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PRZEMOW:A.

 

Wyż z handlu Opisania roślin litewskich X.
Prof. Jundziłła, a ztąd pochodzący niedostatek
dzieła podręcznego do oznaczania roślin kraiowych,
było powodem do wydania w krótkości tu zebra-
nych opisów roślin. Pismo to iest zupełnie sposo-
bem wyż wzmienionego dzieła wykonane. Porządek
iednakże, stosownie do wydania szesnastego Układu
roślin Linneusza przez Sprengela *), zmieniony został.
Zmiany znacznieysze są następujące: 1. Rośliny 0-
osobnopłciowe (dic/inaę), te tylko się w klassach
oddzielno—rozdzielno- i pomieszanopłciowćy umie—
ściły, których kwiaty samcze i samicze są zupełnie
różnego składu: inne zaś tak wiednych iako i dru—
gich kwiatach nie przedstawuiące żadnćy:różnicy,
do klasssię podług liczby pręcików odniosły. I tak:
dynia, ogórek, dla połączenia pręcików w iednę
wiązkę, policzyły się do klassy iednowiązkowćy: le-
szczyna zas, 0 kwiatach samczych kotkowatych, sa-
miezych pąkowych, w klassie oddzielnopłciowćy zo-
stała; wierzba tymże sposobem w klassie dwupręci-
kowćy znalazła mieysce, chmiel zaś w rozdzielno-
płeiowćy; klon do ośmiopręcikowćy przeniesiono,
lebioda dla kielichów obopłciowych pięćdzielnych,
samiczych zas dwudzielnych, do pomieszanopłcio-
wćy się liczy. 2. Podziały rzędowe są po większćy
części też same: w klassach tylko nierównosześcio-

  

*) Caroli Linnaei Systema vegetabilium. Editio 16, curante Czrtio

Sprengel. Gottingae 1825 Vol. I. IL., 1826 Vol. LII., 1827 Vol.

IV, P. 1, 2., 1828 Vol, V. 8vo0.
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. pręcikowey, zrosłogłówkowćy, oddzielno - i skry-
topłciowćy uległy odmianom: a które odmiany są
nierównie do stanu dzisieyszego znaiomości roślin
stosownieyszemi i w oznaczaniu wiele przynoszą u-
łatwienia. Wopisach łacińskich trzymałem się wspo-
mnianego dzieła Sprengela. Opisy polskie X. Jun-
dziłła, które się mogły zastosować; zachowałem.
W innych zaś starałem się ile możności obchodzić
wyrazami iuż używanemi. Tam się tylko nowe wpro-
wadziły, gdzie wyraz albo za nadto ogólne, albo wsta-
nie dzisieyszym nauki błędne miał znaczenie, lub na-
reszcie gdyieszcze nie był po polsku oddany. Nazwi=
ska roslin dotąd w ięzyku polskim bezimiennych
niektóre się nazwiskami z dzieł dawnych lub po-
spolitómi oznaczyły, inne wyrazami iakikolwiek cha-
rakter lub własność wskazuiącómi oddały, inne na-
reszcie zostały bez nazwiska.
W dziełku tóm są opisane po większćy części

rośliny przeze mnie widziane; innych wiele na wiarę
Giliberta, X. Kluka, X. Prof. Jundziłła, Prof. Bes-
sera włączyłem. Wiele iednakże roslin w pismach
peryodycznych wileńskich wzmiankowanych, gdy 0-
prócz nazwiska żadnego skądinąd 0 ich znaydowaniu
się u nas dowodu mieć nie mogłem, iako do nie-
pewnych należące, opuściłem.

Przekonany, że poczynaiący uczyć się Botaniki,
stara się naypierwey poznać te rośliny, które go
naybliżey interessuią i z któremi od dzieciństwa iest
obeznany: uznałem za rzecz pożyteczną, rośliny eko-
nomiczne powszechnie u nas uprawiane iako i 0-
zdobne w ogrodach pospolite, obok kraiowych u-
mieścić.

Synonimy tylko zwyczaynieysze przytoczyłem, i
to mianowicie nazwisk Linneusza zmienionych, inne
zaś, iako w dziełku podręcznćm, osądziłem za nie-
potrzebne.

Mieyscowości mnie wiadome lub w dziełach o-
znaczone, wskazałem.

Czas kwitnienia, pospolicie na końcu opisów do-
dawany opuściłem. Fenomen ten bowiem od tylu
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przyczyn zawisły, we Florach okolic mało rozległych
do oznaczenia co do miesięcy trudny, w kraru zaś
dosyć obszernym, którego rośliny opisywałem, ozna—
czenie to, w taki sposób, aby się do wszystkich mieysc
stosowało, za niepodobne uważać można. Prędzeyby
współczesność kwitnienia bądź innych fenomenów,
pomiędzy roślinami tak kraiowemi iako i powszechnie
uprawianemi, dobrze wyśledzona, ku temu celowi
posłużyć mogła.

Nazwania pospolite, o których wiedziałem, czę—
ścią się za rodzaiowe lub gatunkowe użyły, inne zaś
na końcu opisów przytoczyłem.  Wymienienie ich,
ułatwiaiąc empiryczne poznanie nazwisk układowych,
znosi wiele trudności poczynaiącym, i robi naukę
przystępnieyszą dla tych, którzy się poznaniem sa—
mych nazwisk ograniczać muszą.

Wiele się, iakem wyżey powiedział, wprowa-
dziło nowych wyrazów; spotkanie ich, mianowicie
w charakterach rodzaiowych i poddziałowych, gdzie
nie ma textu łacińskiego, mogłoby utrudniać ozna—
czenie. Dla czego wyrazy te razem zebrane na po-czątku położyłem. Po nich następuią nazwiska ro—
slim, które podług liczby pręcików, słupków lub
innych charakterów do innćy klassy, rzędu, pod-działu, należą, podług zaś naturalnego powinowa-ctwa gdzieindziey są odniesione.

„_ |akim porządkiem todziełkoiest ułożone. Znaydą
się w nićm zapewne uchybienia i niedostatki: pier—
wsze prostować, drugie dopełniać, będzie nadal dlamnie powinnością.
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WYRAZY POLSKIE NOWE LUB W ZNACZENIU ZMIENIONE.

m6—

Białko, „Albumen,
Endospermium.

Buławka, Clavuła.

Całobrzegi, Integerrimus.

SPRZE Scaber.
my, Opacus.

Działka, Sepalum.
Dzielny, Parfitus.

Gładki, Glaber.

Grudek, Szrophzola.

Jaiecznik, Ovarium,
Germen.

Kołootworze, Peristomium,

Kosmek, Fłoccus.

Kray, Limbus.

Kwiat pusty, Flos abortiens.

Liścień, Cotylłedon.
Łistowie, £Frors.

Łopatka, Spathula.

Łuszczynka, /'alea, Falpula.

Międzyżebra, Falleculae.

Mitra, Mitra.

Niknący, Fatzscens.

Niteczka, Filamentum.

Obłączysty, Repandus.

Obły, Teres. ż

Obrzeżony, Marginażus.

Obwódka, Coronula.

Okwiat, Perianthium,
erigonium.

Omszony, Pubeseens.

Osobnopłciowy, Diclinus.

Otoczeń;Peridium,

Perithecum.

Otoczka, Corona.
Otwór, Sżoma.
Paździerzowaty, Sżuposus.
Plecha, Thallus.
Pleszki, _Apothecia,

Sporocarpia.
Plewy puste, Glumae vacuae:
Płatek, Petalum.
Podkładka, Sźroma.
Podziałka, Łacinia.
Podzielony, Partitus.
Puch, Pappus.
Purchatka, Sporang'ium.
Puszki, Ascz, Asczdia.
Równy, Łaevis.
Szczecina, Seża.
Szew nasion, Raphe,

Commissura.
Szorstki, _Asper.
Szupinki, Falvae fructus.
Wespółpłciowy, „dndrogy=

nusS.
Wieniec, Coroza.
Włośnia, Capillztium.
Wrębny, Fidus, Fissus.
Wzniesiony, Erectus.
Zamorek, Abortus.
„Ziarna, Sporae.
Ziarniki, Sporzdia.
Zasłona, 7elum.
Zawiyka, Indusium. :
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KLASSA 1PRĘCIKOWA.
Alchemilla Aphanes .

KLASSA 2PRĘCIKOWA.
Alchemilla Aphanes .
Schoenus Mariscus .
Rhynchospora alba
Scirpus setaceus

KLASSA 3PRĘCIKOWA.
Juncus capitatus

Stellaria media

KLASSA 4PRĘCIKOWA.
Rhamnus catharctica .
Rhamnus alpina .
Evonymus ..

Ulmus suberosa . .

Holosteum EEE
Stellaria media .
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Corispermum . . .
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—  . arvensis .

Erodium. . .. .
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KLASSA LL

JEDNOPRĘCIKOWA .JMONA4NDRIA.

1. Rząb JEDNOSŁUPKOWY. JMONOGYNIA.

1. rzęstka Hippuris. Kielich mało znaczny, nadowo-
cowy; korona o; słupek z bruzdy główki pyłkowćy wy-
chodzący; znamie poiedyncze; owoc o iednćy komórce:
w którćy ziarno u góry iest przytwierdzone.

2. Rząp DwusŁurkowy D/IGYNIA.

2. Szelężniczek Corispermum. Okwiat podzielony na
dwie części; pręcików czasem trzy, pięć; ziarna płasko
wypukłe, brzegiem błonkowatym opasane, okwiatem nie
pokryte.

3. FFłośnik Callitriche. Korona dwupłatkowa; płatki
rynienkowate; torebka cztero-komórkowa; komórki iedno-
ziarnowe nie otwieraiące się.

4. Botwinko Blitam. Okwiat trzydzielny; iaiecznik po-
zniey przez zgrubiałość kielicha w iagodę się zamieniaiący.

1. Rząp JEDNOSŁUPKOWY.

1. PRZĘSTKA HIPPURIS.

1. Przęstka pospolita, H. vulgaris: foliis verticillatis
10-12 linearibus, acutis.

Łodyga prosta, nad wodę wzniesiona; liście. okręgowe,
wązkie, ostre, po 10-12 w okółku, dolne dłuższe, ką
wierzchołkowi coraz krótszemi się staią; liście podwodne
węższe, bardzićy przezroczyste; kwiaty małe, kątowe;
główki pyłkowe wielkie, ciemno-czerwone. Rośnie w ro-

wach wodą napełnionych, przy brzegach iezior i stawów.
Fl. dan. tab, 87.

2. Rząp DwvsŁurkowy.
—

2. SZELĘŻNICZEK CoRIsSPERMUM,

i eSzelężniczek pośredni, C. intermedium: spźcis ter-
minałibusaxillaribusque ; floribus imbricatis; foliis bra-

eteisque mucronatis; caule rilloso; seminibus non emar--
ginatts. ę
F R
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Łodyga ź łoKciowa, gałęzista, u spodu prawie gładka;
ku górze coraz więcóy kosmata; liście równowązkie, ostrzem
zakończone; przysadki dolne do liści podobne, górne zaś
u spodn rozszerzone; kwiaty w kłosy rzadkie, dachówko-
wato ułożone, nayczęścićy 5 pręcikowe; nasiona owalne,
błonką otoczone. Rośnie na piaskach nad morzem > W 0-
kolicach Połongi.

. a

(3. WŁOŚNIK C4zLiTRicHe.

1. 7Vłośnik wiosenny, C. verna: foliis trinereiis, su
perne aggregatis, maioribus; seminum margine obtusiuscuło.

Łodyżki delikatne, podwodne; w czasie kwitnienia nad
powierzchnią wody wznoszące się; liście trzynerwowe, 'po-
dłużno-iaiowate (©. rerna L.); liście górne podobne a dolne
równowązkie, wcięte (8. źniermedia JV.); liście wszystkie
równowązko-lancetowate, łodyżki bardzo gałęziste (7 cespi-.
tosa). Rośnie «© w wodach, A w wodach zwolną płyną-
cych, 37 na mieyscach mulistych od wody opuszczonych.

2. J/łośnik iesienny, C. autumnalis: fołiis omnibus
per caułem sparsis, uninerviis, truncatis r subemargina-
tis; seminium marginibus membranaceis.

Podobna poprzedzaiącemu gatunkowi: różni się liśćmi
rozrzuconemi, iednonerwowemi i nasionami błonką otoczo-
nemi. Rośnie w wodzie spokoynćy, przy brzegach rzek i
ieziór.

4. Borwisko Bzirum.

1. Botwinko rózgowe, B. virgatum: głomerułis sparsis,
luteralibus, summis bracteatis; foliis deltoideo-lanceolatis.

Łodygi około stopy długie, słabe, kątowate, gładkie,
gałęziste, w całćy długości liśćmi osadzone; liście tróyką-
tne, naprzemianległe, zielone, lśniące, ostre, ząbkowane,
stopniami ku górze się zmnieyszaią; kwiaty małe, zielne,
w kupkach międzylistnych na całćóy łodydze osadzone; kie- '
lichy zielne, potćm grubieiąc kszałt iagody czerwonćy for-
muią. Rośnie na mieyscach uprawnych wiłgotnawych na
„Wołyniu, Besser.

KLASSA HL.

DWUPRĘCIKOWA DI4NDRIA.

1. Rząn JEDNOSŁUPKOWY MONOGYNIA.

* Kwiaty zupełne (kielichem i koronę opatrzone) podo-
wocowe, iednopłatkowe, foremne.

5. Łigustr, Ligustram. Kielich mały, 4 zęby; korona
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leykowata; kray 4dzielny; iagoda 2komórkowa; komórki
2ziarnowe.

6. Lilak, Syringa. Kielich 4zęby; korona leykowata,
4dzielna; torebka 2komórkowa, 2ziarnowa.

*8f Kwiaty zupełne, podowocowe, iednopłatkowe, nie-
foremne; owoce torebkowate.

7. Trud, Gratiola. Kielich 5dzielny; korona przewró-
cona; pręcików 4: z których 2 płonne; torebka 2komór-
kowa.

8. Przetacznik, Veronica. Kielich 4-5dzielny; korona
prawie kółkowa, 4klapowa; klapa dolna węższa; pręciki 2
w gardzieli osadzone; torebka 2komórkowa, wieloziarnowa.

g. Tłustosz, Pinguicula. Kielich 2awargowy, Śdzielny;
korona zieiąca, ostrogą opatrzona; torebka iednokomór-
kowa. R;
— 10. Pływacz, Utricularia. Kielich 2działkowy (dise-
pałus); działki równe; korona maskowata; warga dolna o-
strogą opatrzona; torebka iednokomórkowa.

*iek Kwiaty zupełne, iednopłatkowe, podowocowe; na-
siona nagie. |

11. Karbieniec, Lycopus. Kielich rurkowaty, o 5 na-
cięciach; korona rurkowata, 4klapowa; klapa górna szer-
sza, wycięta; pręciki oddalone; nasiona 4 nagie.

12. Szałwia, Salvia. Kielich 2wargowy, 4-5 zęby; ko-
rona 2wargowa; warga górna szyszakowata, dolna trzy-
klapowa; nitki pręcikowe na poprzecznćy szypułce osa-
dzone.

*IGEE Kwiaty zupełne, nadowocowe.

13. Czarnokwit, Circaea. Kielich dwadzielny ; korona
dwupłątkowa; torebka podkwiatowa, dwukomórkowa, 2ziar-
nowa. h

*iBBR Kwiaty niezupełne.

14. Rząsa, Lemna. Okwiat pochwowaty, błonkowaty;
główki pyłkowe dwukomórkowe; znamie talerzykowate; pę-
cherzyk nayczęścićy iednoziarnowy.
„15. Jesion, Fraxinus. Kwiaty pomieszano-płciowe; kie-

lich o; korona o; skrzydlak akomórkowy.
16. ZVierzba, Salix. Kotki rozdzielnopłciowe; łuski

nayczęścićy 2pręcikowe; słapek nie dziełny; znamiona dwa;
gruczołek miodnikowy dolny; torebka ałuszczynkowa, na-
siona od spodu włosiste, do ścian torebki przylegaiące.
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2. Rząv DwusŁurkowy Dicrwru.

17. Tomka, Anthoxanthum. Wiecha kłosowata, kie-
lich 2plewowy,.trzykwiatowy; kwiaty dwa, dolne płonne,

_iednoplewowe, z których ieden ością przy wierzchołku
plewy, drugi zaś wyżćy podstawy iest opatrzony; kwiat
górny obopłciowy. :

1. RZĄD JEDNOSŁUPKOWY.

5. LicvsraZicysraum.

1. Łigustr pospolity, L. vulgare: foliis łanceolatis, u-
trinque attenuatis, sempervirentibus, głlabris; thyrso ter-
minali

Krzew 3łokciowy; gałęzie giętkie; liście owalno-lance-
towate, zupełnie całe, krótko-ogonkowate, lśniące, od zi-
mna opadaiące; kwiaty wierzchołkowe białe, w bukiet u-
łożone; iagody okrągłe, lśniące, doyrzałe czarne. Krzew
przyswoiony we wszystkich ogrodach znaiomy. 72. dan.
żab. 1141.

6. LrLAk SYRIwcA.

1. Lilak pospolity, S$. vulgaris: foliis ceordato-ovatis.
Krzew5-6łokciowy; liście naprzeciwległe, ogonkowate,

laiowo-sercowate, zaostrzone, gładkie połyskuiące się;
kwiaty fioletowo-błękitne, w bukiet ułożone; korona ley-
kowata, 4klapowa; klapy wklęsłe. Odmiana z kwiatami
białemi w ogrodach się utrzymuie. Krzew początkowo ze
wschodn, dziś w całćy się Europie umiarkowanćy oswoił.
Pospolicie bzem włoskim zwany.

2. Lilak chiński, S. chinensis: foliis ovato-lanceolatis.
Krzew 3-4łokciowy, poprzedzaiącemu bardzo podobny:

różni się liśćmi iaiowo-lancetowatemi i farbą kwiatów w ró-
żową wpadaiącą. Krzew obcy, podług nazwiska z Chin po-
chodzić powinien. Ze wszystkich do pędzenia nayzdat-
nieyszy. 3

3. Lilak perski, S. persica: foliis Janceołatis.
Krzew 3łokciowy, liśćmi lancetowatemi, kwiatami wię-

cóy w czerwony kolor wpadaiącemi od pospolitego się od-
znacza. Poezątkowie z Persyi. Odmiana S. persica laci-
niata liśćmi pierzastodzielnemi się różni.

7. TRuD GRarioza.

1. Trud lekarski,G. officinalis: foliżs łanceołatis, ses-
silibus, serrulatis, subtrinerriis; pedunculis axillaribus
«floris.
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Łodyga iłokciowa, prosta, liśćmi w całćy długości o-
kryta; liście owalno-lancetowate, naprzeciwległe, ku wierz-
chołkowi piłkowane, gładkie, trzynerwowe; kwiaty biało-

(żółte, międzylistne, poiedyncze, bezszypułkowe. Rośnie
na mieyscach wodnistych na Wołyniu i w okolicach Grodna.

I

8. PRZETACZNIK /FERONICA.

% Gronawierzchołkowe.

1. Przetacznik nadmorski, W. maritima: foliis ternis,
ovato-lanceolatis, acuminatis, profunde /luplicato serra-
tis, cauleque pubescentibus; całycibus subaequalibus, ca-
psuła brevioribus.

Łodyga łokciowa; liście potróyne, iaiowo-lancetowate,
kończate, podwóyno-piłkowane, równie iak i łodyga om-

* szone; kielicha działki równe, od torebki krótsze; grona,
gęste, środkowy od innych dłuższy; kwiaty błękitne. Ro-
Śnie w lasach. JE ;

2. Przetacznik długoliści, V. longifolia: foliis ternis,
cordato-lanceolatis, acuminątis, duplicato-serratis, cau-
leque pubescentibus. ź

Łodyga łokciowa, prosta; liście potróyne, rzadko na-
przeciwległe lub poczwórne, sercowo-lancetowate, koń-
czate, podwóyno-piłkowane, równie iak i łodyga omszone;
grona proste, rzadkie; kwiaty błękitne; torebki spłaszczone
kielichom wyrównywaiące; przysadki równowązkie. Rośnie
na łąkach podleśnych.

3. Przetacznik nieprawy, VW. spuria: foliis ternis, 0-

rato-oblungis, acutis; subaequaliter-serratis, cauleque gla-
briusculis. >

Liście potróyne, podługowato-iaiowate, ostre, prawie
równo-piłkowane, równie iak łodyga gładkie. Rośnie i
kwitnie z poprzedzaiącym. x

4. Przetacznik popielaty, W. incana: incano-tomentosa;

foliis oblongis, obtusiusculłis, crenatis; caule erecto.
Łodyga głokciowa, kntnerowata, niegałęzista; liście iaio-

wo-podługowate, tępe; grono wierzchołkowe, poiedyncze;
kwiaty liczne. Rośnie podług Giliberta około Grodna i na
Podolu podług Bessera. .

5. Przetacznik kłosowy, V. spicata: foliis oblongis ob-
tusiusculis ; crenato-serrulatis, apice integerrimis, in pe-
tiolum attenuatis, cauleque adscendente, pilosis.

