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skarpsynte forskare, Lindeberg. Bland vara nordiska Carices
saknas naturligtvis flera, afven den akta nordiska C. caespitosa, hvilken Linne uppgifer den endast som Svensk (ehuru
den nyligen blifvit upptackt i Baden) likval forekomma flera
annu mera nordliga sasom C. Heleonastes C. vitilis m. fl.;
Forfattarne instamma afven i Dr Hartmans asigt, att den
Svenska, vanligen for Carex Schreberi tagna, ar Car ex liAf Hierochloa finnes endast H. borealis, ej H.
gerica.
uustralis , som ar en ostlig, ej sydlig art. Af de i Frankrike
forekommande Calamagrostis-a,rtem& tillhora alia var flora
utom
tenella; deremot saknas alia vara nordiska arter,
sa att slagtet har sin center i den kalla zonen. Den lange
husvilla Festuca loliacea upptagas har, liksom forut i Fl.
Scanica, troligen rattast under Olyceria. Forfattarnes och i
allmanhet de nyares Poa sudetica ar otvifvelaktigt till arten
skild fran var Svenska (detta hafva vi redan forklarat i Nov.
FL Suec. ed. I.), men efter Schrader, som citerar Ehrharts
Poa quadripedalis (exactissime nostra), Wimmer och exemplar fran Hankes vaxtstalle i Sudeterna ar just denna den
akta P. sudetica, som har en sallsyhtare forma contracta,
en vanligare laxa, remota. Var Melica ciliata finnes endast
i Elsas, ej i egentliga Frankrike, der den ersattes af Melica
nebrodensis.
Bromus racemosus skall icke forekomma i
Frankrike; deremot uppgifves Bromus hordeaceus fran Normandie och Bretagne; Festuca arenaria Osb. finnes ock pa
Oceanens kuster, men ehuru till yttre utseendet utmarkt, ar
tien ej sk|ljbar fran F. rubra. Glyceria conferta finnes spridd
langs hela vestra kusten, och ar afven tagen pa Tyska
Ostersjokusten. Till Agropyrum acutum anse Forf. A. laxum
kunna hanforas (hvaruti vi likval icke instamma) och anse
var Svenska Agr. acutum for en ny art. Att den afviker
rachi villosa hafva vi redan anmarkt; skulle denna skillnad
vara tillracklig, benamna vi den Agr. hebestachyum. Bland
Filices forekommer intet synnerligen anmarkningsvardt, utom
saknaden af Woodsia ilvensis och forekomsten af icke mindre
an 5 arter af Isoetes\ hvaraf blott en ar aquatica (I. lacustris), 2 palustres och 2 terrestres.
Dessa blefvo forst nyligen upptackta i Algeriet, men straxt derefter pa Corsika
och i S. Frankrike.
E. Fries.
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afdelning af vaxtriket aro exsiccatsamlingar

nodvandiga, som bland Lafvarna, emedan svarigheten att
med ord uttrycka arternas olikheter ar storre an inom uagon
sa,
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afdelning. Detta ar ett factum, som redan
lange varit erkandt och isynnerhet uti vara dagar, da genom
mikroskopets anvandande vid arternas bestammande det bliffor botanisterna tillgangliga
vit nodvandigt att genom sakra
typexemplar fixera de gamla arterna och derigenom erhalla

