Se Andra Qvar talet näst föregående.

**) Af de Linneanske arterne : Agaricus campanulams, Smc=-

tarlus, exftinftorms och separatus.

A. (C.) p 1 i c a t u

Stipius numerosi, eonjunftlm propullulantes, fistulosi, 4-6.-

poIUcares , tereti - angulosi, crassitie Cinf^rne) fere digiti

minimi, carnosus, fragilis , albldus, basi fuscatus ,
glaberri-

jnus, nitidus. Pileus inltio ovatus, mox campanulatas pli-=

cato-sulcatus, 1 uncias altus, latitud, sesqviunciali, argenteo-

cinereus 1- exalbldo-fuscescens, rertice sybinde subsqvamuloso

I. IsBvi, demum explanatus, margine revoluto lacero. La.-

mdlx non adnats, numerosissimaB , confertissim® , asqvales,

argenteo-cinereae, sensim fusco-rufa&, tandem nigricantes, deU-

qvescentes.
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pite nudo. Pers. syn. p. 396. Lightf. ii. Scot»

2. p* 1023. Curt, fL Lond. t loi»

A. fimetarius.
. Sowerb. fung. t, i88«

iV» fuscescens, SchmJ, fung, t. 17?

Liknar mycket A. fimetarius Linn. (A* comatus
Pers, A. cylindriciis Soi&crh. f., t. 189J3 men hat-

ten är nästan siät^ blott stundom fint fjäliig i

toppen 5 iamellerne i början hvitare och foÉen

utan ring.

Förekommer vid plank och liiisväggar och träds*

•rötter på landet 5 äfveii som ibland på ängame,

A, (C*) cinereus cespltosus^ totus furfiira^

ceuSj piieo campaniilato striato exalbido-cioe-

reo^ demum revoluto^ iamellis subfuscis; sti»

pite clongato exaibido nudo. Pers, syn, p. 398.
FL dan. t. iigf* Scluff, fung, U loo.' VaU
i N, hist, S^lsk, Skr, 3. p, 175-,

Skild från närmaste slägtingar genom sin lik-

som med ett grått mjöl betäckta yta,

Vexer på fugtiga ställen^ i synnerhet kräng

bästeödsel; men icke så allmän som flere an-

dre Coprmh
A» (C)

A« (C.) c i n e r e u s,

Snpltes congesti, interdum solitarii, 5-.4-polI, crassitie penna;

^nseirin;^, basi pauUo crassiores, fistulosl , albidi, nitidi

fuffuraceo-tomentosi. Pilens initio eylindraceo-conicus setat^

campanulatus poUicaris & ultra, margine demum revoluto

,

inembranaceus n?ccaniosus, cinereo-albidus, farinosus. La^

mdlie: Ixneares, altarna; breviores, a stipite distin(5ls , primum

exalbido-fuscescentes, tandem nigrse, cum. pileo in succum
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A, (C.) disseminatus cespitosus^ piieo he-

misphserico campanuiato striato piicato, pri-

mum subochraceo demuin cinereoj lameilis

exaibido- fuscescentibus^ stipite albo elonga-

to. Pers. syn. p. 403,

A. striatns, Soiverh. fung« t. 166» excL syn,

BidU

Är både större och mirjdre och liknar något

A. (M.) galermdatus ^ men skiljes så, väl^nied

färgen som lameliernes skapnad^ och sättet at

tuftals växa tillhopa.

Förekommer om hösten i mängd på gamla träd*»

stammar^ såsom Pilar och dylika,

A. (C.) pulcher, tener ^ valde fugax 3 pileo

primum conico, dein planiusculo radiato-pli^

cato^ ceiitro depressQ ochraceo^ xadiis albi-

A. (C,) (1 i s s e m i n a t II s.

Stipites numerosisslmi confertim nascentes J- 4- polio crassitie

llnesE, albidi fistulosi, adscendentes , glaberrlmi. Pilens he»

misphaerico-car/ipanulatus, astate pariim dilatatus, diametro

unclaUj nec tamen planus fit nec revolvltur ; pllcis striisque

a vertice ad marginem notatus; junior pallide testaceus U
ochraceus , dein cinereus v&rtice nifescente. £<imelli& fixaeg

latas, aqvosp-fusciduls,

A« ( C.) p u 1 c h e r,

Stipites SQlitarll, I«-4-polL crassltie culml gramxnis, fistulosi »

glabri albidi 1. subrufescentes. Pilens initio obtuse conicus,

deinde convexo-planus , pallide-aibidus , centro paulullum de-

presso ochraceo; radiato-plicatus radiis aibidis; diam. ^-l-poll.

tenuissimus diaphanus, tandem margine involuto 1. revolvente

deliqvescens. LameLla libers, geminats c.is^reas demum ai-

gri.caates.
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dhi lamellis cinereis; stipite albido-rufescen-

te^ filiformi. Pers, syn. p. 404»

A, plicatilis, Soiaerb. fung. t. 364' Witk arr.

4. p. 297.

A. seiiiistriatus. Flor. dan. t. 1134. ^» 2*

Är en minåxQ artj men ganska täck för de lju»

sa sfcrålarne fråa den bruna medelpu icten af

hatten 9 som är nästan genomskinlig ocii varar

blott få timar efter sin utveckling.

Den finnes ibland på ängarae^ äfven midt un-

der sommaren,

A. (C.) e p h e ni e r u S5 gregarius, pileo coni»

eo-canipanuiato exalbido-sqvamulbso glabro-

que^ demum plano-revoluto partito cinereo,

centro pallidiore, lamellis fuscisj stipite ni-

veo. Pers, syn, p 407. BulL hist. t. ^42. f. I*

A. stercorarius. Sowerb, fung. t. 262.

A* momentaneus, IV'dfh arr. 3. p^ 392.

A crenulatus. Flor, dan. t, 832. f. 2.

Ombytlig till storleken från en till flere tum^
och af lika hastig varelse som den föregående^

men är icke så tunn eller så fållad som den
samma 3 och lameiierne mörkare»

Träf-

(A,) C. e p 11 c m e r u s.

Stipités I - 6- unciales , crassitle varia ab aclcul» majoris ad

pennas corvi , fragiles, fissiles nivei , nltentes. Pileus conl-

co-campanulatus, brevi patulus, diametro l-sesqviuncia i, sub-

diapbanus, ma^gtne revo'uto insqvali pa.fjto, priinum albidus»

sub nde sqvamulosus qvasi amylo conspevsus, 1. glaber, dein

cinereus, vertice brunneo. Zam,'//<E liberaB , uniformes , te.

SJUissims cinereje, mox nigricantes cum pJeo deliqvescentes.
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Träffas både ensam och flere tillsamtnans, så

väl på gödselhögar som på riunade vexter*

A. (C.) semiglobatus^ pileo carnoso he-

mispbaerico subviscoso flavcscente; lamellis

fiisco-nebulosis horizontalibiis^ stipite elon*

gato paiiido annuiato. Pers. syn. p, 407»

Sowerb, fung. t. 248. Batsch. eL p. I4I. f. llö.

Väl känd från de förre med sin halfklotformi*

ga gulbruna battj som i början är kägielik.

Ringen är. mycket liten och försvinner snart

5

ofvanför hvilken foten är hvit.

Visar sig på ängarne, der gödsel efter kreatu=

ren blifvit qvariiggande.

A. (C.) ^erai ovatus, gregarius 5 pileo o-

vato-campanulato viscoso subilave£cer]te5 la--

meliis

A. (C.) scmiglobätus*
Stipites subsolitarn 2~4-poll. crassitle 2-3 -Un. cylifldnci, ri-

giduli, fistulosi glabri, pallidi 1. rutilantes, sub pileo albidi,

basi fuscescenres, Annulus fugas, pailidus. Pi eus carnosuS

jiec membran aceus , semper hemisphceticus viscidulus flave»

scens, i- 1 unc latus g'aber. Lamella fixa, horizontaks

p

lat», fusco-nebuloss, vix dellqvescentes.

A. (C.) semiovatus,
Stipites plures confertim provenienfes , 5 - $ - uncialejr, crassifig

pennae cygneae, cy^indrici, basi vise latiores ,-,at tomeptosi,

superne glabri, albidp- Fuliginei. Annulus infra pileum albo-

. parvus ?acer fugax, Pileus subcarnosus exaéle seniio^atus

campanulatus> altitudine pollicarl , diametfO (jnferne) sesqvi-

unciali, paUide albus 1. flavescens, dein ad brunneiim ver-

gens, politus , senescens corrugatus. LameUtz h^Qt^^^ 4 - nä-

tas , . latmsculaE albido-cssi^ .mox fuhgine», tandem dell-

qvescentes.
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melHs adscendentibiis cinereo - nigrescentibus
nebulosis; stipite albo-fuiigineo annulato ba-
si tomentoso. Pers, syn. p. 408. iVith, arr«.

3. p- 296. Soiverb, fung. t. 13

Är stor och hatten af alia mest klocklik^ men
blir icke flat eller tillbaka = rullad. I början ar

den klibbig 5 men får en blänkande yta sedan
den torkadt.

Den finnes stundom på gödselhögar fastän min»
dre allmän*

A* (C.) coiigregatiis^ cespitosus, pileo

vato-campanulato sulcato pallide-ochraceo ni-

tido demum dilatato partit0 3 lamellis albidö«

caesiis^ nigricantibus3 stipite albo^ nudo*
Soiverb» fung. t. 261.

A. micaceus. Sihth. fl. oxon. p. 37!. FL dan*

t. 1 193. BiilL herb. t. fö^".

A. ferrugineus, Pers^ syn. p. 400. ^. hor»

tensis*

Här tiästän samma form Och storlek söm. A»
plicatus (ofvanföre) m.en hatten som är uptill

sner eggrund, och den gulbruna färgen samt
- . tidtals

A. (C.) congregat h s.

Stlpites congesti, cylindrici, supra basin paullö latiores, sed

non bulbosi ; 4- 5 - pollicares , crassltie prioris, candidi, abs-

qve annulo. Pileus ovatö-campanulatus, leviter sulcatus,

striatulus, ochraceus, imprimis vertice^-' junior farlnosus»

adultior inarglne partitus convexo-planus, cinerasceris, ultra

pollicem altus, diametro vix pollicari. . Lamdltz liberse at

Stlplti contlguae, primum albl4asv deia cineres, tan-

•jJeiR atrae deliqve-sceate*.
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tidtals glittrande toppen och lamellernej^ visa

genast dess åtskillnad,

Vexer på skuggrika ställen vid trädsrötter, så-

som jag sedt den i Carlbergs-trägård^ om sena
hösten.

VII. Pratella, Foten bär ring eller äf

bar. Hatten köttig eller hinnaktig och föran*

dras icke. Skifuorne äro mörkfläckige eller ge-

tiomskinlige, till slut mörkare af fröstoftet.

A. (P.) e du 1 i S5 gregarius, pileo candido Ise*

vi aut obsolete sqvamoso^ lamellis rubris de»

iiium hepaticis^ stipite longo basi bulbifor-

mi; annulo manifesto. Pers. syn. p, 418*
BulL herb. t, f 14.

A. arvensis. Schaff^ fung. t. gio. 311*

Efter Persoon anföres denna såsom särskild art

från A. campestns , som den till det mesta lik-

nar^ men är större, hvitare^ lamellerne i bör-

Jan

*) Till denna afdelning höra Ä, campestris L. och A, elypea'

tus L,?

A. (P.) e a u I i s.

Stipes cyllndricus, solidus, Isevis albus; 2- 5 -unclalis, Crassl-

tie digiti majoris, basi inflatus bulbiformis. Annulus mem-
Branaceus mollis^ diu persistens, niveus. PlUus carnosus,

Öiam. 2-6-poll., initio hemisphsrlcus, tnox dilafatus conve-
Xus, margine inflexo , subinde medio concaviusculus , intuS

extusque albidus, centro superne subsqvamulosus , aetate in

brunneum vergens. Lamclla liberae Cstlpiti contiguae at noa
adnat^} interdum basi 1. apice furcats, margine integrie, pri«

inum subcarnese, dcin rufje 1. omnino hspaticse*
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jan mer köttfärgade och foten vanligen längre
och nedtill mycket utsvälld ^ men bar och icke
Ijällig eller Juden som på A, campestris, Rin^
gen upunder hatten är också tydligare. Det
.är ^'mxto-n A. campestris (vaporarius) som od-
las i trägårdarne*

Eljest förekomma båda i Augusti och Septem^
.ber på torra^ högländta ängar^ äfven som i

barrskogar* .

A. (P*) prascöx, subgregariug^ pileo cärnö«

so convexo exalbido - lutescente nitente^ la-*

mellis aqvose fuscis^ stipite argenteo albido:

annulo fugaci. Pers, syn* p, 420
candicans. Schaff. fuiig, t. 217/

Ä, appendiciilatus. Sowerb, fuiig, t, 324?

Den jag funnit under träden på ängarne kring

Solna 5; liknar •inycket Soiäerhys figur , men kan
ej med full visshet anse den samma höra hit^

ty foten är ihålig och natten trasig i kanten
som jag icke sedt på min. T början ar han nä-

stan helt hvit och skinande 5 Och ringen faller

stundom bort utan att lemna tecken efter sig.

Svampen närrnar sig ock mycket till A, nitidus

FL dan. t. 773. som är A. mucidus Pers, syn. p<.

266.
' A.(P).

A. (P.) p r c o X.

Stipts ^o\iA\x%\ i-^oXU isvls, argenteo-albidus, versus radicem

HaveEceRs. Annulus e membrana lamellas initio tegente reli-

^us, albidus , deciduus, hinc aliqvando deest. Pileus carnö-

sus, primum hemisphsericus , dein convexus , subumbonatus,

tandem planus margine fissilis, argenteo i. flavo-albidus , di-

sco mcdio magis lutescente ruscoque, subsericeo-nitens. Xa-

mellce. libersi, initio pallide cinerss., «utc fusese, fragiles, ints-
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A, (P,) fascicularis, cespitosus^ pileo

carnoso convexo umbonato ochraceo^ lamellis

albidis tandem nebulosis virescentibus^ sti-

pite tenui flavescente basi ferrugineo. Pers^

syn. p. 422 IVith. arr. 3. p. 322. Huds. fl,

angL Bok. fung. t. 29. fung. t. 49.

f. I- 2. 3.

Egenskapen att sitta många i knippe tillhopa

och vid roten aldeles sammanväxta, samt blek-^

gula färgen bestämmer den vid första åsynen,

ehuru den något liknar A, caudicznus^ som förut

ibland Lepiota blifvit beskrifven. A. auratuf

fl. dan. t. 890 5 hvilken Persoon uptagit som
särskild under A. lateritius (syn. p. 421) torde

vara en större afart. Withering har redan före*

jiat dem. (arr. 3. p. 373.)

Är icke sällsam om sena hösten vid trädsrötter^

t* i Haga parken.

A, (P.) aeruginosus, pileo carnoso glutinoso

(caeruleo-viridi): exsiccatione flavescente j la-

K.V.A. HandL UlQrmrU O mei-

A. (P.) fascicularis.
S$tpit€s plures in unum quasi inferne coadunati, fistuldsi, cy-*

lindracei, cxalbido-flavfisceDtes
, nitentes, inferne fusco-brun-

»ei, 3-4 unc. crassitie pennae galllnaceas, sub pileo striato^

sulcatl. Ånnuius parvus, pallide luteus, fugax, in quam

plurimls deest. Pileus carnosus, diam. i-2-unc. convcxuSc

pallide luteus, centrb superne glbboslore ex aurantlaco-brun-

«eo, marglne primum incurvo ; lasvis. Lamells horizontaliter

adiixje, denticulo acuminato a stlplte basi discedentee, g-nata;»

initio albidje, dein livldo-fuscse, fere cigrescentes.

A. (P.) ajjruginosus,

Stipes sublhde gregarlujj 2 ^ j -uncialis, crs5sitle pennx anseti*
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mellis subpurpurascentibus^ stipite sqvamu*
loso; annuio fugaci. Pers, syn. p. 41g. Curt^
Fl. Lond. t. 309. IVith. arr. 4, p. 259.

A. Viridulus. Sch^^ff, fusig. t. i.

A. Cyaneus. BulL hcrb. t. ^30.

A. Politus. Bott. futig. t. 30.

A. Beryllus. Batsck fung. f. 213.

En vacker och genom sin färg utmärkt art.

Hattens yta har gul botten betäckt med en
blåaktig slem som göi: att den lyser grön, men
gulnar^då den torkar* Lamelierne mörkna ock-
så med åldtenj och ringen på foten, som är

nästan omärkligt tjällig men altid slemmig,
saknas icke sällan. Jag har sedt denna i Oct.

et par gånger kring Stockholm, äfve» som Hr
J. W. Dahlman, i Westergylin.

VIII. Lactifluus. Hatten är köttig och
merendels nedtryckt och ger^ äfvensora skif*

vorne^ en färgad saft ifrån sig

A.

Iiae Immo diglti mlnlml, basl Interdum crasslusculus , fistulo-

sus sajpe squamulis minUtis obsitus 1, lavis; sub pileo albus,

inferne asruginosus viscidus. Annulus e cortina superstite pri-

»lum aibidus , mox fuscus, plerumque fugax. Pilens junior

^onico-hemisphaEricus, dein convexus umboiiatus s. verticc

gibbosus, carnosus ctcruleo-vii-idis, disco medio albido- flave-

scens vaide glutinoSus, diaiti. i-J-poll, Lamells adfixafj

latiusculae, 4-*nat£t illacinsE;, demum purpurascentes brevj-*

qiie higicantes*

*") Äf dé 1 v. LiKNes Verk förekomjfhändé, böra till denna af'js

^delning räknas: A. dcLichsus^ pipcratusi C^orminosuS Auft.)*

Ctorgii öcii Flt Svc fli iaa8,,
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Ao (Lactifl.) L i s t e r ii pileö discö ttégtesä

§ö exalbido diluteqlie briirineo viSGidöi

läméllis pällidis isubanaistomoSantibus j stipitö

älbidö sUbexceiitrico. JVith. ärh 3* 2880

vaii Ii Sowerbo fung. U £04^

Å; pipéJrätus. Pers. syri. 4129. 5fÄ^/. t 83*

Bätsck fiing. t, I3i f. fQi JSo/^é iungé U '21^

fiénnä har äiiniänt blifvit hålleti för Ai pipetå^

iUs Linm fl. SVi il; lig^i V; äi^ ilietl ttbiigéil

örätti DefeiiiöE höra satihölikast följäildc^ äy^

iiöhymér till déil täctä: Ki iörf^inösui Pérsg,

syn* 43ÖV ^'ch'^ff' f. ti 12. U <lg;

!2i !Sowerh t. 103. Fli dähi t. 1068* SvenSfe

hol. U 184^ (oeh af hVilkén ki Hécmr^ Btiii h
i3i tötdé blött Värå fett äfairt).