; Łodyga 1 łokciowa, niskiemi włosami pokryta, u dołu

leżąca poźnićy się prosto wznosi; liście dolne podługo-
wate, ku ogonkowi zwężone, karbowano-piłkowane, ku
wierzchołkowi całe, tępe, włosiste, górne zaś ostre; grono

. 4calowe, gęste. Odmiana z liśćmi dolnemi iaiowatemi,
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górnemi zaś podługowatemi, ogonkowatemi, włosami rza-
 dzćy pokryta, kłosem krótszym, bardzo się często. po-
sirzega. Rośnie na mieyscach suchych.

6. Przetacznik macierzankowy, V. serpyllifolia: głabra;
caule adscendente; foliis obłongis, cerenatis, nitidis ; ra-
cemo elomgato; floribus distantibus.

„ Łodyga u spodu leżąca, korzonki do ziemi wypuszcza,
poźnićy się do wysokości 4-5 cali wznosi; liście podługo-
wale, tępe, gładkie, karbowane; kwiaty białe, błękitno
porysowane, w grona rzadkie ułożone. Z. dan. tab. 492.
Odmiana z liśćmi prawie okragłemi, nieznaczno-karbowa-
nemi, łodygami włoknistemi, włosistemi, często się po-
„strzega. i

*%. Grona poboczne.

"7. Przetacznik Bobownik, V. Beccabunga: caule radi-
cante, adscendente; foliis oblomgis, subsessilibus, obtum
siusculis, serrulatis, głabris.

Łodygi gładkie, miękkie, leżące, wierzchołki prosto-
wzniesione; liście naprzeciwległe, prawie bezszypułkowe,
cokolwiek-soczyste, owalne, piłkowate, lśniące; kwiaty
błękitne, w grona międzylistne szypułkowate ułożone; to-
rebki ucięte. Wielkość iey od 6 cali do 2 łokci się odmie-
nia. Rośnie około zrzódeł, krynic. Flor. dan. tab. 514.

8. Przetacznik Bobownieżek, V. Anagallis: caułe erecto;
Joliis semiampłexicaulibus, lanceolatis, acutis, serratis.

Poprzedzaiący, następuiący i ten gatunek, z powierzcho-
wności wielce do siebie podobne; łodygę ma prostą, giadką ;
liście prawie łodygę obeymuiące, lancetowate, ostre, pił- -
kowane; grona naprzeciwległe, międzylistne; kwiaty błę-
kitne; torebki.w wierzchu zaokrąglone. Rośnie w rowach
i przy siraumykach; kwitnie przez lato. FV. dan. tab. 903.

9. Przetacznik wązkoliści, V. scutellata: caule debili,
inferne repente; foliis lineari-lanceolatibus, subintegerri-

( mis; pedicellis pendulis patentissimisve; capsuła orbiculari,
emarginata.

Łodygi od 4 cali do łokcia wysokości, u dołu leżące,
gładkie; liście podługowato-łanceiowate lub równowązkie,
m rzadka zacięciami, przy których ząbki się małe znayduią,
opatrzone; grona rzadkie, prawie zwisłe; torebki okragłe,
błonką otoczone, wycięte. Rośnie na łąkach wilgotnych.
Fl. dan. tab. 209. i

10. Przetacznik lekarski, VW. officinalis: caule adscen-
dente; foliisque oborvato-subroiundis, serratis, villosis Ę

" racemis peduncułatis.

Łodygi 1 łokcia długie, leżące, twarde, wierzchołki
podniesione;* liście przewrotno-lalowate, okrągławe, pił-



7

kowane, kosmato-włosiste, białawe; kwiaty w gronach po-

bocznych, blado-błękitne;' przysadki, kielich i szypułki
kosmate. Rośnie w lasach i zaroślach suchych. 7%. dan.
tab. 248. '

11. Przetacznik łąkowy, V. Chamaedrys: caułe bifariam
piłoso; foliis sessilibus, subcordato-opatis, ineiso-serratis.

Łodygi proste lub nieco pochyłe, około stopy długie,
gładkie, dwoma rzędami naprzeciwiegłemi włosów od ko-

lanka do kolanka opatrzone; liście sercowato-iaiowate, głę-
boko-piłkowane; kwiaty wielkie błękitne w grona rzadkie,
poboczne, nłożone. Rośnie na łąkach i około płotów.
Flor. dan. tab. 448.

12. Przetacznik szerokoliści, W. latifolia: caułe erecto,
stricto; foliis cordatis, ainplexicaulibus, rugosis, serra-

"tis, obłusis. ;
Łodygi proste, wyprężone, niedzielne; liście sercowate,

łodygę obeymuiące, marszczkowate, piłkowane, tępe; kwia-
ty fioletowo-błękitne, w grona długie ułożone. Rośnie
w zaroślach. Jacquin Fl. Austr. tab. 60.

13. Przetacznik ozankowy. V. Teucrium: caułe. erecto;
foliis ovato-obłongis, acutiusculis, płanis, remote-serralis.

Łodygi około stopy długie, proste; liście iaiowo-podłu-
gowate, bezogonkowe; naprzeciwległe, WE grubo-
piłkowane, kwiaty błękitno-czerwonawe, w grona rzadkie u-
łożone. Rośnie na łąkach suchych.

14. Przetacznik rozesłany, VW. prostrata: caule ascen-
dente; foliis oblongo-lanceolatis, obtusis, serratis, cano-
pubesceniibus. ;

Podobna do pierwszćy lecz iest mnieyszą; łodygi roze-
słane; liście podłagowato-lancetowate, tępe, piłkowate,
białawo-kosmate. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.

15. Przetacznik górny, W. montana: caułe basi radi-
cante, willosiuscuło; foliis petiolatis, subeordato-ovalis,
dentatis, obtusiusculis; racemis paucifłoris, flaccidis.

Łodygi 4 łokciowe, leżące u spodu korzonki wypu-
szczaią; liście prawie sercowo-iaiowate, ogonkowate, ząb-
kowane, tępawe, po brzegach czerwonawe: z wierzchu
z rzadka, pod spodem gęściey włosami pokryte; grona nie
wielokwiatowe, słabe; torebki spłaszczone, wcięte. Rośnie
na Wołyniu i Podolu. Besser. Jacq. Flor. Austr. tab. 109.

*3R Kwiaty poiedyncze.
16. Przetacznik rolowy, V. arvensis: caulibus caespifo-

sis, ascendentibus;  foliis inferioribus cordato-ovatis,
serralis, petiełatis; floralibus sessilibus, lanceolatis, pe-
dunculos brevisstmos superantibus s łaciniis calycinis ince—
qualzibus.
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Łodygi leżące lub nieco podniesione; liście dolne cgon-
kowate, iaiowo-sercowate, piłkowane, górne bezogonkowe;
kwiatowe bezogonkowe, lancetoważe od szypułek dłuższe;
kielicha podziałki nierówne. Rośnie na polach. Zf/or. dan.

tab. 515. R / Ę ś

17. Przetącznik tymianowy, NV. acinifolia: caule ere-

ctiusculo; foliis inferioribus pełiolatis, owatis, subserra-
tis; floralibus subsessilibus, pedunculo brevioribus.

Łodyga nizka, kiłko-calowa, włosista; liście dolne o-
gonkowate, iaiowate, piłkowane; kwiatowe prawie bezogon-
kowe, od szypułki krótsze. Rośnie na polach.

18. Przetacznik długoszypułkowy, NW. agrestis; caule
adscendente, pubescente; foliis cordato-ovatis, serratis,
nitidis opacisve; peduncuło brevioribus; laciniis, całycis

fructiferi cernui, ovalibus.
Łodygi gałęziste, po ziemi rozesłane; z rzadka małemi

włosami pokryte; liście iaiowo-sercowate, głęboko piłko-
wane, ćme lub lśniące się, od szypułek krótsze; podziałki
kielicha owocowego, pochyłego, owalne. Rośnie na polach
uprawnych. Fl. dan. tab. 449. ś ;

19. Przetacznik błuszczoliści, V. hederaefolia: caule

prostrato, willoso; foliis cordatis, Ślobis, lobo medio
maximo, peduncuło brevioribus; laciniis całycinis corda-
żis, acuiis, ciliatts. .
-—  Łodygi po ziemi rozesłane, włosiste; liście ogonkowate,
3-5klapowe, klapa średnia większa; szypułkk iednokwia-
towe od liści dłuższe; podziałki kielicha sercowate, ostre,
rząsowate. Rośnie na polach i w ogrodach.. For. dan.
tab. 428.

20. Przetacznik perski, W. persica: caulibus prostra-
tis, radicantibus, pilosis; foliis petiolatis, cordatis, ob-
żusis, inciso-erenatis, pedunculum subaequantibus; cały
cibus acutis; capsula pubescente. z
'  Łodygi rozesłane, korzenie wypuszczaiące, włosiste; li-
ście ogonkowate, iaiowo-sercowaie, tępe, głęboko karbo-
wane, szypułce prawie równe; kielichy ostre; torebka dro-
bnemi włoskami pokryta. Rośnie na Wołyniu. Besser.

21. Przetacznik palczasty, VW. triphyllos: caule erecto,
ramoso; foliis infimis indivisis, petiolatis, subrotundis,
superioribus digitato-partitis; pedunculis całyce longiori-
bus, patulis.

Łodyga prosto-stoijąca, gałęzista; liście dolne nie po-
dzielone, wyższe pierzasto, górne palczasto-dzielne; szy-
pułki iedno-kwiatowe, od kielichów dłuższe; kwiaty błę-
kitne; torebka włosista spłaszczona. Rośnie na roli. Flor.
dan. tab. 623.
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22. Przetacznik wiosenny, W. %erna: caułe strieto, hirz
suite; foliis inferioribus subpinnatifidis, superioribus 3
partitis, floralibus indivisis, lineari-lanceołatis, pedun-

eulo łongioribus, całyce brevioribus. i
Łodygi wyprężone,. gałęziste, szorsiko-włosiste; liście

"dolne pierzastodzielne, górne trzydzielne, kwiatowe całe,

równówązko-lancetowate, dluższe od szypułek a królsze
od kielicha. Rośnie na roli. 7F/. dan. żab. 252.

23. Przetacznik gładkoliści, V. peregrina: caułe erecto;
Joliis oblongis, subserratis, calyce longioribus; /oribus
sessilibus.

Łodyga prosto stoiąca, 4-S5calowa, gałęzista; liście po-
„długowate, całe lub słabo piłkowane, gładkie, cokolwiek

„soczyste; kwiaty poiedyncze prawie bezszypułkowe; kieli-
cha podziałki równowązkie, równe, od torebki dłuższe.
Rośnie na' polach. Nazwisko łacińskie ztąd pochodzi, że
roślina ta wspólną iest Europie i Ameryce, gdzie zdaie się
bydź od nas z nasionami przeniesioną. 77. dan. tab. 407.

9- TŁUSTOSZ PIVWGUICULA.

1. Tłustosz zwyczayny, P. vulgaris: całcare cylindrico,
recżo, longitudine corollae; lohis corollae oblongis, subae-
qualibus; foliis obłongis, inwolutis.

Głąbik kilkocalowy, ze srodka liści w okrąg ułożonych
wychodzący; liście podługowate, tłusto-lsniące, zielono-
żółtawe, po brzegach zagięte; kwiaty błękitnawe, osifogą
obłą, dłogości korony, opatrzone; warga górna podzielona.
na dwie klapy ostre; torebka tępa. Rośnie w Powiecie no-
wogrodzkim; na mieyscach torfowych. Fl. dan. tab. 93.

10. PŁYWACZ UTRICULARIA.

1. Pływacz pospolity, U. vulgaris: fołiis pinnato-mul--
tzpartitis, wesiculiferis; laciniis capillaribus; scapo squa-
mało, paucifłoro; całcare conico ; labio superiori palata
aequante,

żę Łodyga nitkowata, wraz z liśćmi w wodzie zanurzona;
liście pierzasto-wielodzielne; podziałki nitkowate, na klórych
pęcherzyki są osadzone; głąbik nad wodę wzniesiony, +5
skowaty, 5-8 kwiatów żółtych, w grono ułożonych, no-szący, ostroga koniczna; warga górna podniebieniu wyró- -
wnywaląca. Rośniew wodach. ZF/. dan. tab. 1.38.

2. Pływacz pośredni , U. intermedia: foliis trypartitis;
laciniis lineari-capillaribus, dichotomis, serrulatis ; radi
cibus vesiculiferis; scapo paucifłoro; squama  solitaria ;
całcare conico; labio superiori siriato, palatum duplo-su—
perante. :

2
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Podobna do poprzedzaiącćy; łodygi w wodzie zanurzone,

_iedne są liśćmi pokryte, drugie zaś same pęcherzyki noszą

na sobie, liście Sdzielne; podziałki liści dwudzielne, ró-

wnowązko-włoskowate, piłkowane; głąbik 3-4kwiatowy,

łuską iedną opatrzony; kwiaty żółtę; ostroga koniczna;

warga górna purpurowo-porysowana, od podniebienia dwa

razy dłuższa. Rośnie w wodach mnićy głębokich. 7/. dan.

tab. 1263.
5. Pływacz mnieyszy, U. minor: fołiistripartitis, ve-

siculiferis; laciniis capillaribus, dichotomis; scapo squa-

mato, paucifłoro; calcare carinato, brevissimo; labio su-

periore emarginato , palatium aequante.

We wszystkich wymiarach od poprzedzaiącyh mniey-

sza; łodyżki, iak w pospolitey, liśćmi z pęcherzykami o0-

sadzone; głąbik kilką łuskami opatrzony, warga wcięta,

długości prawie podniebienia płaskiego; ostroga krótka,

rynienkowata, Rośnie w wodach. F. dan. tab. 128.

11. KARBIENIEC ŁYCOPUS.

1. Karbieniec pospolity, L. vulgaris: foliżs ovato-lan-

ceolatis, profunde-serratis, pillosiuseulis.

Łodyga prosta, od z łokcia do 1 łokcia wysoka cztero-

ścienna; liście naprzeciwległe, głęboko piłkowane lub pra-

wie pierzasto-dzielne; kwiaty drobne, białe, w okółki sku-

pione; korony podziałka górna szersza, wycięta. Rośnie

na mieyscach wilgotnych. Fl. dan. tab. 1081.

2. Karbieniec wyniosły, L. exaltatus: foliis omnibus

pinnatifidis, hirtis; laciniis subdentatis; calycibus spi-

nułosis.

Łodyga wysokości człowieka, gałęzista; liście pierzasto-

dzielne, szorstko-włosiste; podziałki niewyraźnie ząbko-

wane: kielichy ostre, kolące. Rośnie na Wołyniu i Podolu.

Besser. Pallas FZ. Ros. I. tab. I. ci

12. SZAŁWIA  SALFIA.

bej Kielichy 3zębe, prawie wiłÓOEIE:

1. Szałwia lipka, S- glutinosa: caule herbaceo, villoso0=

piscoso; foliis cordato-sagitiatis, grosse-serralis, acumi—

"matis; oerticillis sub Gfloris; bracteis całyces aequan-

źibus.
Łodyga zielna, 4 kątna, kosmato-kleista; liście wielkie,

ogonkowate,  sercowato-s trzałkowate, _ grubo-piłkowane,

kończate, okółki 6-7kwiatowe; kwiaty brudno-żółte; warga

górna sierzpowata, od dolney oddalona; przysadki kieli-

chom równe. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser. Sturm.

Fl. Ger. fasc. 13.
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*%* Kielichy Szębe 3 to iest: w dolney dwa zęby;

w górney 3 maiące.

2. Szałwia lekarska, S. officinalis: caule fruticoso;

foliis oblongis, crenulatis, rugosis, incanis; wertictllis

inferioribus bracteatis; calycibus subcoloratis.

Łodyga twarda, drzewiasta, 4Ścienna, gałęzista; liście

naprzeciwległe, podługowate, pomarszczone, drobno-karbo-

wane, białawe, niekiedy przy nasadzie dwoma uszkami opa-

trzone; kwiaty błękitne lub czerwonawe, w okółki sku-

pione; okółki dolne przysadkami opatrzone; kielichy

nieco zafarbowane, zęby ostre. Roślina początkowie obca,

dziś oswoiona w ogrodach się pospolicie utrzymuie. Sturm.

Fl. Ger. fasc. 9.

5. Szałwia łąkowa, S$. pratensis: foliis cordato-0b-

longis, inaequaliter crenatis, subincisis, sinuatisre ru-

gosis, subtus villosis, summis amplexicaulibus ; wertietl=,

lis subviścidis; galea falcata. i

Łodyga prosta, 4Ścienna, włosista; liście podługo-

wato-sercowate, nierówno-karbowane, nacięte lub buchto-

wate, pod spodem włosiste: dolne ogonkowate, górne ło-

dygę obeymuiące; kwiaty w okółku, fioletowo-błękitne;

warga górna sierzpowata, wierzchołek dwudzielny, nieco

lipki; dolna wklęsła, sercowata. Rośnie nad Niemnem od

Kowna ku Jurborgowi i na Wołyniui Podolu. Zngżi. bot.

tab. +53. Salvia dumetorum Besser: kwiatami mnieyszemi,

wargą górną prawie prostą, przysadkami okółkom ró-

wnemi, słupkiem wystaiącym, od Szałwii łąkowćy odzna-
cza się. Rośnie na Wołyniu i Podolu.

4. Szałwia kosmata. $. austriaca: caule villoso, sub

viscido; foliis cordato-ovatis, sinuatis, erosis, inaequa-

liter crenulatis; verticillis villostssimis; staminibus corolla

duplo łongioribus.

ś Łodyga włosista, cokolwiek kleista; liście sercowato-ia-

iowate, buchtowano-pierzasto-dzielne, nierówno-karbowane;

okółki włosiste, Gkwiatowe; kielichy i przysadki serco-

wate, ostre, włosiste; korony rdzawćy warga górna wy-

cięta, spłaszczona, włoskami gruczołkowatemi czerwona-

wemi pokryta; wargi dolnćy, klapy boczne, fałdowane. Ro-

Śnie na polach uprawnych w okolicach Wilna i na Woły-

niu i Podolu.

5. Szałwia okółkowata, $. verticillata: foliis cordatis,

subsagittatis, crenatis, basi subauriculatis; werticillis
multifloris, subsecundis; calycibus styloquedeflexis.

Łodyga łokciowa, 4kątna, gałęzista; liście sercowato-

_strzałkowate, karbowane, uszkowate; okółki wielokwia-

 towe; kwiaty po większóy części w iednę stronę zwrócone;
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słupek dwudzielny, na dół pochylony. Rośnie na Wołyniu
i Podólu. Besser.

6. Szałwia polna, S. ćmiapestiia: foliis.cordatis, ob-
łongis, duplicato-crenatis, subrepandis, hirsutis; racemis
eirgatis, subaphyllis; pedicellis tomentosis.

Liście sercowate, podługowate, dwa razy karbowane,
obłączyste, kosmate; grona długie, cienkie, prosto stoiące,
prawie bezlistne; kwiaty błękitne; szypułki kutnerowate.
Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.

* 7. Szałwia bukwicoliścia, S$. betonicaefolia: caule
folioso; foliis cordaio-lanceolatis, crenatis; racemo nu-
tante; bracteis coloratis.

Łodyga gałęzista; liście sercowato-lancetowate, karbo-
wane; grona zwisłe; przysadki farbowane, po brzegach rząsowate.
Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.

8. Szałwia leśna, Ś. sylvestris: caułe herbaceo, in-

cano; foliis cordató-obiongis, crenałis; verticillis spica-
tis; bracteis coloratis, całycem aequantibus.

Łodyga zielna, gałęzista, biaława, 4ścienna; liście po-
długowato-sercowate, karbowane; okółki zbliżone, prawie,

kłos formuiące; przysadki farbowane, kiekchóm równe.
Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser. Jacqu. Flor. „dustr.
tab. 212.

9.Szałwia etiopska, S. Aethiopis: foliis inferioribus

Aiinaśifidie, reliquis' sinuatis, erosis, cordato-ovatis, ob-
łonyis, lanatis; bracteis spinułosis , recurvatis.

Łodyga gałęzista, wełnista, łokciowa; liście dolne pie-
rzasto-dzielne, inne zaś buchtowate, ogryzione, sercowato-
iaiowate, podługowate, wełniste; przysadki kolcami zakoń-
czone, odgięte. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Jacqużn. Fl,

„dustr. tab. 214.

13. CZARNOKWIT CIRCAEA.

1. Czarnokwić pospolity, C€. lutetiana: radice lignosa;
caule pubescenti; foliis cordatis, denticulatis; racemo żer

minali; fructu piłis uncinatis obsesso.
Łodygi proste lub gałęziste, włosiste lub gładkie; liście

sercowate, ząbkowane; owoc włosami haczykowatemi osa-

dzony. Fl. dan. tab. 210. Dwie są odmiany w tym ga-
tunku: 1. C. alpina, mnieysza, gałęzista, gładka; Z.
dan. tab. 132;. 2. C. intermedia, włosami drobuemi
zrzadka pokryta; liście lśniące się, ó zębach rzadkich,
mocno zaostrzone. Fł. dan, tab. pó, Rosną w lasach cie-

nistych wilgotnawych.
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4. Rząsa LEWNA.

1. Rząsa lancetowata, L. trisulca: frondibus lanceo-

latis, in petiolum attenuatis, eruciatim cohaerentibus; ra-

dicibus solitariis.

Liście lancetowate, w ogonek zwężone, dwa z trzecim,

do którego Środka przyrastaią, krzyż formuiące; korzonki

poiedyncze. Rośnie w wodach stojących, czystych. Zmgł.

bot. tab. 9326.
a. Rząsa mnieysza, L. minor: froudibus subrotundis;

utrinque concoloribus, planis, basi cohaerentibus; radi-

cibus solitariis. j

Liście przewrotno-iaiowate lub okrągławe, z obu stron

płaskie, tożkolorowe, spodami zrosłe; korzonki poiedyn-

cze. Rośnie w wodach stoiących. Engl. bot. tab. 1095.