annan vaxtrikets

,

pa hvilken de nyare undersokningarne kunde
utgifvas afven for narvarande exsiccater
af Englands, Frankrikes, Tysklands, Schweitz' och Italiens
Belafvar och dessutom Rabenhorsts Lichenes Europcei.
hofvet af dylika fran Sverige , hvars arter genom Linnes
Acharii, Swartz's, Wahlenbergs, Fries' och Stenhammars
arbeten aro af hogsta vigt for den aldre synonymikens utredande, har afven gjort sig gallande, da det numera ar
nastan omojligt att erhalla nagra exemplar af den forra upplagan af Lich. Smc. exsicc. For att afhjelpa denna brist
har Doctor Chr. Stenhammar, hvars ifver och intresse for
naturvetenskaperna arens mangd ej formatt minska, borjat
utgifvandet af denna nya upplaga, fastan ordnad efter en
annan, andamalsenligare plan.
En narmare redogorelse for denna forsta fascikels innehall torde ej vara af noden, da redan i Bot. Not. N:o 5
for 1856 en innehallsforteckning finnes inford. Vi kunna dock
att under samma Nr
att derigenom
ej underlata att namna
gifvas hela serier af olika former af hvarje art, innehallet
ar annu rikare an vid genomlasandet af innehallsforteckninSa t ex. finnes under N:o 5 bade hufvudformen
gen synes.
och var. papyracea af Nephroma resupinatum, under N:o 20
Umbilicarice polyphyllce alia former (hufvudformen ihallo
membranaceo , var b. thallo coriaceo och *deasta ihallo flaccido), under N:o 26 Umbilicaria hirsuta i tvenne former
och dessutom *murina, under N:o 30 trenne olika former
(eller efter nyares asigter arter) af Endocarpon pusillum
Fr. Lich. Eur., hvarforutom af flera Nr under skilda bokstafver lemnas exemplar fran olika trakter af Skandinavien.
I Kongl. Wetenskaps-Akademiens Forhandl. 1856 N:o
6 & 7 har Dr Stenhammar lemnat en kort framstiillning af
de grunder, efter hvilka denna fascikel blifvit beredd, afvensom anmarkningar rorande nagra af de har forekommande

en fast grund,
stodja
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sasom ett ytterligare stod for den der uttalade asigten, att
N:o 16 Biatorafidgens och dess form * bracteata af Massalongo och Korber naturvidrigt blifvit ej blott skilda sasom
arter utan till och med placerade i olika slagten, att den
fornamsta karakteren utom thallus (hvars formaga att variera
ar satt utom allt tvifvel) nemligen sporernas olikhet ej torde
vara tillforlitlig. Jag har nemligen icke hos formen bracteata
kunnat finna nagra spora! mcdiocres (= 0,015 18 m. m. langa
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oeh 0,006 9 m. m. breda), dyblastce, liknande dem hos
Parmelia parietina, utan liksom hos hufvudformen voro

—

de parvulce (de jag sett voro 0,008
12 m. m. langa och
0,0030 45 m. m. breda), monoblasts. Mahanda afse dock
Korber och Massalongo en an nan vaxt.
Slutligen bor jag ej underlata att narana, att af alia
hittills utkomna exsiccatverk intet, icke ens von Zwackhs
i detta afseende rattvist prisade,
kan mata sig med detta i
anseende till skonheten , f ullstiindigheten och rikedomen af de
meddelade exemplaren samt att afven den yttre utstyrseln
ar sadan, att det ofvertraffar alia med undantag af Tuckermans IAchenes Americce Septentrionalis.
Vi kunna derfore ej annat an gladjas ofver, att ett sadant verk har i
Sverige blifvit utgifvet, och hpppas afven, att besvarligheterna
vid exsiccatverks utgifvande ej matte afskracka den vordade
veteranen bland Skandinaviens Botanister till detta arbetes
fullfoljande,
Th. Fr.
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de Herrar, hvilkas initialer af foregaende N:r aro
hafva Herrar V. Holm och E. A. Selberg med-

delat foljande uppgifter:

Hieracium pratense Tausch. OG. Krokeks S:n

vid

Larum,

ymnig samt sardeles stor och vacker; afven vid
Marmorbruket ar ett och annat exempl. funnet. E. Lennteml.

malm.

Echium

vulgare L. Jemtl. Refsund och Sundsjo. E. A. S.
Ranunculus lapponicus L. N. Angerml. Sjalevads S:n, ej
langt fran prestgarden. O. H.; Jemtl. Offerdal: C. U.
N. Fjellstrom; Stroms S:n vid Klofvan E. A. S.
aconitifolius L. Jemtl. Folinge S:n. F. Behm.

—

Elatine triandra Schkhr. N. Angerml. Sjalevads S:n, Vestansjo by. V. H.
Saxifraga Hirculus L. Jemtl. Ragunda och Hammerdal.
E. A. S.
Lathyrus maritimus (L.) F. Angerml. Sjalevads S:n. V. H.

Ulmus montana Sm.

Lappmark vid CarlberFrostvikens S:n. E. A. &.
Salix hastata L. Angerml. Sjalevads S:n. V. H.
myrtilloides L. Angerml. Bjorna S:n. V. H.
Myrica Gale L. Jemtl. mycket allman i Ilammerdal och
Jemtl. Folinge

get och Fogelberget

i

—

Ragunda,

eljest sallsynt.

E. A,

S.