A; Listeri bär sitt sjpecifikä iiänin af én Df
iief- sota fähh deh i Éngländg öth fefteir hvilkeii

J^oj/ ätifördé déft i feih liist. pli p» 88^ ^. 9i
hurti åf J, BaUkhui forllt beskrifveti. {h\%U 3&

i^fi c. éi) Hatteh är fleré gånger Störrfe ari pl
deh lÅllé, A, piperatus ^ Sairrt helt Slät, litan deri

éednäireä håriga ytä öeh karit satiit ^öiier^ (fäsC*

O än

A. (tåctiii.) t i s t fe 1 1.

Btipés ^öllåni^ 1 i 5 - jpollicäris, crassltié subindé i ^ lirlfciåii ^

Subéxcentrictis bå?» K crasslör 1. angustiof, lievis älbescén§§

tandem ftiscuis. Pileus tariiösuS, sspé diaihetrö sjsithämed^

éönVéxiusculus discö médiö depréssö, niärgihe suBlobatilsi in»

éékusqiie aibidus 1. dilUte briihnéus, laevissiintlsi -viscidiisé

ftlténs. LatnelU decuirtentes , diStinébé
, lätiiiscul^^ cärhos^^

tteviöréå löngiöribus jun^s^ iubinde fiircätsfe ^ qvasi änast<?«-

aesättte* j e jEaibidS I aibidö-fetriiginé^.
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än desse stundom saknas som Sowerbys fig. ocli

den i Fl. dan. bevisa). Färgen på Listers svamp
finnes antingen helt hvit eller ljusbrun , och

saften som den utsilarj ymnig och gräddlik

,

samt ganska skarp och stickande.

Förekommer i barrskogar om hösten , såsom i

Haga och Caribergs-parkerne.

A» (Lactiil.) testaceus, pileo planiusculo

fuivo - cinnamomeOj lamellis pallescentibus 3

stipite inerassato concoiore. Pers* syn. p.

431-

Å* ichoratus. Batsch. fung. 37. t. 13. f. co.?

Liknar mycket A. piperatus ^ men skiljes genom
färg och släthet. Hatten är midt på ned-

tryckt men litet upstående i centern, på y-

tan ibland punkterad och stundom klibbig.

Färgen varierar från brandgul till rödaktig,

och saften är hvit och mycket skarp.

Vexer

A. (Lacnfl.) testaccus.

Stlpes inerassatus cyllndraceus, solldus, fragllis state subfiftiilo-

sus a-3-poll. pallide luteus. Pileus piano convexus sensim

medio depressus, subpapillatus , diam. sub 5-poll. glaber,

fulvus 1, fulvo-croceus I. incarnatus, carnosus , punflulatus

sublnde viscosus. Lamellcz confertas' -f- natae palllda, Succus

albus , valde acris.
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Vexer i barrskogar och finnes i October^ fastän

sällsam,

A. (Lactifl,) ruber, majusculus; pileo convexo

depresso ochraceo rubro^ lameilis albidis de-

nium pallide rutilantibus; stipite crassiuscu-

lo pileo concolore. Pers, syn. p. 433»

A. lactifluus. Sch^ff, fung, U f.

Är en stor art och väl känd af sin rödbruna

färg och hvita saft, hviiken ehuru skarp, icke

hindrar svampens användande i Bäyernj såsom
ätlig 5 och kallas der Brädling,

Träffas, fastän mindre allmänt, om hösten i barr-

skogar,

A. (Lactifl.) subdulcis, pileo convexo-pla-

jiiusculo concavoque pallide rubro L fusco-

O 3 rufe-

A, (Lactifl.) r u b c r.

Stipes subsolldus, medlo sspe Inanis, 2-uncIalI$ crassltle

cylindraceus , curvulus , Interdum excentricns, ruber. PiUus

convexo-planmsculus, diam. 3-4 poll. rubro-brunneus I. o-

cbraceo-ruber, disco medio depresso saturatlore. Lamellx pa-

rum decurrentes 4-iiatSB distintflae latlusculae, inltio albidae',

deln pallide-rubescentes , succum la^eum fundentes fraflas. I

Å, (Lactifl.) s u b d 11 1 c i s.

Stipes solidus, senescens fistulosus, szep» excentrlculus & curvu«

cylindraceus ii-2-uncIalis, crassitie fere digitif minlmi, albido-

1. palllde-flavescens, tandem fusesccens, basi subtomentosus.

PiUus convexo-planus, centro depresso , diam. 1-5-unc., mar

gine deflexoi carnosus, colore pallide rubro in fusco-rufescen-

t€m mulato,' tomenia adpressoj vlx conspicuo. Ctr© alblda'
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rafescente; lameliis, exalbidq incarnatis deiji

ferrugineis^ stipi^e pallido basi subtom^ptoso^

fers SJU, p, 433. PulL herb. t. 224«

A, rubescén?., ^r/z^^jf. fung, U 73,

^, lactifluuSc Sowerby, f, t. 204?

AgaricuSj c^ulescens; pileo piano carneo, la^

melli^ rufisjj stipitc longp carneo, FU Sv^

Uptagen 5 Fl. Sv, utan specifikt namn, är s5

fpycket jpörlvändigare at aqföra och beskrifv^
den till bättre åtskillnad från slägtingarne.

Liknar mest den föregående, rpen skllld i stor-

Jck^ fSrger och en mildare $aft. Väljer likväl

samm^ yextställcj, i(^et\ långt mindre sällsam^s,

(Lactifi.) lur i dus, pileo piano •^concavo,

jnargine cjefl^s^xo ex cinereo-subrufescente, zo--

fiis obscurioribiis; lamellis albicantibus| sti^

|?ite exalb^do-rufo^ f^ers. syn. p, 436» ^

A.

fuccu$ Ia^cu$ mitis vix' pungens, tamelltz leviter decurren*

i|es, 4-natae^ distin^iae, filbldag 1. iacarnats, ^etate fusc^s»

A. ils^ctiPi ) 1 i; r i J u s.
'''^

s<^lldus, jfltus 5P.?Jng;io!?us , yersu? pHeum Inanis^ cylin«

dri^Vls s«Bé ^urv^t^is, non raro excentrlcu? sesqvluncialiÉ

icrassi\tscvilus «ilbescens, 1, pallide rufus. Pileus carnosusj,

|la!^Q-cQnc?iyus!, margine' deflexo, l-j-unc. 4iam, cinereo-ru«

fescens, J5Qni$ fuscis» lacTls. LamdU fixae, 4-nat» approxU

srata;:^ albids^ taindeai |>allide fufqscentesai Succus ia<^eu||
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A, fuscus. Schaff, f. t. 23 f.

A. zonarius. BulL h. t. 104. [(pileo pallidio*

re) Sow. f. t. 203.

Hattens gråbruna färg' och mörka zoner utmär-
ka denna svamp. Lamellerne som icke äro
nedlöpande som på de förre, utsippra en mängcj
hvit saft som rodnar i luften.

Jag har sedt den på gräsvuxna ställen kring

Carlberg i slutet af Octobcr,

IX. R u s s u L A. Foten är bar och merendels
hvit. Hatten köttig och Jkifvorne enformiga och
lika långa,

Af (R) emeticus, pileo convexo dein de-

presso, sangyineo rubro, margine striatOj la-

mellis candidisj stipite albo rubelloque va^
rio. Pers, syn. p. 439, Schaff, f. t. 15',

A. pectinaceus. BulL h. t. fog.^^f, ,0.

Von Linné förenade under namn af A, integer

lijla skifsvampar med lika långa lan^eller^^ men
^0 4 utan

A, (R) e m c t i c u s«

Stlpes crassus, cylindrlcus so^Iidiis , substantla interiör! spöflgla*

sa» 2-3-unciaIis, crassit. digitl majoris, lavis , albns, 1. palli-

de sangvineus. Pileus convexus medio depressus» tandens

concavus, margine substriato, qvasi undulat© reflectente,' gli-

berrimus, diam. l-J-poll. initio subglutlnosus, dein siccusl

sangvineo-ruber. Lamella (ix^^ omnes sqvales^ rarissime hl«c

inde fureatis, candidis, carnosis, aresceatibw»»
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utan tvifvel utgöra mänga af dem särskildta ar-

ter. Denne A, emeticus är till formen ald »ies

lika med den allmänt kände A, integer {Schaff,

f. t. i6. f. 4-6)5 men hattens blodröda yta och
den mestadels fårade kanten är ett godt kän«
gietecken från den allmänna, som är mycket
blek eller blåröd, och har icke dennes skarpa
smak eller äckel -upväckande egenskap, hvar-

före den, enligt Sch^cffer^ fått namn i Bayern af
Spey TeufeU Finnes tidigt om hösten i negden
af skogstrakter äfven som den egentliga A*
integen

<F«rt8ltining i ett följande Quftrtftl.)
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Besynnerligt Meteor-Phenomén

beskrifvit af

ERIK ACHARIUS.

Sedan jag genom flere personers , ehuru nog
olika 5 berättelser lått kunskap om et ganska
ovanligt och troligen tillförene osedt phenomén,
som förleden månad blifvit observerat på him-

meln uti och omkring Biskopsberga By nära

Skenninge Stad, men dessa berättelser hvarken
blefvo mig af åsyna vittnen bestyrkte_, eller

voro i anseende til facta öfverensstämmande

och nog uplysande, beslöt jag at på stället gö-

ra mig närmare- underrättad derom; och som
jag funnit i denna händelse så besynnerlige

omständigheter, de der förtjena at blifva kän-

de, har jag trott mig böra till KongL Wetten-
skåps Akademien aflemna berättelse derom, föx

att från glömskan bevara en så märkbar till*»

dragelse, som ehuru svår att förklara likväl

lemnar ett bevis m.era om de många underbara
verkningar, §om i vår atmosphér kunna sig till-

draga.

Den 16 sistledne Maji på en ganska varra

dag och under S. V, storm med molnfri himmel
började vid pass kl. 4 eftermiddagen solen för-

dunklas och så förlora sitt sken, att den utan o-

lägenhet ku;7de med blotta ögonen beskådas 5

varande till färgen dunkelt löd eller nästan

tegel-
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tegelfärgad utan glänts. Vid samma tid syntes
ifrån vestliga horizonten, derifrån vinden kom,
en mängd kulor eller sphseriska kroppar efter

hand med hastighet upstiga, för blotta ögat a£

en hattkulles storlek och då mörkbruna till fär-

gen. Ju närmare dessa kröppar, som intogo
en ansenlig men ojämn bredd på den synliga
himmeln, nalkades mot solen, ju mörkare blef»

vo de och i solens granskap Kolsvarta. Vid
denn^ elevation sagtades dera§ fart oqh en stor

del förbiefvo liksom stillastående ^ men accele-

rerade snart sin förra rörelse och gingo i sam-
ma direction m^d stor hastighet nästan hori-

zontelt. Under loppet försvunno några, andre
nedföllo, men de fläste fortsatte isin bana nä-

stan i rät linea tills de för ögat försvunno vid
östra horizonten, Phenomenet varade oafbru^

tit öfver 2 goda timar, under hvilken tid be^

ständigt nya lika beskaffade kroppar til milliQr^^

tals i vester upkommo den ena efter den ^n-?

dra oregelbundit och fortsatte sin väg iir^der

beständigt lika förhållande. Intet dån, buUer
eller susande förorsakades af dem i luften, Uti"

der det at dessa kulors fart under passagen

förbi Solen sagtades, sammanlänkades flere a£

dem 3, 6 till 8 stycken i en rad, förenade lik-

som kedje-kulor med et smalt och rakt skaft;

men under den fortsatte hastigare farten blef^

vo desse åter åtskilde och bekomm då hvarde^

ra af dem en efter utseendet 3 a 4 famnars

lång svants efter sig, bredare vid basen der

den förenades med kulan och småningom afta*»

gande till en fiil spits vid ändan. Under far-'

teri
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ten forsvunno efter hand dessa svantsar, son:i

hade samma svarta färg som sjelfva kulan.

Händelsen fogade lyckligtvis så at några
jif dessa kulor nedföllo på närmare afstånd och
blott några alnar ifrån Sekreteraren Knut Gu-
staf Wettermark, som då länge med mycken
lipmärksamhet beskådat phenomenet vid förut-

nämnde By. Vid fallet af dessa kulformige
Kroppar tycktes den svarta färgen småningom
försvinna ju mera de nalkades jorden 3 och de
försvunno nästan alldeles för ögonen till dess

kommo på några famnars afstånd derifrån,

då de åter blefvo märkbara genom åtskilliga

skiftande färgor, alldeles härutinnan liknande

de luftblåsor, som barn pläga roa sig med at

genom rör åstadkomma af såpvattn. Då stäl-

let der en dylik kula nedföll straxt undersök*
tes, blef man icke varse annat än en knapt niär-

Kelig hinna, så tunn och fin som en spindel-

Väf, hvilken likväl ännu skiftade färgor, men
§nart alldeles uptorkades och försvan. Såsom
besynnerligt bör åfven anmärkas, att kulornas

Storlek för ögat icke undergick någon synner-

lig förändrings ty de syntes af samma dimen-

sion både vid up^tigandet från vestra horizon-

ten, som under passagen förbi Solen och| hela

vägen till östra delen af himmeln der de för-

svunno.

Sådant har verkeliga förhållandet varit

med detta phenomén, hvilket hela byens folk

kan intyga. Jag har endast på åsyna vittnens

berättelser^ sins emellan jämförda 3 upsatt ^den-
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na relation derom, och jag kan ej tviila på
sanningen af alla omständigheter dervid^ då de
så enstämmigt upgifvits. Bonden Peter Måns-
sons folk 5 som arbetade ute på marken , voro
de första 5 som sågo phenomenet, och då det
varade så länge blefvo efter hand alla männi-
skor i samma by derpå uppmärksamme^ hvar-
före det icke kunde vara en synvilla , endast
niöjelig hos en eller annan individ.

Till mera kunniges snillen lemnar jag

att utreda orsakerna och phenomenerna vid den-

na händelse; men som en hypothés klanderlöst

må kunna vågas, så torde, må hända, en stark

vindstöt från någon aflägsen bergs- eller skogs-

trakt hafva lossat, samlat och med sig fört nå*

gre förmodeligen vegetabiliske ämnen af gelé-

artad natur, som under passagen genom luften

kanske med tillsattser och genom dess chemi*
ske föreningar dermed formerat srg antingen

i runda glesa massor, eller genom luften och
blåsten blifvit till blåsor formerade, som för ö-

gat blifvit märkbara genom solljusets verkan.

Men hvarföre förlorade Solen sitt sken? och
huru skulle denna otaliga mängd a£ ett dylikt

^åpartarlt eller geiéagtigt ämne kunna alstras

på ett stiiile?

d. if Junii i808«



1 808 5
Aug. Sdj>r. 2

1

9

ForsSk till uppställning och beskrifning å de i

Sverige fundne Arter af Inseä - Sldgtet

TENTHREDO Linn.

Af

CARL FREDRIC FALLEN.

(Fortsåttning,

)

LTDA.

Oj absque lingva. Maxilta compressa, cor-

nea^i apice membranacea, integra. Labium sub-

emarginatum. Antenns setaceae, multiarticuia-

tae. Fahr»

Detta Slägte är i flera afseenden skiljak-

tigt från de förra; ty utom munndeLirne äger

hufvudet en alldeles särskild skapnad. Men i

synnerhet falla antennernas täta och många le-

der (ända till 20) alltid flera än i något af de
föregående 5 lätt i ögonen, samt den nedtryck-

ta bredlagda abdomen, i hvars ända vagina ensi-

formis hos honan väl ej är så tydelig , varan-

de mera korrt. Dock beiinnes det dertiil hö-

rande segment alltid klufvit^ till skillnadsmär-

ke så väl för slägtet, som ifrån dess hannar.

Tibi^ äro ^ spinos^, och stemmata 3,

I. L. ERYTHROCEPHALA cserulea 5 capite

rubro. *Fabr. Piez. 43» i. Tenthredo En t. sys t.

2. 121.
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2. 121. 66. Linn. Fn. if6o. De Geer. fzxiu

Fn* 7i t» 9.

FEMi Antenm oculi et såerarhata nigm
Caput rufum, impresso-punctatunii Corpus ob-

scure caeruleiim, Pectus subhirsiitUiii. Pedes ca*

riiieij hirsuti^ tibiiä f spinösis: ätiticis luteisa

Mås äter öré tibiisqué ähticis liiteis. Paifh

Vari 0 5 maciilä verticis triängtllari caertiÄ

iea^ inter ocuios ii^iie äd baSiH éapidå diiä*

tata*

Anmarkni Honaii ar tamitieiigén sälisyriÉ

sedd i Skåne ^ men Hanneh ännu ökänd» Far,0
tycks häfva hufviid och thorax iilerä ludna |

och blekare vingar ati Fai", Mönne hörändé
till särskild art? Den finneå i Herr Major
Gyllenhals Samlings

L. BETITLA fiifa^ thörädé ätiöqtié nigriå|

alls pällescentibus juxta api^eiii infuscatiS.

Fabr. Piez. 44. g* Ént. syst, 2. 122. 7^*
Lintii Fn* iföf^ De Geer Ins. 2.; 991, t 40*
f* 2I«

Fem. Tota rufö - luteä^ exceptis iiiaculå

^témmatUm, dorso thoracis, mandibulis et anö
nigris* Caput et antenna (in specimine viso) gla»

bra* Jhorax autem bieviter viilosus* AU fla^

trescen*
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Vescentes^ apicem versus macula fusca dilatatai

notat^e. Tibia posticae f spinosse.

Anmärhn. Är nog sällsynt. Hannen o-

känd.

5. L. SYLVATiCA nigra nitida, vertice trans-

versim et longitudinaliter sulcato, antennig scu-

teilo pedibusque fiavis^ alis immaculatis . fu-

«co-nervosis.

Fabr. Piez. 45. 2. Ent. syst. 2. I2I. 67»

Linn. Fn, i^6l. Panz. Fn. 65". (De Geer Ins,

2. tab. 40. f» 23?) Famphilius Latreille Hist^

Nat.

Fem* Statura antecedentis. Antenn/t flave-

ÉCentes immaculatae, apice ssepe pallidiores*

Vertex inaequalis, vix autem impresso-puncta-
tus: foveis duabus oblongis profundiSj alia fo»

Vea transversa antica connexis; praeterea in me-
dio linea obsoleta notatus. Corpus nigrum ni*

tidum: puncto^ thoracis ante alas, scuteilo man-
dibulisque flavis» JPedes flavi^j basi nigri* AU
nitentes^

Var. (3 % antennis basi nigrö - maculatis ^

Vertice flavo- lineolato* Lyda nemorum Fabr»

Piez. 45"* II* Tenthr, Panz. Fn. 84- t. 8»

Mas et Fem. similHma var* a, exceptis no-

tis indicatis. Capitis punctum pone oculos et

lineola pone verticem utiinque flava*

Jnm.
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Anm, Skillnaden mellan dessa vaneteter
ar obetydlig, häist spår ti i gula tekningar äf«

ven giivas på hiifviidet hos var. a, och torde

sannolikt de iefvande individuer af denna art

fceitiinas ännu mer målade.

4. L. LUCORUM nigra; anfennis obscuriSj

'vertice imprr-sso • punctato transversim sulcato

thoraceque flavo-maculatis^ abdominis lateribus

segmen tisque ventralibus flavo-marginatis,

FEiM. Caput punctis et lineolis albo-flavls

pictum, antennis fuscis. Vertex distincte im-

presso-punctatus, foveis, prakter transversam an-

ticam, nullis instructus. Thorax niger, squa»

ma antealari, lineolis anticis punctisque variis

flavis pictus, Abdomen nigrum 5 supra et subtus

in latere flavo-s. albo- marginatum. Segmenta
ventralia in medio quoque aibo-marginata. Pe^

des flavi, basi nigri, femoribus posticis flavissi»

mis, AU pri or is.

Anm, Funnen af Hr Doct Hagström om-
kring Christianstad. Skiljer sig från förra,

hvartil den nära kommer, genom färgen ^ och
i synnerhet genom hufvudets intryckta puncter.

Hannen obekant.