3. Rząsa wielekorzeniowa, L. polyrrhiza: frondibus

subrotundis, subt:s coloratis; radicibus confertis. h

Liście okrągławe, pod spodem ciemno-czerwone; ko-

rzenie liczne, z iednego punktu wychodzące. Rośnie w wo-

dach stoiących.

15. JESION FRAXINUS.

1. Jesion pospołity, E. excelsior: foliis subsexwiugis,

głabris ; foliis subpetiołatis, lanceolatis, acuminatis, ser—

ratis, basi cuneatis; gemmis nigris; ramis fuscis.

Drzewo pierwszćy wysokości; liście pierzaste, o pięciu

łab sześciu parach;- listki lancetowate, krótko ogonkowe,

kończate, piłkowane, u spodu klinowate; pąki czarne; ga-

łęzie brunatne. Rośnie w lasach wilgotnych. F/ dan.tab. 969.

Jesion płaczący, EF. penduła, o gałęziach na dół zwisa-

iących, równie iak Jesion kędzierzawy, F. erispa, o L-

ściach ciemno-zielonych, kędzierzawych, są tylko odmianami

tego gatunku. ?

16. WIERZBA S4LIx.

* Jaieczniki gładkie.

+ Drzewa albo krzewy większe.

- 1. Kotki wcześne.  -

a. IVierzba ostroliścia, S$. acutifolia: ramis fuscis,

pruinosis; foliis lanceolatis, acuminalis, inaequaliter ob-

tuse-serratis, subtus głaucescentibus; stipulis lanceołatis,

serratis. ;

Gałęzie brunatne, oszadziałe; liście lancetowate, koń-

czate, nierówno tępo-piłkowane, pod spodem Śniade; przy-

sadki lancetowate. Rośnie na Podolu Bess. Dla gałęzi dła-

sę!
%
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gich i niekiedy na dół schylonych, często w ogrodach, pod
nazwiskiem wierzby płaczącćy, uchodzi. 3

2. Kotki wspołczesne. i

2. FVierzba krucha, S. fragilis: ramis glabris; foliis
lanceolatis, acuminatis, glanduleso-serratis, glabris, con-

coloribus; germinibus subsessilibus, łanceolatis; glandula
nectarifera gemina. ; .

Drzewo znacznóy wysokości; gałęzie gładkie, na ko-
lankach łatwo łamiące się; liście lancetowate, kończate,'
tożkolorowe; zarodki krótko-szypułkowe, lancetowate; gru-
czołki miodnikowe dwa. Rośnie nad wodami i na miey-
scach wilgotnych. Odmiana z liśćmi szćrszemi, bardzićy
Śniademi, gałęziami giętkiemi i zarodkami mniey ostremi,
od Smitha Salir Russeliana zwana, rośnie na Wołyniu.

3. IVierzba trzypręcikowa, S$. triandria: foliis ovato-
lanceolatis, acuminatis, serratis, subtus glaucescentibus ;
ameniis triandris; germinibus pedicellatis, oblongis, tu-
berculatis; stigmatibus sessilibus.

Krzew mierńćy wysokości; liście daiowo-lancetowate,
piłkowane, spodem modrawe; kotki trzypręcikowe; za-

rodki podłngowate, grudkowate, trzoneczkiem opatrzone;
znamiona bezszyykowe. Rośnie na piaskach nad brzegami
rzek. Odmiana z liśćmi dłuższemi, lancetowatemi, górne
zaś przysadkami różnobocznemi opatrzone, Wierzby mi-
gdałowćy, S amygdalina nosi nazwisko.

4. HVierzba złota, S$. vitellina: ramis aureis; foliis
lanceolatis, acuminatis, serratis, glabris, subtus głauce-
scentibus; petiolis pilosiuseulis; germinibus sessilibus,
lanceolatis; stigmatibus sessilibus.

Drzewo miernćy wysokości; gałęzie, ogonki, nerwy, a
nawet łuski kotków, żółte; liście lancetowate, kończate,
piłkowane, gładkie, spodem modrawe; ogonki nieco włosi-
ste; zarodki beztrzonkowe; znamiona bezszyykowe. Rośnie
nad rzekami i rowami mokremi na Wołyniu i Podolu. Bess.

5. J/ierzba srebrna, $. alba: foliis lanceolatis, utrin-

que attenuatis, głandułoso-serrulatis, utrinque incano-se-
riceis; stigmatibus subsessilibus.

Drzewo znacznóy wysokości; liście lancetowate, z obn
stron zwężone, drobno-gruczołkowato-piłkowane, z obu
stron szaro-iedwabiste; znamiona krótkoszyykowe. Rośnie
na mieyscach wilgotnawych w okolicach Grodna Gilbert
i na Wołyniu i Podolu. Bess.

6. ZVierzba płacząca, S$. babylonica: ramis pendulis;
foliis angusto-lanceolatis, acuminatis, serratis, glabris,
subłus glaucescentibus; stipulis semi-ovatis, acuminatis,
serratis; germinibus ovatis, sessilibus.
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Krzew około 15 łokci wysokości; gałęzie cieńkie, zwi-

słe; ście długie, wązko-lancelowate, kończate, piłkowane,

gładkie, spodem modrawe; przysadki pół-iaiowate, koń-

czate, piłkowane; zarodki iaiowate, beztrzonkowe. Roślina

początkowie ze wschodu, u nas pod otwartóćm niebem, przy

starannóm okrywaniu, dosyć się dobrze utrzymuie.

, « 8. Kołki poźne.

7. Wierzba pięciopręcikowa, Ś. pentandra: foliis ob-

longis, acuminatis, serratis, nitidis, petiolis superne

glandulosis; amentis pentandris; germinibus lanceolatis.

Krzew kilkałokciowy; liście podługewate, kończate,

piłkowane, lśniące; ogonki z góry gruczołkowałte; kotki

pięćpręcikowe; zarodki lancetowate. Rośnie na mieyscach

„wilgotnych.

+f Krzewy nizkie.

8. ZVierzba czernicoliścia, $. myrtilloides: foliis elli-
plico-ovatis ». elliptico-oblongis, acutis, obtusiusculisve,
subtus reticulato-venosis, głaucis; squamis amentorum a-
pice barbatis, dein glabris; capsulis ovatis, glabris, pe-

dicelłatis.
Krzew łokciowy; liście elliptyczno-iaiowate lub podłu-

gowate, ostre lub tępawe, pod spodem siatkowato-żyło-
wate, modrawe; łuski kotków na wierzchu włosiste, po-
Źnićy gładkie; torebki iaiowate, gładkie, szypułkowale.
Rośnie na mieyscach wilgotnych w okolicach W;ilna.j

3 Jaieczniki omszone lub kosmate.

+ Drzewa albo krzewy wyższe.

1. Kotki wczesne.

g. 7FFierzba iednopręcikowa, S. monandra: ramis ru—

bro-fuscis; foliis oborato-lanceolatis, serrułatis, glaucis,
glabris; stipulis nullis; squamis mascułis monandris;
minibus sericeis; stylo subnullo. 3

Krzew 4-5łokciowy; gałęzie czerwono-brunatne; liście
przewrotno-iaiowate po obu końcach ostre, piłkowane,
Śniade, gładkie; przysadek nie ma; łuski samcze iednoprę-
cikowe; zarodki iedwabiste; szyyka bardzo krótka. Rośnie
w zaroślach. Salix purpurea i Helix L. z

10. FVierzba witkowata, $. viminalis: foliis lineartbus.
łongissimis, subintegerrimis, subtus albo-sericeis; ramis
oirgatis; squamis villosis; stylo elongato. 3
Krzew 7-8łokciowy; liście równowązkie, bardzo długie,

całe, pod spodem iedwabisto-białe; gałęzie długie, rózgo-

we; łuski kosmate; słupek długi. Rośnie na mieyscach
wilgotnych na Wołyniu i

Sr=

  

";

R
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11. ZVierzba uszkowata, $. aurita: foliis obovato-lem:
ceolatis, adunco-mucronatis, subserratis, supra pubescen=
żibus, subius rugoso-venosis, incanis; stipulis semicorda-
tis, subintegerrimis; amentis ovatis; capsułis łanceołatis,
pedtcellatis; stigmatibus sessilibus.

Krzew 5-6łokciowy; liście przewrotnie-iaiowato-lance-
towate, tępe, sztyletem zakrzywionym zakończone, dro=
bno-piłkowane, z góry omszone, pod spodem pomarszczono-
Żyłowate, siwe; przysadki półsercowe, prawie zupełnie
całe; kotki iaiowate; torebki lancetowate, trzonkowate;
znamiona bezszyykowe. Rośnie w lasach i zaroślach wil-
gotnych.

12. ZV/ierzba lwa, S$. caprea: folżis orato-oblongis, a-
cuminatis, serratis, undułatis, rugosis subtus tomentosisz
amentts oralibus; eapsulis wentricosis.

Drzewo 6-7łokciowe; liście iaiowato-podługowate, koń-
czate, piłkowane, faliste, pomarszczone, pod spodem ku-
tnerowate; kotki owalne; torebki u spodu brzuchate, Ro-
śnie na mieyscach suchych, pagórkach i w lasach. Stoso-
wnie do natury rozmaitćy gruntu, liczne się w tym ga-
tunku postrzegają odmiany. i

2. Kotki poźne.

13. ZYPierzba Starka, $. Starkeana: ramis glabris, fus=
cis; foliis subrotundo-ellipticis, crenulato-serrulatis, supra
glabris, subtus glaucis ; capsulis orato-lanceolatis , pedi-

cellatis, pubescentibus; bracteis lanatis.
Gałęzie gładkie, brunatno-czerwone; liście okrągławo-

elliptyczne, drobno karbowano-piłkowane, z góry gładkie,
spodem Śniade; torebki iaiowo-lancetowate, trzonkowate;
przysadki wełniste. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.

+f Krzewy niskie.

14. FPierzba nizka, S$. depressa: ramis prostratis, ra-
dicantibus;  foliis  lineari-lanceolatis _ subintegerrimis,
supra głabriusculis, subius sericeis; .stipulis nullis; ger-
minibus subsericeis, demum glabris.

Krzew 1-2łokciowy; gałęzie leżące, korzenie wydaią;
hście równowązko-lancetowate, prawie całe, z góry pra-
wie gładkie, spodem iedwabiste; przysadki o; zarodki co-
kolwiek włosiste poźnićy gładkie. Rośnie na mieyscach
torfowych i piaskach nanosowych. Odmiany tego gatunku
są: 1. S. repens z zarodkami włosistemi; 2. S. arena-
ria z liśćmi z obu stron iedwabistemi; 3. S. rosmarint
folia z liśćmi dłuższemi i łodygą się prostą odznacza.

15. ZVierzba gleiowa, S$. limosa: ramis strietis, niti-
dis; foliis oblongo-lanceolatis, obsolete-crenulatis, supra



 

sed

głabris, opacis, subtus albis, dense tomentosis; amentis
aphyllis, sessilibus; germinibus sessilibus; stylo elongato.

Gałęzie wyprężone, lśniące; liście podługowato-lance-
towate, niezuacznie-karbowane, z góry ćme, gładkie, pod
spodem białe, gęsto kutnerem pokryte; kotki bezlistne,
bezszypułkowe; zarodki beztrzonkowe, kutnerowate; szyyka
słupka, długa. Rośnie na Polesiu. Besser.

2. Rząbp DwvusŁvrkowyY.

V17. TOMKA ANTHOXANTNUM.

1. Tomka wonna, A. odoratum; spica oblonga; ffori-
bus subpedunculalis, patulis; corollae głumis ciliatis;

vaginis ore barbatis foliisque glabris.
Kłos podługowaty; kwiaty krótko-szypułkowe, odsta-

iące, krótko-ościste; plewy korony rząsowate; pochwy
w otworze włosiste, równie iak i liście gładkie. Rośnie
wszędzie na łąkach suchych i zaroślach. Ususzona zapach
przyiemny do tomkowego bobu podobny, wydaie. Ż7. dan.
tab. 666.

KLASSA HI

'TRZYPRĘCIKOWA 7TRIr4NDRIA.

Rząp JEDNosŁuPKOWY. JMoNoGYNIA.

%* Kwiaty koronami opatrzone.

18. Kozłek, Valeriana. Kielich cały, nadowocowy; ko-
rona foremna, 5 rzadko Sklapowa, u spodu garbata; ziarno
iedno, puchem pierzastym u góry otoczone.

19. Rapunkuł, Fedia. Kielich ząbkowany; korona rurko-
wata; kray Sklapowy; torebka 3komórkowa; komórki dwie
albo iedna płonne. *

20. Szafran, Crocus. Korony rurka bardzo długa; kray
foremny, Gdzielny; pręciki na koronie osadzone; znamiona
5, rozszerzone, piłkowane albo nacięte; torebka 3komórkowa.
(,. 21. Mieczyk, Gladiolus. Korona rurkowata; kray nie-
foremny, Gdzielny; pręciki w górę podniesione; znamiona
nilkowale niedzielne; nasiona skrzydełkowate.

22. Kosaciec, Iris. Pochwy kwiatowe suchawe; korona
A spodu rurkowata, miodnikowa; kray 6dzielny; podziałki
ha przemian często brodate; słupek płatkowaty, trzydzielny;
znamión mieysce zastępują fałdy, na zewnętrznćy stronie

Podziałek słupka umieszczone; torebką $komórkowa; na-

4 owate. 810 c9 a
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% Kwiaty plewowate.

23. Marzyca, Schoenus. Łuski 1kwiatowe, w kształt
kłosa skupione, dolne puste; korona o; słupek opadaiący;
owoc u góry nagi.

' 24. Dziobak, Rhynchospora. Łuski w kłosy dachówko-
wate ułożone, dolne próżne czyli bezkwiatowe; korona 63
słupek u spodu trwały, owoc u góry otaczaiący; szczeciny
podowocowe.

25. Śziowie, Scirpus. Łuski wszystkie kwiatami opa-
trzone, w kształt kłosa dachówkowato ułożone; słupek 2-
3wrębny, prędko opadaiący; szczeciny podowocowe, albo
Zadne. :

26. 7Fełnica, Eriophorum. Łuski w kłos skupione;
słupek opadający; wełna bardzo długa, biała, nasiona otacza.

27. Cybora, Cyperus. Plewy w kłosie dwurzędowo-da-
chówkowate; łuski wewnętrzne lub szczeciny 0; korona 0;
słupek opadaiący.

28. Szczeć, Nardus. Kwiaty iednostronne, w kształt.
kłosa na szypułce vgólnćy, wydrążonćy, osadzone; korona

, 2plewowa, zwiniona, z ziarnem zrosła.
29. Kukuruza, Zea. Kwiaty oddzielnopłciowe: samcze

groniasto-wiechowate, z kielichem 2plewowym, 2kwiato-
wym, koroną 2plewową bezostną; samicze bezszypułkowe,
na osadniku walcowatym osadzone, z kielichem iednokwia-
towym, koroną 2plewową, przeyrzystą, słupkami nitko-
watemi bardzo długiemi.

Rząp DwusŁuPkowY D/GYYIrA..

* Kielichy iednokwiatowe.

30. ZVyczyniec,  Alopecurus. Wiecha groniasta, albo

kłosowata; kielich aplewowy, koronie równy; plewyco-
kolwiek zrosłe, bezostne albo szydłowate; korona nayczę-
ściey 1plewowa; niżćy srodka oścista; słupki zrosłe; łu-

ski podowocowe żadne.
( 3a. Brzanka, Phleum. Wiecha kłosowata; kielich 2—

plewowy, sztyletowaty, koronę przewyższaiący; korona 2-

plewowa, ucięta, bezostna; łuski podowocowe.
32. Prosownica, Milium. Wiecha; kielich dwuplewowy,

zielny, zaostrzony, od korony większy; korona 2plewowa,
chrząstkowata, oścista lub bezostna; nasiona okryte.

33. Trzcinnik, Calamagrostis,/Wiecha; kielich dwuple-
wowy; korona 2plewowa, od kielicha mnieysza, włosami
otoczona: plewa dolna ząbkowana, szczeciną osadzona.

| /.3B4. Osźnica, Stipa. Wiecha; kielich błonkowaty, od

korony dłuższy; korona chrząstikowata, zwiniona, ością
" . +

+
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długą, kolankowatą albo skręconą; zakończona; nasiona
wolne. 5

35. Miotła, Agrostis. Wiecha; kielich i korona 2ple-
wowa; korona nabrzmiałością albo włosami opatrzona;
plewy nierówne: iedna oścista lub bezostna, druga często
bardzo mała; nasiona wolne, albo koroną pokryte.

36. Zeersia, Leersia. Wiecha; szypułki pod kwiatem
członkowate; kielich spłaszczony; plewa dolnaczółenkowata,
górna wązka; korona o; łuski podowocowe; nasiona kie-
lichem pokryte. Ę

37. Brzankowiec, Crypsis. Wiecha- kłosowato-główko-
wata; kielich 2plewowy; spłaszczony, od korony podobnćy,
cokolwiek mnieyszy; nasiona nagie.

38. Jęczmień, Hordeum. Kłos; kwiatki potróyne, każdy
dwiema szczecinami u spodu opatrzony; kwiaty boczne sam-
cze; kielicha plewa dolna długo-szydłowata; korona o; łu-
ski podowocowe; nasiona okryte lub nagie.

39. Palusznik, Digitaria. Kłosy wiązkowato-palczastez
kwiaty iednoboczne; kielich 2plewowy, od korony mniey-
szy; korona podługowata, papierowo-skórkowata; plewa
dolna sztyletowata, albo szczeciną opatrzona, górną węższą
w sobie zamykająca; zarodek kwiata drugiego maczugo-
wały, szypułkowaty; łuski podowocowe; nasiona okryte.

40. Ostrzyca, Phalaris. Wiecha kłosowata; kielich 2ple-
wowy, od korony dłuższy: plewy ostrogrzbieciste; korona
2plewowa, skórkowata, zarodek kwiątu drugiego penzelko-
waty albo dwuplewowy3 nasiona okryte.

%k* Kielichy 2-3kwiatowe.

44, Tomkownica, Hierochloć. Wiecha; kielich 3kwia-
towy, suchawy; korona obopłciowa i samcza podwóyna,
dwuplewowa : plewy ząbkowane, sztyletowate; łuski podo-

Wocowe; znamiona kropidłowate.
42. Smiałek, Aira. Wiecha; kielich 2plewowy, 2akwia-

„ łowy; korona 2plewowa oścista lub bezostna; nasiona wolne.
45. Perłówka, Melica. Kielich obszerny, nayczęścićy

2kwiatowy; kwiatki dolne bezostne, płodne, górne krótko-
Szypułkowate, pustuiące; łuski podowocowe ucięte. '

A4, Molinia, Molinia. Wiecha; kielich nayczęściey 3-
kwiatowy, od kwiatków krótszy; korony plewa górna zło-
żona (subconduplicata); nasiona dwoma sztyletami opa-
trzone.

45. Palczatka, Andropogon. Kłos lub wiecha; kwiaty
pomieszano- płciowe: samczych kielich iednokwiatowy, bez
ostny, szypułkowaty, obok obopłciowego osadzony; obo-
płciowy dwukwiatowy; korona zewnętrzna iednoplewowa,
bezpłciowa, oścista, wewnętrzna płodna, 2plewowa, oścista.
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46. Kłosówka, Holcus. Kwiaty wiechowate, pomiesza-
no-płciowe; kielich 2plewowy, 2kwiatowy; korona obo-
płciowa, bezostna, samcza na grzbiecie oścista.

47. FFłośnica, Setaria. Wiecha kłosowata; pokrywa 2-
lub wieloszczecinowa; kielich akwiatowy; plęwa zewnętrzna
bardzo mała; korona obopłciowa, 2plewowa, plewa dolna
górną obwiiaiąca; korona bezpłciowa iedno-albo 2plewowa.

48. Ogończyk, Orthopogon. Kłos złożony; kielich 2ple-
wowy, prawie równy, 2kwiatowy; na plewach ości nieró-
wne; kwiatki rozmaite; zewnętrzny samczy albo bezpłciowy,
iedno lub 2plewowy, wewnętrzny obopłciowy, ziarno za-
mykaiący. -

49. Proso, Panicum. Kłos, grono albo wiecha; kielich
2plewowy: jedna z plew nayczęścićy mała albo nieznaczna;
korona obopłciowa, 2plewowa; samcza, albo bezpłciowa,
iedno lub 2plewowa: obiedwie bezostne.  -

50. Zyto, Secale. Kłos; pokrywa 2aplewowa, 2kwia-
towa; korony plewa dolna szczeciną osadzona, górna złożona
(conduplicata); łuski podowocowe; nasiona wolne.

51. Bekmannia, Beckmannia. Kwiaty groniasto-wiecho-
wate, iednoboczne; kielich dwukwiatowy; plewy sklepi-
ste koronom dziobowatym wyrównywaiące.

*** Kielichy wielokwiatowe.

52. Pszenica, Triticum. Kłos albo grono; kielich dwu-
lub wielokwiatowy; plewy bezostne lub sztyletowate; ko-
ronne zaś bezostne lub ościste.