L, POPULT antennis flavis, corpore sub»
tus abdominisque dorso margine albidisj ver-
tice thoraceque nigris albo-variegatis. Fabr.
l'icz. 44, c. Iliu. Syst. 2. 122. 70. Linn. Syst.

2. 927. 44, IJddm. diss, 88»

Mas
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'Mas et Fem. Aniennd pallidse: articulo

ibasali nigro -maculato. Caput album: vertice

iiigro^ albo-maculato, impresso punctato^ in ma*
te siibimmäcuiatö. 'Thorax niger, iobö Jaterali

et squama ante alas pailidis^ ixiacula antica öb^

cordata alba notatus. Ahdomen dorso atrUm^
margiyé, inpriinis vérsué apicenij albiiiti. Cör-

^^us subtus et fröns alba, stemiim magis \rel mi-

nus nigricans, Pedes albi^ femorum latere po-

stict) nigrié AU parum infuscatse^ fiisco-ner-

vosae«

Anm. Arteh distinct^ stor såsom Li éry*

throcephala^ sälsynt*

6. L» FLAvivENTRis nigrå, abdomine flå^

VÖ5 frontis inträ antennas macula pedibusqué
pallidis^ alariim m^edio läte infuscatö. De Geer
Ins. 2. 1040» Sf. fc. 40. f. 22.

iE-Iabitat in Finlandia» I). Schönhem

Fem» Statui^a oliinino pråjcedeiitis» -!^;z-

iennrs. versus apicem fusc^, Cöpi/jf nigrum | iiii-

presso-punctatum, mandibulis et macula inträ an*

tentiaä fläviä. Squama ante alås et scutelli ma»
cula et ahdomen fiava^ Pedes albidi, punctö åd
basin nigro. AU pone mediiim late infuscatse,

iiigrö-nerVossé,

Anm, Skiljes bastigt från förrä ärten ge-

C V. A, HandL UIQvafh ' P nom
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nom öfver-vingarnes breda mörka fläck. Dess
bröst är äfven helt svart.

7. L. cAMPESTRis nigra^ antennis abdomi*
ne pedibusque lutescen tibus j aiis immaculatis.

Fabr. Piez. 4f. g. Ent, syst. 2. 122. 73»
Linn. syst, 2. 927* 46.

Fem. Antenns lutescentes. Caput nigrum:
margine postico^ vittis 2 in foveolis verticis,

punctoque inträ antennas ét oculos albis. Täo-

rax pictus ut in L. populi, Abdomen supra to-

tum flavum^ ano fusco et segmentis ventralibus

in medio nigris. Pedes et femora nigra^ genu-

bus tibiisque flavis. AU immaculat^, fusco-

nervosse.

Mas feminae similis^ at pedes toti et ven-

ter totus lutei; abdominis autem dorsum antice

in medio nigricans. Vitta inträ oculos utrin-

que alba.

Anm, Sannolikt är denna hanne L. pra*

tensu Fabr. Piez, 45-. 10.

§. L. VAFRA corpore albo^ vertice bisulca»

to thoraceque nigro-variegatis.

Fabr. Piez. 44. 6. Ent. syst. 2. 122. 70.

Linn. syst. 2. 927. 45*.

Fem. a. L. populi vix distingvi potest

(saltim in exsiccatis). Antenns tamen fusciores,

vert-ex
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Virtéx et thorax crebrius aibo nigroqiie vätiega^

ta sunt. Praeterea segmenta dorsalia in medio
ttiinime Sunt nigricantia, Corpus enim quoad
maxim am partem albuiu. Pedet pallidi. Ma-
cula sterni nigfa liitida. AU immaculatse» Mas
ignotus,

9* L. BALTÉATA ätra scutéllo älboj verti-

Ce impressö-punctat03 abdomiiiis Segmetito dor-

Sali 4, pedibusque testaceis.

Mas et Fem. Antenna supra fuscae. Cor*

ports color cssruleo ^ ater, Caput distincte inl*

presso-punctatUm^ mandibulis palpisque pallidis.

Thorax glaber^ pUncto ante ålas Scutellöque al-

bis, Abdominis dorsum atrum^ segmentis 4.

non usque ad margines rufo ^ testaceis. Pectus

et sternum in utroque sexu atra^ immaculatu.

Penter ater incisuris pedibusque totis paiii lis.

Ala^ vix maculatasj fiisco-nervosas : puncto cosca*

Ii nigro,

Anmärkn, Ktten upptäckt af Herr Major
Gylienhai i Vestergöthiand*

tö. L. AlbifRöns atra^ veftice scibro-

punctatos frönte alba^ äbdomine pedibusque
pallidiSé

Mas, Antennd basi et subtus pallidse, Ca-

put atrum Vertide scabro piinctatum^ froote ai^

ba* Thorax niger j nitiduSj puncto ante aias

P2 flavo.
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flavo. Åhdomen, et pedes flaVa, immaculata. Pe*

etus totum atrum. AU ante apicem distincte in-

fuscatas^ puncto costaii nigro.*

Anmarhi. Arten upptäckt af Herr Major
Gyllenhal. Honan obekant.

II, L. LATiFRONs albida^ vertice thorace*

que nigris glabris; scutello et fronte dilatata

aibis, abdominis dorso nigro^ versus apicem te»

staceo.

Mas. Antenna pallidse bas i albae. Caput

album. ^^rr^A: niger nitidus^ glaber^, margine
albus. Thorax dorso niger; squama ante alas,

macula antica obcordata scutelioque albis. Ab-

domen supra nigrum ^ segmentis 4. 5-, 6. anoque
testaceis. Pedes et corpus subtus pallida^ ster-

no nigro-variegato. AU aibescentes ante api-

cem leviter infuscatse: puncto costaii paliido.

Femina igno ta.

Var, (3. $ verticis lunulis 4 albis, pectore
toto albo nigioque vario; antennis supra fu-

scis: articulo primo nigro - macuiato. Specie
vix diversus?

Anmärkn. Hörer i afseende på hufvudets
bredd framtill^ med rätta till en särskiJd art

5

till storleken föga mindre än L. vafra, sälls5''nt

sedd i Vestergöthiand. — Arternas sällsynthet

i detta slägte^ och deras förmodade färg - för-

vandling efter döden
3, gör det vanskeligt^ att

sa
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så noga som vederbör, bestämma dem, i syn-

nerhet då ettdera könet fattas vid art - chara*

cterens uttagande. — L. cynosbati Ln. Fn. I5'63.

Fabr. Reaum. L. saltuum, Ln. Fn. iföö. Fabr.

i? flava Ln. Fn. 15^67. Fabr. Reaum. samt
Tenthr. reticulata Ln* Fn. If64. har jag icke

verkommit.
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Forteckmng få de i Sverige vdxande arter af
Lafvarnes familj}

ERIK ACHARIUS,

(Forfsåttning, *)

SoLORINA^ Jpothemm rotundatum immargi«9

natum membrana colorata te-»

qtum, parenchymate ceiluloso^

vesiculifero, Thallus coriaceus

foliac^US,

S, crocea : thallo Iqbato clnnamomeo 3ubtus crq^

ceo venoso^ apotheciis tumidulis,

Lichen croceus Linn.

Växer pS Jor4en S klippor och i skogar uti

Lappland.

S, sa cc ata : thallo lobato cinereO' virescente

$ubtus albidiori fibrillosos apotheciis d^*
Kium saccato-impressis,

Lichen saccatm Linn,

Finnes uppå jorden vid trädens gamla xöttei

i granskap af klippor och berg,

GYALEGTAe Jpothmum orbiculatum immer«
sum in ambitu id marginante e*

Jevatum urceolatum membrana
colorata

*) Se före||en4e m^X^ Qvznal 132*)
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colorata tectum, parenchymate
similari. Thallus crustaceus u«

niformis.

*^G. geoica.: crusta inaequabili subpulveru»

lenta cinerascente^ apotheciis aggregatis con-

coloribus, fundo lutescentej margiiie pulve*

rulento.

Finnes på sandig jord vid kalkbergen pS
ön Gottland.

*G. Vahlenbergiana: crusta leprosa gra*

nulato-pulverulenta cinereo-subvirescentej a-

' potheciis sparsis pallidis^ fundo saturatiori^

margine coarctato-inflexo subrugoso.

På förmultnade mossor och den deraf

upkomne mylla vid bergsklyftorna pl
Lappska fjällarna,

' * G* a t r a t a : crusta tenui subrimosa rugosiu*

scula atra, apotheciis concoloribus ^ margine
elevato integro.

Träffas på klipporna uti Norrska Fin*

marken.

LECIDEA, Apothecium sessile membrans co-

lorata tectum marginatum^ disca

aequabili, parenchymate similari.

Thallus varius, crustaceus, foliace-

us vel stuppeusj uniformis vel ef-

figuratus^

t C a t i 1«
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t G a t i 1 1 a r i ae.. Tmlh crustafeo uniformi

* L. 2 m m e r s a: crusta subcojitigua albida;

potlieciis crassiuscuiis piano - concavis crust;^^

immersis atris marginatis intus albicanllbiis.

Växer på kalHsteri.

Xj. pantosticta: crusta rimosa albo-cineraH

soepfce areoiis pianis^ ^pothecHs tenuibns criH

st2e immersis planis iatis difformibus cooflu-^

entibus subimmarginatis atris intus concolo-

denna är endast följande artförändring

hos oss funnen på stenarne^ som betiicka

hedarne 5 Svälterna Kaiiade^ i Vestet-^

Götiand.

^ Var. "^'spitota: crusta areolato-rimosa in^ua».
biii albicante^ apotheciis crustas adpr^ssj^.

pianis, margine proprio tenui elevatQ thal»

lodem spuriuni subtegente.

* L. p etrs^a: crusta tenui orbiculari tenuissl*-

me rimosa alba^ apotheciis crassis crustse ai-

pressis subconcentiicis atris intus concolori''

• |>US5 margine tumido elevato subpoarctato.

Förekommer på stenar och klippor så väi

af lösare som hårdare gryt.

Va;r. ^ ^xcentricg,: crusta tenui alba nigro subli-^

mitata lineoiisque nigris serpentinis decussa-

ta j apotheciis planiuscuiis irregulariter sparsis.

Växer
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Växer merendels på sandsten. Äfven fun-

nen i Fjällen,

^ calUstea: crusta tenui clnerascente-csesia sub*

limitatas apotheciis minutis turgidis irregula*

iriter sparsis demum elevatis.

Träffas endast på de hårdaste stenarter.

•L. helicopis: crusta rimost) -areolata inäg-

quabili frustulosa cinerascenti-alba 3 apotheci-

is elevatis plano-concaviusculis atris intus

albicantibus, margine thallode spurio subtus
demum prominente subcinctis.

På stenar vid Åltenfjord uti Lappland. Äf^
ven på ön St, Barthelemi i Vest-Indien«

fL, fiimosa! crusta déterminata rimosa aequa-

bili* clnereo-fuligihosa, apotheciis depressiv

planiusculis nigris intiis concoloribus.

Finnes sparsamt pä hårdare stenar och berg*

cechumena: crusta déterminata areola-^

to-rimosa olivaceo- cinerascente3 apotheciis

adpressis planis demum convexis difformibus

litris intus albidis.

Träffas strödd på granit -berg och hårda

klippor.

VsLt\^' athroacarpa: crusta déterminata areolato*

verrucosa giabra fusco-iurida^ apotheciis im-»

inersis planis tenuissime marginatis,

ÄU-
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Älskar samma ställen som den föregående.

'"^ testudinea: crusta determinata ambitu sub-*

radiatOj areolato - rimosa, areolis glabris o-

livaceis, „margine atris3 apotheciis minutis

sessiiibiis^

På Quartz^ hård Spat och Kiselstenar.

*L. lapicida: crusta tartarea rimosa albfda

cinerascente; apotheciis crusta^ subimmersis
demum convexis subconHuentibus atris intus

corneis cinerascenti-nigris.

Är allmän, tillika med följande artföränd-

ringar^ på berg och stenar.

yar. panthertm: crusta albida cinereaque; apo»

theciis crustse immersis planis marginatis coh-

fluentibus.

matricosa: crusta cinereo-fiimosa^ areolis

impressionibus minutis irregularibus nigri-

. cantibus notatis.

™ monticota: crusta^ effusa tenuisslme rimosa

Isevigata glauco-cinerea^"^ apotheciis subsessi*

libus planis,

—
.

" tatypea: crusta effusa tenui granuloso- areo-

lata inaequabilij apotheciis sparsis planis de-

mum convexis subconfluentibus 5 intus nigri*

cantibus»
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* radians: crusfca suborbiculari nigro - limita-

ta alba , areolis rimisque subradiantibuss a*

potheciis sessiixbus concaviusculis ^ inargine

tumido.

Är endast funnen på Lappska Fjällarna.

* cyanea: crusta cinereo - csesia rimosa nigro^

limitataj apotheciis adpressis planis caerule-

Scenti -pruinosiSj margine atro^ intus albican-

tibu§»

^ ^ iUutai crusta rimosiuscula sordide albo-lu«

tescente subpulverulenta, apotheciis sessili*

' bus demum convexis intus albicantibus^ -

^' Uifwphitat crusta areolato-rimulosa cinerea;

apotheciis sessilibus planiuscuiis atris^ intus

albicäntibus.

Jj, atroalba: crusta effusa tennuissime ri-

niosa atra, areolis aliis convexo verrucosis al-

bicmtibus adspersa? apotheciis plano-convexi*

XiscuHs immixtis atris^, intus concoloribus.

Liehen atroalbus. Linn.

Träffas allmänt på större spridda granit*

§tenarp

yar/" concreta: areolis cinereo- glaucescentibus

planiuscuiis anguiosis approximatisj, subicu^

ium atrum subobtegentibus.

Få berg-väggar mindre allmän.
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\ fimhriaia: crusta orbiculari tenui atra, ver-

rucis cinerascentibus^ in ambitu radiato-iim-

briata.

på Quarz och de hårdaste klippor mera
sällsam.

L. atrovirens: crusta effusa tenui atra, are-

olis aliis convexiusculis flavescentibus adsper-

sa5 apotheciis piano -concaviusculis immixtis
atris, intus concoloribus.

Lichen atrovirens, Linn,

Förekommer allmänt på stenar och berg.

iVar. geographica: areolis flavescentibus planis

angulosis subiculum atrum subobtegentibus^
in ambitu atro4imitatis subdecussatisque*

Lichen geograpUcus, Linn/

—r gerontica: areolis convexis albo-pallescen=

tibus passim in subiculo atro congestis rimo*

so-rugosis subpulverulentis.

På kisel- ocli quartz-klippor besynnerligen

i Lappska Fjällarna»

1^, tigillaris: crusta areolata plicato-verru*

cosa glabra flava^ apotheciis in verrucis cru-

stse elevatis subimmersis planis atris, intus

concoloribus, margine elevato tumido integro.

Växer på gamla bjelkar^ trädväggar och
gårdselgårdar.

*L. si-
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*L. silacea: crusta tartarea gyroso-verruco-

sa ruberrima^ apotheciis sessilibus pianis de-

mum convexis difformibus confluentibus atns

intus corneo-nigris.

Finnes på stenar och berg i synnerhet

granit,

Dicksoni: crusta subdeterminata rimo*

sa rugoso-verrucuiosa obscure rubra : apothe- .

ciis sessilibus concaviusculis atris caesioque-

Subpruinosis^ intus corneo-iividis.

Är hos oss sällsam på klippor^ i synnerhet

af Schiffer.

Var. O e d e r i : crusta effusa rinioso-areolata

rugosiuscula subpiilverulenta ochraceo- rubra;

apotheciis minutis sessiiibus disco punctifor»

mi impresso, denmm convexis atris intus

pulveraceis concoloribus.

Merendels på lösa större stenar åt de mest
nordli8:a trakter.

L. m i s c e 11 a : crusta tartarea verrucoso*
areolata albido-c^sia;, areolis granulosis^ a-

potheciis profunde immersis convexis aggrega-
to - conglomeratis submarginatis atris, intus

concoloribus.

Förekommer sällan och på jord som be*

kläder berg, äfven å fjällarne i Dalarne*

* L. d e s e r t o r u m : crusta granulata albo-

cinerascente subpruinosaque granulis sul:;cre-

nulatis^ apotheciis subimmarginatis tumen-

t ibus



'I808> Aug. Sept.

tibus rugosis nigris^ intus pulveraceis lute*

scentibus.

Träffas på de ofrugtbara hedarne- i Dalarneä
ödemarker.

L. s y n o t fl e a : crusta leprosa flocculoso-

granulata in^quabiii atro -virescentCj apothe*

ciis minutis adpressis convexis scabris subim*
marginatis atris^ intus corneis aibidis»

Växer på gammalt träd och gärdesgårdaf.

L. 1 1 g n a r 1 a : crusta leprosä granulato-sub'*

pulveracea rimosiuscula, rufo-fuscaj apothe*

ciis immersis platiis marginatis integerrimis

atris, intus concoloribus.

Finnes på gamla stockar och plankor Som
länge varit utsatte för luftens åverkan.

sanguinaria: crusta rugoso- verrucosa

cinereo-virescente, apotheciis demum co.we*

xis hemisphaericis subtuberculosis atris^ intuss

corneo-nigris stratu inferiori puiveraceo san*

guineo.

Lichen sangmnarius Linn.

På klippor 5 gammalt träd och förtorkade

qvistar och grenar,

L. coniopSj crusta grannlata inaequ^bili al-

bido-cinereaj granulis difformibus sublobatis^

apotheciis cartilagineo-mexnbranaceis subses-

sili-
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silibus planis marginatis glabris atrrs intus

fuscescentibus.

Är funnen på sten och klippor uti Norr-
ska Finmarken.

*L. amylacea: crusta tartarea laeviuscula

subrimosa albissima3 apotheciis adpressis pla-

nis marginatis demum in basi thallode ele-

vatis convexis immarginatis, atris intus con-

coloribus sub disco aibis.

Nog sällsynt hos oss på berg.

*L. confluens: crusta subeffusa rimoso»

areolata sequabili fumoso- cinerea^ apotheciis

sessilibus demum convexis irreguiaribus con-

fluentibus atris^ intus concoloribus_j stratu sub
disco tenui cinerascente»

Finnes tillika med sine artförändringar på
klippor och stenar.

Var.* ochromela: crustas superficie ochracea, sae*

pe rivulis serpentini3 atris decussata limita»

taque.

.— " steriza: crusta nulla^ apotheciis sparsis he-

misphaericis subnitidis.

(Fortsättning i et följande Quartel),
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Hatten köttig eller hinnaktig, naflad eller bä-

garelik ^ med shifuorne merendels nedlöpande^

olika långa ^ nästan torra eller åtminstone utan

färgad saft.

A. ( Omphalea ) giganteus, gregarius ^ ma-
gnus^ pileo carnoso concavo albo subnitido

margine fissili, lamellis decurrentibus exalbi-

do-pallidis^ stipite cylindraceo albo. Sowerk

E. fung. t. 244.

Dennes hatt är ofta mycket stor^ 4— 6 tum
tvärsöfvér^ och liknar til slut en stor skåL
Stundom sitter foten något på sidan. Lameller-

xie äro mycket långa och nedlöparide, blekhvi»

ta 5 men rödletta vid deras fäste å hatten.

Finnas många tillhopa under barrträden^ i syn*^

xierhet somliga år^ och då in på sednaste hösten»
1

A. (Or) pileolarius^ pileo convexiusculo*

umbonato^ demum depresso infundibulifor-

mij

*3 Hit hör utan tTifvel A. androsaceus Likf,

Agaricus (Omphalea) gigantcus.
Stipes I -• 2 - uncialls , solidus, ssepe excentricus, crassitie i-uij-.

ciali, cylindraceus, basi interdum validiori, Isevis aibus, sub
pileo subtomentosus 1. glaber. Pileus inltio convexiuficulus

centro depressus deln planus ooncavus, cyathifortnis (fere

turbinatus), margine parum incurvo tandem reverso saepe fis»

•iJij subcarnosus, diametro 5-6-poll. albus subnitens, La-

mella longissimse, contigwa valde dccurrentes, plerumque S«
natse, &\hx, basi subincarnatae,

A. (O.) pilcolarius.

^fif« cylindraceus , subconlcus, 3-J-poII. crassit. unclali &
ultra, ba$i inflatus bulbiform^S;, solidus, extus subtilissime strl-
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mi 5 margine infIexo_, lamellisque pallide al-

^•^'tidiSj stipite elongato basi bulbiformi. Sow»

fung. t. 61. 52///. h. t. 400.

A. caseus. With. arr. 3. p. 287.

Är en stor att och mer ätt qvarters hög, och
hatten kan få ända till half alns diameter

,

samt blir, ehuru i början försedd med central-

knÖl, omsider skålformig eller som en vid

tratt. Färgen är blek- eller gul- eller brun-

hvit och ibland gråaktig. Innom den vid ro-

ten mycket utsvälda klubblika foten träffas

merendels éii otalig mängd Insektlarver.

Flere växa oftast tillsammans , radtaU^ i skug-

gan under träden på lågländig mark, t. ex. i

Carlbergs trägård i September.

A. (O.) i n v o 1 u t u s 5 pileo carnoso subdepreS-

jso hepatico, margine revoluto tömentoso;

Q 2 lamel-

«U4, pallide 1, flavescente-alblclus , intus aibus carne firma.

Tilcus initio convejtus umbonatus s. dlsco medlo elevatiote,

sensira planior, margine inflexo diam. 4-= 12 polllcari, tan-

dem totus excavatus ^tyathiformis , superficie Isevlssima cori«

«Imili , öbscure albidus 1. luteo-subruifescens opacus non car«

nosus sed siccitate submembraoaceus flavescenti-albiduSi rarU

iis excentricus. Lamdlx decurrentes 4-nataB, discreti» Z*%

lin. lats alblds, margine demum flavicanter»

A, (O.) i II v o 1 u t u s

Sthes solldus 2-3-poli. crass, l-l-uöc. éylmdncuf » s«p6

excentricus imo curvus glaber pallide brunneus 1. Öavesceaf

itrii* 1. maéulis languineis* PUtus e^ayexo^piajsui i©

/
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lamellis dichotomis basi reticulatis
3 stipite

maculato. Psrs. syn, p. 448. Batseh, El. fung»
Cont. I. 39. t. 13. f. II.

A. contiguuso BulL b. t. 240» — 5:76. f. i. JVitk
arr. 3. p. 302* Sowerb, L t. ^(i.

Är en af de störrie skifsvamp^r. Hatten, ofta

ct qvarter bred tvärsöfver, har canel eller gul-

brun färg^ glänsande slät midtpå, rödfläckig

mot kanten som dessutom merendels betäckes

med brunt fint ludd; hvilket, så väl som de
gula och sig utgrenande lamellerne genast ut-

märker svampen. Förekommer i början af O'
etober så väl i barrskogar som vid vägar un*

der träden. Sedd omkring Carlberg,

A. (O.) flaccidus^ gregarius, pileo submem»
branaceo cönvexo umbiiicato tandem subin-

^ fundi-

dultiore depressas^ glaber sublucidus ex nvido-rutUans, qraR»

^©qu§ olivaceiis, ssepe rubro-maculatusi maigine Inr& revo*»

Sut©, pallide ferrugineo-toinentoso i diam. 3 - 6 - uncialis» Te»

snentum subinde plane deest. Zame/Z^ decurrentes, numerO'»

sisslmae flarges in brunneem mutatae, dichotomo -ramosje ad

itipitem in retlculum qvasi confluentes» margine inseqvale»

SHbd@ntat£| fsrius sitnplices.

A. (O.) flacc i ^us.

\
Snpites plures congregati cylindrlci basi incrassati exalbido- to-

Sientosi, solidi sed intus spongiosi, 2-uncIalesi crass. $«-

pe digiti miriimi, albi, PiUus substantia tenuiori siccitate

aubmembranacea » initio convexus sensim disco medlo umbl-

iicatus ex avatus, tandem infundibulum referens, diamet»

Ä»|.polU t«tus glaber ncc viscidus, rubro - castaneus U fla» i
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J

fundibulifprmi fIavo- ferrugineo> lamellis pal-

lidisj stipite albido basi incrassato tomento»

so. Sowerb, f. t. igf.

ben som hos oss finnes är utan tvifvel samma
som Sowerby tecknat, men hvilken Persoon an«

för som Var. af sin A. gitviis (Syn. pag. 448.)
hvarunder han citerar A. cijathiformis FL dan. t*

loii. ; Olikheten emellan figurerne gör att

jag icke vågar anse Fersoons species för samma
som Sowerhys ^ hvilken jag funnit, fastän rar, I

barrskogen kring Carlberg, sent på hösten*

A. (O.) iobatus, gregarius, pileo submem*
branaceo infundibuiiformi sordide cinnamo-

meo, margine lobato flexuoso, lamellis fu«

sco-pallidis3 stipite cylindraceo dilute ferru»

gineo cinereoque. SowerL L t» igö. PerSo

syn. pi 4^0. ' '^^

llU^l^ : ^
•

t& c^^oH no *"^*< n "^i j o
vÄcens, adultus. subfuscus, imargme .fliccldo, levlter deflexdp

indivlso. Lamellx dueurrentes apprdximatisslma; 4-nats ^

pallidae demum fuscidulae, basi interdnin Curcatae, margine ia®

A. (O.) 1 o ba t US.

Stipites gregarii solidi , cylindracei , basi fere angustloroi

poil. crassit. pennse cygnea* , séepé flexuosi subtorti glabern»

ml, pallide ferruginei. Plleu,s non raro exceatrlcus, diametfa

3L-poil. & ultra, prlmum planoconvpxus, dein subinfunéibö«>

liformls ,tenuis sordide diaphanus , margine subrefle^lente pxo-

funde lobatus, lobli difFormibus saepe flexuosis , colpre bgdio I#

cinnamomeo I. fusco-rubro 1, interdum cinereo. Lamella de»

currentes conti|us9 tcnaissime subfurcatae palie«centes tan*

dem subfusc«»
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A. infundibuHformis. BulL h. t. 5^3* Mtk
arr. 3. p. 286. ÉoU, L t. 6I*

Väl känd med sin rundflikiga och inskurna kant

på hatten^ då den blir äldre. Färgen är mör-

kare än på den förra, men tunnheten deli

samma.

Flere träffas tillhopa vexande under träden i

täta plantager i början äf hösten.

A. (O.) dryophyllus^ gregarius, pileo

convexo umbilicato pubescente pallido- albi-

cante centro obscuriore, lamellis pallidis 5

stipite basi subfuscescente. Fers, syn. pag.

4<;'2. Sowerb. f. t. 127. fFith, arr. 3. p. 389*
BulL h. t. 434.

Hatten är aldeles blekhvit med fint nedliggan-

de ludd, i början kupig med central knöl, blir

sedan platt, och särdeles i medelpunkten ned-

tryckt och der mörkare til färgen» Foten är

Vanligt mörkare (rödbrun) nedtill»

Flere sitta gemenligen i knippe tillsammans

liksom A. fascicularisy och finnas om hösten

under

A. (O.) <ir y o p h y 1 1 u

Stlpit&s plures , confertim nascentes 2 - 3 - unciales , crass. pen»

ns anserlns cylindrici fistulosi, glaberrimi sspe flexuosif»

ionglt. fisslles, pallescentes , inferne rutilantes 1. subfuscx»

JPileus i-ii-unc, latus, carnosulus, initio hsemisphaericus

»

möx dllatatus convexo-planus umbone parva » disco central»

in?presso pallide 1. sordide albus medio fuscescens, margine

Ihtegro interdum levissime repando. Lamcllt» 4-nats* basa

rotundatx leviter adnexa; nec decurrentes* pallids albida«
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under löfträd, äfven i trägårdar, samt vexa i-

bland cirkelvis nästan som A. oreades.

A. (O.) farinaceus, pileo subcarnoso umbifi-

- cato subqvamuloso ochraceo • rufo, lamellis

incarnatis demum farinaceis^ Stipite elongato

pileo concolore. Pers. syn, p. 45'3, Sowerb.

f. t. 2o8« BulL h. t. f20. f. k.

Lätt känd af den långa och smala foten och de
köttfärgade mjöliga lameilerne under den röd-

bruna katten, hvilken ung är liksom fjällig 5

.men sedan glänsande slät,

Vexer i bergaktiga skogar bland stenarne^ t. e

i Haga parken. Förekommer i Sept. och Oct.

A. (O. ) fragrans, odoratus , pileo con*

vexiusculo nitido lamellisque albidis 1. exal-

bido • brunneis3 stipite tereti concolore.

Q 4 Pers,

A. (O.) f a r i n a c c u $.

Stipes fistulasus }-4-unc. c radice $ubtuberosa cxalblda, levitfi

tortilis, crass. pennae gallin, striatus sulcatus texturae tenacis

fllamentosse v sxpe iissllis, ferrugineus» Inter sulcos dilutior^

Pileus subcarnosus, obtuse conicus dein convexus umbilicatu»

»

margine Integro subrepando , ochraceo - 1» fusco rufus, centro

dilutlori ; junior villosus 1. subsqvamulosus , adultior niteiss,

Isvis. Lamelltz horizontaliter dentisulo adfixze 2 -4 -nätas itim

tegrs pallide carnese 1. lateritii coloris, farinam cjusd. ind@*

lis fftndentes.

A» (O.) f r a g r a n s.

Stipcs solidus i-2-polI., crass. pennae anser. !. gallins, teretiiii^

Sculus erectus glaber nitldus., colore in brunneum tendente»

Pileus modice convexus, diam. f-i>i--unciali,i margine acuto-^
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Pers. syn. p. 45 _ SowerL f. t. lo* Witk
arn 3. 307-

Mindre kännbar af sin som hös mångä andra
hvita färg, än af dess behagliga lukt som spri*

der sig vidt ikring der den vexer, liknande
vårbrodden eller efter uptorkadt hö.

Vexer ibland gräset och mossorne5 och visat

sig under flere år i Oct. jemte vägen af barr*

skogen nära Carlberg«

(O.) virgin eus , pileo initio claviformi ^

dein convexo, demum piano- depresso niveo
glafaerrimo^ adulto margine striäto, lamellil;-

que candidis decurrentibus venoso-convexis

,

»tipite concolore. Pm. syn. p» 4^6» IVutf.

in Jacq. Misc» 2» lofe L if» L i. Söwerbi L

A. niveus,

inbsiifi^i submembranaeea, superficie nuid* Inltio, totas albu

duss interdum subviresccns, deinde ex pallldo-brunneoque al«

^idus I disco subinde in medio depresso; siccitate obscure

diaphanus unde margine substriatulus e lamellis translucenti«

itiSa Lamells fixas» inseqvales albid» U albido-brunse».

A, (O») vi r g I n c uss

Stipes soHdus t-i-uncialis » erass. peflnac corvi & ultra terctiti^

sculus sub pileo latior saepe curvus, albus. •—~ PiUus juniof

fiemisphsericus , setate convexus demum planus disco interdum

depresso, inversus marginibus erectis, diam. ;f-i-unc. succu«

lentus subdiaphanus niveus, L eburneus , glaberritous , adultioy

»arginem vcrsus striatulus. Substantia interiör firma, albs.

Lamelltz dccurrentes, g«miflatae candidas, intu* reticulo qvaä
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A. niveus. IFäk au. 3. p. 146. Sch^ff. t U
232.

A. eburneus. Bott. f. t, 4.

A, ericeus. ButL h. t. i88«

Är en mindre skifsvamp, med hatt af nog om-

bytlig form från nästan klotrund til skälig, ski-

nande och mycket hvit äfven som svampen»

inre spänstiga sega väsende.

Är icke sällsam om hösten bland mossorne på
öpna, magra hedar,

A. (O.) dealbatus^ gregarius, pileo convexiu»

sculo dcmum piano depresso aqvose niveo ^

margine repando lobato plicatoque membra-
naceo 5 iamellis subdecurrentibus ftipiteijue

pallide albis. Sowerb, f. t 123. ^

Liknar mycket A. fragrans, men vexer många
tilsammans och hatten är kupigare, gråhvitare^

ojemn och rundflikig i kanten som ger den et

prydligt, utseende^ m^n är aideles utan den
lukt som A. fragrans äger»

Q f Träffai

A. (O.) dcalbatus,

Stipitts gregarli unciales 8e sesqviunciales , cylindraeei, crasiiti©

penna galUn. farcti medulla nivea sponglosa , elastici, sapi;

curvati. PlUus primum modice convexus dein planus aqvoss

lidiaphano-albldis , 1. cinerascens , nec nitidus, carnosus , diam.

é-x-unc, centro depresso, margine valde repando sublobat®

I, pllcato parum inflexo membracaceo flaccido. LameUx sub-

f
decurrentes, 4-nat3E , contiguée candid«, Fungus demum f<ére

dtliquescit, colore noji miUato,
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Träffas på jordhögar, nä^a rutnade plankor om
hösten , likväl något sällan. Den jag funnit

är, som det händer, dubbelt större än Sowerhys

figur.

A. (O.) t a r d u s , pileo convexo piano subin-

fundibuliformi , margine inflexo , umbrino
brunneo, lamellis cinereo-albidis, stipite ela-

Stico ciHcreo albo-striato. Pers. Syn. p. 461»

VailL bot. par. t. 14. f. 1-^3.

A» infundibuliformis. Leys. fl. Hallens.

A. sericeus. Plan. fung. Erfurt. p, 73.

A, sordidus. Dicks. Cr. Brit* i. 16. U S\ f. !•

Sowerh. f. t. 363.

A. cyathiformis. ButL h. t. f7f. f. iti. m, t*

fös. f. I.

Igenkännes af sin reguliera form, äfven som af

den egna mörka färgen. Är en af de sednaste

svampar som visa sig om hösten ända in i Nov.
och vexer ensam på öpna bergiga trakter ibland

det låga gräset. Har mycken likhet med Me-
rulius umbonatus* Pers. (Agar. muscoides Wulf.)

som är äfven inländsk.

A. (O.)

A« (O.) t a r d u s.

Stlpis sesqviuncialls , solidas sed meduHa sponglosa' albida far*-

ctus, cylindricus, basi infima subbulbosus, cinereus, longitu-

dlnallter albo-striatus, elastlcus, PiUus i-i-poll. latus , pla-

;io-convexus , disco sensim excavatus cyathiformis, margine

parum inflexo, glaberrlmus umbrino-brunnéus I. nigresccns,

tamellx fixa», distinctae 4-nataB I, S-natse, crassiuscula; csna^i

yeo-albidas 1. gIauco-brunne«.
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A. (O.) rotula, caespitosus albus, pileo pli-

cato, lamellis uniformibus collario stipitem

cingente insertis; stipite nigrescente. Pers.

syn. p. 467. Scop, caru. 2. p. 1^:69. Sowerb»

fung. t. Qf.

A. androsaceus. Butl. t. ^69. f. 3*

,^A* nigripes. Schrad. spic, p. 129. Fl. dan, t»

'f*ii34» f. I. Merulius collariatus. WitL arr,

4. p. 148.

Har stundom blifvit misstagen för A. androsa*

ceus. Linn. som den också liknar, men är något
Större 5 hvitare, mindre varaktig, och lameller-

ne icke lastade vid foten» Träffas redan i

Aug. i skuggan af häckar på gamla torra half*

multnade qvistar, flere ofta på en gemensam
rottråd förenade.

A* O.) epiphyllus, gregarius, parvus, al-

bus pileo membranaceo convexo demum um-
bilicatp^

A. (O.) r o t u 1 a»

fistulosus (plures sape e radiculo repente}» 2-5-uncIatIs;

crassltie aciculae, pileatus , superne albldus, inferne fuscus !•

nigrxcans. Pileus convexus , plicatus , membranaceus albus

diam» f-^-pollicari , margine subcrenulatus, Lamella. liberÄp

collario stipitem sub pileo cingente inserts» simplices 12— li^
alblds, State flavescentes.f

A. (O.) e p i p h y 1 I u s.

Stipes Astulosus , tenuissimus , i-l-uncialls, sub pileo albidus»

inferne niger , l«vis 1. subvelutinus. Pileus convexus , ib«

terdum umbilicatus , diam. f-^^--unciali , laevis , margine inte«

ger, candidus', membranaceus, Lamella- rarae, 8— 10, levitef

decurrentes, albids» simplices e substantia pilel C^t^videtur)
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bilicato, lamellis subdecurrentibus discretisj

stipite nigrescente. Pers, ?ynvp. 468.

A. squamuia. Batsch, El. Conl. i, p. 9^, f.

84. Sowerb, f, t. 93.

A. lacteus. BulL h. t. 6or. f. 2.

Merulius squamuia. /Fuf^, arr. 4. p, ifi.

Har utseende af den förra, men hatten är al-

ideles slät och lameilerne både vidfästade och
något nedlöpande på foten.

Finnes om hösten icke sällan vexande på och
ibland de nedfallne iöfven af bok och andra
löfträd«

Å. (O.) fibula, parvus, pileo convexulo um*
bilicato aurantiaco 3 lamellis decurrentibus

pallidionbuSj stipite aciculari concolore. Pers^

syn. p. 471. SowerL f. t. 4f. ButL h. t. ffQ.
. A* parvus. IVitk arr, 3* p. 347,

'Ofta icke större än en liten knappnål^ men öf«

^erträffar ibland A. androsaceus; til färgen stun-

dom hel och hållen brandgul, likväl blekare

med åldren<, Ses på öpna hedar ibland gräset

1 Octoben

XL P L E tX^

A. (O.) fibula.

J^jfi;>^i fistulosus, f. i-uncialis, crass, aciculae, teres, pallldus r

• luteus 1. aurantiacus. PiUus in junioribus hemlsphaericus con-

vexus , centro demum depresso, mtfglne striatulus, diam^

i-i-unciali , luteus- I. aurantiacus, xtate. albescens. Li^tlU
decurrentes, a^nafte^ pallidae h aurantiac» ^ discretsp.
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XL P L E u R q P u s: Foten är bar, fästad utom
medelpunkten af hatten eller på sidan, ellei'

felar den aldeies. Hatten köttig, nedtryckt

inéd> . hel eller haif (diaiidiatus

)

A. (P.) ulmarius, imbricato-gregarius^ pi-

leo carnoso latissimo sordide albo 1. palle-

scente, lamellis latis subemarginato-adnexis^

stipite exccntrico. Pers, syn. p. 473. SowerL

f. t, 67. — BulL h, t. fl o.

Flere sitta tilsammans med hattarne horizontelt

liksom taktegel öfver hvarandra på deras upåt

böjda fot. Hatten är köttig, ofta qvartersbred,

blekhvit, grå och ibland stiimig och spricker

med åldren. Lukten är vämjaktig, nästan som
Datura stramonii.