53. Zycica, Loliam. Kłos złożony: kłoski do szypułki
ogólnćy przylegaiące; kielich iednoplewowy, wielokwiatowy;
korona 2plewowa, prawie bezostnaz nasiona okryte.

54. Jęczmionka, Elymus. Kłoski kłos formuiące, sku-
pione; wielokwiatowe, pokrywami opatrzone; korona bezo-
stna lub oścista.

55. Sesleria, Sesleria. Główka, wiecha lub grono kło-
sowate; kielich 2plewowy, 3 lub wielokwiatowy; plewa
dolna korony ząbkowana, oścista.

56. Trzyząb, Triodia. Wiecha; kielich 2plewovy,
3-wielokwiatowy; korony plewa zewnętrzna 3zęba.

57. Owies, Avena. Wiecha; kielich 2-wielokwiatowy,
prawie bezostny; korona 2plewowa: plewa zewnętrzna roz-
cięta (podziałki często szczecinowate); ość grzbietowa ko-
lankowata albo pośrodku skręcona.

58. ZFyklina, Poa. Wiecha; kielich 2plewowy, 3-wie-
lokwiatowy; korony bezostne.

59. Drżączka, Driza. Wiecha; kłoski sercowato-iaio-
wate; kielich wielokwiatowy; korony plewa dolna nadęta,
sercowata, górna mała: obie bezostue, :
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60. Grzebienica, Cynosurus. Grono kłosowate iedno-
stronne; pokrywka pierzasta; kielich wielokwiatowy; kwia-
tki bezostne.

61. Manna, Glyceria. Wiecha; kłoski obłe, wielo-
kwiatowe, bezostne; plewy kielicha i korony tępe, z brze-
giem błonkowatym; łuski podowocowe, sercowale; nasiona
wolue.

62. Kostrzewa, Festuca. Wiecha; kłoski spłaszczone,
wielokwiatowe; plewa korony zewnętrzna na wierzchu o-
Ścista.

63. Stokłosa, Bromus. Wiecha; kłoski wielokwiatowe;
plewa korony zewnętrzna rozcięla pod wierzchem oścista,
wewnętrzna rząsowata.

64. Trzcina, Arundo. Wiecha; kielich wielokwiatowy,
kwiatom równaiący się; korona u spodu włosisto-brodata;
plewa dolna trzysztyletowa.

,

RZĄD TRZYSŁUPKOWY 73RIGYNIA.

. 65. Piaskownica, Psamma. Wiecha kłosowata; kielich
lednokwiatowy, ostry; korona u spodu wełnista, sztyle-
towata, :

66. Mokrzycznik, Holosteam. Kielich 5działkowy; płatków
5, ząbkowanych; torebka iednokomórkowa, 6łuszczynkowa.

67. Zdroiek, Montia. Kielich adziałkowy; korona nie-
foremna, Sklapowa; pręciki napłatkowe; torebka Słuszczyn-
owa, Sziarnowa.

Rząb JEpNosŁuPKOWY.
> 4 z

18. KozŁEk FALERIANA.

1. Kozłek rozdzielnopłciowy, V. dioica: foliis subinte-
S*rrumis: radicalibus ovatis, caulinis lyrato-pinnatifidis ;Panicula corymbosa, fioribus dioicis.
Miro „zupełnie całe: korzeniowe iaiowate, łodygowe
białe ele: wiecha baldaszkogronowa; kwiaty
Rośnie sn due, rozdzielnopłciowe; łodygi łokciowe.
38 asach i na łąkach mokrych. FZ dan. tab. 683.
SĘ ozłek lekarski, V. officinalis: foliis omnibus pin-

„a Penis lanceolatis, dentatig; caule sulcato, fistu-
łoso; Panieulą corymbosa.

Korzeń ugryziony, ciemny; łodyga 2łokciowa, bruzdo-
>>; po EEwcta; liście wszystkie pierzaste: pierza
= ada t ząbkowane; wiecha baldaszkogronowa;
wiary blado-cieliste Rośnie w lasach i na łąkach mo-

krych. EL. dan. tab. 570.
3. Kozłek bzowoliści, V, sambucifolig: foliis radicali-
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bus pinnatis: foliolis ovatis, dentatis; caulinis decur-
sżre-pinnatis: lacintis lanceolatis, dentatis.

Łodygi niegałęziste, złokciowe, gładkie, porysowane,
na kolankach włosiste; liście korzeniowe pierzaste, o list-
kach iaiowatych, ząbkowanych; łodygowe zbiegaiąco-pie-
rzaste, o podziałkach lancetowatych, ząbkowanych; wie-
cha Śdzielna. Rośnie w lasach nad Bohem. Besser.

19. RAPUNKUŁ FEbru.

1: Rapunkuł iarzynny, F. olitoria: bracteis oblongis,
obtusiusculis, ciliatis; fructu glabriuscuło, bistriato, ob-
sczwre Sdentato; caule glabro. E

Łodyżki kiikocalowe, gładkie, gałęziste; liście korze-
niowe liczne, łopatkowate; górne równowązko-lancetowate;
przysadki podługowate, tępawe, rząsowate; owoc gładki,
dwie rysy na sobie maiący, o trzech małych zębach. Ro-

Śnie w okolicach Grodna Gilibert, i na Wołyniu i Podolu,
Besser. W ogrodach, pod niewłaściwćm imieniem Rapon-
tyki iest znaioma. Sturm. Fl. Ger. fasc. a.

2. Rapunkuł łódkoważy, F. carinata: bracteis oblongis
obtusiusculis, cartilagineo-denticulatis;  fructu oblongo,
curpuło, obtuso, submutico , glabro.

Przysadki kwiatowe podługowate, tępawe, chrząstko-
wato-ząbkowane; owoc podługowaty, skrzywiony, tępy,
bezzęby gładki. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.

2. Rapunkuł zębaty, F. dentata: bracteis subułatis,

głabriusculis, cartilagineo-serrulatis; fructu glabro, 0-
vaio, oblique-urceolato, inaequaliter quinque-dentato; caule
scabro.

Przysadki szydłowate, prawie gładkie, chrząstkowato-
pikowane; owoc gładki, ukośnie kubkowaty, o 5 zębach

nierównych; łodyga chropawa. Rośnie na Wołyniu i Po-
dolu.  Besser.

4. Rapunkuł kosmaty, F. dasycarpa: bracteis subulatis
głabriusculis; fructu pubescente, ovato, conico, denticuło
apicis unieo porrecto, 4 obliteratis, acutis.

Łodyga chropawa; przysadki szydłowate, prawie gład-
kie, chrząsikowato-piłkowane; owoc kosmaty, iaiowato-o-
strokręgowy, zębów 5, z których ieden długi, 4 zaś małe
ostre. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.

20. SZAFRAN CRocus.

1. Szafran siatkowaty, C. reticulatus: foliis angustis—
simis; spatha diphylla; eorollae luteae laciniis erectis,
fauce nuda; 'stigmatibus truncato-laceris stamina subae—

e
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Liście bardzo wązkie; pochwa dwaulistkowa; korony
żółtey podziałki prosto stoiące, u spółu nagie; znamiona
ucięte, poszarpane, pręcikóm równe; cebuia siatkowata.
Rośnie na Wołyniu i Podolu. Crocus variegatus Hoppe,
iest odmianą, tylko z kwiatem bladszym, a działek grzbie-
ty, liniiami brunatno-fioletowemi upstrzone,

21. MiEczyk GrapIoLvs.

1. Mieczyk pospolity, G. communis: foliis ensiformi-
' bus; fłoribus subringentibus, secundis; laciniis superiori-
bus conniventibus, inferioribus oblongo-spathulatis, sub-
aequalibus; antheris filamento brevioribus. x

Liście mieczowate; kwiaty światło-purpurowe, prawie
dwnwargowe, iednostronne; podziałki górne ztulone, dolne
podługowato-łopatkowate; główki od niteczek krótsze. Ro-
Śnie na łąkach podlesnych. Schkuhr Hand. +. t. 6.

2. Mieczyk dachówkowaty, G. imbricatus: foliis ensi-
formibus, nervosis; floribus subringentibus, secundis;
łaciniis superioribus, lateralibus, patentiusculis, inferio-
ribus brevioribus cuneiformibus; antheris filamento bre-
vioribus. 3 ,

Podobny do poprzedzaiącego: liście mieczowate, ner-
wiste, podziałki korony górne, boczne, cokolwiek otwarte,
dolne klinowate, krótsze; główki od nitek krótsze. Rośnie
na Wołynia i Podolu. Bess. G. Gałiciensis. Bess.

22. KosAciEc 7ais,

3 -

Korony nagie.

caule ancipiti subbifloro, longioribus; germinibus sexan-gularibus,
i

/ Liście równowązkie, od łodygi obosiecznćy, dwukwia-
towćy, dłuższe; kwiaty błękitne; iaieczniki Gkątne. Ro-
suie na Wołyniu i Podolu. Bess. Jacą. Fl. Austr. tab. 2.

„, 2: Kosaciec niski, J. humilis: subacaułis; foliis linea-
Aibus, „apo unifłoro multo longioribus; tubo corollae F-
liformi ; capsulą obtuse hexagona.

Krótkołodygowy; liście równowązkie, od głąbika ie-
dnokwiatowego wiele dłuższe; rurka korony nitkowata; to-
rebka tępo-Gkątna. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Bes.

3. Kosaciec łąkowy, J. sibirica: foliis łinearibus, acu-
tis, scapo subtrifigro brevioribus; spathis acutis, tubum
corollae subaequantihus.

Liście równowązkie,
ŚSkwiatowego, krótsze;

1. Kosaciec trawiasty, J. graminea: foliis linearibus,

ostre, od głąbika, nayczęścićy
pochwy ostre, rurce korony wyró-
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wnywaiące; kwiaty ciemno-błękitne; podziałki u spoda

biało lub żółto-plamiste. Rośnie na łąkach międzylesnych,

wilgotnawych, w. okolicach Rosień i w powiecie Nowo-

gródzkim. Jacq. Fl. „lustr. tab. 3.

4. Kosaciee Kosacz, Psendoacorus: caule erecło, mul=

tifloro; foliis ensiformibus; pistilli laminis bifidis, ser-

rulatis, lacinias corollae interiores lanceolatas longitudine

et latitudine superantibus. )

Łodyga prosto-stoiąca, wielokwiatowa; liście obosiecznez

słapki płatkowate, dwuwrębne, piłkowane, od podziałek ko-

rony wewnętrznych, lancetowatych, szersze i dłuższe.

Kwiaty wielkie żółte. Rośnie na mieyscach błotnych; ko-

rzenie główne liczne, splecione, grubą massę tworzące,

wiele garbnika zawieraią. Fl. dan tab. 494.

5. Kosaciec rdzawy, J. Giildenstidtiana: caułe submuł-

tifloro, foliis longiori; spathis acutis, pruinoso-scabris ;

laciniis corolłae exterioribus deflexis, interżoribus erectis,

oblongis, pistilli łaminas superantibus; germinibus he-

xagonis.

Łodyga niewielokwiatowa, od liści dłaższa; pochwy

ostre, Śniedzisto-chropawe3 podziałki korony zewnętrzne

odgięte, wewnętrzne prosto stoiące, podługowate, ód słup-

ków płatkowatych dłuższej iaieczniki 6Ścienne. Rośnie na

Wołyniu i Podolu. Besser.

*% Korony brodate.

6. Kosaciec ogrodowy, J. germanica: caule multifloro,

foliis longiori; Jłoribus inferioribus pedunculatis; tubo

corollae germinis longitudine; laciniis exterioribus sub-

emarginatis.

Łodyga prawie łakciowa, wielokwiatowa, od liści dłuż-

sza; kwiaty wielkie, fioletowe; dolne szypułkowate; rurka

korony zarodkowi równa; podziałki zewnętrzne cokolwiek

wycięte. Roślina początkowie obca, we wszystkich ogro-

dach się utrzymuie.

7. Kosaciec czeski, J. bobemica; scapo subpruinoso,

bifioro, foliis ensiformibus altiori ; spathis herbaceis in-

flatisz floribus longe-pedunculatis ; pistilli laminis apice

erosis.

Głąbik cokolwiek Śniedzisty, dwukwiatowy, od liści

mieczowatych wyższy; pochwy zielne, nadęte; kwiaty dłu

go-szypułkowate; wierzch słapków  płatkowatych ugry-

ziony. Rośnie 'na Wołyniu i Podolu.  Besser.

8. Kosaciee ciemno-żółty, ). flavissima: scapo bifłoro,

oliis ensiformibus longiore; spathis tubum aequantibus ;

łaciniis coroliae intŹrioribus erectis, angustioribus.

Głąbik dwnkwiatowy, od liści mieczowatych dłuższy;
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pochwa długości rurki korony; podziałki korony wewnę-
trzne prostostoiące, od zewnętrznych węższe; kwiaty cie-

mno-żółte, brunatno-żyłkowane. Rośnie na Wołyniu i Po-
dolu. Besser.

g. Kosaciec dwudzielny, J. furcata: scapo bifurco, bi-
floro, foliis ensiformibus altiori; fłoribus pedunculatis;

-laciniis corollae exterioribus defłexis; pistilli laminis e-

marginetis, crenulatis; germine trigono, trisulco.

Głąbik dwudzielny, dwukwiatowy, od liści mieczowa-
tych wyższy; kwiaty szypułkowate; podziałki zewnętrzne
korony odchylone; płatki słapkowe wycięte, drobno-kar-

bowane; zarodek Żścienny; Ściany bruzdą podłużną podzie-

lone. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.
10. Kosaciec węgierski, J. hungarica: scapo trifłoro,

folia nervosa, linea glauco-pruinosa, aequanie; fłoribuspe-

dunculatisz spathis coloratis, inflatis, suprema bifloraz

tubo corollae elongato; laciniis interioribus erectis , ob=

łongis , unguicułatis,

Głąbik Skwiatowy, liściom równy; liście mieczowato-
sierzpowate, nerwiste, pomiędzy uerwami liniie 2 punktów
białych maiące; kwiaty szypułkowate; pochwy farbowane,
nadęte, wierzchołkowa dwukwiatowa; rurka korony długa; |
podziałki wewnętrzne podługowate, paznogciowe, prosto-
stoiące. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.

11. Kosaciec karłowaty, J. pumila: scapo unzfforo, f0-
liis glaucescentibus breviori; tubo corollae spatham exce-
dente; laciniis interioribus oblongis, exteriores refiexas

latitudine superantibus. -
Głąbik dwucalowy, iednokwiatowy, od liści modrawych

krótszy; rurka korony od pochwy dłuższa; podziałki we-
wnuętrzne podługowate, od zewnętrznych odgiętych, szersze,
Rośnie na Wołyniu i Podolu. Bess. Jacg. Fl. .dustr. tab. 1.

23. MARZYCA SCHOENUS.

, 1. Marzyca gałęzista, S$. Mariscus: cułmo terreti, f0—
lioso; folia margine dorsoque acułeata; panicuła decom-

Posita, erecia, foliosa; spiculis capitato-glomeratis.
Ę Zdźbło tęgie, ałokciowe, listne; liście u spodu szersze,

/ u góry wązkie, po brzegach i na grzbiecie ząbkowano-ostre;
wiecha iłokciowa, złożona, wzniesiona, listna; kłoski sku-
Plono-główkowate, brunatne. Rośnie nad brzegami ieziór.
FL dan. tab. 4202.

2. Marzyca czarniawa, S$. nigricans: cułmo tereti,

aphyllo , nudo; capitulło multifłoro ovato; involueri di-

| Phyliż valpula altera capitułum superante; setis seminis
*nconspicnis. j :

Zdźbło obłe, bezlistne, nagie, iłokciowe, pochwami
4

t
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czarnemi, sztyletowato-zakończonemi, u spodu otoczone;

główka wielokwiatowa, iaiowata; pokrywy dwuliściey li-

stek jeden od główki dłuższy; nasiona szczecinami nie o-

toczone. Rośnie na błotach torfowych koło Jurborga i Po-

łongi. Host. Gram. Austr. III. tab. 54.

24. SITEK RHYNCHOSPORA:
z,

1. Sitek biały, R. alba: fasciculis terminalibus subco-

rymbosis, irwolucra 'aequantibus; squamis diandris, al-

bidis, setis hkypogynis subdenis; foliis linearibus canali-

- culatis.

= Wiązki wierzchołkowe, podbaldaszkowate, pokrywom

równaiące się; łuski dwupręcikowe, białe lub światło-bru-

natnawe; szczecin podowocowych około 10; głąbik stopę

długi, ZSścienny; liście rynienkowate. Rośnie na roystach,

a mianowicie na royście za Jurborgiem Łaukiesy zwanym.

Host. Gram. Austr. IV. tab. j2.

25. SirowiE ŚScIRPVUS.

*% Kłos wierzchołkowy poiedynczy.

1. Sitowie błotne, S$. palustris: spica multiflora; squa-

mis infimis latioribus acutiusculis; stigmatibus duobus;

radice repente.

Zdźbło qłokciowe i wyższe; kłos wielokwiatowy, nie-

kiedy cal długi; łuski dolne szersze, zaostrzone; zna-

miona dwa; korzenie ścielące się. Rośnie na mieyscach

wodnistych, około rzek i stawów. Fl. dan. tab. 233.

2. Sitowie główkowe,46. ovatus: spica ovata mudti-

flora; squamis obtusis;  stigmatibus duobus; culmo sub-

'eompresso; vaginis aphyllis; radiceJibroso.

Kłos iaiowaty, wielokwiatowy; łuski podługowate, tępe,

brunatne, brzegiem błonkowatym otoczone; znamiona dwa;

zdźbło 2-5calowe, mieco spłaszczone; pochwy bezlistne, u-

cięte; korzeń włoknisty. Rośnie na łąkach wilgotnych.

Host. Gr. dustr. IM. tab. 31. AI:

3. Sztowie szpilkowate, S. acicularis: spica ovata, pau-

ciflora; squamis subaequalibus obtusiusculis; cułmo te-

tragono, foliisque selaceis; setis hypogynis deciduis; va-,

ginis muticis aphyllis. 2

Kłos iarowaty, niewielokwiatowy; łuski prawie równe,

tępe, brunatne z nerwem zielonym; źdźbło 4ścienne, 2-5ca-

łowe, równie iak i liście, czyli źdźbła płonne, szcezecino-

wate; szczeciny podowocowe opadaiące; pochwy bezostne,

bezliście; korzenie scielące się. Rośnie na mieyscach wił-

gotnych gliniastych. FL. dan. tab. 287.



AR SA.
4. Sitowie polne, S$. campestris: spica lineari, pauci-

flora; squamis subaequalibus spicam subaequantibus;
culmo saetaceo; raginis oblique-truncatis;z radice fibrosa.

Kłos równowązki,  poźnićy podłagowato-iaiowaty,
3-5kwiatowy; łuski brunatne, równe, prawie długości
kłosa, źdźbło 1-2calowe, szczecinowate; pochwy ukośnie
ncięte; korzenie włókniste światło-brunatne. Rośnie na
polach gliniastych w Litwie.

x *8* Kłosy boczne skupione.

5. Sitowie szczecinowate, S. setaceus: spicis laterali-
bus sessilibus; cułmis subaphyłlis setaceis; vaginis folii-
Jeris; seminibus costatis, nudis. j

Kłosy drobne, boczne, bezszypułkowe; źdźbła prawie
bezlistne, 3-5 cali długie, szczecinowate; pochwy liśćmi
osadzone; nasiona żŻebrowate, nagie. Rośnie na łąkach
wodą zalewanych, w Litwię. Zł. dan. tab. 311.

6. Sitowie główkowate, S$. Holoschoenus: capitułis glo-
bosis, sessilibus, pedunculatisque subcymosis, ineolucro mo-
nophyllo, reflewo; squamis obovatis, pubescentibus; culmo
tereti, aphyllo.

Główki kuliste, bezszypułkowe lub szypułkowate, pod-
baldaszkowe; pokrywa iędnoliścia, odgięta; łuski prze-
wrotno-iaiowate, omszone; źdźbła obłe, bezliście. Rośnie
na mieyscach błotnych słonych na Podolu.  /solepis Bess.
Host. Gr. dustr. III. tab. 62.

*36E. Kłosy wierzchołkowe skupione.

1. Źdźbła obłe.

7. Sitowie turzycowe, Ś. caricinus: spica composita,
disticha ; spiculis multifloris; ineolucro spicam supe-
rante; cułmo. teretiusculo superne trigono; foliis canali-

eulato-carinatis.
Kłos złożony, dwurzędowy; kłoski wielokwiatowe, dol--

ne oddalone; pokrywa od kłosa dwa razy dłuższa; źdźbło
złokciówe, u spodu okrągławe, u góry trzyścienne; liście
tynienkowato-ostrogrzbieciste. Rośnie na mieyscach kryni-
cznych w okolicach Kowna. ost. Gr. Austr. III. tab. 53.

8. Sitowie wodne, $.lacustris: cyma decomposita; spi-
culis ovatis, glabris; involucro oligophylło; stylo trifido;
culmo tereti ć vaginis interioribus subfolizferis.

Podbaldaszek dwa razy złożony; kłoski iaiowate, ka-
szłanowąte , gładkie; pokrywa niewielo-liścia; słupek trzy-
wrębny ; głąbik 3łokciowy, u spodu licznemi pochwami o-
czony : z których wewnętrzne wierzchołkiem liściowatym
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są opatrzone. Rośnie na brzegach ieziór i stawów. Z.
dan. tab. 1142.