Ehuru den skall vexa i synnerhet på almar^

har jag funnit den, flere tilhopa, på en gam-

mal stam af Poppel (Populus nigra), sent om
hösten*

A. (P.)

^} Af denns afddnicg finnes ingen i El. Stcg. mer in

alntus*

A. ( P. ) u I m a r i u s«

Gregarius^ Stipites e radice oblique adsurgentes ^ curvati, cy»

lindrici, crass. poll, sub piUo paullo angustiores, solidis»

iong: 5-4-poll. excentricij, intus spongloso-albidi» extu8

cxalbldo 1= pallide-tomentosi , subinde nudi. -

—

Pilet imbrics-

tim crescentes, horizontales, convexl, margine defiexo demuia

patente, jetate fissia , diam, usque ad semipedalem. Coiof

sordide albus in pailidum vergens, substantia inter, niveas

ciassa. LamelU fixae, angulo recto assurgenteSj hinc basi lat*

dente qvasi obtusQ^ coloje albo, setate flave$cef%t€$<
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A. ( P.) o s t r e a t u s, fasciculato - imbrlcafusj

pileo convexo dimidiato fuscescente^ lamellis

albis decurrentibus basin versus convexis^
stipite brevissimo laterali. Pers, syn. p, 477.
Curt fl. Lond. t. 216. fFith, am 3, p. 3gg,

, Jacq. fl, austr. t. 104. Sowerb, f. t. 241.

Då svampen börjar ^ är hatten liten , hemisph^irisk

och med kort fot^ med tiden försvinner denna,

och hattarne flatare och nästan njurformige ve-

xa' hvarftals öfver hvarandra. Färgen är stundom
mörkare och i grönt eller blått stötande, hvil-

ket äfven Sowerbys figur utvisar.

Träffas på gamla trädstammar om hösten.
'

A. (P.) sali gnus, aggregatus j pileo cotive*

XO 5 subinde lobato horizontali ochraceo-brun-

nea,

A. (P.) os treatus»

Stipites plures, ssplus cöaliti, iatejrafes, vxx tinciaies crasf

semipollicari solidi albescentes fusco - punctulati pubescenJes^

tenaces, elastlci. Pilci imbrlcatim contigui , horizontales he-

laisphaerlco-subreniform&s convexi, diam. transversali i-j-poiL

a stipite ad märg, ant. é-2--l:-poll. ,
margine deflexo subinfle-

xoque acuto , subfus%i 1. ex violaceo 1. viridi -nigrlcantes»

prope stipites sordide albldi glabri, recentes viscidi 1. gluts-

nosi, LameLU vlx decurrentes S - nat» basi connexK, coa-

tigus subiacumbentes , latiusculs candid£&,

A, (P.) S ai i g n US,

Fungus aggregatus. Stipes (si adest) l-6-polL solidas, dlfför^.

mis, curvus 1. flexuosus in fissuris arbor. moribund. profund^r

penetrans albolutescens tomentosus, diam. saepe unciali. PiUus

(non rarosessilis) låtit, i-6-poll. hemlsphaericus , convexus»

$ubcori^ceus , subinde lobatus, lobis dlfformlbus, ochraceo-

bruflneus L subinde albldus, glaber subnitens, margine inflt*
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neo^ lamellis subdecurrentibus pallide-albidis ^

stipite laterali albo- tomentoso. Pers. syn. p.

478. Trattinick Ostreichs Schväni. 4. f. g.

A. ochraceus. Jacq, misc. 2. IIO. 7. 16. f. 2.—
Hoffm. abbild. 3. 29.

^ A. dimidiatus -Öm//.?

Sitta äfven många (20—40) tiisamnians. Finnes

både med och utan fot, och hatten så väl hel

som flikig 3 från 2—6 tum tvärsöfver. Färgen

varierar än gulbrun än aldeles ipörkgrå. Tor-

kad, blir svampen läderlik, Vexer raäst på ut*

dödda träd, i synnerhet pilar — om hösten,

men finnes också om vintren och om våren.

En aldeles hvit afart förekommer, hvilkeni,

kanske, rättare må utgöra et egit species.

A. (P.) mollis, gregarius, mollis, subacaulis^

pileo laterali convexo obovato glabro pallide

ochraceo, lamellis pallidis demum aqvose
cinnamomeis. Pers. syn. p. 480. Dicks, Cr.

fasc. ,1. 7,. Schaff. f, t, 213. Sowerb. f. t. 98»

' ^ ' Är

ctente tenuissimo, strlatulo, Garo alba, tenax, — Lamellat

subdecurrentes, longitud. varia, irregulares , longiores basi

divisae, .pajllde albae , latae crassse, marg. rublcunde 1. fusco»

glauc^s^entes , ad extremum iimbum pUel exeuntes valdd attc^

auat£*

A. (P.) mollis.

plUi subsessiles , subinde solitarii , laterall-homontales , convexlp

glabfi , Iseves, radicem versus attenuati, flabelliformes obo-
' vati, färius lobati , diam. i-2-poll. margine incurvati, mol-

les -flaccidi glabri, colote ochreae s. argillse triste flaventis»

juniores dllute -ferrugineo - tomentosi. Garo fungosa alba

»

nec tenax, substantia annua nec perennanti. Lem^lU ia
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Är til storleken mindre än den föregående ,
och kännes af sin mjukhet och blekgula färg.

Den vexer utan fot, och förekommer i Sept.,
äfven sednare^ på gamla trädstammar, särdeles
pilan

Ae (P.) stypticus, cespitosusj pileo postice
emarginato, alutaceo subfarinaceo subcoria*
ceo3- lamellis fusco-luteis saepe connexis, sti-

pite brevissimo laterali adscendente , sub pi-

leo latiore* Fers, syn, p. 481. Bull h. U
140.

A. semipetiolatus Schaff. L L 2o8« Lightf fl.

scot. 2. 1030.

A. flabelliformis. Sowerk f. t log. Wulf in

Jacq. ColL I. p. 341.
A, betulinus. BoU, t t. 72. A, lateralis. Hudf^

Vexa många öfver hvarandra med korta stipi»

tes och njurformiga hattar^ ibland åfvanpå con-

cavä, och af seg sammansättning. Färgen lik*

nar den af gulbrunt sämsk och ytan är liksom

mjölig. Smaken 5 i början sötaktig, kännes ef-

teråt något sammandragande.
Fin*

sm pUei eonvergentesj non corlaceae nec rIgldjE, sed mel-

tés albidse» margine cinerascentes , tandem f arte cönvexa pl«-

lei concolores ochrese I. pallide brunneae,

A. (P.) s t y p t i c u s.

$tifftte$ ssEpe basi coalescentes :f -^'^unciales, crassltie penn»

gallin, teretes, soHdl, sub pjeo paulullum dilatati, adscen-

dentes, PiUl semicirculares, reniform-fs, convexiuscull , di»

ametr, i-i-poU., margine deflexo ^ntegrö striatulo, centro

supra parum concavi, tenues, superficle Isvi subfatinacea
^

fsllids ochracea (qvast alutie}, atats sdultiere fascia sermien»

I



Finnes om sena hösten äfven und;;r vintern på
äfhuggna trädstubbar 3 men är icke allmän.

A, (P.) n i d U i a n s, gregarius^ pileo dimidiato
sessiii subrenifornu subcoriaceo margine sxpc
lobato y tomentoso • flavo^ lamellis subdecur-
rentibus aurantiacis. Pers. syn. p. 432. I-

con* et dcscr. fung» p. 19. t. g- 4-

Yngre ar den nästan halfklotrund och up- och

ned-vänd; äldre blir den plattare och njurfor-

mig, sällan en tum bred, men spänstig och

seg. Den ser täck ut. Ytan är blekgul och
sammetsludden, och stundom brandgul liksom
lamellerne. Fäster sig horizontelt, hoptals 5

på halfrutna nedliggande barrträd, och finnes i

Octob. och Nov.

K.V.A.Handl IFQyart. ti . A.

culafl una alterave cortcolore n,6tata. Substantii corlaeeO"

carnosa. Lamella \\x decurrcntcs , numcrpisB, S-nat®, te*

fiulssimx, inter se allqvando coiineélentes , fusco^Iutes 1. «-

chracex h cinnamomes.

A. (P.) n i d u 1 4 n s.

PiUi sublnde solltarii 1. plures iittbificatl , horlzöntallter tCssilcs,

juniores resupinati ,
sttbhemispharlGO-convexJ, baSi brevissj»

ma angustiore, mafgine Inflexo itttegro; ädtiltiores oitinin«>

tessiles , dilatati rcnlformes planiusculi, ihargins äcuto s£pe

varie inciso lobatoque. Color pallidufi » ifl aurantlacam vet-

geas^ ^uperfiéie triolli tomentosa» subStantia subcoriacea, at

tion riglda Aec fragilas. LametU ivj^^cuzientoi t latlusculs

lutee t iunntlacc.
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A. (P.) m i t i gregariiis, subiiiibricatiis totus

candidus, piieo ciiinidiato subrenifornii sub-

carnoso glabcrriino, lamellis . dccurrentibus

denuim fin vesc- lUibiis j
stipite hoiizontali ab-

breviato apice latiusculo. Pers. syn. p. 48I.

Obs. myc, 1. p. ^4. T. 5-. f. 3.

Är iiten med köttig hatt som är aldeles slät

,

livit och opak. Torkad gulnar den, äfven som
de åldrade Irmellerne. Foten ^ såsom mycket
kort 5 märkes ofta icke. Denne art liknar A.
variahilis (se nedan! öre"), men skiljer sig me-
delst den horizontela foten ^ och aideies släta

hatten.

Vexer på ruttnande trädqvistar^ mäst Lind och
och finnes äfven vintertiden,

A. (P.) s p a t h u 1 a t u s 5 erectusj spatulasfpr-

mis^ pileo alutaceo- paliido , disco sqvamu-
I0SO5

A. (P.) m i t i s.

Stlpes brevis, horizotali situ piIco junftus, superne dilatatus,

compresslusculus albus. PlUus ^'-f-uncije diametro, orbicu-

larl-renlformis , sa?pe ere£lus, subcarnosus, tenuls , supra gla-

berrimus nitens candidus. Lamells libers, non decurrentes

,

pallidse, »eiate fuscescentes,

A. (P.) s p a t h u 1 .1 1 u s.

Stipcs poUicaris , er^^liis coirpressiusculus basi angustior, sul-

catus subvlllosus, alhcscens. FiUus e stipite sensim dllatato

spathuhuformis dimidiatus , disco sqvamuloso subdepressus ,

lat. i-2-unciali, margine deflexo leviter sulcato; colore alu-

taceo-pal!;dus. siib.stantia spongiosa; ' Lamelliz valde decurren-
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I0SO5 larnellis decurrentibus pallidis
} stipite

canaliculato - perpendiculari. Pers. syn. p.

479. Obs. Myc. I. ^f. 7. I. f. 4. (A, anomalus).

Utmärkt för sin iipräta ställning och hattens

form. Är en ibland de sällsammare slag, ve^

;cande på marken bland gräset i skogstrakter.

Jag har sedt den vid Stockholm, och Professor

AcHARius i negdeh af Vadstena.

A. (P.) v a r i a b i 1 i s 5
gregariiis; pileo sub*

sessilij cordato • suborbiculari, inargine re-

pando, candido subtomentoso k furiuraceo

,

lamellis pallidis demum lateritiis. Pers.^yu,

p. 483.

A. hiv^eus. Jacq, flor. Austr. t. 288« Sotverb,

f. t. 97.

A, sessilis. Bult. h. t. i5'2.

Kommer när till A. mttis (se ofvanf.)? men är

något större, vanligen utan fot, och hatten

mer skinaktig, och liksom ludden eller betäckt

med ett hvitt mjöl. Den är likväl mycket för-

R 2 än der Iig

tes, contlgu», pileo concolores. Specles, situ & forma ad-

modum insoiitis, imprimis notabilis!

A. (P.) va r i a b i Ii s.

Fungus gregarius , subscssilis, sed non imbricatim crescens,

Stipes (si adest, ut in prima ®tate ) lateralis, brevissjmus

>Ix lin. crassus , teres, niveus. PiUus adultior omnino ses-

silis, horlzontalis 1. sublnde erectus , diam. poU. 1. infra,

suborbiculari - rcniformis ieviter convexus, margine repando ,

niveus, furfure concolore adspersus, substantia tenni exsuc-

ca, LamsUct tenemm* , 4~nat«, pallidie demum ex cinna-

momee-rufx.
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änderlig och visar sig stundom med en kort

iot på sidan. Hatten träffas ibland flikig.

Svampen är rar och vexer på ruttnade träd"

stubbar.

A. (P. ) epjgaeus, parvus, pileo reniformi
- conv^exo subrepando aqvose cinereo-diaphano y

lamellis decurrentibus cin^reis^ stipite late*

rali adscendente albido-villoso. Pers, syn, p,

484-

A. treniulus. Sowerb, f, t. 242. Sch/sff, t. 224.

Hatten är tunn, saftig och genomskinlig, men
torr hvittnar den. Ofta är han knapt tum
tvärBÖfver. Lamellerna mörkna omsider_, och

svampen uplöses. Vexer ibland mossor på jor-

den , liksom, och då och då ihop med 5 Meru-

Hus muscigenus ^ vid slutet af October.

A, (P.) cpig«us.

Stlpes lateralis, ungvicularls, eras», linefc» terctiusculus , sub

plleo incrassatus, faretus
^
diaphanus, vUlosuitis. PiUus

uncialis > Initio hemisphzricus dein reriiformIs« centro depres-

sus, margxne subrepando inflexo clnereus, totu$ pellucidus,

Siccus albescens. Lamilla. dccurrentes, versu* medium blfi-

margine undulatae, colore pilei , siccitate nigricantes.

¥unglllus humiditate demum dellqvesclt» Varietas major •

yallidior , lamellis distjngtioribus, intcxdum provenit.
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Förteckning fä de i Sverige växande arter af

L afv ar ne s familj i

af

ERIK ACHARIUS.

(Fortsåttning. *)

* JLJ KCiDEA parasema: crusta tenul sub-

membranacea alba cinerascente nigro limita-

ta demum effusa subgranulata 3 apotheciis

planiusculis Sessilibus marginatis atris, intus

corneo-atris.

Träffas allmänt på träds och buskars gre-

nar å den slätare barken , samt på gam-
malt trä under hvarjehanda förändringar,

ganska sällan på stena^r och berg.

Var, Umitata: crusta lasviuscula, demum rimo-

so-granulata] cinerascente nigro -sublimitataj

apotheciis confertis tandem convexiusculis»

-— etaochroma: crusta sublimitata *rugoso • gra-

nulata rimosaque pallido-virescente^ apothe-
ciis demum convexiusculis.

atJiroa: crusta insequabili rugosa cinerea^

apotheciis confertis elevatis convexiusculis

crusta
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crusta ad basin prominente demum cinctis»

—

rå Ask.

'— rugulosa: crusta subeffusa rimoso-rugosa
grahuiata inasquabili; apotheciis adpresso-sub-

iiiiinersis demum convexis irregulaiibus sub-

coiifluentibus giomeratisque.

^~ punctata: crusta tenui subeffusa laevigata

albi et glaucescente, apotheciis demum con-

vexiusculis räiius sparsis integerrimis.

microcarpa: crusta effusa tenui membrana-
^ea lievigata passim subgranulata albo - cine-

rascente^ apotheciis minutis sparsis concaviu'

scu[i>. — På Granar och Tallar.

myriocarpa: crusta subeffusa inaequabili sor«

dide cinerea^ apotheciis minutis confertissimis

piano- convexis demum subgiobosis. ~ På

gammalt trä.

— * saprophila: crusta subnulla; apotheciis pla»

nis demum convexis, majoribus sparsis passim-

que aggregatis» — På ruttna Pilstubbar.

• L. d r y i n a : crusta effusa subcontigua sub-

pulverulenta alba, apotheciis minutis subgio-

bosis demum planiusculis adpressis atris tan-

dem rugosis irregularibus atris, intus carno-

sis cinereo ' fuscis.

På barken af gamla Ekstammar så väl som
dess artförändring

:

Var.
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Var. * lilacina : crusta tenni contigua albo-cine-

f rascente liiacina determinata nigro-limitata

:

apotheciis ininutissiiiiis.

* L. a i t e m a : crusta leprosa pulverulenta pal-

Jide sulphurea, apotheciis subimmarginatis

demum hemisphasricis subpapillatis conflaeii-

tibusque rtris, intus sordide albis.

T/affas' sällsamt på gärdesgårdar och trä-

väggar.

*L. m u s c o r u m : crusta tenui subpulverulenta

albicante; apotheciis planis marginatis de-

mum hemisphaericis confluentibus atris, intus

sordide albicantibus.

Växer på blotta jorden men merendels på
förmultnade bladmossor.

Y2LV.
'''' geochroa: crusta leproso - tartarea crassa

rnolli glebulosa sordide clnerea^ apotheciis

planis demum congestis confluentibus conve-
xis magnis irregularibus immarginatis.

*L. citrinella: crusta leprosa granuloso-
pulverulenta virescenti - flava^ apotheciis ses-

silibus marginatis demum convexis atris, in-

tus concoloribus.

Förekommer sällsamt, så väl som dess föl-

jande artföräudring, på jord af förvand-
lade mossor vid berg.

Van
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Yhr, " skabrösa: crusta effusa tenuissima pulve
rulenta JiUeo • virescente; apotheciis convexis
scabris.

L. u 1 i g i n o s a : crusta grktiulosä ferrugineo-

fusca ; apotheciis ininutis adprcssis margina-
tis cQfivcxiis confertis atris intus concoloribu^.

Växer uppu blotta jorden på sumpiga stäl*

len. o • .

VviW*^ humosa: crusta fusco-atra;. apotheciis con-

coioribus.

* L. d o 1 o s a : crusta subgranulato -pulverulen-

ta cinereo - virescente ; a])Otheciis planis de-

uuun flexuosis convexis 5 uiargine evanescente

atris, intus concoloribus.

Är funnen på Granbark vid Sodankyle i

Lappland.

Var. roharnea : crusta cinereo • ru£o - virescen-

te, apotheciis niinutis subimmersis confertis

scabridis irregularibus.

På gamla barken af Ekar.

L. alba: crusta subdeterminata membranacea
subrimosa albida pulvere conglomerato cine-

reo vel viridi - lacteo conspersa, apotheciiJi

minutis adprcssis planis atris.

Bysfus lactea ? Linn. .

Bekläder barken på åldrige BoR • Ask ock
Qch AvSpstammar.
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*L. speirea: crusta tartarea deterniinata sub-

contigua albissima^ apotheciis adpressis albo-

pruinosis demum convexis nigris nudis in

basi thallode submarginante clevatis, intus

, atris vStratu sub disco cinerascente.

Förekommer bär ocb dcär på stenar och
klippCM*. r

L. e p i p o 1 i a : crusta tartarea determinata

rimoso -areolata candiiia, areolis tumentibus
insequabili; apotheciis sessilibus hemisphjEri-

cis cassio-pruinosis, intus atris^ inargine pro*

prio baseos tenui persistente.

Träffas merendels på kalkbeklädningen af

gamla murar och stenar,

*L. corticola: crusta subtartarea granUla*

to -areolata inasquabili albissimas apotheciis

minutis subimmersis cajsio-pruinosis demum
subglobosis immarginatis nudis atris , intus

cinerascentibus»

På barken af gamla trädstammar , såsom

på Ek, Ask, Alm, Pil m. fl.

* L. D i 1 1 e n i a n aT crusta tartarea plicato»

gyrosa granulata molli rosea^ apotheciis ses-

silibus planiusculis nigris caesio • pruinosis ^

inargine nudo atro tumidulo.

Är hittils blott funnen hos oss på sten i

bergskrefvor vid Norrköping,

Rf *'L.^hl
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* L. a b i e t i n a : crusta effusa tenuissima lac-

vjgata glaucescente; apotheciis subsessilibus

planis nigris glauco-pruinosis, margine ele-

vato tumido.

Finnes sällsamt å den fjälliga barken på
granstammar.

$ .

L. a 1 b o - c as r url e s c e n s : crusta tartarea

contigua aeqaabili alba; apotheciis elevatis

planis atris caerulescenti > pruinosis, margine

libero demum flexuoso nigro nudo.

Nog sällsynt på bergsklyftor.

L, alabastrina: crusta tenui leprosa al-

ba 5 apotheciis piano - convexis concoloribus

integerriniis.

Ar endast hos oss funnen under dess

tvänne följande artförändringar.

Var. rosetta: crusta tenui cinerascente^ apothe-

ciis piano- conve^iuscuiis roseis^ margine di-

Intiori. \

På stubbar af Bok och Björk som bibehållit

barken.

„ anceps: crusta tenui subleprosa virescente^

apotheciis carneis tandem obscure rufis, mar-
gine dilutiori depresso.

På barken af Tail , merendels ned vid roten.

L. i c m a-
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L. jcmadophila: crusta granulosa in^qua-

bili albo- virescente; apotheciis subsessiiybus

planis carneis demum convexiusculis margine
•. tenui flexuoso. — Lichn irmadophila, Linn.

SuppL

Växer på fugtiga ställen merendels uppå
Rödmossan (Sphagn. palustre.)

Var. ^ruginosa: crusta sublimitata subrimulo-

sa granulata cinereo-glauca subvirescente^ a-

potheciis planis ilexuosis carneis.

På sumpiga orter å trädstubbar och ruttit

trä.

^ L. Ehrhartiana: crusta rimosa rugoso-

plicata granulata alba subvirescente *, apothet

ciis subsessilibus planis demum con^^exiuscu-

lis flexuosis difformibus conglomeratis flave-

scentibus.

Finnes på barken af Ekar, Lindar och på
gammalt trä.

Var. polytropa: crusta rimoso- areolata sordide

flavo-virescentej apotheciis demum subglobo-

sis conglomeratis immarginatis carneo - flave-

scentibus.

Förekommer endast på berg och stenar.

L. 1 u t e o 1 a : crusta tenuissime gmnulata

cinereo-virescente, apotheciis sessilibus con-

vexiusculis fuscescente • luteolis.

Träffas
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Träffas på gammal bark a£ Bok, Lön',
Alm, Pil m. fl.

Var. ruhella crusta albido - flavescente subci»

nereaque, apotheciis dilute rubellis margine
pallidioribus.

erystbe.^ crusta flocculoso-subpulveracea sor*

dide aeruginosa; apotheciis minutis convexiu*

sculis lividis demum fuscescentibus.

På ruttit trä å fugtiga ställen liksom den
följande artförändringen.

— ^ hypopta: crusta tenui ruguloso» subgranula-

ta inasquabili cinereo-fusca, apotheciis piano*

convexiusculis subimmarginatis nigro-fuscis.

^ arceutina.^ crusta tenuissima laevigata nuda
cincreo-exalbida; apotheciis luteo-fuscis de-

mum convexis fusco- nigris, margine evanido.

På gamla Enestubbar.

L. v e r n a 1 i s : crusta tenuissima albo-virescen»

te; apotheciis subimmarginatis demum sub«

globosis confertis conglomeratis fusco- rubel-

lis. . Lichen ventalis LiNN.

Finnes på mossor, hvilka dess tunna skor*

pa bekläder.

Var. ^ spk^roidås : crusta cinereo-virescente sub«

pulverulenta; apotheciis demum globosis con-

glomeratis albo-incarnatis.

På mossor och trädens bark.

L. f u s c o • 1 u t e a : crusta granulata aiba,

granulis conglomeratis sublobatis, apoth. pla-

nis
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^ niS lufeo- rufis^ margine tenni elevato subinde

flexuoso^ demum confluentibiis cbscure rufis.

Växer på jorden och på lörmultnade mos-

sarj hos oss endast funnen i Lappland.

L, atrorufa: crusta submembranacea con-

tigua cinerascenti-lurida 3 apotheciis subini»

niarginatis demum convexis ditTormibus con-

fluentibus gibbosiusculis fusco-atris.

Endast under följande artförändring är deiine

ännu hos oss funnen på jorden i bergssprickor.

Var. squarosa: crusta squamoso -subimbricata

inaequabili, squamulis sublobatis^ apotheciis

gibbosis sparsis subsimplicibus.

• L. viridescens: crusta tenni granulosa

^eruginoso-viridij apotheciis convexis rugosis

irregularibus confluentibus fusco-nigricantibus.

Förekommer på multnade trädsstubbar.

*L-icmalea: crusta tenuissime granulata

saturate viridi, apotheciis convexis margina*

tis nigro-fuscis.

Växer på blotta jorden nog sällsynt.

*L. panteola: crusta areolato- verrucosa ci»

nerea fusco-variegata ; apotheciis depressis

plano-concavis marginatife nigro-fuscls.

Träffas här och der på granitberg i Öster-
götland.

•L. quernea: crusta leprosa granulato-farf-

aosa dilute^fusco-flavescentes apotheciis sub-

ira-
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iminersis denuini convexis immarginatis fu*

scis nigrisque.

Sällsam på barken af gamla Ekstammar,

* L. c i n e r e o - f 11 s c a : crusta tenui sabrimo«»

sa inaeqiiabili albo-cinerea ; apotheciis planiu*
sciilis demum anguloso • difformibus rubrisj

inargine tenui persistente.

Finnes på l^irken af Bok, Lind och Pii ,

någon gång äfven på sten.

Ytu.^' jungermannU: crusta tenuissima aibo-cine*

rascente3 apotlieciis piano convexiusculis mar-

ginatis rubris.

På mossor , funnen så väl på Pollackbac»

karne vid Upsala som i Lappland.

— * ammiospila: crusta subverrucoso • granulata
cinerascente; apotheciis planis aggregatis coc-

cineo-rubris y marglne exteriori thallode spu-

rio subevanescente primo subcinctis.

På träväggar och Plank i norrska Finmar-
ken»

*L, caesio-rufa: b:'usta rimoso-areolata ru.

gosa cinereo-cassia 5
apotheciis planis ferrugi-

neo-rubris, margine tandem granulato demum
convexis subimmarginatis nigro-fuscis.

Träffas på berg af hårdare gryt.

* L. a u r a n t T a c a : crusta determinata laevi-

gata insequabiii albicante*, apotheciis confer-

tis
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tis demum convexo - hemisphsericis aurantiis

margine tcnui dilutiori integro denuim sube-

vanes<:ente.

Växer på bark å stammarne af Asp och
Bok.

L. callosyne: crusta leprosa pulverulenta

albo pallesccnte^ apotheciis sparsis sessilibus

demum convexis ini3equalibus conglomeratis

immarginatis cerino • rubellis, intus concolo-

ribus.

En och annan gång funnen på Quartz och

Kaiksten vid Omberg i Östergötland.

L. saxetanaj crusta effusa leproso-tarta-

rea pulverulenta lactea, apotheciis sessilibus

convexis immarginatis rubro-sanguineis, intus

dilutioribus.

Förekommer sällsamt på stenar och berg
ikring Norrköping.

L. rupestris: crusta tenui tartarea con-

tigua cinerascente 3 apotheciis immersis pla-

nis, demum convexis immarginatis glabris

rufis, intus concoloribus.
(i

Träffas på berg besynnerligen af kalk, hos
oss någon gång under följande artiör*

ändring.

Var*
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Var. * pijrithroma: crusta contigiia albissima^ a-*

potheciis subsessilibus convexiusculis margi-
iiatis liUeo-llavescentibus.

•'^ L. I u t e o • a 1 b a : crusta teniu las-vlgata al-

ba, apothcciis confertis, demum convexis
h;emisphxricis marginatis cerino-luteis, intus

albis.

Viixer å barken på åtskilliga trädsstamniary

sällan på stenar.

Var. " pyracea: crusta clnerascente in^quabilt
demuni nigra determinata^ apothcciis confer-

tis demum convexis subimmarginatis vitel-

linis.

På släta barken besynneriigen på aspar.

oUgotera: crusta tenui rimosa in^equabili

fusco-cineraseente^ apothcciis minutis confer-

tis planis luteo-aurantiacis.

På gamla takpannor af tegel och på kalk-

sten*

^ L. lucida: crusta leprosa flocculoso-pulve*

racea virescenti-flaVa^ apothcciis plano-conve-

xiusculis subimmarginatis pallido-flavicantibus^

Träffas i sprickor och ras af gamla klippor-

Var. ihejoiea: crusta leproso -pulveracea sul-

phureo- vireficentci apothcciis adpressis pla-

niusculi»
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niusculis marginatis irregulanbus concolori-

bus.

På murkna träväggar och plank.

"^L/epixantha: cmsta leprosa pulveracea

flavo-lutea^ apotheciis adpressis planis mar-

ginatis concoloribus.

Finnes på jord som upkommit af förmult-

n^de mossor»

Var. lutea: crusta pulveracea e pallido cine-

rascenti- lutea j apotheciis adpressis planis ce-

rino-luteis margine fenui.

I skogar vid gamla trädsröUer på jorden.

ff Lepidoma, Thallo crustaceo effigurato vel

subfoUaceo.

*L. Vahlenbergii: crusta orbiculari gyr

röso-plicata in ambitu rotundatö lobata fla-

vo-virescente; apotheciis sessilibus convexiu-
séulis atris.

Träffas på branta sidorna af Lappska fjäb

larna.

* L. v e s i.c u l a r is: crusta subimbricata ni-

gro-fusca caesio- subpruinosa, lobis integris

complicatis obovatis; apotheciis atris nudis

demutti heniisphaericis imnwirginatis. ^

Förekommer på bergiga ställen uppå jorden.

K.V.A. HandU JV(^varU S * L,
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* L. 1 u r i d a : criista imbricata viridi - fusca ,

iobulis orbiculatis cieiiatis Siäbtus paiiidiori-

biis; apotheciis plaois demum coiivexiusculis

atris.

,
-Finnes vid berg på Ställen der de med

någon jord äro beiäckta.

L. scalaris: crusta imbricata virescenti-

< pallida , Iobulis renifonnibus erectiusculis sub-

tus et margine pulverulentis j apotheciis pia-

ms atris.

På barken af gamla Tallar, Enestammar
och på berg täckta med litet jord.

Var; " mynmecina: crusta e lobis confertissimis

convexis irregularibus cinereo - fuscis nitidis

granulato - imbricata.

På trä och gärdsel svedde eller på ytan

förkolade.

* L. t h r i p t o p h y 1 1 a : thallo subcrustaceo

subimbricato cervdno- fuscescente, iaciniis ad»

pressis planiusculis lacerd - laciniatis erpso-

dentatiss apotheciis demum convexis rufo-

-^'fuscis.

Förekommer på gamla träds stammar och
bark, äfven som désfe följande artförän-

^ drini^. - :

Var. ^'
fori3///>2o/i^x : thalli Jacinlis in rjax^

retiusculos coralloidéos confertissimos erecti-

* ustfttiös abeuntrbtis. ' "I " " '
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% t^...cd ^:-m.'^s s k : ariista verrucosa siibimbrica-

^ rj^ a, . ;C ! ce© r viies cem te ^ In a iii b i tu fo 1 i a c e o 1 o -

bata^ lobis crenatis, apc>theciis depiessis pla-

niuscaiis fusco-niiis.

Träffas vE-xande på jörden i Halland.

GYROPHORA, Apuihecium sessUe^ membran*
(atra) tectum^ marginarum 5

gyroso- pHcatum, parencbyma-
te srm-rlari. Thallus mem bra»

naceus foliaceus peitatus,

G. h 'e f -é? r o i d e a T thallo laeviusculö tandem
' subrugoso fuscö ' virente nigroque cinerascen-
" te,' subtus mirio laevi atfo^ apotheciis deinum

coilvexis rtigoso |>licatis«

Finnes undet följande aftforandringar på
stenar^ b^erg ' och klippor*

Var. '^^ glabraj\ th^\]<^ monöphyllo! planiusculo

inaequalit^r lobato^, atro- yirente^ subtus atro^

utrihque hudo J^vissimo;

-rr- psiyphytla I th^llo polyphyllo complicato atro-

^. vir^ntej subtus; atrOj utrinque nudo lasvis*

Lichm fotyphytlus Linn.

- anthraäm:- tballo monophyllo lacero laci-

niato nigro-fusco elevato - punctaiOj subtus

iligro lasvi atio-pruinoso.
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— variegata: thallo poiyphyllo complicato"^a-

tro- vircnte punctis maculisque nigris^ subtus
iiigro-fusco variegato.

G. proboscidea : thallo tenni niembrana-
ceo reticulato-rugoso cinereo-fiiliginoso^ am-
bitu crenulato- eroso, subtus la&vi nudo pal-

lidiori, apotheciis turbinatis deiiuim convexi-

iisculis, plicis gyrosis.

Lichen probosddeus, LiNN. Sp. Pl. Syst»

Nat,

Växer på berg i Östergotland och Lapp-
land.

Var. exasperata: thallo punctis et. ^quamulis ^*

rectiusculis confertis scobifprmibus exaspefa-

to cinereo - nigricante; apotheciis hemisphse-

ricis gyrosissimis. — Fi|^ne« iiied den fprra.

" G. a re t i c a : thallo cras?o ^uro. rigido i!exu«

oso elevato • punctato rugo^o ciiaersscente ,

subtus nudo pallide ochroleuco> apotheciis

demum subglobosis gyr(^issirnisi

Träffas endast på Lappska^ fjäUarnåir^
'

* G. tornata: thallo crassiusculo duro irre»

gulariter laciniatOL plicafb riigoso cöm|i!iéata

fusco-nigricanté, subtus pailido subfibrfllöso^

apotheciis demum convexo - conoideis plicis

concentricis circinatis.

Funnen på Fjället Städjan i Dalarneé:

G. c y Ii n d r i c a : thallo^ nudo plicäto glalico-

cinereoj ambitu Ibbato fibrillis atris ciUaéo,

- - subtu*
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* subtus lasvi subniido ochroleuco; apotheciis

planiusculis, pliciis circinato-gyrosis.

Lichen cyUndricus Linn. Amoen. Acad.

På l)erg och klippor i Lappska Fjällarna.

* G. e r o s a : tha-Jlo ruguloso fusco - nigro ,

ambitu cribroso eroso-laciniato, subtus cine-

reo - fusco glabro subgranulato subfibrilloso^

apotheciis convexiusculis, plicis gyrosis.

Förekommer på kala berg.

G, d e u s t a : thallo scabriusculo pulverulen-

to fusco, subtus impresso- punctato lacunoso

lasvi nudo concolorij apotheciis planis circi-

nato-plicatis demum convexis gyroso-rugosis.

Lichen deustus Linn.

Växer allmänt på stenar^och berg^

* G. hyperborea: thallo papilloso- rugo*

so fusco- nigricante, subtus obsolete lacuno-

so lasvi nigro^ apotheciis nitidis difformibus
planiusculisj plicis simplicibus.

Förekommer å stenar på backar och berg,
besynnerligen i Dalarne.

G. pustulata: thallo papuloso clnereo-vi-

rescente 5 subtus profunde lacunoso lasvi nu-

do aerugineo • fuscescente; apotheciis margi-

natis, disco piano subaequabili papillosoque,

Lichen pustulatus Linn.

'Är mycket allmän på berg och klippor.

s 3 * a
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G, p e I 1 i t a : thallo Ireyigato sinuato lobato

fuscO'£eneo, subtus atro tbrilloso- hirsuto; a»

potheciis s^ssilibus demu^n subgl.pbosis, pli-

cis gyrosis.

Träffas, så väl som cfess följande artför-

ändrings icke sällan på klippor och berg.

Var, hixurians: thallo polyphyllo lobis, cre*

berrime coniplicatis laceris liciniatisque.

G v e 1 1 e a : thallo Issviuscuio subcoriaceo

cinereo- fuscescente, subtus libriiloso hirsuto

concoiori; apotheciis sessiiibus planis margi--

natis, plicis circinatis.

Lichen velleus LiNN,

Är endast funnen på Lappska Fjällarna-

Q. spadochroa: thallo elevato-punctato ri-

gido gjauco- cinerascente 5 subtus atro subft-

briiloso scaberrimo^ apotheciis marginatis,

disco papilloso demum convexo gibberuloso.

Lichen potyrhizus'^ tlNN.

Växer här och der på stenar och på sidor-

?ia af berg^ allmän vid Alingsås,

^ G, hirsuta: thallo elevato-punctato mol-
liusculo albo-cinerascente 5 margine reflexo,

subtus fibrilloso- hirsuto e cinereo fuscescen-

te 5 apotheciis demum hemisphaericis, piicis

gyrosis.

Nog allmän på berg och stenaro Rarare

är dess artförändring

;

Var, ^
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Var: papyria: thallo tenerrimo utrimque sor*

dide cinereo, subtus niido.

* G, m u r i n a : tballo plicato munno subtus ni-

gro-fusco, utrimque elevato- punctato, apo-

theciis convexiusculis plicis circinato -gyrosis.

Förekommer mera sparsamt på stenar och
berg i Småland^ Öster- och Vester-

Göcland.

CALICIUM. Apothecium scyphuliforme stipita*

tum (rarius sabsessiie) margina*

tum 5 massa pulveracea, discum

(aliquando demum subglobosum)
formante, repietum. Ihallus cru-

staceus uniform is,

i* Acolia: Apotheciis subsessitihus,

C. t u r b i n a t u m : crusta subcontigua inas-

quabili albaj apotheciis turbinatis subsessiii-

bus atris nitidis, disco inträ marginem inte-

gerrimum crassum punctiformi opaco.

Förekommer sällsamt på multnade träds

stubbar.

* C. s t i g o n e 11 u m : crusta subcontigua in-

aequabiii albicantej apotheciis sessilibus sub
globosis atrisj disco punctiformi demum pla»

no^ margine tenui glabro integerrimo.

Träf.
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Träffas på Ekbark och parasitisk på skor-

pan af Porina pertusa.

^ C. t y m p a n e 1 1 u m : crusta tenui demum
tsubgranulata inaequabili cinerea^ apotheciis

sessiiibus nigris, disco piano cinereo - pruiuo-

so 5 margine tenui integerrimo.

Få gamia bjelkar och gärdesgårdar.

f j- Phacotia, Apotheciis stipitatis margimtis,

C. corynellum: crusta leprosa-pulveru*

lenta flavo- virescentej apotheciis lentiformi»

bus^ stipitibus cylindricis brevibus atris»

Växer på sfenar i bergens klyftor.

Var. parotcum: crusta subnulla ferruginea; apo-

theciis turbinato-lenticularibus^ stipitibus bre-

vissimis.

Nästan parasitisk på skorpan af Lecanora

hamatomma,

C. c 1 a v i c u 1 a r e : crusta granulata ingequa-

biii subpulverulenta albo • cinerascente , apo-

theciis demum lentiformibus subtus cine^

reis_,stipitibus brevibus 5 crassls atris.

Förekommer ej sällan på gamla spärrar,

bjelkar och gamla träds bark.

Var. trahinsUum: crusta tenui granulataque al-

bo -ckierascente 3 apotheciis demum lentifor-

mibus^
f
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mibus, disco iiigro-fusco cinereo- pruinoso^

inargine aeruginoso.

På gamla träväggar, plank och stockar så

väl som nastiöijande aitförändringar.