2. Źdźbła trzyścienne.

9. Siżowie nadbrzeżne, S$. maritimus: panicuła congło-
bata, foliosa; spiculis fasciculatis; squamis mucronatis,
lacero-3dentatis; culmo iriquetro, superne aspero; wagi-
nis folizferis.

Wiecha zbita; kłoski w wiązki ułożone: łuski sztyle-
towate, poszarpano-trzyzębe; źdźbło trzyścienne, prawie
dwułokciowe, u góry szorstkie; pochwy liśćmi osadzone
Rośnie na brzegach wód. .

10. Sztowie leśne, S. sylvalicns; panicułąa supra-de-
composita ; involuero polyphyllo; spicułis oratis; pe
mucronatis; culmo źrigono, folioso. >

Wiecha razy złożona, pokrywa wieloliścia; kłoski ia-
iowate; łuski sztyletowate; źdźbło trzyścienne, liśćmi o-
sadzone. Rośnie na mieyscach wilgotnych i nad wodami.
Fl. dan. tab. 307.

26. WEŁNICA EaIoPHORUM,

* Kłos poiedynczy.

1. ZVełnica alłpińska, E. alpinam: cułmo triquetro;
foliis brevissimis; spica obłonga, paucifłora.

Zdźbło piędziowe, tróygraniaste; pochwy wewnętrzne
wierzchołkiem liściowatym tróygraniastym opatrzone; kłos
podługowaty, niewielo-kwiatowy, kwitnąc od przysadki
krótszy, poźnićy wełna przysadkę przewyższa. Rośnie
w Litwie na mszarach, roysty stanowiących. Flor. dan.

tab. 620.
a. JFełnica iednokłosa, E. vaginatum: cu/łmo superne

triquetro; vaginis infłatis; spica obłongo-orata; antheris
linearibus.

Zdźbło + Tokiańć, u góry tróygraniaste, u spodu 0-
krągłe; pochwy nadęte; kłos dymowego koloru, iaiowaty;
główki pyłkowe równo-wązkie. Rośnie kępami- na miey-
scach torfowych wodą zalanych. F/. dan. tab. 236.

*e* Kłosy liczne.

3. HWełnica cienka, E. gracile: cułmo trigono, foliis
triquetris; peduncułis scabris.

Zdźbło cienkie, blizko 4 łokciowe Sścienne; liście ró-
wnie delikatne, tróygraniaste; kłosy nieliczne na szypułkach
cienkich chropawych osadzone. Rośnie na mieyscach wo-
dnistych. Z. dan. tab. 1441.
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4. P/elnica wązkoliścia, E. angustifoliam: cułmo sub-
trigono; foliis canalicułato-triquetris; pedunculis glabris.

Zdźbło 4 łokciowe niewyraźnie 3śŚcienne prawie okrą-
głe, mocne; liście u spodu płaskie lub rynienkowate, u
góry tróygraniaste; szypułki prawie gładkie o kłosach li-
cznieyszych i wełnie obfitiszóy. Rośnie na łąkach wilgo—

tnych; FZ. dan. t. 1442. U pospolstwa w Litwie Kucutką
iest zwana. 5

5. Mełnica wielokłosa, E. latifoliam; - cułmo subtri-
gono; foliis planiuscułis, apice triquetris; pedunculis re-
trorsum „scabris.

Zdźbło niewyraznie Żścienne, + łokciowe; liście płaskie,
pod wierzchem tróygraniaste;, szypułki wstecznie szorstkie.
Rośnie na łąkach mokrych. ZF. dan. t. 4381.

27. CYBORA CvPzavs.

1. Cybora żółtawa, C. flavescens: umbella| subcompo-
sita; spicis oblongis, obtusis; subquąternis, fasciculalis;
involucro subtriphyllo; foliis augustissimis, linearibus.

Baldaszek u spodu groniasty 4-6 kłosowy; kłoski bru-
natnawo-żółte, podługowate, tępe; pokrywy nayczęścićy
Śliście; głąbik 2-3 calowy, tróywęglasty; liście bardzo
wązkie. Rosnie, mianowicie około dróg i ścieszek na łąkach
błotnistych około Popiszek starostwa Międzyrzeckiego. Z/ost.
Gr. austr. III. tab. j2.

128. SzczEć NARDVUS.

1. Szczeć pospolitą, N. stricta: spicą setacea, recta,
secunda.

Zdźbła delikatne, tęgie, darniną wyrastaiące; liście.
szczecinowate, twarde; kwiaty iednostronne, kłos szczeci-
nowaty stanowią; plewy ostrokończate. Rośnie na łąkach
czczych. W Litwie Szarzyną zowią, a mieysca przezeń za-
ęte Szarzynnikami mianuią. Host. Gr. aust. II. tab. 4.

:

29. KukURUZA ŻEx4.

1. Kukuruza pospolita, Z. Mays: foliis integerrimis.
(Liście cało-brzegie. Roślina znaloma pod nazwiskiem

Pszenicy tureckićy, początkowie z Ameryki południowćy.
Odmiany ićy z ziarnami żółtemi, białemi, ciemno-czerwo-
nemi, równie iak i z wielkości pochodzące, są w ogrodach
Pospolite.

30. WYCZYNIEC „AŁOPECURUS.

1. FPyczyniecpolny, A. agreslis: panicula subspicata,
ylindrica; vałois całycinis glabris , basi connatis; culma
*uperne scabriuscuło,
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Wiecha kłosowata, walcowata; plewy kielicha prawie
do połowy zrosłe, ostre, nagie; źdźbło u góry szorstkawe.
Rośnie na gruntach gliniastych na Wołyniu i Podolu. Złost.
Gram.. III. tab. 12. ,

2. JVyczyniec łąkowy, A. pratensis: panicula subspi-
cata, oblonga, obtusa, sublobata; calyce subvilloso, a-
culo, infra medium connato, corollam aequante; ligula
brevi, obtusa; radice fibrosa; culmo erecto.

Wiecha kłosowata; podługowata, tępa, za pogięciem
na klapy się rozdzielaiąca; kielich cokolwiek włosisty; o0-
stry, niżćy połowy zrosły, koronie wyrównywaiący; źdźbło
blizko łokciowe, prosto stoiące; ięzyczek krótki, tępy;
korzeń włoknisty, Rośnie na łąkach mokrych. Schreb. Gr.
1. tab. 19. ,

3. Wyeczyniec kolankowaty, A. geniculatus: panicuła
spicąta, cylindrica; głumis całycinis basi connatis, obłu-

sis, subvillosis, apice crenulatis; culmo adscendente, _ge-

niculato, infFacto.

Wiecha kłosowata, walcowata; plewy kielicha u spodu
zrosłe, tępe; cokolwiek włosiste, u góry „drobno karbo-
wane; źdźbła kilkocalowe, u spodu leżące, kolankowate,.
z kolanek korzonki wypuszczaią. Rośnie na łąkach mokrych.
Host. Gram. Austr. II. tab. 32.

31. BRZANKA PHLEUX.

1. Brzanka pospolita, P. pratense: racemo spieato,
cylindrico; całycibus mucronato-aristatis, carina ciliatis;
aristis całyce brevioribus; radice fibrosa aut subbulbosa.

Grono kłosowate, walcowate; plewy. kielicha sztyleto-
wało-ościste, na grzbiecie rząsowate; ości od kielicha
krótsze; korzeń na łąkach tłustych włoknisty. Złost. Gram.

1II. t+9. Fl. dan. 880; na czczym zaś gruncie u spodu

* nabrzmiałość nakształt cebulki się formuie; i ten ostatni,
stanowi odmianę, często za gatunek oddzielny, pod nazwi-
skiem Ph. nodosum uważany. Host. Gram. Austr. 1P.

żab. 21.

52. PRosowNIca Miziuw.

1. Prosownica rozpierzchła, M. effłusum: panicula
laxa, glabra; ramis subrerticillatis; foliis łato-lanceola-
tis; ligula oblonga, obtusa, exserta; radice perenni. -

Wiecha rzadka, gładka; gałęzie prawie okółkowate; li-
Ście szeroko-lancetowate; iezyczek podługowaty, tępy, wy-
'stawny; źdźbło 1-2 łokciowe; korzeń trwały Rośnie*w la-
sach i zaroślach. F/. dan. tab. 11Ź3,
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33. TRZCINNIK Ca4LawAGROSTIŁ.

* Włosy koronie równe albo dłuższe.

1. Trzcinnik górny, C. Epigeios; panicuła striefa, pa-
tente; całycibus acumin ttis; arista dorsali recta, pilis
breviore; pilis całycem subaequantibus.

Wiecha prosto-stoiąca, otwarta, zielono-fioletowa; kie-
lichy kończate; ość grzbietowa prosta, od włosów krótsza;
włosy kielichom wyrównywaiące; źdźbła 1 4 łokciowe. Ro-
Śnie wszędzie na gruntach piasczysto-gliniastych; gdzie
korzenie iey szeroko się rozchodząc, mieysca nayurwisisze
darniną pokrywaią. Host. Gram. austr. IV. tab. 4a.
<drundo Epigeios Lin.

2. Trzcinnik lancetowaty, C. lanceolata: panicula dif-
fusa; całycibus acuminatis; arista ierminali, brevissima,
incurva; pilis calyce brevioribus. A

Wiecha rozpierzchła, zielono-fioletowa; kielichy wązkie
kończate; ość w rozcięciu wierzchołka plewy korony osa-
dzona, krótka, zakrzywiona; włosy od kielicha krótsze;
źdźbło dwułokciowe, czasem gałęziste. Wiecha tego ga-
tunku po przekwitnieniu i rozwarciu się plew kielichowych,
dla włosów zostających, miękkością się w dotknięciu ozna
cza, Rośnie na łąkach podleśnych i wśród lasów. Fl. dan.
tab. 1624. drundo Calamagrostis. Lin.

we Włosy koronę oiączaiące, od korony krótsze.
3. Trzcinnik leśny, C. sylvatica: panicuła patenti; ca

Yycibus acutis; pilis brevissimis, arista dorsali genicu—
lata, elongata.

Wiechy gałęzie otwarte; kielichy ostre; włosy bardzo
krótkie; ość korony na grzbiecie osadzona, długa, kolan-
kowata; źdźbło 1 4 łokciowe. Rośnie w lasach suchych.HL dan. tab. +683.

34. OsTsica SriPau.

„ l Ostnica pierzasta, $. pinnata: foliis rigidis, glau-
3 canaliculato-setaceis; aristis corollinis płumosis, basi
nudis, longissimis. i

iście tęgie, modre rynienkowato-szczecinowate; ości
rr pierzaste, przy nasadzie nagie, bardzo długie.
źbło 1 ż stopy długię. Rośnie na wzgórkach suchychGuberni; 'mińskićyi na Wołyniu. Złost. Gram. Austr.* tab. 33,

2. Osinicą włoskowata, S$. capillata: panicuła patula;ałycz. £ = ęYeibus artstatis; arista corollae aspera, demum warieurvęta: .. s . >ta; foliis eonvolutis, intus pubesceniibus.
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Wiecha ot warta; kielichy ościste; ość korony szorstka,
naga, nakoniec rozmaicie pogięta. Liście zwinione, we-
wnątrz omszone; źdźbło 4 łokciowe. Rośnie na wzgórkach
na Wołyniu i Podolu. Bess. //ost. Gram. austr. III. tab. 5.

35. MrorŁA „AGROSTIs.

%* Ościste.

1. Miotła rołowa, A. Spica venti: panicula diffusa;

petało exteriore, infra apicem, exserente aristam longissi-
mam , subfłewuosam.

Wiecha rozpierzchła; plewa zewnętrzna niżćy wierzchu

ością długą, pogiętą, opatrzona. Zdźbło łokciowe i wyż-
sze. Rośnie wszędzie na polach i między zbożem, pospo-

licie Mietlicę zwana. Fl. dan. tab. 853.

2. Miotła kolankowata, A. canina: petało interiore
nullo; exteriore infra medium aristato; całycibus acutis;
panicula elongata; ramis trichotomis hispidulis, ramulisque
patentibus fłexuosis.

Plewy wewnętrznćy korony braknie; zewnętrzna niżćy

Środka oścista; kielichy ostre; wiecha podługowata, fiole-

towo-brunatna; gałęzie trzydzielne, włosami tęgiemi, krót-
kiemi z rzadka naieżone: gałązki otwarte, pogięte; źdźbło
1łokciowe. Rośnie na mieyscach suchych, wystawnych.

%% Bezostne.

3. Miotła rozłogowa, A. stolonifera: paniculłae coar-

ctatae ramis verticillatis; całycibus carina asperis, petało

interiori duplo mirore; ligula oblonga; culmo basi radi-
cante.

Wiecha śŚciśniona; gałązki okółkowate; plewa wewnę-

trzna od zewnętrznóy dwa razy mnieysza; kielichy na grzbie-

cie szorstkie; ięzyczek podługowaty; źdźbło u spodu roz-

łogowe. Rośnie na: mieyscach piasczystych wilgotnych;

nad brzegami morza pospolita. ZF2. dan. tab. 1623.

4. Miotła biała, A. alba: paniculae ramis hispidis;

ligula obłonga exserta. >

. Wiechy gałęzie włosami tęgiemi, królkiemi, nastroszo-

ne; plewa korony wewnętrzna od zewnętrznćy połową

mnieysza; ięzyczek podługowaty, wystawny; źdźbło  łok-

ciowe. Rośnie na łąkach. Wiechy w tym gatunku są:

albo biało-zielone, alboli też fioletowate.

5. Miotła pospolita, A. vulgaris: paniculae ramis gła-

bris; ligula brevissima truncata. , ;

Wiecha fioletowa lub zielonawa; gałęzie główne gładkie,

ostąteczne niekiedy z iednego boku szorstkie; ięzyczek bar-

dzo krótki, ucięty. Rośnie na łąkach suchych i miedzach.
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-36. LEERsia ZzrRsIa.

1. Łeersia ryżowata, L. oryzoides: panicułać diffusae
ramis subpendulis;fłosculis triandris patulis ciliatis.

Korzenie Ścielące się; zdźbła łokciowe wzniesione, u
spodu pochyłe, całe pochwami pokryte; liście długie sze-
rokie spiczatością tęgą zakończone; wiecha rozpierzchła;
gałęzie cokolwiek zwisłe; kwiatki Spręcikowe, otwarte rzą-
sowate. Rośnie na błotach. ost. Gram. lustr. 1. t. 35.

37. BRZANKOWIEC. CavPs/s.

1. Brzankowiec wyczyńcowy, ©. alopecuroides: cułmis
simplicibus, teretiusculis; paniculis spicagis, oblongo-cy-
lindricis, basi nudis; flosculis triandris.

Zdźbła niegałęziste, obławe; wiechy kłosowate, po-
długowato-walcowe, u spodu nagie; kwiatki Spręcikowe.
Rośnie nad Dnieprem na mieyscach piasczystych. Besser.
Host. Gram. Austr. I. tab. 29.

2. Brzankowiec ostrzycowaty, C. phalaroides: spicis
oblongis, obtusis basi nudis, atro-spadiceis.

Kłosy podługowate, tępe, u spodu nagie, ciemno-bru-
natne. Bośnie na Podolu. Besser.

3. Brzankowiec marzycowy, €. schoenoides: culmis ra-
mosis, compressisz paniculis spicatis, ovato-oblongis, va-
ginatis; foliis rigidiusculis.

Zdźbła gałęziste, spłaszczone; wiechy kłosowate, iaio-
wato-podługowate, spod w pochwie od liścia zawarty; li-
Ście tęgie. Rośnie na Podolu. Bess. /fost. Gram. Austr. Ł£
tab. 3o. ś

4. Brzankowiec kolczasty, C. aculeata: culłmo ramoso,
compresso; paniculis subsp.żaitis, hemisphaericis, involu-
cro foliaceo cinctis. ,

* Zdźbło gałęziste, spłaszczone; wiechy prawie kłoso-
wate, półkuliste, pokrywą liściowałą u spodu opatrzone.
Rośnie na Podolu. Besser. Host. Gram. dustr. 1. tab. 31.

_38. Jęczmień Hoabzvw.

1. Jęczmień pospóliży. H. wulgare: /ł/osculis omnibus
hermaphroditis „aristatisz seminibus quadrifarampositis.

Kwiatki wszystkie obopłciowe, ościstej nasiona we cztery
rzędy ułożone. Uprawia się powszechnie. Złost. Gram.
Susir, JJ]. tab. 34. odmiany iego są: z nasionami czarnemi
4 tak nazwany orkisz Hordeum coeleste, tóm się od głó-
Wnego gatunku odznaczaiący, że plewy iego w młoceniu,
Od ziarna odstaią. Jnne gatunki: Jęczmień sześćrzędowy,

+ hexastichon; dwurzędowy H. distichon, rzadziey są
nas uprawiane.

5
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2. Jęczmień murowy, H. murinum: fłoscuło intermedio
łańnceolato , ciliato; łateralibus subułatis, asperis; foliis

scabris.
Kwiatek środkowy lancetowaty; boczne szydłowate

szorstkie; liście chropawe. Rośnie na Podolu. Besser. 77.
dan. tab. 639.

3. Jęczmień łąkowy, H. pratense; //osculis omnibus se-

taceis, scabris: joliis asperis. :

Kwiatki wszystkie szczecinowate, ckropawe; liście ostro-

szorstkie. Rośnie na Podolu. BosłHost. Gram. austr. I.

tab. 33.. l
5g. PALUSZNIK DIGITARIA.

1. Palusznik omszony, D. sanguinalis: spicżs subquater-

nis, erecto-patulis; fłosculis obłongis, margine pubescen-

„tibus; foliis waginisque pilosiusculis.

Kłosy nayczęścićy 3-4, wyprężone, otwarte; kwiatki po-

długowate, zielono-fioletowate, po brzegach omszone; liście

z brzegami falistemi, równie iaki pochwy z rzadka włosiste.

Rośnie na polach uprawnych na Wołyniu. Bess. //osź. Gram.

Austr. Ii tab. 13:
2. Pałusznik gładki, D. humifusa: spźcis subquaternis,

patulis; fłosculis ovatis, margine nudis; foliis vaginisque

głabris. A >

Kłosy nayczęścićy 3-4, otwarte; kłoski iaiowate, fiole-

towo-ziełonawe, po brzegach nagie; liście czerwonawo-błę-

kitnawe, równie iak i pochwy, gładkie; pochwy często

przy nasadzie liścia wewnątrz włosiste. Rośnie na poląch

- uprawnych i nayczęścićy za pierwszy gatunek iest braną-

3. Pałusznik rozesłany, D. stolonifera: spicis quater-

'nis, erecto-patulisz flosculis s'ssilibus, głabris, ciliatts,

acutis, patenbibus; foliis distichis., głaucis, rigidiusculis,

ciliolatis; łigula barbata; culmo basi stólonifero.

Kłosy 4, wyprężone, otwarte, poźnićy prawie poziome;

kwiatki zielono-purpurowe, bezszypałkowe, gładkie, rząso-

wate, ostre, otwarte; liście dwurzędowe, modrawe, tęgie,

rząsami małemi na kształt piłkowatości osadzone; ięzyczek

włosisty; źdźbło u spodu rozłogowe, czyli na kolankach

korzenie wypuszczaiące. Rośnie na Podolu. Bess. +fos£.

Gram. Austr. 1]. tab. 18.

40. OsTrRzYCA PHALARIS.

1. Ostrzyca trzcinowa, Ph. arundinacea: panicuła

patenti, glomerata; calycibus nerposis; corolla perfecta

nitida, neutra angustissima, bivalei, piłosa.

Wiecha otwarta w czasie kwitnienia, poźnićy skupiona;

kielichy nerwiste; korona doskonała lśniąca; niiaka dwu-
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plewowa, wązka, pęzelkowata, włosami osadzona; liście

szerokie, równowązkie, zielone lub cokolwiek modrawe; ię-

zyczek krótki tępy; źdźbło 2łokciowe. Rośnie mianowicie

na spławach rzek, gdzie niekiedy całe łąki tworzy, i daie

siano pomimo grubości swoiey bardzo dobre. Odmiana, f0—

liis albo striatis, w ogrodach pod nazwiskiem Trawy an-

gielskićy znaioma. Host. Gram. lustr. tab. 33.

Gatunek ZA. canariensis: o kłosie iaiowatym, plewach

kielichowych czołenkowatych, koronie zewnętrznćy czyli

niiakićy, bez włosów, pod nazwiskiem trawy kanarkowey,

dla karmienia kanarków w ogrodach się uprawia. Host,

Gram. dustr. tab. 38. i

41. ToMKOWNICA HIEROCHLOŁ.

1. Tomkownica północna, H. borealis: paniculae subse-

eundae pedunculis glabrisz całycibus fłoscułos pubescentes

superantibus; corollae masculae vałris bifidis, muticis,

squamis lhypogynis, fissis, lanceolatis; foliis latiusculis.

Wiecha prawie iednostronna, rozłożysta, brunatno-fio-

letowa; szypułki gładkie; kielichy, zawieraią kwiatki o

plewach rząsowatych; korony samczćy plewy dwudzielne,

bezostne; łuski podowocowe, rozcięte, lancetowate; liście

szerokie. Gatunek ten pod nazwiskiem 7omki borowćy zna-

iomy, rośnie wszędzie w zaroślach i na łąkach międzyli-

stnych. Host. Gram. Austr. III. tab. 3. Holcus odo-

ratus Lim. E 7

42. SŚMIAŁEK A[Ra.

*%* Bezostne.

1. Smiałek wodny, A. aquatica: paniculis difjusis; ca=

łycibus corollisque obtusis, erosis, nerposis; culmo basż

radicante. ©

Wiecha rozpierzchła, czerwono-zielona; plewy kieli-

chowe i koronne tępe, ugryzione, nerwiste; źdźbło złok-

ciowe i wyższę u spodn leżące, korzonki z kolanek wypu-
szcza. Rośnie na mieyscach wodą zalanych. ost. Gram.

<ustr. II. tab. Ńt. - :

2. Smiałek wiecho-kłosy, A. eristata: panicula subspi-

cata, całycibus corollisque nitidis, acutis submucronatis;

foliis ciliatis.
Zdźbło złokciowe i wyższe nieco włoskami drobnemi

pokryte; liście płaskie, po brzegach rząsowate, górne pra-

Wie gładkie, dolne i pochwy razem gęsto włosami pokryte;

wiecha kłosowata wolna; plewy lśniące ostrę, kielicha od

kwiatkow krótsze. Rośnie na pagórkach i.łąkach suchych.
ost, Gr. Austr. ti j5. Koelena cristata Pers.

x
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' 3. Smiałek modrawy, A. glanca: panicula spicaeformi,
nitida; całycibus bifloris, fłosculos obtusos superantibus;
culmis apice pedunculisque tomentosis; foliis inferioribus
caespitosis, planis, dein condupłicatis, subtus paginisque
striatis, subtomentosis; ligula brevi erosa. 3

Wiecha kłosowata, zielona, lub cokolwiek purpurowa,
Iśniąca się; kielichy 2kwiatowe, od kwiatków z plewami
tępemi, na grzbiecie piłkowato-rząsowatemi, większe; źdźbła
prostostojące, n góry, równie iak i szypułki, kutnerowate;
liście dolne gęstą darninę formuią, płaskie, poźniey zło-
Żone; łodygowe dwa, krótkie, większą część źdźbła poch-
wami okrywaią; liście wszystkie i pochwy, porysowane, kos-
mate; ięzyczek królki, ngryziony. Rośnie na wzgórkach su-
chych, piasczystych w całóy Litwie. F/. dan. t. 1566.

%%  Ościste.

4. Smiałek pogięty, A. flexuosa: paniculae patentis
ramis fłexuosisz flosculis calycem aequantibus; arista dof-
sali geniculata, całycem excedente; foliis setaceis.

Wiechy rozpierzchłćy gałęzie pogięte; kwiatki kielichowi
równe, ością grzbietową kolankowatą, od kielicha dłuższą,
opatrzone; liście szczecinowate, kupą od ziemi wyrastają;
źdźbło 4 łokciowe iednym albo dwoma liśćmi opatrzone.
Rośnie na wzgórkach. F/. dan. tab. 157. Odmiana z kieli-
chami żółtemi, od korony krótszemi zdaie się bydź Giliberta.
„dira montana. > ż

5. Smiałek darnisty, A. caespitosa: panicula difjusa;
Jłosculis całycem subaequantibusz pedicello piloso; arista
recta, brevi; folits planis, scabris.

Zdźbło proste, łokciowe, twarde, szorstkie; liście wą-
*zkie, zaostrzone, szorstkie; wiecha rozpierzchła, fioleto-
wo-zielona, niekiedy żółta; kwiatki kielichom wyrówny-

, walące; szypułki włosiste; ość krótka, prosta. Rośnie. na
łąkach i około dróg: pospolicie, Mietliczką zwana, Host.
Gram. Austr. 1I. tab. ką.

6. Smiałek gożździkowy, A. caryophyllea: panicuła
trichotoma, divaricata; flosculis basi pilosis, całyce bre-
vioribus; arista geniculata, całycem excedente;  foliis
selaceis.

Zdźbło około 4 łokcią długie, delikatne, gładkie, u
góryproste, u dołu na kolanku zgięte; liście składane,
szczecinowate, wiecha brunatnawo-srebrzysta, dzielna; kwia-
tki u spodu włosiste, od kielicha krótsze, ością kolanko-
watą, dłuższą od kielicha, opatrzone. Rośnie na wzgór-
kach piasczystych; drobnością się kwiatów dosyć odzna-
cza. Fl. dan. tab. 382.

7: Smiąłek siwy, A. canescens: panicuła subeoarctata;
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Jloseulis całyce minoribus; oki basiłari, cłavata, ar-
ticułata, barbata, calycem aequante; foliis setaceis, glau-
co-canescentibus.

Zdźbła delikatne, xłokciowe, darniną wyrastaiące pro-
ste, u dołu na kilku kolankach pochyłe; liście składano-
szczecinowate, naprzód modre, poźnićy, iak cała roślina,
siwemi się staiąz wieclia Ściśniona, zielono-białaz kwiatki
od kielicha krótsze, ością maczugowatą, u dołu brunatną,
po środku stawowatą, włosami królkiemi w okółek ułożo=
nemi otoczoną, ze spodu plewy wychodzącą, kielichowi
równą, opatrzone. Rośnie na polach piasczystych. Ff.
dan. tab. 1023.

43. PenŁówka MELICA.

1. Perłówka iednostronna, M. nutans: panicula se-
cunda; ramulis subbifloris appressis; calycibus nutanti-
bus, owatis, bifloris; fłosculo utroque perfecto; foliis.
płanis.

Zdźbła złokciowe; liście płaskie,wstecznie-szorstkie ;
ięzyczek mało-znaczny; wiecha iednostronna; szypułki nay—
częścićy iednokwiatowe, do łodygi przyciśnione; kielichy .
iaiowate, 2kwiatowe; kwiatki oba płodne. Rośnie w za-
roślach. Host. Gram. Austr. II. tab. 12.

2. Perłówka wielka, M. altissima: panicula spicaefor=
mi, cylindrica, elongata; ramis appressis; całycibus stria-
tis, fłosculos superantibus ; foliis łatiusculis scabris; li-
gula lacera. >

Zdźbło około 2 łokci wysokie; liście płaskie, prawie
dwurzędowe, szorstkie; ięzyczek poszarpany; wiecha kło-
s0-kształina, walcowata, długa; szypułki przytulone; kie-
lichy porysowane, kwiatki przewyższaiące. Rośnie na Po-
dolu. Besser. Host. Gram. Austr. II. tab. '9. :
| 8. Perłówka rząsowata, M. ciliata: panicuła coarctata,
cylindrica; całycibus erectis, nerwosis; Jłoscułis inferioris
valva exteriore -ciliata; foliis linearibus, striatis, pubes-
centibus.

Wiecha ściśniona, walcowata; kielichy wzniesione, ner-
wiste; kwiatka niższego, plewa wewnętrzna długo-rząso-
wata; liście równowązkie, z góry porysowane, omszone.
Rośnie w zaroślach. „Host. Gram. Austr. II. tab. 12.

44. MoLrsia MoLINI4. z
/ < W =

1. Molinta błękitna, M. varia: panicula erecta, sub
contracta, fusco-purpurea; folia plana; liguła barbata,
tulmus uninodis, rigidus.

Zdźbło proste, złokciowe, lub wyższe, iednokolanko="
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we; liście płaskie; zamiast ięzyczka, rząd włosów; wie-
cha prosto-stoiąca, Ściśniona, ciemno-fioletowa. Rośnie na '
łąkach podleśnych i w lasach. Na mieyscach wilgotnych
do 2'i więcóy łokci miewa długości. W cieniu farby zie-
lonćy. Host. Gr. Austr. II. tab. 8. Melica caerulea Lin.

45. KŁosówka JfoLcvS. .

1. Kłosówka pastewna, H. avenaceus; //osculi masculi

arista geniculata, całycem duplo superante; hermapkro-

dito, brerissime aristato; culmi geniculis glabris; radice

nodosa.
Kwiatka samczego ość kolankowata, od kielicha 2 razy

dłuższa, obopłciowy zaś krótko ościsty; wiecha nieco ści-
śuiona, pochyła; kłoski zielono-srebrzyste; źdźbła na ko-

lankach gładkie; korzeń Ścielący się, węzłowaty. Rośnie

na łąkach. Host. Gram. Austr. tab. 49. Roślina do za-

siewania łąk sztucznych zdataa, u gospodarzy pod nazwi-
skiem Reygrasu francuzkiego znaioma. .- . 5

2. Kłosówka miękka, H. mollis: foscułi masculi arista

geniculata, calycem excedente; hermaphrodito  mutico;

foliis pubescentibus; radice repente. .. i

Kwiatki samcze ością kolankowatą, od kielicha dłuższą,

opatrzone; obopłciowe zaś, bezostne; plewy kielicha ostre,

gładkie, na grzbieciei brzegach zrzadka rząsowate; wiecha

Ściśniona, fioletowo-popielata; liście omszone; korzeń ście-

lący się. Rośnie na łąkach międzyleśnych i lasach. Z.
dan. tab. 1059. 2”

3. Kłosówka wełnista, H. lanatus; f/osculi mascułi a- -

rista recurvata, całyce inclusa; hermaphrodito mutico;

foliis panieulaeque ramis vilłosis; radice fibrosa.
Kwiatki samcze ością odkrzywioną, wkielichu zawartą,

opatrzone; obopłciowe bezostne; liście, i szypułki wiechy
brudno-czerwonćy, kosmate; korzeń włóknisty. Rośnie na

łąkach wilgotnych. Host. Gram. lustr. I. tab. 2. |)

- |
I

46. PALCZATKA „ANDROPOGON.

1. Pałczatka kosmata, A. lsch um: spicis digitatis

suboctonis, recto-patulis ; Wii lipres subimbricatis,

coloratis, striatis, ciliatis; rachi hirsuta; arista flosculos

multo superante; foliis linearibus, canalicułatis, basi

piłosis.
Kłosy palczaste po 7-8, prosto-otwarte; kłoski przytu-

lone, prawie dachówkowate, farbowane, porysowane, rzą-

sowate; szypułka główna szorstko-włosistaz ość od kwiat-

ków wiele dłuższa; liście rynienkowate, u spodu włosiste,
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Rośnie w okolicach Grodua podług Giłiberta i na Woły-
niu i Podolu. Besser.

47. WŁOŚNICA SETARIA.

1. ZVłośnica okółkowata, 8. verticillata; panicuła spi-
cata, cylindrica, verticillata; setis involucri fłosculos su-
perantibus, deorsum hispidis; corollis laeviusculis; fuliig
scabris, vaginarum oris piłosis.

Wiecha kłosowata, walcowata, zielona, na okółki po-
dzielona; szczeciny pokrywowe od kwiatów dłuższe, w-górę
szorstkie; liście chropawe, po brzegach szorstkie; pochwy
włosiste. Rośnie na polach i w ogrodach. Host. Gram.
„dustr. Il. tab. 13. e

2. JVłośniea zielona, S$. viridis: panicula spicata, cy-
lindrica, setis involucri flosculos duplo-superantibus, sur=
sum hispidts; corollis laeviusculis; foliis scabris; vagi-
narum oris piłosis.

Podobna poprzedzaiącćy, różni się: kłosem zbitszym;
szczecinami 2 razy od kwiatków dłuższemi, wstecznie szor—
stkie, pochwy włosami twardszemi osadzone. Rośnie na
polach. 71. dan. żab. 852.

3. JVłośnica modra, S$. glauca: panicuła spicata, cy—

lindrica; setis involucri, flosculos duplo-excedentibus, sur-
sum hispidis, fłavis; corollis transverse rugułosis; foliis
glaucis.

Wiecha kłosowata, walcowata, rdzawo-żółta; szczeciny
dwa razy od kwiatków dłuższe, wstecznie-szorstkie, koro-

ny poprzeczno-pomarszczone; liście modre. Rośnie na po-

lach i w ogrodach. Host. Gram. Austr. II. tab. 1:6.

"48. Ocończyk OsRTHoPoGON.

_ a. Ogończyk szorstki, O. Crus galli: spicis alternis,
secundis, subdirisis; flosculis imbricatis; całycibus, val-

vaque exteriore fłosculi neutrius, hispidis, aristatis, mu-

cronatisre; rachi angulata, hispida; foliis late-lanceola-
tis, margine hispidis. 5

Zdźbła łokciowe; kłosy naprzemianległe, iednostronne,
niekiedy podzielone; kwiaty dachówkowate; kielichy i ple-
wa kwiatka bezpłciowego szorstko-włosiste, ośŚciste lub
sztyletowate; liście równowązko-lancetowate, po brzegach
ostre, Rośnie w ogrodach nizkich, na brzegach rowów.
Host. Gram. Austr. II. tab. :9.

4g. PRoso PAwicuw.

1. Proso Jagła, P. miliacenm: panicułae nutantis, dif-

fusae, ramis elongatis, glabriusculis; fłosculis ovatis, a-
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„cutis, nereosis; foliis lato-lanceolatis, piłosis ; vaginis

 hirtis.

Wiecha rozpierzchła, zwisła; gałęzie długie gładkie;

kwiatki iaiowate, ostre, nerwiste; liście szerokie, włosiste;

pochwy kosmate. Boślina początkowo z Indyi, w wielu

mieyscach obficie iest uprawiawą. Odmiany ićy, z ziarnami

białemi, żółtómi, czarniawemi i plewami ciemno-czerwo-

nemi kultnrą się potworzyły. Host. Gram. Austr. 1I.

tab. 20. h

2. Proso drobnokwiatowe, P. capillare: panicułae ef-

fusae ramis strietis, hispidiusculis, subunifłoris; flosculis

owatis, acuminalis, laevibus, subeiliatis; paginis calloso-

hirtis; foliis_ pilosiusculis.

Wiecha rozpierzchła; gałęzie prosto-stoiące, szorstkie,

nayczęścićy iednokwiatowe; kwiatki iaiowate, kończate,

równe, rząsowatez pochwy gazowato-naieżone, liście zrzadka

włosami pokryte. Rośnie między zbożem na Podolu. Host.

Gram. Austr. IF. tab. 16.

_ 50. Żyro SzcaLE:

1, Zyto pospolite, S. cereale: rachi dura; całyce mu—

tico; flosculis breriori, ciliis walvarum glabriuscułis.

Szypułka ogólna twarda; kielich bezostny od kwiatków

krótszy; rząsy plew prawie gładkie. Pożyteczna ta roślina,

podług wszelkiego podobieństwa, początkowie ze Wschodu.

Dwie są znakomitsze żyta odmiany: żyto zwyczayne, S. c.

hybernum, i Żyto iare czyli Jarka, S. e. vernum, yta

właściwego dwie są u nas znakomitsze odmiany: Krzewica,

S. c. k. multicaułe, od mnogości źdźbieł z iednego korze-

nia wychodzących, nazwane, i żyto egipskie, wielkością

ziaren odznaczaiące się. Lecz plewy po doyrzeniu nie zamy-

kaią się i dla tego ziarna, przy opoźnionym zbiorze bar-

dzosię łatwo wysypuią.
E

2. Żyto kruche, S. fragile: rachi fragiliz calyce ari-

stato, flosculis longiori; ciliis valvarum scabris.

Szypułka ogólna krucha; kielich ościsty, od kwiatków

dłuższy; rząsy plew chropawe. Rośnie na Podolu. Bess.

51. BEKMANNIA BECKMANNIA.

1. Bekmannia robaczkowata, B. erucaeformis .

Kłos złożony; kłoski rozrzucone; kielichy 1-2 kwiatowe;

plewy tępe, czołenkowate, o grzbiecie tępym; korony

kończate; źdźbła proste lnb nieco pochyłe, okrągłe; liście

płaskie gładkie, szorstkie. Rośnie na Podolu, Bess. //ost.

Gram. złustr. II. tab. 6.
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59. PsżENICA, 7RirieUM.

'1. Pszenica Szpele, T. Spelta: całycibus glabriusculis,

łaxe-imbricatis alternisve, truncato-mucronatis, subtriflo-

ris; seminibus gibbo=trtgonis; corticatis ; rachi glabra;

culmo fistuloso.
Kielichy prawie gładkie, wolno-dachówkowate, naprze-

mianległe, uciętossztyletowate, 3-4kwiatowe; nasiona gar=

bato-trzyścienne, plewami pokryle; szypułka ogólna gładka;
źdźbło prożne. Roślina u nas rzadzićy, w południowych
kraiach obficiey uprawiana. Host. Gram. lustr. JI. t. 30.

2. Pszenica pospolita, [. vulgare: spica parallele-com=

pressa; całycibus coriaceis, truncato-mucronalis, subqua-
drifloris; fłosculis glabriusculis, aristatis.

Kłosy równoległo-spłaszczone; kielichy skórkowate, u-

cięto-sztyletowate, nayczęścićy 4kwiatowe; kwiaty gładkie;

oŚciste; nasiona nagie. Znaioma wszystkim roślina, począt-

kowie, iakby się zdawało, -z Azyi, w liczne rozrodzona

odmiany, z których znacznieysze są: 1. Pszenica iara, z
e. aestivum, z kłosami gładkiemi, długo-ościstemi. ZHłost.
Gram. Austr. III tab. 26. fig. 1-3. 2. Pszenica ozimka,

T. ». hybernum, z kwiatami dolnemi bezostnemi. ost. Gr.

ustr. LI. iab. 26. fig. 8. 58. Pszenica angielska, 7. ».
turgidum, z kłosami kosmatemi ościstemi. , //ost. Gram.
Austr. F. III. tab. 28. Ztey to odmiany, przez kilkakro-
tne skoszenie, otrzymują się we Włoszech, na dolinie Arno
źdźbła delikatne; które wybielone na słońcu, do uplatania
kapeluszów florenckich, są używane. Host. Gram. „Austr.
1II. tab. 28.

3. Pszenica polska, T. polonicam: spica opposite-com=

pressa; całycibus membranaceis, laxis, mucronatis, qua-
drifloris, glabriusculis; fłosculis aristatis.

Kłos niekiedy stopę długi, spłaszczony; kielichy ob-
szerne, błonkowato-liściowate, sztyletowate, 4kwiatowe,
prawie gładkie; kwiatki ościste; nasiona wielkie, długie, na
wierzchu cokolwiek włosem okryte. QOyczyzna tćy rośliny
iest nie wiadoma; równie iak i przyczyna nazwania. U
nas czasem ią Jarką egipską nazywaią. Host. Gram. Austr.
III. tab. 31.

4. Pszenica Perz, T. repens: spica erecta; spicułis

opposite-compressis,  subbiflorisz  calycibus flosculisque
muticis v.aristatis, glabris v. hirsutiusculis; radice repente.

Kłos prosto-stoiący; kłoski ze dwóch stron przeciwnych
spłaszczone, 2-3kwiatowe: kielichyi kwiatki ościste lub

bezostne, gładkie lub kosmate; korzeń śŚcielący się Roślina

pospolita: podług rozmaitego gatunku gruntu, liczne się ićy
postrzegaią odmiany: z kielichanii szydłowatemi, długoości-
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stemi, krótko-lub bezostnemi, (liśćmi ciemno-lub biało-zie-
lonemi: które to odmiany, bardzo często za oddzielne ga-
tunki są policzane.

5. Pszenica psia, [. caninum: spica nuiante; spiculis
opposite-compressts, subquinquefloris, scabris; calycibus
foseulisque aristatis; radice fibrosa.

Kłos prosto-stoiący, poznićy wierzchem schylony; kło-
ski ze dwóch stron spłaszczone, 4-0kwiatowe, chropawe;
kielichy krótko, kwiatki dłago-ościste; ości pogięte bru-
natnawe lub zielone; liście równowązkie szerokie, z obu
stron szorstkie; źdźbło łokciowe; korzeń włoknisty. Ro-
Śnie w zaroślach wilgotnych. /fost. Gram. Austr. 11. t. 25.

6. Pszenica pierzasta, I. pinnatum; spicułis remotis,
erectis, subdecemfloris, tereti-compressis,, pubescentibus,
aristalis; aristis brevibus, strietis; Joliis vaginisque ril

losiusculis; radice repente.
Kłoski dwurzędowe, oddalone, w początkach wzniesione,

poźniey otwarte, 10 i więcćóy kwiatowe, okrągławo-spła-
szczone, omszone, ościste; ości krótkie, wyprężone; liście
i pochwy kosmate; korzeń Ścielący się. Rośnie na wzgór-
kach podleśnych około Kowna i na Wołyniu. Złost. Gram.

Austr. I. tab. 22. Bromus pinnatus Lin.
7. Pszenica leśna, I. sylvaticum: spzcułis remotiuscu-

lis, erectis, subieretibus, scabris, aristatis; aristis flexu-
osis, elongatis; foliis scabris, waginisque hirsutiusculisz.
radice fibrosa.

Kłoski rzadko-osadzone, wzniesione, okrągławe, szor-
stkie, ościste; ości pogięte, długie; liście chropawez po-
"chwy szorstko-włosiste; korzeń włóknisty. Rośnie na Wo-
łynia i Podolu. Bess. //ost. Gram. „dustr. I. tab. 21.

8. Pszenica grzebieniasta, T. cristatum: spica oblonga,
compressa; spiculis oppositis, compressis, distiche-imbri-
catis, sub6floris, glabriuscułis, patentibus; fłosculis su-
bułato-aristatis; culmo erecto, glabriuscuło. *

Kłos podługowaty, spłaszczony; kłoski naprzeciwległe,
spłaszczone, we 2 rzędy dachówkowato-ułożone, 5-6kwia-
towe, prawie gładkie, otwarte; kwiatki szydłowato-ościste;
źdźbło proste, prawie.gładkie. Rośnie na Podolu. Bessćr.
Triticum pectinatum M. B.