. sphierocepJiahim : crusta subnulla cinerascente^

apotbeciis turbinatis demiim lentiformi - suh-

giobosis subtus olivaceo - cinereis, disco tan-

dem subumbrino, stipitibus eiongata - filifor-

mibus.

Mucor spharocephalus Linn.

. ^ glaucetlum: erusta subnulla glauca; apo-

tbeciis turbinatis subtus et margine cinera-

scentibus disco concaviuscuio tandem conve-

XO5 stipitibi*s breviusculis.

- ^ pusillum : crnsta tenui albicante subpulve-

rulenta, apotbeciis subglobosis^ stipitibus

brevibus.

På barken af Gran och uti ihåliga Pilar.

C. ocylonellum: crusta tenuissima sub-

granulata cinereo - glauca} apotbeciis subglo-

bosis demum turbinato- cyathiformibus nigro-

piceis, disco piano aterrimo, stipitibus com-
pressiusculis brevibus basi cinereis.

Träffas på träväggar i Lappland.

C. trachelinum: crusta subcartilagineo-

membranacea laevigata albas apotbeciis turbi-

S 5 natis
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^natis vufo - fiiscis, disco tandem valde ptomi-
nente, stipitibus crassiusculis cylindricis.

Finnes på nästan förmultnade Ekstubbar.

* C. h y p e r e 1 1 u m : cruSta areolato- rugulo-

sa giabra fla vo-virescente
;

apothec.iis lentifor-

mibus ferrugineo-pulverulentis, stipitibus cras-

siusculis brevibus atro-piceis.

På den fjälliga barken af Gjanstammar.

Var.,
^'"^ tygodes : crusta leprosa granulato- pulve-

rulenta viridij apotheciis turbinato- lenticula-

ribus^ stipitibus elongatis filiformibus flexi-

Ii bus.

På Ek och Granbark,

— * rosddum : crusta granulato - rugulosa subvi-

ridi et cine /ascente ^
apotheciis lentiformibus

ferrugineo pulveruientis subtus subcinereis,

demu:n irreguiaiibus conglomeratisque, sti-

.

pitibus crassis brevibus.

På barken ät gamla Ek- och Pilstammar.

* C b a Ii o I u m: crusta areolata granuloso'

ru l icsa viridi-flava j apotheciis turbinato-

leiuiciiua ibus nigro-piceis nitidis, disco atro,

stipitibus eiongatis attenuatis compressis fle-

xuosis.

Växer på barken af Björkar uti Lappland,
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* 'G. '

c ^i ry s o c e p h a 1 u ni : crusta leprosa

grainihvto - coiiglomerata citrina apotheciis

^entiforfRibuSj disco et inargine flavo puive-

rulehtis^ siipitibas cylindiicis atris niddis.

Träffas någon gång
, på gamla murar och

haifruttit tiä.

Var. ^'
filare: crusta disperse granulata flavescen-

te, apotheclis turbinato • iericicularibus , mar-

gine flavo-virescerjti pi» I verui^-nto , disco sti-

pitibusque elongatis iiiiiGrinibus fusco-prui-

xiosis.

På gammak trä och Granarnas bark,

* C. chlorellum: crusta tenuissima albi-

cante, apotheciis obcotnco - turbinatis extus

vjridi^aeruginoso-pulverulentis, disco puncti-

formi umbrino, stipitibus sursum incrassatis,

basi attenuata cinerascente.

Är funnen på gamla träväggar.

* C. saepiculare: crusta rugoso - granulata

pallida demum nigro-fusca3 apotheciis hemi-
sphasricis fuscis^ disco piano

;>
margine sub-

tusque flavescenti- pulveiulentis ^ st:p2t^->us

cylindricis piceis,

Förekommer sällsynt pl ålderste

desgårdar.
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^Cvcantherellura: crusta tenui subpul<
veriilenta albaj apotheciis len t i form ibus ru-

fescentibiis albo- piilverulentis, stipitibus fili-

fovmiblis demiim nudis rufo-fuscescentibus.

Finnes på barken af Ask, Lönn, Päron
och Äppelträd.

Var, peronellum: crusta tenuissima albo-clnera-

scente^ apotheciis lenticularibus , disco con^

vexo incarnato albo-pruinoso , stipitibus fili-

foniiibus pailidis subpeiiucidis demum nigri-

cantibus.

På halfruttit trä å gärdesgårdar och iholi'

ga tiädstammaf.

j-ff Stron gyti a» Apotheciis stipitatis , disco

intumescente subgloboso marginem obvallante^

C. capiteliatum: crusta leprosa pulveru-

lenta viridi flava; apotheciis globosis stipiti-

busque filiformibus longissimis flexuosis fla-

vo • pulverulentis.

Mucor furfuraceus Linn.

Träffas på jorden och halfruttnade träds

och växters rötter i skogar och bergs-

skräfvor.

C. a c 5 c u 1 a r e : crusta leprosa pulverulenta

pji jide flavo-virescente? apotheciis hemisphse-

rtco i^lobosis stipitibusque sursum attenuatis

strictis iuivo-pulverulentis.

Mucor
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Mucor fuluus Linn.

Finnes på utdöda och förtorkade] träds och
; buskars grenar; -

~

C. trichiale: crusta pallida dispersa acer-

vulatim granulata, granulis sublobatisj apo-
theciis, hemisphaerico-globosis umbrinis pul«

verulentis subtus cinereis, stipitibus filifor-

mibu5 graciliimis nigris.

EndäFst denne arts båda förändringar äro

hos oss hittils fundne,

V"ar. * stemoneum: crtista leprpsa pulverulenta

incana 5 apotheclis subgloBosis umbrinis,

'subtus albo- pulverulentis.

På Tallbark och balfruttit trä/

— hpidryon: crusta subnulla^ apotheciis lenti-

formi-globosis umbrinis subtus nudis, stipiti-

bus^strictis cylindricis.

På nära förmultnade Ekestubbar.
,

' ^ ' (rortSättniDg i et följande Qtiertfil>
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Om vissa Exponential EqT^ationers - reduBion til

:

• Algehraisk forni y

G, A. LEYONMÄRK, .
.

Probl. ! Al £nr.a värdet af ^ i exponential-
eovationen:' '='^:^

,

'

Uplösning, Sätt ^ h'' = 2; Så är ocli

s/ Följaktt^ligenjär,. då logaiitbnier tagas
i sistnämnda eqVätiöa 3 a; lÖs". <r = log. 23 så-

ledes .v —— . I A].

Af eqv^itionen j4^,^ h'i^:==z^z j följer at a*

==
:
%, — . _

Sätt-; ^2' ;ocli säie^es äf"'

wévCa'' :=== Deråf blic iog» « =^^^^^
...... ^

log. a..--...:;:-:v.:.:,.,i ruf..^^,-.:f .

Och -eni^an 2?'— M === ^ y eller i* s — •

^ lor. (2 — y)
så måste ock x—~^^ ; . [D].

Vid jemnföreise af Eqvationerne [A] och

FB], finnes = ^-^s hvaraf log, z ^
log. c log. fl
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log. c X lc)f^, y log. c— — = X log. y ^
log. fl log. a

log- log. e

log. yog- ^3 således s =b= z/iog- [E],

Jemnföras nu vidare Eqvationerne B och

sa fas ; — = , eller om har
iOii. a los. h

införes värdet på 2, enii^^t Eqvationen [E],

I ... :

"

log. 1/ lop^. rz/'^5 - )/)

blifver —— Z2 ——— 3 det ar log. ^
'leg. a iog, b -

~ logi? ^ ~ -^^^ ^^^^^ "^^^^ ^
~

lo^. c log a

log.' — och i följe häraf måste
' log. c log. a log. c log- i

y =r= (z/log- < — eller y= z/^og-« — ?/'^g» *

Härigenom är ajtså Problemet bragt til

uplösning af ordinaira Eqvationer^ hvarmedélsÉ
^s värdet på och blir äfven värdet på x

Bekant, igenom Eqvationen [B] x —
H. S. F.

log, a

Det gifves måpga Casus, då Eqvationen
för y tlir garisXä sinipel. T

^ . .

'

"

' Exem*



286 1 808, 05. Nov, Dec.

Exempel I, Lät a~2j b — ^^ c =^^'y så

loR' ^
,

log. a
ar = 33 t"^—r = således blk Eqva-

log./x log. b

tionen för denna: y =: (^/^ eller )/*

=^ — )'? och y—ij^ _ i,:^ och altså y =r

1- ±Vt = t ± i V^o samt i följe deraf x ===

^0|r. (i ±iVO
^ ä^. j^^^j^ antager tek-

-^og. 2

net -4-^ X = —-—-rr-^-- —^ ~—
' =

log. 2 . 0,3010300
O569421 . . Också befinnes ? sanning, at

20,6 94* t .. ^o,694ax go, 69431..

Anmärkning. Så ofta ^ och c utgöra verke»

liga digniteter af tf, så få äfven alla t-ermerne

i Eqvationen för y sina exponenter i hela tal 9

men eljest, uti brutna, hvarpå här anföras föl-

jande i

Exempel 2. 3* -j- 5* = 9* . Här är =
3, f =: och c — g. Således blir Eqvatio-

nen för y denna: y = ^3 — ^^5» eller )/ =
— ^i,4«499 . ocH altså då öfveralt divideras

med finner man I = — i/^»^<^'*5>9 . genom

approximation erhålles y — 2,449 • »5 l^vadan a;=3

^^^1^= 2£4?l6878 ^ hvilket ock inträf-
ta 0,4771213 -

'

fay med equ^itionen i detta exempel. ,

Probi,. 2*^
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pROBL. 2. Lät eqvationen vara fl"*.

s=i=f/*j så uplöses den på enahanda sätt, då

m och p äro gifne coéfficienter.

För mera vighet iCalculen, kalla Logarith*

men för a~ a*'^ log, b =; h* ^ log. c= i:'.

Til at nu finna värdet på ^ i den här före-

stälda eqvation fl"* Ä"»* = f/*, satt fl"* ~|-

^m* =23 således ock ^r?* ^z, af denna sista fås

px.c* =2 log. 2, och således =— [A]

Af den förra åter —z— h^*], sätt a"*

3= 2/5 sa ar Ar= . [B]»

Som ock z — h"^^— y\ så måste =5 s

, o, j log.(z_t<)— w; och således x— —
. CD]»

Vid jemnförelse af Eqvationerne A, B, har

log. s log. y , , o ,
pr'

man--^ = och altså log- 2 s= ^ .

^c' »a* nx

It
log.j^S hvadan [E].

Vid jemnförelse af Eqvationerne B, fin-

„e8i2ii2 = i^-^S och altså log.
na' m b'

K.V.A.HandU WQ^vtvU T log.
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, na'
nci —
—— • log* — hvadan ^ =3 (z -— y)^^''^ och

yna' =2 — y. När nu här insattes, i stället

för zj dess värde , ^z"*»', efter Equationen [E],

mb* fc' pé'

så får man ~ — yi eller ;|/ ^
mh'

Genom denna af ordinaire form varande

Eqvations uplösande finner man värdet af

och derefter af ät, förmedelst Eqvationen

log. y

Anmärkning i. I den händelsen at 0 i ^

gifver Eqvationen för y fcke något bestämdt re-

saltat, emedan då är a'= o. Men denna Ca-
sus kan serskilt handteras på följande satt:

Lät vara i '-j- = ef* , som skall uplösas^ så

sätt c'P*=z'^ och altså äfven i'-j-^'"*= s. Af
log, z

den förra blir = — [A], och af den
pc'

, f t j 5o.2:- (2 — T)
sednare b^^^z— 13 hvadan x ^— ^

mb*
CB].

Jemnförelsen af Eqvationerne A, B gifver
log. 2 log. (2— I) mb*
' T = —

-I således —- X log.z xm
pc* mb* pc* ^ ^
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Jög, (z i)^ och altså zP'' = s — i ^ eller i ==3

mh'

Z — zp^'\

Denna Eqvation af ordinaire form iiplöst

gifver värdet på hvarefter x linnes förnig*

delstEqvationen Ar== .

Anmärkning 2, Om man uti Problemet ville

hafva en Eqvation uti z ^ i stället för den där

pc' mh'

Uti y funna Eqvationen y == j/""*' — y""^' 3 så sub-

Stitueras värdet påj/, i anledning af Eqvatio*

nen CE]^ som gor 2f<^' 5 och då erhålles

na' mh' na' mh'

%p^' =s 2 — %p^'
3 eller z == zp^' -j- 2^^' 5 och är sc

log. %

Efter enahanda niethode^ som i föregåen*

de Problem, uplöses ock följande

Problem 3» a»* 4"'^*^*+ ^^^^^'°*•

Sätt 4" ^'^^ 4" — ^ " ^''^
i finnef

man «^ CAl Och ö'»* 4- ^

1og;(2?-— 1/)

Satt % ^€f^ så blir xes—

tB3 s och äfvea a^^^y---^ h^^i sättj^ ^ e/^

T 2 så
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lo^. (y 7?)

så blir ;c= —^— [C], och äfven fl«*=ryi
, mb^

lo^. v
hvaraf följer, at x =— [D]. Eqvationer-

ne A och B gifva — ~ — hvarai

ys=2— 2'"'^ [E]. Eqvationerne C, D gifva

1o^. {y — 2;) log. r; ,
'

, ~r r.

A ^ log. s log. y
,

Eqvationerne A* D gifva ------ s= ——--;nvar-
* ra' «a'

af i;= 3''''' [G]. Då nu detta värdet på v in-

föres i Eqvationen F3 så finner man^ ar jss=s

ijf^f' ^ z-rd\ Och då med denna Eqvation jemn»

föres Eqvationen E, så upkommer slutligen föl-

pc' na' mh*

jande s ~~ z'"^' ^ z^^' + z^^' s eller 2 =s
na^ p&'

^rd* zrä' ^ zrd\ Igenom hvars uplösning se»

dermera fås at, förmedelst Eqvationen A^

i^lr H. s. F.
rd* •

AnmHrkning, Vore termerne än flere i den
föresiälcia Eqvationen, så uplöses Problemet på
enahanda sätt. Och om det proponeraaes föl*

jande, neuiiigen:
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an»^ imx (.px ^rx ^ jqx • gå blk rcsultatet

na* mh* pc'

denna Eqvation i z: z — z^f 22/*' + 2?/'-}^

2?/'; samt X == — När man betraktar be-

skaffenheten af alla åfvannämnde resultatet i

Eqvationen för 2, skönjes lätteiigen, at Proble-

met, om ock termerne äro än så m.ånga, sol-

veras utan all Calcule. Såsom til exempel:
Vore frågan om följande:

an* hmx ^ cp* d^» + fl* = g'* 3 så blir E-
na' mh' pc*

qvationen för z denna z= z^s' -j-. z^e'

A-z^s' + z^s' ; och x = —^ ~; och så vidare.

Probl. 5. A t göra frågan mera allmän,

proponeras Eqvationen: A a»* -f» Bå»»* = Ccp» ^

hvaruti sökes värdet af ^,

2
Uplösning^ Sätt CcHssf^ eller f/'* ^r^^så

blir ^ = »--7 C 1 3.

Äfven är då Afl«* 4" = 2, samt Aa«»

SS™ BÄ'«*3 säri Afl!»* = j3 så blir

T 3 Jemvll
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Jemväl -är z — Bh^^:=:y^ och således É^*

p: — hvadan x = —™— [5\

Vid jeranförelse af Eqvationerne [i] och [2]

log-? log/r

det är altså ~ = Q)'" ' samt A Q^'"'

Vid jemnförelse af [i] och [3] befinnes

log-'c 'og-S^
. , mb'

, och således (^p^' = samt

När man jemnförer Eqvationerne [4] och
na* mh'

C f ]; så I EnHJs i> Q)^ c 2_ B el-

ler slutligen h (p)^^'+ ^ G)^'' ^ varande

logi
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Anmärkning* På lika sätt förfares om ter-

merne i Eqvationen för x vore än fle» a y men
man behöfver ock ej vidare calculera^ ty om
til exempel proponerades

:

at Eqvationen för z blifver: zzi kC—^'^'

mh' fc' lOP" ~

Om Afl«* -f" 4^ O* + D'-* a F/?*, så

»c'

blefve . AQy + B Q?^ + CQ/
log.|:

+ D
Cf^'^ ' ^^^^ ~ "'^^ såj:vidare.



294 l8o8> Oä. Nov. Dec.

Om Värmens olikhet under en tid af är md
Vete?2ska^s Academiens Obsermtorium i StockholirL

Af

J, ÖFVERBOM.

Sjelfva den operation, hvarigenom Solstrålarne

meddela värmen åt vårt jordklot, torde länge

blifva okänd, och oaktadt Booguers och Lam-
BERTS bemödanden torde äfven Läran om de-

ras större eller mindre intensitet då de förän-

dra anfalls-vinkelen mot en gifven punct på
jordkulan, följakteligen genomvandra en större

eller mindre del af dunstkretsen, ej ännu vara

utredd. Förfarenheten bestyrker at solen värmer
mera vid större högder, men tillika at värmen
är större, då hennes kraft en föregående dag
varit tilräcklig at lämna åt den följande et öf-

verskott. Denna sats bestyrkes däraf at stör-

sta värmen ej inträffar vid sommar -solståndet,.

utan något mer än en månad derefterj äfven-

som at den inom dygnet inträffar litet efter

kl. 2 på dagen *).

Förändringen af både vindar, athmosphe-
rens täthet, i sammanhang med Barometerns

och

*) Det bör anmärlcas at sjelfva yårm - stånds - pun-
cten inträfiar något iJier än eu tolftedel af året

efter solsiåndet, och största dagsvarmen äfveu
något öfver en tolftedel af dygnet efter solens

ujeridian-passage, öfver hnfvud tagit»



18085 Oä. Nov. Den. 295

och Hygrometerns variation, och kanske många
ännu omisstänk ta orsaker, göra at det ena å-

lets värme blifver olik det andras, ehuru ob-

servationerne anställas på lika timmar af sam-

ma dagar hvarje år; men då solkraften bör

kunna antagas lika alla år, bör man hoppas at

i en stor mängd däraf, dessa olikheter och a-

nomalier skola dränkas i hvarandra, och den

förras kraft och lagarne derföre därigenom be-

stämmas.
Denne method är kanske den enda möjli-

ga, då vetenskapen ännu är i sin barndom, och
mer än en af dem som nu ligga under Theo-
riens strängaste lagtvång, hafva gått från bör-

jan samma empiriska väg.

Vid Academiens Observatorium hafva Ther-
mometerns olika högder blifvit antecknade mer-
ändels trenne gånger om dagen, under några

och femtio år, och ehuru denna tid visst ej är

tilräckiig för at compensera alla olikheter har

jag likväl sammandragit dem som äro gjorda

från och med lyfg til och med 18O7 eller un-

der et hälft århundrade.

Medel -värman *") har jag genom et me-
dium af de under denna tid observerade hög-
der , circa ^475:0 tU antalet, funnet vara el-

ler ^576^ öfver fryspuncten, hvarifråii hvarje
års medium mer eller mindre afviker:

T s Är

Med medelvärme föi en dag fSrstår iag här a-
ritbmetiska inediom ai dagens trenne obsevvatio-
ner, eimrn därmed egeriteligen borde exprimeraa
et arithmetiskt medium af Thermomet^r - högder
observerade i hvarje täaifeart ögnabiick af dygnet.
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Är.

Medium Differ.

af hela från

å?s värm. Medelt.