53. Życica, LoLivar.

1. Zycica trwała, L. perenne: spicułis muticisz calyce
łongioribus; radice perenni. ;

Kwiatki bezostne, od kielicha dłuższe; kłos kilka ca-
lowy, częstokroć łękowaty; źdźbła 4 łokciowe i wyższe,
gęsto darniną wyrastające. Rośnie na łąkach suchych i po-

.
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lach, Roślina ta u gospodarzy pod nazwiskiem Reygrasu

iest znajoma. F/. dan. tab. 47.

2. Zycica właściwa, L. arvense: spicułźs submuticis

calycem aequaniibus; radice annua. $

Kłoski prawie bezostne, kielichom równe; źdźbła £ ło-

kciawe; korzeń roczny. Rośnie na polach uprawnych,

mianowicie między lnem.

e Życica Durnica, L. temulentum: spicułis aristatis,

całyce minoribus; radice annua; culmo superne scabro.

Kłoski ościstez od kielicha mnieysze; źdźbło łokciowe

i wyższe, u góry chropawe; korzeń roczny. Rośnie na

polach uprawnych pomiędzy zbożem iarćm. W. pszenicy

niekiedy 14 łokcia dorasta wysokości. Fl. dan. tab. 160,

54. JĘCZMIONKA, ELYMUS.

1. Jęczmionka zwyczayna, E. europaeus; spica erecta;

spieulis ternis, subbifloris, hispidis, aristatisj involucris su-

bułatis;foliis planiś, basipilosis; vaginis retrorsum-hirsutis.

Kłos prosty, kłoski potróyne, nayczęścićy 2kwiatowe,

włosisto-naieżone, ościstez pokrywy szydłowale; liście

płaskie, u spodu włosiste; pochwy wstecznie-włosiste;

źdźbła łokciowe. Rośnie na Wołynia i Podolu. Bess. /ł0st.

Gram. Austr. I. tab. 28.

2.Jęczmionka piaskowa, E. arenarius: spica erecta,

 areta; spiculis sub Sfloris, pubescentibus; involucrisque

appresis, muticisz foliis rigidis, scabris; radice repente.

Kłos prosty, zbity; kłoski 3-4kwiatowe, omszone ;. po-

krywy przytulone, bezostne; liście tęgie, chropawe, 1-2ł0-

kciowe; korzeń śŚcielący się. Rośnie na piaskach ponad

morzem, w okolicach Połongi. Korzeń ścielacy się tćy ro-

śliny, szeroko się rozchodząc i z sobą splataiąc, do utrzy-

mania lecących piasków przykłada się. Fl. dan. tab. 847. '

55. SESLERIA, SESŁERIA»

1. Sesleria błękitna, S. caerulea: racemo spicato, ob-

longo, bracteato; całyce sub 3flore, mucronażto; dentibus

corollae inaequalibus, cuspidatis ; foliis plants, obtu—

siusculis.

Grono kłosowate, błękitne lub błękitnawo-zielone, po-

długowate, przysadkami opatrzone; kielich 2-3kwiałowy,

sztyletowaty; zęby korony nierówne, ostro-kończate; liście

tępawe, płaskie. Rośnie na mieyscach wzgórkowatych o-

koło Połongi, mianowicie na spadzistości góry Biruty.

Host. Gram. Austr. 1l. tab. 98.
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56. TRzyząm, 7aioDia.

1. Trzyząb leżący, T. decnmbens: panicula subsźmplici,
contracta, pauczfłora; calycibus corollas aequantibus; cqQ-
rallis basi barbatis; foliis vaginisque piłosis.

Wiecha prawie prosta, Ściśniona, niewielokwiatowa, zie-
lona; kielichy koronom wyrównywaiące; korony u spoda
brodate; liście i pochwywłosiste; źdźbła iłokciowe. Ro-
Śnie w lasach suchych. Złost. Eram. Austr. II. tab. ż%
Festucą decumbens Lin.

57. OwrEs, Arzwu.

1. Owies pospoliży, A. sativa: panicula aequali całyce
bifloro; corollis całyce minoribus, basi nudiusculis; flos-
cuło altero subaristata; radice fibrosa.

Wiecha na wszystkie strony równo-rozpierzchła; ko-
rony od kielichów mnieysze, u spodu nayczęścićy kosmka-
mi włosów opatrzone, które jednakże często w kulturze
nikną; plewa zewnętrzna kwiatu wyższego cała, bezostna,
niższego zaś wierzch ma rozcięty, bezostna, alboliteż wy-
żćy środka ością kolankowatą opatrzona; korzeń włókni-
sty. Roślina początkowie obca, dziś się wszędzie w obfi-
tości zasiewa. Odmiana z nasionami czarnemi, czyli cie-
mno-czerwonemi, 4. nigra ». fusca, często się takoż za-
siewa. Złost. Gram. Austr. II. tab. 59. ?

2. Owies kozacki, A. orientalis: odznącza się od poprze-
dzaiącego gatunku; wiechą iednostronną; plewami zewnę-
trznemi kwiatka niższego, długo-ościstemi; źdźbłem wyż-
szćm. Podobnie iak pierwsza obca, w wielu mieyscach iest
zasiewaną. Host. Gram. Austr. III. tab. 44.

3. Owies głuchy, A. fatna: panicuła aequali, diffusa;
£orollis pilasis, całyce 3floro minoribus, apice bifido seti-
geris; radice fibrosa, annuą.

Wiecha na wszystkie strony rozpierzchła; korony wło-
siste, od kielicha mnieysze, na wierzchu rozcięte, a po-
działki rozcięcia szczecinami osadzone; korzeń włóknisty,
roczny. PBośnie na Podola. Besser. Pospolicie dla łatwo
odkręcaiących się, przez zwilżenie, ości, owsem chodzą
cym zowią. lost. Gram. Austr. II tab. 58.

4. Owies omszony, A. pubescens: panicula elongata,
cernua; corollis pedicellątis, basi barbatis, apice denta-
tis, całycem 3florum excedentibus ; foliis pubescentibus;
radice repente. i i

Wiecha przedłużona, prawie kłosowata, zielono-purpu-
(owa, pochyła; korony szypułkowate, u spodu kosmate,
na wierzchu ząbkowane kielich Skwiatowy przechodzące;
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liście omszone; źdźbło ;-1łokciowe; korzeń rozesłany. Ro-
Śnie na łąkach. Host. Gram. Austr. II. tab. 30.

5. Owies łąkowy, A. pratensis: racemź simplicis ramis
brevissimis; corollis bast subbarbatis, apice bicuspidatis,

calycem Śflorum excedentibus; foliis linearibus, scabris,

margine serrulatis; radice ftbrosa, perenni.
Groną proste, czerwone, o gałęziach bardzo krótkich;

korony u spodu włosiste, u góry dwuma ostrzami opa-
trzone, od kielicha dłuższe; kielich 5kwiatowy; liście ró-
wnowązkie, chropawe, po brzegach drobno-piłkowane; ko-
rzeń włóknisty, trwały. Rośnie na łąkach suchych. PY,
dan. tab. 1083.

58. WYKLINA, 7704.

* Kielich Skwiatowy.

1. ZVyklina szorstka, P. trivialis: panicula aequali,
diffusa; spiculis orato-obłongis; fłosculis basi villo nexis,
Śnerviis; culmo waginisque scabriusculis; ligulaoblonga,
acutiuscula; radice fibrosa.

Wiecha równo-rozpierzchła; kłoski iaiowo-podługowate;
kwiatki u spodu włosami zczepione, nerwowe; źdźbło
proste, łokciowe i wyższe, chropawe, nieco spłaszczone;
pochwy chropawe; ięzyczek podługowaty, cokolwiek zao=
strzony; korzeń włóknisty. Rośnie na łąkach i w ogro-
dach. Host. Gram. Austr. LI. tab. 62.

2. FFyklina gaiowa, P. nemoralis: panieuła attenuatą,
subsecunda; spiculis lancealatis ; Jłosculis liberis; culmo
subcompresso, waginisque głabris; ligula brevissima, trun-
cata; radice repente.

Wiecha zwężona, cokolwiek iednostronna; kłoski lan-
cetowate; kwiatki wolne (włosami nie związane); źdźbło
cokolwiek Ściśnione, równie jak i pochwy, gładkie; ięzy-
czek bardzo krótki, ucięty; korzeń ścielący się. Rośnie
na łąkach podleśnych i w lasach.

3. FVyklina leśna, P. sudetica: panicula aequali, dif--
fusa; spiculis ovato-lanceolatis ; Jłosculis liberis; vaginis
ancipitibus; foliis superioribus obtusiusculis; ligula brevi;
rądice repente.

Wiecha równo-rozpierzchła, zielona; kłoski iaiowo-lan-
cetowate; kwiatki wolne; pochwy obosieczne; liście sze-
rokie, górne tępawe; ięzyczek krótki; źdźbło 2łokciowe;
orzeń ścielący się. Rośnie w zaroślach wilgotnych około
Kowna i na Wołyniu. fast. Gram. Austr. III. tab. 13.

** Kielich 4-Skwiatowy.

„4%. FPyklina łąkowa, P. pratensis: paniculą aequali,
drfusa ; spiculis obłongo-ovatis; flosculis basi eillosis,
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Śnerviis; culmo waginisque głabris; ligula abbreviata; ra-
dice repente.

Wiecha równo-rozpierzchła; kłoski podłegowato-iaio-

wate; kwiatki u spodu kosmate, Snerwowe; źdźbło i po-

chwy gładkie; ięzyczek skrócony; korzeń Ścielący się.
Rośnie na łąkach i miedzach.

5. ZVyklina roczna, P. annna: panicułae subsecundae

ramis divaricatis; spiculis oblengo-ovatis;Hybasi
diberis;z culmo compresso ; radice fibrosa.
, Wiecha prawie jednostronha ; gałęzie pod kątem pro-
stym osadzone; kłoski jaiowato-podługowate; kwiatki u
spodu wolne; źdźbło spłaszczone; korzeń włóknisty. Ro=
śnie na dziedzińcach i drogach. 77. dan. tab. 1686.

6. ZTyklina cebulkowa, P. bulbosaz panicułae pauci-

Jlorae ramis flexuosis; spicułis ovatis; flosculis basi vil-
łosis, cułmo basi fasciculisque foliorum bulbosis; radice

Jibrosa.
Wiecha niewielokwiatowa; gałęzie pogięte; kłoski ia-

iowate; kwiatki u spodu włosiste; źdźbło iłokciowe, u
spodu równie iak i wiązki liści, cebulkowate; korzeń włó-
knisty. Rośnie na Wołynia i Podolu. Besser. //ost. Gram.
„dustr. II. tab. 65.

7. Myklina rozłożysta, P. distans: panicułae aequalis
ramis divaricatis, fructiferis, deflexis; spiculis linearibusz

fłosculis obtusis, liberis, obsolete Śnerviis; radice fi-
brosa.

Wiechy równorozłożonćy gałęzie rozłożyste, owocoro-
dne, na dół odgięte; kłoski równowązkie, kwiatki tępe,
wolne, nieznacznie 5nerwowe; korzeń włóknisty; źdźbło
ałokciowe i wyższe. Rośnie na Wołyniu i Podołu. Besser.
Host. Gram. Austr. II. tab. 63.

8. HVyklina pstra, P. versicolor: panicuła subnutante,
patuła; spiculis lanceołatis; fłosculis versicoloribus, re-

motiusculis, basi lanatis, Śnerviis; cułmo waginisque sca-

briusculis; ligula oblonga; radice jibrosa.
Wiecha nieco zwisła, otwarta; kłoski iaiowate; kwiatki

' różnokolorowe, od ichie oddalone, u spodu wełniste,
Snerwowe; źdźbło i pochwy chropawe; ięzyczek podługo-
waty; korzeń włóknisty. Rośnie na Podolu około Ka-
mieńca. Besser.

g. JFyklina wórda , P. dura: spicułis secundis glo-
meratis, compressis; flosculis obtusis, nervosis, apice e-
marginatis, liberis; culmo procumbente, rigido; foliis
obtysiusculis, vaginisque glabris.

Kłoski iednostronne; w kłos prawie skupione, spłasz-
czone; kłoski tępe, na wierzchu wycięte,wolne; źdźbło

.
ł
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złokciowe, leżące, tęgie; liście tępawe; pochwy gładkie.
Rośnie na Podolu. Besser. Z/ost. Gram. Austr. Il. tab. 7%

3% Kielichy 6-wielokwiatowe.

10. FVyklina wodna, P. aquatica: panicuła aequali,
ramosissima; spiculis linearibus, teretiusculis; flosculis
obtusis, liberis, nervosis ; ligula obtusa; culmo elato,
"frmo; radice repente.

Wiecha równo-rozłożona, bardzo gałęzista; kłoski ró-
wnowązkie, obławe; kwiatki tępe, wolne, nerwiste; ięzy-
czek tępy; źdźbło Słokciowe, tęgie; korzeń ścielący się.
Rośnie na brzegach rzek i stawów wodą zalanych. Host.
Gram. Austr. 1. tab. 60.

11. FTyklina włosistą, P. pilosa: paniculae aequalis
ramis basi pilosis; spiculis łinearibus; flosculis aculius-

* culis, liberis; ligula, vaginarumque fauce barbatis, culmo
decumbente; radice fibrosa..

Wiechy czerwonćy, równo-rozłożonćy, gałęzie przy na-
sadzie włosiste; kłoski równowązkie, 7-gkwiatowe; kwiatki
nieco ostre, wolne; ięzyczek i pochwy otwór Kosmaty;
źdźbło złokciowe u spoda leżące; korzeń włóknisty. Ro-
Śnie nad Bohem. Besser.

12. FVyklina spłaszczona, P. compressa: panicuła sub—
secunda, dijfusa; spicułis ovato-oblomgis; flosculis bas
villosis; culmo ceompresso; radice repente. Ę

Wiecha prawie iednostronna, rozpierzchła; kłoski iaio-
wato-podługowate; kwiatki u spodu włosiste; źdźbło słok-
ciowe, spłaszczone; korzeń ścielący się: Rośnie wszędzie
na drogach i miedzach. Fl. dan. tab. JŃ2. t

13. /Tyklina miedziana, P. Eragrostis: panicułae ae-qualis ramis patentibus, Jłexuosis; spiculis lanceolatis li-eidiusculis purpureisve; Jłosculis obtusis; foliis lineari-
bus, basi ligula, waginarumque collo pilosis; radice f-rosa.

„Wiecha równa, miedziana lub zielono-purpurowa; ga-
£zie otwarte, pogięte; kłoski lancetowate; kwiatki tępe;liście równowązkie, języczek u spodu, pochwa zaś u góry,włosistia; korzeń włóknisty. Rośnie nad Bohem. Host.Gram. Austr. II. tab. 69.

5g. Dażączka, Barza.

1Drzączka Średnia, B. media: panicula erectapatuła;*piculis demum cordatis, subseptemfloris ; całyce flosculisPaŁNOr.t; foliis lineari-lanceolatis ; ligula obtusa.
iecha prosto-stojąca, otwarta; kłoski lśniące, z po-z ja: o: ę 3ątku iaiowate, poźnićy sercowate, nayczęścićy 7kwiatowez
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kielichy od kwiatków mnieysze; liście równowązko-lanceto=
wete; ięzyczek tępy; źdźbło złokciowe. Rośnie w zaro=
Ślach i na łąkach. Host. Gram. dustr. II. tab. 29.

2. Drżączka mnieysza, B. minor: panicula erecta;: spi-
culis pareis, triangularibus, subseptemflorisz całyce flos-
culos superante; liguła elongata, łaciniata.

Wiecha prosto-stoląca; kłoski drobne, tróykątne, 5-7kwia-
towe: kielichy od kwiatków dłuższe; ięzyczek długi, po-
szarpany. Rośnie na dziedzińcach suchych i pagórkach,
w Litwie. Złost. Gram. Austr. II. tab. 38.

60. GRZEBIENICA, CYNOSURUS.

1. Grzebienica pospolita, C. cristatus: racemo spicato,
lineari; spiculis muticis; bracteis pinnatzfidis; foliis li-
nearibus.

Grono kłosewate, równowązkie; kłoski bezostne; przy-
sadki kwiatowe pierzasto-dzielne, liście równowązkie. Ro-
Śnie na łąkach suchych.' Fl. dan. tab. 238.

61. MANNA, GzYCcERIA.

1. Manna iadalna, G. fluitans: panicuła secunda, di-

waricata; spiculis sub8fłorisz fłosculis jnerviis; foliis line-

aribus; radice repente.
Wiecha iednostronna, rozłożysta; kłoski nayczęścićy

Skwiatowe, często blizko cala długie, 7nerwowe; liście ró-

wnowązkie: na mieyscach wodą zalanych szerokie, pływa-

iące; na mieyscach wilgotnych węższe; korzeń Ścielący się.

Rośnie na łąkach wodą zalanych, lub w wodach muićy

głębokich a czystych. Festuca fłuiians L. FL. dan, tab. 337.

62. KosrRzewa, FESTUCA.

* TLiście wszystkie szczecinowaie, nitkowate.

1. Kostrzewa owcza, F. ovina: panicula patente; spi-

culis oblongis, glabris, aristatis; waleis corollinis nereo=

sis; culmo superne angułato; foliis eiridibus; ligula biau-

rita; radice fibrosa.

* Wiecha otwarta; kłoski podługowate, gładkie, ościste;

plewy koronne nerwiste; źdźbło u góry kątowate; liście

zielone; ięzyczek bardzo krótki, z dwóch uszek złożony;

korzeń włóknisty. Rośnie na łąkach suchych. Złost. Gram.

Anustr. II. tab. 84.
2. Kostrzewa kosmata, E. hirsuia: panicula patente,

pauciflora; spiculis obłongis, $floris, aristatis, hirsutis;

culmo superne angulato; foliis viridibus; vaginis pilosis;

radice fibrosa.
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Wiecha otwarta, niewielokwiatowa; kłoski podługowate;
ościste, szorstkowłosisie; źdźbło u góry czterościenne; li-
ście zielone; pochwy włosiste; korzeń włóknisty. Rośnie
na Wołyniu. Besser. Za. Adustr. II. tab. 85.

3. Kostrzewa modra, F. glauca: panicula patente; spi-
culis lanceolatis, aristatis, subófloris; culmo superne an=
gulato foliisque rigidie głaucis; liguła biaurita; radice
Jfibrasa. i

Wiecha otwarta; kłoski lancetowate, ościste, nayczę-
ścićy Śkwiatowe; źdźbło u góry kątowate; liście  tęgie,
modrawe; ięzyczek dwiuszkowaty; korzeń włóknisty. Ro-*
śnie na łąkach suchych.

4. Kostrzewa pochwowata, F. vaginata: panicula pa-
tula; spicułis 6fłoris, submuticis; foliis, culmoque tereti
waginało, glaucis; radice fibrosa. .

Wiecha cokolwiek otwarta; kłoski 6kwiatowe, krótko
ościste; liście zwinione, modrawe; źdźbło obłe, pochwami
pokryte; modrawe; korzeń włóknisty. Rośnie na Wołyniu
i Podolu, Besser,.

%* Liście dolne szczecinowate, górne płaskie,
5. Kostrzewa twarda, F. dariuscula: panicula laxa,

nuiante; spiculis compressis, subófloris, brewiter arista-
tis; foliis głabriusculis: radicalibus setaceis, rigidiuscu=
łis, culmeis planis;z culmo elato; radice Jibrosa. .

Wiecha wolna, zwisła; kłoski spłaszczone, $kwiatowe,
krótko-ościste; liście prawie gładkie korzeniowe szczecino=
wate, tęgie, górne żaś płaskie; źdźbło wzniosłe; korzeń
ścielący się. Rośnie na łąkach suchych.

6. Kostrzewa czerwona, EF. rubra: paniculae secundae,
erectae ramis inferioribus divaricatis; spiculis śfloris, a-
ristatis; foliis radicalibus setaceis, culmis latioribas, pile”
łosis; culmo basi genicułato, tereii, głabro; radice re-
pente. i

Wiecha iednostronna, prosto-stoiąca; gałązki dolne roz-
dożyste; kłoski 4kwiatowe, ościste;
szczecinowa górne szerokie, kosmate; źdźbło u dołukolankowate; obłe, gładkie; korzeń Ścielący się. Rośniena łąkach suchych i pagórkach. Host. Gram. Austr. /[,tab. 82.

-

liście korzeniowe

4 ł

*WR Liście wszystkiepłaskie.
7. Kostrzewa szorstka,

„rata, secunda; spiculis sub
vosis, carinaciliatis ;
fibrosa , perenzi.

Wiecha skupiona, popielata lnb fioletowa, iednostronna;
3 7

F. glomerata: panicuła glome-
śfloris; flosculis muticis, rier-

Joliis scabris subcarinatis; radice
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kłoski nayczęścićy 4kwiatowe; kwiatki bezostne, nerwiste,
na grzbiecie rząsowate; liście szorstkie, ostrogrzbieciste;
korzeń włóknisty. Rośnie na łąkach. Dactyłis słoruzata
L. PL. dan. tab. j43.

63. SrokŁosa, BRoumus.

%* Roczne.

. Stokłosa Dyrsa; B. secalinus: panicula fruetifera,
sa nutante; spicułis oblongis, compressis, subafłoris,

nudis ; Jłoseulis demum patentibus; aristisfiexuosis, wałra
brer.Zorabikć i; foliis subpiłosis.