17 T 8'+ 4,ir6i — 1,204

6,132 + 0,367^9
1760 — OsC7I

61 6,402 - -* 0,6^7

62 <.Qn2 - - 0,037

63 4.0/10 -

64 6,367 ~ - O5602

6^ - 0,086
66 6,V77

--0,812
6t S',227 -- o,<5'38

-0,61368

69 ir,4o2 -- 0,363

1770i. / / ^,6f6-.- O5I09

71 43672 -- I5O93
- 0,64972

73 7,419 + 156^4

74 5-,226 -- 0,^39
7,696+ 1,931

76 6,3x3 +o,f48
77 ^^378 -- 0,387

78 f3729 -- 0,036

79 7,775' - - 2,010

2780 i'5838
- - 0,073

81 6,^82 - - o,Si7

82 4,868 -- 0,897

År.
Medium Differ.

af hela från

års värm. Medium.

1783 + 73032 + 1,267
^,-fz|.U -

4, JZ5 -

— i33iy

OJ

S6 T 2 /I /L

0/ a .nen „13/1 7 - 0,008

00 H-3'-'y:)

Ro /,uu^ •^3^:5y

6-27A

QI 7,610 «-
/ 3^-«-'^ -«^304)

02 )5y/

)

-» 0^9 TO

0^ 6,ro3 - - 0,738
73811 ^ - 2,046

V » 4,921 -- 0,844
- 0,676q6 6,441 -

07y/ 6,824 - - 1,0^9

y^ 6,980 ^- I321f

99 43I91 -- 15664

1800 ' 43970--o,79f
01 5'388i +0,116
02 5'35'3r -- 0,234
03 4,712 -- i,of 3

04 4^747 ~- i,oi8

or 4,062 -- I3703

06 f,4ii --o,3f4
1S07 + <r,v3o --0,235
Medium 5',765'

Året kan indelas j 73 penthemeror, med
en liten anomali för Skottdagarne. Jag har

Yalt denna delning för at få partierna mera jem-

na^
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ria, och uti följande tabell, är, til ex-^mpel,

första talet _ c^cqo et medel • resultat af alla

thermometer- högderne för de första fem dagar-

ne af Januari! månad under aiia femtio åren,

således et medium af 7fo Observationer o. s. v.

För at få et intuitift begrepp om medel-
observationernes stigande och fallande har jag

ej allenast bifogat följande Tabell, utan ätven
Fig. Tab. VI. hvarest puncterne föreställa årsti-

dens observerade medel -högd, och den updragna
kroklinien et hypothetiskt probabilitets medium
däraf*

Et ögnakast uptäcker huru nära öfverens-

stämmelse dessa hafva så länge Thermometern
är öfver sin medel -högd, men at skillnaderne

dem imellan går ända til 2 grader under vin-

trens tre första månader.

p: fl)

3 ^

5 p

Medlerst

dagen

i
Pe

hämeror

Medium

50

års

0

servation

Probabe

medel-värma.

Differenc

ÖP 2 cr P

Jan.* 3 45^21 -~ I5075

8 45893 -- 0^200

13 45791 55214 ^ - 0,423

18 43215' 5-5456 - - I5241

23 4? 1 93 55572
- - 1379

28 35401 55421 - 2,020
Febr, 2 35942 55I65 " - 1,223

7 45731 45838 H- 0^107

9
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Numer

af

Medlersta

dagen

i
Pent-

hämeron.

Medium

af

5-0

års

Ob-

servationer,

9
Feh To — 4^090

X \J I7
T TJL L 29
T O -^505
T Mart. 4 3*229
X A 0
T /• T A 23272
J-Q Tn 0 t r\(~\

17 2/t T T^Q
T C" 0 0 0 T

Apr. 3 "-p A5^73
0 /I 'TO2 3470

0 T-il 3>(J09

IQ 3>/70
2:?

Mai 2

Q0
27 f^«27Q

28
\

IS
3 23

10,136

29 ' IO58S8

30 28 11,446

31 Jun. 2 13,026

32 7 135978

33 12

34 17 1^,237

3T 22 I ^-»423

36 27 16,089

3 3
<

4?4TI

4,014

3>T32
33O08

2,446
1 9848
1,216

0,Vf2
0,143
O5867

1,620

2,399
3,205

4P37
45893^

5577^
6,828

7?S49

8,838

9?793
10,713
ii,5'97

12,442

13,248

14,013

14,733
if,4o6

16,028

— 0,239" 0,331

--o,V37

+ 0,323

— o,783

_ 1,812

— 1,0^6
— 1,638
— 1,311

— 1,148
— 0,347

+ 0,071
_ 0,196
— 0,261

+ 0,033
0,002

— 0,256
— 0,347

70,559
+ o,M3
+ 0,175

0,151

o,i^84

0,730

0,429
— 0,504

0,017

+ op6i
Pent-
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: 3
(t

Q.

3 3 £:
2 — s*

S ™ S
? a w

Jul. 2

7
12

17
22
27

Aug. I

6
II

16
21
26
31

50 Sept. f

10

If
20

2T
30

37
38

39
40
41
42

43

44
4f
46
47
48

49

ill

f2
i:3

?4
IS

f6 Oct

^7

sg
60
61
62
63
64

10

if
20

30
Nov. 4

9
14

o O
cr »5

+ 16,572

17,272

175S39
i8jo64

13,180

175S56

17,449
17,2 1

1

16,446
16,197

15,094
145326

135734
12,924
II5993

11,132

10,4^:9

85998

8,78^

75T13
6,612

fs6o4

55251
45I77

35787

,
35155

+ I5872

3

t. a ^

+ 16,595
17,102

175^38

175S92
I8?I33

13,103

175838

175470
175020

16,503

155926

155295
14561

4

135886
135I14

12,301

11,449

10,559

95633
85672

75678
6,651

55618

45746

35394
35067

2,265
I5490

— O3024
4- o,i:'o

-|- 0,028
—

• 0,053
— 0,069

+ 0,077

+ 0,018
— 0,021

+ 0,191
— 0,057

+ 0,271
— 0,201
— o,28S
— 0,152
— 0,190
— 0,308
— 0,317— 0,100
— 0,635

+ O5I13

— o,i6t
— O5039
~ 0,014

+ 0,505
4- o,283

0,720
O5890

+ 0^382
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o -n

66
67
68

69
70
71

72

73

cu

05

c/5

< ^ CD

rt- ,
»-* •

O* ^ ^

5 £r p

g: 2 3

a ex. ö5

P

t

JNOV.IC) *~[-^ O5 1 / 0 + C5742 - 05^66
24 — c?383 - O5406

2Q O5611 — O5667 + 0505-6

Dec. 4 I940V I5326 - O5O79

9 1 5602 I59f2 - 053iro

14 2?T44 - 0,379

19 3?ico - o,os<;

24 3^164 3,617 + 0,4^:3

29 4?-34 4,092 - 05242

Medium + ^^76^.
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lilTägg til Beskriffiingen af Hyänora Afiicanay

af

C. P. THUNBERG*

Hydnora, en växt af likhet med både Oroban-
ches och Svamparnes famille , med stora och

tydeliga fructifications- delar, är otvifvelaktigt

ibland de uptäkter uti Botaniken 5 som sedna-

re tiders rika erfarenhet framalstrat, en af de

märkvärdigaste och besynnerligaste. Båda kö»

nens afleise- delar äro här ovanligt stora, tyde-

liga och ordenteliga, äfven som hela växten är

för öfrigt beundransvärd och svår^ at i de tor-

raste Afrikas ödemarker upspana.

Redan år 1775*5 under mit vistande på
Goda Hopps Udden, hade jag den äran, at til

Kongl. Vetenskaps Academien insända en Be-
skrifning och Tekning på denna Växt, och år

1777^ ännu et vidare tillägg. De mäste, af

mig, under 1774 ^ ^^"^^ Afrika för»

rättad resa, fundne och granskade Hydnorae,
voro försedde med trenne Hannar, sådane som de
vanligast förekomma. Nu utbeder jag mig äran,
få framlägga en tekning (se Tab. VH) på en säl-

syntate och föga ofta förekommande förändring

derafjmed fyra tydelige Hannar, såsom et ytter-

ligare tillägg, til de tvänne förra beskrifningar,

at fullkomna denna växtens historia, hvilken vi*

sarj huru naturen äfven här kunnat afvika i-

T 5 från
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från sin vanliga ordning. Jag smickrar mig
med det hopp, at denna korta Anmärkning oni

et så sälsynt växt - rikets alster, af mig sjelf

med yttersta möda och endast uti Afrikas torraste

ödemarker funnit, skal vara så väi hos Veten-
skapens Älskare välkommen, som uuif KongL
Vetenskaps Academien med ynnest och välbe-

hag uptagen.

Växten är til alla delar lika med den för-

ut beskrefna, utom antalet på flikarne och Han-
narnes (Antherae) knappar , hvilke här äro fy-

ra, och den omständigheten, at växten, hel och

hållen, är mycket mindre, nästan til hälften

smalare, än vanligt,

Beskrifning och Tekning af Hydnora Afri-

cana ses uti KongL Vetenskaps Academiens

Handlingar I77f 5 p. 69, Tab. 2, och 1777, p»

144, Tab, 4. Den härhos bifogade Tabellen

visar skilnadeii ifrån de förre.

Anmärk"
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Anmårkningat vid Svenska Ler - Smetaren eller

Sphex figulus.

Af

C P. THUKBERG.

Ibland de allmännaste Svenska Insecter kart

luan väl räkna den så kallade Ler» Smetarån el»

ler Sphex figulus^ Den är funnen uti de fleste

Sveriges landskap och innästlar sig uti ganska
många väggar af trähusen 5 hvarest han uti

springor och hål inqvarterar sig och sin. afföda»

Nästan öfver alt uti hela Europa, i synnerhet
i dess mera emot norr belägne trakter har man
äfven funnit detta lilla kräk, ja äfven Indier*

ne och Afrika hysa derutaf.

Det öägtadt ar likväl detta Insekt ganska

litet kändt til hela sin hushållning, til den nyt**

ta eller skada det åstadkommer, och derpa fin-

nes knapt en enda tekning, LiNNé uti /sawwa

Svecsca pag* 411, N:o lö^o, har följande cara»

eter derpå: atra abdomirie siibpetiolato: margi-
nibus segmentorum lueidis. Den säges bo uti

hålen på träväggar och ditsläpa någon spindel^

hvarefter öpningen tiltäppes,

FrscMEfisTRÖM , uti dess förträfféliga vert|,

Economiika Dictioneren I Del. p. 2485 Uiidirf

titel af As -Itåket och Lersméiare beskrifvcr Hen
• K.FMMan4. lyO^uart. ^

U hel
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hel och hållen svart, af en myras storlek, al-

tid försedd med vingar. Den säges äga sit hem-
vist almännast i träväggar, deräst 'Honan söker

hol eller springor, som tjena til dess afsigt och
dem hon noga undersöker: Vidare, at hon
flyger ut, för at samla lersmulor, dem hon med
sina käkar altar ihop och klenar inuti nästet:

At hon sedan^ då hon känner sit behof, at läg-

ga sine ägg, upsökei en spindel, sticker ho-

nörn med sin tagg, at han blifver oförmögei|i

til sit försvar , iörer honom til det utsedda hå-

let och fullbordar der, s.t gifva ljo|iorn sin ba-

ne: lägger derefter et litet ägg på dess kropps
samt med lera sluteligen tilsmetar ' öpningen;
Larven, som af ägget utkiäckes^ up^ter sedap

Spindelen, förbytes omsider til 1 upa och slute-

ligeii til. et fuilkomligl Insekt»

Uti sednare tider , då Läran om Insekter-

na bli fvit en älskad Vetenskap och fenna i al-

le länder mera uparbetad och utTi lgad, har
detta Insekt blifvit omnämndt af Latreille
och Fabricius under namn Trypoxylon.^ System,
Piezator. p« I8i3 samt afritad utaf PAnzer uti

åess. Fauna Germam^^ 9 på. i6^de tabtiiert,

Betta Fliig-kräk förtjenar at carrnare obser-

veras och undei sökas, fien lilla Veifarenhet det

gifvit mig,. anhåller jag ödmjukaii^^ at få med-
^cieia k ongl. V étensRaps Acadenuen ^ tiUiiv?

nied en tekning äf äéua kräk 5 funnit innom
Sverige, på det a^dre^^ som de.rtii^,^ä§a tilfälie

*-bch Wef a ledighét ^ äp^rnirie .mångffil^i^t?, äinbert-

Dch arldre ^göromaj .'jk^nnaV Itkija^^.^mig-^j. ipattp
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härigenom sättas i tilstånd, at ännu vidare

gransKa dess hashålliiing, s^d^n de af denna
beskrifning cca tektiing fått tiifälle, at rätteli-;

gen känna det, pch upmuntras, at ytterligare

til Fäderneslandets nytta, göra det bekant, til

all sin hushålning och sanna bestärnning i Nar-

turens stora Rike,

Detta Insekt hushållar på det sätt, söm
de mäste dess Sam -syskon utaf de fyrvingade
StekeUFlugorne ^ nemlig-^n at de mycket förmin-

ska antalet af kål-maskar, frukt - träds- maskar
och andre, som, ehuru de sjdtve icke använ-

da dem til sin föda, likväl aitid äga dem högst

nödige för sina ungar, som undt^r den tid de
fortskrida til sin förvandlings upäta dem, och
äga deraf sin föda och tilväxt, emedan Insek»

ternes ägg, icke såsom Foglarnes innehålla nå-

got födoämne för den deraf blifvande talrika

yngel. Efter parningen upsöka derföre Honor-
ne antingen (pupcr) skrå • pukar, på hvilka de
lägga sine ägg, eller fullkomnade Insekter,

dem de med sin gadd döda och på hvilke de
sedan inqvartera sine ägg.

Denna hushållning är äfven för denna lilla

stekel- fluga, sphex figulus^ af|naturen bestämd.
För at skydda sin nykläcktaj afföda för sine

fienders försit, under den tid maskarne äro

värnlöse, skaffar Modren dem otilgängelige

gömställen uti väggarnes springor och hål. Här-
til finner hon träväggarne^ tjenligast, hvilke
med enj myckenhet hol genombårade insupa
luft och regn- vata j samt derutaf mycket ska-

ll 2 das
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<ias och skyndsamt bringas til förrutnelse Den-
na omständighet gör både denna och andre dess

likar, såsom (Crabronfs), {Vespa) Getingar och
Bi, samt Chrysis til obehagelige och skadelige

gäster uti våre boningjir^ men äfven för sko-

garne, i synnerhet lör löf-träd torde den vara

en {öl störande invånare, der jag ej sällan fun-

nit den, i synnerhet uti ekskogar, der stundom
sköna träd af den samma tagit skada, både til

stamm och grenar dödt ut och blifvit aldeles

förstörde, Larfverne eller de utkläckte ma-
skarne äro hvite och släte med brunagtigt huf-

vucl och pupornaJiro aldeles bruna. Insektet

är, då det fullkomligt framkommer, til alla si-

ra delar svart, i synnerhet hela kroppen med
fötter och spröt! hvarje ring på bålen {abdomcn)

är väl icke hvit, men glänser och liknar en

blek h vi t ring. För öfrigt är bålen tjockare t-

mot ändan och hela flugan glatt, utan hår. —
Spröten {antenna) äro nästan jämntjocke , som
en tråd ( fiiiformi • moniliformes) likväl något

tjockare emOt ändan, med yttersta spetsen fina-

re, dock aldeles icke setocea^ såsom Fabricjus

beskifver dem. Vingarne äro svartagtige ocli

genomskinlige,^. samt teknade med svarta oge-

jiomskinlige nätformige ådror. Storleken är i

det närmaSéte lika med den vanliga Myrans ,

men kroppen smalare. Fogningarne på bålen

synas på somlige rödagtige och storleken efter

kanen är älven någon iörändring underkastad.

SphÉx leeuostoma ar denna mycket lik, til

färg och storlek^ men skiljes* med sin lahium

Tabel*
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Tabellen VII. utvisar:

Oti FiiT, I. 2, 3. Insektet uti sin naturliga stor»»

lek på 3:ne sidor s dt,

4. förstoradt med microscop.

^ f. öFre vingetT.

^ 6» undre vingen, —

FÖRTE KN ING
på de Böcker^ Naturalier ^ m. m. som under arets

förlopp blifvit til K:gL VetenrL Academien skänHe.

Hans Matt Konvncek :

Et comjwnjationsJpendel-ur visande bSde tcmpus verum och me»
dium, gjorde i Paris af €n Svensk Urmakare A. HxsséN.

Hr SlösTéw, C. G. Dess ^fver5Stfn^^g af Inledning til NaturkttOr
nigheten af Havch , 2:dra Delen. ^

Hr FÄLLeN, Dess Observatlones Entomolö^icaf pars ^ra.^

Hr "Wahlenberg, Georg. De sedlbus »lateriarum Immcdlatarum
in plantis Tra(flatlo in 4 Seétioncs divisa,' Upsalis T 806 &
1S07.

^ Hr Chaix, JosErw, i Madrid, Dess Instituciones dejCalculo dlffe-

rcncia! é integral.

Hr Sparrman. Svensk Ornithologie med efter naturen colorera-

de tekningar. Folio. ^
. . ..

JHr Retzitjs, a. J. Dlssertatlo de plantis cibarils Romanorum.
Londini Gothorum 1808.

Hr GöRVELL. Dess Brefväxllns; 4 B^hå,

Hr ScHÖNHERR. Dess Synonymla Inse^ftoram.'

Hr Billberg. En betydlig samling uppstoppade Foglar til Aca*
Jemlens Musaeum.

Hr Gyllenhaal. Dess Inse<^la Svecica.

Hr Hedin. Minne af v. LiNnc, fader ochaon, Stockholm i$OS.
Hr HisiNGER. Samling til en Minerafoglsk Geographlc Öfver

Sverige, Stockholm iSog.
Hr HagströM, a. Jr 31 il. uppstoppade FogUr til Academlens

Musaeum.
tlTGiFVAREN Af EcOKOMiSKA Ankalersa, IS fSt ^ctta 5r Ut-

kommande häften.
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pä de RÖn^ som Hro införde i detta

Qvartals Handlingar,

Pag,

1. SVAMPARTER^ saknade i Flora Svec. L
fimdne i Sverige^ och beskrifne af OloF
SwARTZ (fortsättning ) - • 239»

2. Förtekning på de i Sverige véixande arter

af Lafvarnas Familjs af Erik Acharius
(for tsättning) • - - Sfg*

3. Om vissa Exponentiat-Eqnationers reduction^^

til Algebraisk form^ af G. Leyonmark 284.

4. Om Varmens olikhet under en tid af so är

vid Vetenskaps - Academiens Observatorium i

Stockholm^ ö/JoN. Öfverbom • -#294.

5'. Tillägg til Beskrifningen af Hydnora Åfrt-

canay af C. P. Thunberg - » - 301.

6. Anmärkningar vid Svenska Ler'Smetaren el-

ler Sphex figulus^ af C, P. Thunberg 303.

FIGURER Itil 1808 års'"Handlingar.
'

III. Quart, Tab. I. och II. f Mathematiska ^figurerriiörande* til

GusT. Gabr. Hällströms afhand-

ling om Solidum minima resistentise.

Tab. III. Tetrao Tetrix. H
Tab. IV. Ampelis Garrulus.

Tab. V. Turdus Viscivoru*.

IV, Quart. Tab. VI. Construftion af Thermometer-curvan^ för

Stockholms Observatorium ,|
enligt fOg ärs

observationer.

Tab, VII. Hydnora Africana och SpHExifiguIus.
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