Wiecha prosto-stoiąca, po nalaniu zwisła; kłoski po-
długowate, spłaszczone, nayczęścićy Skwiatowe, nagie;
kwiatki w początkach przystające, poźnićy otwarte; ości
pogięte; liście cokolwiek włosistez źdźbło około 2 łokci,
mianowicie na gruntach uprawnych. Pospolita pomiędzy
zbożem ozimćm i na łąkach. Zfost. Gr. Austr. I. tab. 12.

2. Stokłosa. miękka, B. mollis: panicuła erecta, sub-
coniracta; spicułis tumidulis pubescentibus ; arisiis reciis,

glumam aequantibus; vaginis PE mollisstme pu-
bescentibus.

Wiecha prosto-stoiąca, cokolwiek ko żóGy: kłoski ia-
iowale, omszone; ości proste, plewom równe; pochwy, li-
Ście i źdźbła miękko-włosiste; źdźbła łokciowe lub wyższe.
Rośnie na łąkach i w ogrodach. ost. Gram. Austr. 4.
żab. 19.

3. Stokłosa nastroszona, B. squarrosus: panicuła apice
nutante; spiculis oblongo-łanceolatis, subcompressis, sub=
1ofloris, nudis vel pubescentibus; flosculis imbricatis; a-
ristis walva longioribus, demum divaricatis; foliis wa-

gźinisque willosiusculis.
Wiechy wierzchołek zwisły; kłoski podłagowato-lance-

towate, cokolwiek spłaszczone, nayczęścićy 10kwiatowe,
nagie lub omszone; kwiatki dachówkowato-ułożone; ości

od plew dłuższe: naprzód proste, poźnićy odgięte; liście
i pochwy kosmate; źdźbło blizko 2łokciowe. Rośnie na
piaskach na Podola.

4. Stokłosa polna, B arvensis: panicula apice nutante;
spiculis lanceolatis, compressis, nudis, subrofłoris; flo
scułis imbricatis; aristis rectis, palvam aequantibus; f0-
liis vaginisque piłosis.

Wiechy wierzch zwisły; złoski lancetowate, spłaszczo-

ne, nagie, nayczęścićy łokwiatowe; kwiatki dachówko-
wato-ułożone; ości proste plewom równe; liście i pochwy
włosiste; źdźbło łokciowe, nieco pochyłe; gładkie. Rośnie na
polachmiędzy zbożem i na miedzach. ost. Gr. dust,/, t. 44.
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5. Stokłosa płonna, B. sterilis: panicułae nutantis,
simpliciusculae, ramis elongatis; spiculis lineari-lanceola-
tis, dein compressis, apiceque łatioribus, scabris, sub

„Moris; aristis rectis, głuma longioribus; foliis vagi-
nisque pubescentibus.

Wiechy prostćy, zwisłóy, gałęzie długie; kłoski równo-
wązko-lancetowate, szorstkie, zielono-czerwonawe, poźniey .

przez oddalenie się kwiatków spłaszczone, u góry szersze,
5-gkwiatowe; ości proste od plewy dłaższe; liście i po-
chwy drobnemi włoskami pokryte; źdźbło 41 łokciowe i
wyższe. Rośnie na mieyscach czczych. F/. dan. tab. 1325.
flost. Gram. Austr. 1. tab. 16.

6. Stokłosa dachowa, B. tectorum: paniculae nutantis
ramis divisis, scabris; spiculis pendulis, sub Gfloris,

pubescentibus; aristis valvam acquantibus; foliis waginis=
que pilosis.

Wiecha zwisła; gałęzie podzielone, szorstkie; kłoski
wiszące, 5-7kwiatowe, omszone; ości plewomrówne; li-
ście i pochwy włosiste; źdźbło 4 łokciowe. Rośnie na
mieyscach suchych i twardych, na murach starych. Host.
Gram. dustr. 4. tab. 15.

3% Trwałe.

7. Stokłosa, bezostna, B. inermis: panicuła erecta;
spiculis teretiusculis, linearibus, nudis, sub Gfloris;'flo-
seulis imbricatis, muticis, vel brevissime aristatis; foliis
glabriusculis; radice repente. *

Wiecha prostostoiąca; kłoski obławe, równowązkie na-
gie, 6-7kwiatowe; kwiatki dachówkowate,  bezostne lub
Krótko-ościste; liście prawie gładkie; źdźbło gładkie, na
kolankach cokolwiek włosiste; korzeń Ścielący się. Rośnie

_ a mieyscach nanosowych około Kowna i na Wołyniu i Po-
dolu. Bess. Złost. Gram. Austr. 1. tab. 9. |

8. Stobłosa łątowa, B. pratensis: panicula patente,
cernua; spicułis linearibus, glabris, sub 8floris; fłosculis
imbricatis, muticis v. brevissime aristatis; joliis scabris;
radice fibrosa. 5
__ Wiecha otwarta, wierzchołkiem pochyła; kłoski równo-

wązkie, gładkie,. nayczęścićy Skwiatowe; kwiatki dachów=
owate, bezostne lub bardzo krótko-ościste; liście szorstkie;

źdźbła łokciowe i wyższe; korzeń ścielący się. Rośnie na
łąkach. Host. Gram. Austr. II. tab. 79:

9. Stokłosa wyższa, B. elatior: panicuła patente, ra-
mosissima; spiculis ovato-laneeolatis, Śfloris, subarista-
ts; foliis rigidiusculis, głabris; radice repente.

| Wiecha otwarta, bardzo-gałęzista; kłoski ialowo-lance-
towate , 4-5kwiatowe, krótko ościste; liście tęgie, gładkie;

*
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źdźbło niekiedy ołokciowe. W ogólności od poprzedzaiącćy
wielkością i tęgością liści odznaczaiąca się. Rośnie na Wa-
łynia. Bess. Z/ost. Gram. Austr. I. tab. 8.

10. Stobłosa wązkoliścia, B. angustifolins: paniculła

erecta; spiculis lineari-lanceolatis, compressis, sub 8/fłoris,
seabris; aristis valvam aequantibus, rectis; faliis angu-
siis latioribusque, hirsutiusculis ciliatisve.

Wiecha stojąca; kłoski równowązko-lancetowato, spła-
szczone, 7-gkwiatowe, szorstkie; ości plewom równe;
proste; liście wązkie lub szerokie, kosmate lub rząsowate.
Rośnie na Podolu. Besser.

11. Stokłosa ostra; B. asper: panicuła nutante; spi-
culis lineari-lanceolatis, eompressis, pubescentibus, sub

8forisz floscułis patentibusz aristis rectis, valva breviori-
bus; foliis vaginisque hirsutis.

Wiecha zwisła; kłoski równowązko-lancetowate, spła-
szczone, omszone, 7-gkwiatowe; kwiatki otwartej ości
proste od plew krótsze; liściei pochwy kosmate. Rośnie
w zaroślach na Wołyniu. Bess. Z/osż. Gr. dustr. I. tab. 3.

12. Stokłosa leśna. B. giganteus: panicułaą patula, a-
pice nutante; spiculis lanceolatis, compressis, sub Śfłoris,
nudis; aristis flexuosis, valva longioribus; foliis lątiu—
sculis, scaberrimis.

Wiecha otwarta, wierzchołek zwisły; kłoski lancetoś
wate, spłaszczone, 5-7kwiatowe, zielone; ości pogięte od
plewy dłuższe; liście szerokie, prawie mieczowate, szor-
stkie; źdźbło złokciowe. Rośnie w łasach cienistych. /fosć,
Gram. „dustr. 1. tab. 6. Festuca gigantea Smith

64. TRZOINA, ARUNDO.

1. Trzcina pospolita, A. Phragmites: panicuła di/fusa;
calycibus acuminatis, cołoratis, nervosis, 5floris; foliis
lato-lanceolatis, cuspidatis, rigidis, subserrułatis.

Zdźbło 3-4łokciowe, wiecha rozpierzchła; kielichy koń-

czate, fioletowo-popielate, nerwiste, Skwiatowe, od kwia-

tków krótsze; liście rozwinione, lancetowate, tęgie; niewy-

raźnie piłkowane. Rośnie w stawach i zatokach. /fost. Gr.

„Austr. IP. tab. 389.

Rząp TRzYsŁUPKOWY.

65. PIASKOWNICA, 7754%2114,

1. Piaskownica nadmorska,P. arenaria: panicuła spi-
cata; całycibus acutis; lana corolłae brevissima; foliis

involutis. ;

*Zdźbła 1-ałokciowe; wiecha kłosowata; kielichy ostre;

+
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korona ostra zewnątrz uspodu włosami 3-4razy od korony
krótszemi osadzona; liście zwinione, tęgie, okrągłemi bydź

się zdaią. Rośnie na piaskach nad morzem około Połongi.

Zdźbła, niekiedy bardzo głęboko w piasku są zakopane, i
tam dopiero korzenie Ścielące się z sobą splecione wypu-
szcza. Host. Gr. Austr. IV. t. 41. Arundo arenaria. Lin.

66. MoxRZYCZNIK, HfozOSTEUM.

1. Mokrzycznik baldaszkowaty, H. umbellatam: foliżs

ellipticis, glaucis, glabris; floribus umbellatis, peduneulis
subriscido-pubescentibus; fructiferis reflexis.

Łodyżki kilkocalowe, pochyłe, przy wierzchu mnićy
więcćy włosiste, kleiste; liście korzeniowe w ogonek żwę-
Żone; łodygowe naprzeciwległe, gładkie; kwiaty baldaszko-
wate; szypułki kosmato-kleiste, po zawiązaniu owocu od-
gięte; pręcików czasem 4-5 się znayduie. Rośnie na: Wo-
łyniu-i Podolu. Bess. 77. dan. tab. 4204. ?

67. ZnRo1iek, MoNrra.

1. Zdroiek kryniczny, M. fontana: caule repente; foliis
ovato-lanceolatis.

Łodyga kilkocalowa, soczysta, gałęzista, gładka, po-
chyła lub leżąca; liście naprzeciwległe, krótko-ogonkowe,
iaiowo-lancetowate; kwiaty groniaste, białe; szypułki ie-

dnokwiatowe. Rośnie nad źródłami i na łąkach mokrych.
Gilibert. h

KLASSA IV.

CZTEROPRĘCIKOWA, 7E7RANDRIA.

Rząp JEDNOSŁUPKOWY, MONOGYWIA.

* Kwiaty skupione, czyli ogólnym kielichem obięte, na-
„słona poiedyncze nagie.

68. Drapacz, Dipsacns. Pokrywa (bżełźcz) wielolistkowa;
'plewy osadnika kolące; korona na 4 części SRK oto-
czka nasion (coronula) kubkowala.

69. Swierzbnica, Scabiosa. Pokrywa dwurzędowa; osa-
dnik plewisto-szczecinowaty; korona 4wrębna; ziarna 4-
ścienne, plewami REPOWH albo szczecinamim góry
otoczone. s

70. Dryakiew, Succisa. Pikzywa dachówkowata, Mewy
osadnika nieznacznie przechodząca; korona 4wrębna;' oto-
zka nasion poiedyncza, plewisto-szczecinowata.

ji. Gwiazdnik, Asterocephalus. Pokrywa poiedyncza,
wielolistkowa lub wielodzielna; osadnik plewisty; korona

+
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5wrębna; otoczka dwoista: zewnętrzna sucha kubkowata,
wewnętrzna Śszczecinowa. i

72. Krwiściąg, Sanguisorba.Kielich adziałkowy; podo-

wocowy; korona 4wrębna, prawie kółkowa, nadowocowa;.
torebka 4kątna, akomorkowa, wieloziarnowa. ;

3%: Korona iednopłatkowa, owoce dwa podkwiatowe.

73. Szerardia, Sherardia. Korona leykowata, 4wrębna;
ziarna 2, kielichem 4zębym uwieńczone.

74. MMarzanka, Asperula. Korona leykowata; ziarna 2,
na wierzchu nagie.

75. Przytulia, Gallium. Korona prawie kółkowata, ziar-
na 2, na wierzchu nagie.

76. Marzanna, Rubia. Korona tacowata albo dzwonko-
wata, 5-Swrębna; słupki często 2, iagody dwie iednoziar-
nowe, zrosłe.

*iet Korona iednopłatkowa; owoc torebka.

77: Babka, Plantago. Kielich 4wrębny, podowocowy;
korona kółkowa, 4wrębna, nadowocowa, trwała; pręciki
długie; torebka 2komórkowa, 2-4-wieloziarnowa.

78. Muchotrzew, Centunculus. Kielich 4dzielny; korona
4dzielna; kray płasko-otwarty; torebka iednokomórkowa
w poprzek otwieraiąca się; osadnik nasion kulisty.

368% Korona Apłatkowa, nadowocowa.

79. Dereń, Cornus. Kielich 4zęby; płatki 4, z pręci-
kami na przemian osadzone; pestkowiec o 2 komórkach ie-
dnopestkowych.

80. Kotewka, Trapa. Kielich 4wrębny; korona 4płat-
kowa; pręciki na osadniku; słupek nie dzielny; orzech
4kątny; liścienie (cotyledones) bardzo grube.

***** Kwiaty nie zupełne.

81. Przywrotnik, Alchemilla. Kielich $wrębny; podziałki
. na przemian mnieysze; słupek nie dzielny; nasiona 1-2,
kielichem okryte.

82. Pstroczek, Maianthemum. Korona kielichowata, 4dziel-

na; podziałki odwinione; pręciki, podziałkom korony na-
przeciw osadzone;'iagoda kulista, 2-5komórkowa, 2-3ziar-
nowa.

83. Jemioła, Viscum. Kwiaty rozdzielnopłciowe, nad-
owocowe; kielich 0; korona 4wrębna; główki prawie bez-
nitkowe; znamie główkowate; iagoda iednoziarnowa.
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Rząn DwvsŁurkowy, DrcrN/A.

* Kwiaty zupełne.

84. Bu/fonia, Kielich 4wrębny; korona 4płatkowa; to-
rebka 1komórkowa, 2łuszczynkowa, 2ziarnowa.

85. Kanianka, Cuscuta. Kielich 4-5klapowy; korona
trwała, prawie okrągła, 4-5wrębna, wewnątrz łuskami o-
patrzona; torebka 2komórkowa; komórki 2ziarne, u spodu
otwieraiące się; zarodek Śpiralnie powierzchnią ziarna zay-
muie, bezliścieniowy. i

** Kwiaty nie zupełne.

86. Morwa, Morus. Kwiaty oddzielno-płciowe, kotko-
wate; kielich 4dzielny; iagoda z kielichem zrosła, nayczę-
ścićy 2ziarnowa. j

87. FVrześnia, Myrica. Kwiaty oddzielno-płciowe, kot-
kowate; łuski kwiatowe okrągławe; pestkowiec iedno-
ziarnowy.

RzĄąp CzTEROSŁUPKOWY, TETRAGYNIA.

88. ZVodnica, Potamogeton: Korona kielichowata, 4płat-
kowa; główki pyłkowe 2komórkowe; słupek o; ziarna 4
nagie. ł

89. Karmnik, Sagina. Kielich 4dzielny; płatków cztery;
torebka iednokomórkowa, 4łuszczynkowa.
> go. Promienica. Radiola: Kielich 4dzielny: podziałki na-
Cięto-ząbkowane; płatki 4; torebka 8$komórkowa, 8łuszczyn-
kowa, 8ziarna.

:
Rząvb JEDNOSŁUPKOWY.

86. Dnapacz, Drpsacus.

Ę zę” ze" suknowalski,D. fullonum: źneolucro elon-

ato, reflexo; paleis receptatuli recurvis; foliis connato=
perfoliatis, aożawakie Ę Ś

Pokrywą długa, od główki krótsza, odgięta; plewy o-
sadnika łuskowate, odkrzywione; liście iaiowo-lancelowate,
piłkowane, naprzeciwległe, zrosłe; łodyga prosta, dwuło-
kciowa i wyższa, rówkowata, ciernista. Roślina z Europy

południowćy. Przy fabrykach sukiennych iest zasiewaną.
, 2: Drapacz łeśny, D. sylvestris: involucro elongato,
inflexo; capitulis oblongis; pałeis receptaculi rectisz foliis'
connalis, serratis, acuminatis. 5 :

a Pokrywy listki od główki dłaższe, zagięte; główki po-
ugowate; plewy osadnika proste; liście zrosłe, piłko-

wane, kończate; łod łokci Rośni Wołyniu iyjga 2i0Kkciowa. ośnie na ożyniu ŁPodolu. Fi dan. tab. 965. ę
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3. Drapacz poszarpany, D. laciniatus: inoołucre rectiu<
sculo; capilulis globosis; pałeis recepiaculi subrecurvis ;
foliis connatis, sinuato-pinnatifidis.

Podziałki pokrywy prawie proste; główki kuliste; ple-
wy osadnika cokolwiek odkrzywione; liście'zrosłe, buchtoa
wato-pierzastodzielne. Rośnie na Podolu. Besser. Jacq. Fl.
<dustr. tab. 403.

4. Drapacz włosisty, D.* pilosus: involucro foliaceo,
reflevo; capitulis globosis; pałeis rectis, subulatis; foliis

. pełiolłatis, auriculatis; caule hirto, acułeato.
Pokrywa liściowata, odgięta; główki kuliste; plewy

proste, szydłowale; liście ogonkowzte, przy nasadzie nsz-
kami opatrzone; łodyga u spodu włosami naieżona, u góry
kolczysta. Rośnie na Wołyniu i Podolu.Jacą. Flor. Adustr.
tab, 248, :

69. SWIERZENICĄJ Sc4 BIOS4.

1. Swierzbnica polna, S$. arvensis: foliis initegris, pin=
naiifidis incisisque; caułe retrorsum piloso.

Łodyga prosta, łokciowa, na dół włosista; liście pie-
rzasto-dzielne lub nacięte: dolne znpełnie nie podzielone;
kwiaty Światło-foletowe. Rośnie na polach i łąkach sa=

 chych. FZ. dan. tab. 443. Scabiosa campesiris, © koronach
- 4wrębnych, równych, gwiazdce nasion o ośmiu promie-
niach, zdaie się bydź tylko odmianą.

70. DRyvaKiEw, Svcctsa.

1. Dryakiew łąkowa, $. pratensis: foliis oblongo-lan-
© * - . - .- .

; eeolatis, subiniegerrimis, pubescentibus; radice praemorsa.
Liście podługowato-lancetowate, całe: łodygowe równo-

wązkie; korzeń ugryziony, główki kuliste o kwiatlkach fio-
łetowych rzadko białych; kielich właściwy o 4 szczeci-
nach; plewy długości kielicha; nasiona włosisie. Rośnie
na łąkach i w zaroślach. 77. dan. tab. 279.

a. Dryakiew zagięta, Ś. inflexa: foliis caulinis inte-
gris, lanceolalis: radicalibus obovatis, longe petiolatis;

, semina coronata, sine pappo stellato.

Łodygi leżące, podniesione; liście łodygowe lanceto-
wate, całe, korzeniowe przewrotno-iaiowate, długo-ogon-
jkowe; nasiona błonką opasane, bez szczecin promienisto-
ułożonych; kwiaty mnieysze od poprzedzaiącego gatunku.
Rośnie na Polesiu, Wołyniu i Podolu. Besser.

3. Dryakiew uralska, D. uralensis: foliis radicalibus
simplicibus, caulinis rigidis, decursive-pinnatis, cauleque

hirsutis; ramis. sexangularibus; corollulis radiantibus;
pałeis receptaculi aridis , refłewis.



57

Liście korzeniowe proste: łodygowe tęgie, zbiegaiąco=
pierzaste, równie iak i łodyga 2łokciowa kosmate; gałęzie
łokciowe GkątnE; korony żółtawe, promienistez plewy o-
sadnika suche, odgięte. Rośnie na Podolu. Beszer.

4. Dryakiew gładka, $. laevigata: foliis lucidis, rigi-
diusculis, głaberrimis: radicalibus oblongis, integerrimis:
superioribus pinnatifidis; ramis di/fusis; corollulis subra=
diantibus; pałeis acutis, villosis.

Liście połyskuiące się, cokolwiek tęgie, zupełnie gład-
kie: korzeniowe podługowate, zupełnie całe: górne pie-
rzasto-dzielne; gałęzie rozpierzchłe; korony podziałki pra-
wie równe; plewy osadnika ostre, kosmate. Rośnie na Po-
dolu. Besser. SS. eretacea.- MB. i

71. GWIAZDSIK, dsTEROCEPHNALUS.

1. Gwiazdnik ukraiński, A. ucranicus: foliis pinnafi-
ts, basi ciliatis: superioribus linearibus, integerrimis;

corollulis radiantibus, involucro brevioribus; setis e-

longatis.
. Łodyga delikatna, prosta, mało gałęzista, biaława, gdzie

- niegdzie włosami pokryta; liście pierzastodzielne, u spodu

.rząsowale: górne równowązkie, zupełnie całe; korony zie-

lonawo-żółie, promieniste, od pokrywy krótsze; kielich
właściwy: zewnętrzny błonkowaty, wewnętrzny gwiazdkę

' z pięciu szczecin długich złożoną formuiący. Rośnie na
Ukrainie i Wołyniu. Besser.

2. Gwiazdnik górny, A. Colambaria: foliis: radicalibus
subłyratis oblongisve, inciso-crenatis; caulinis pinnatifi-

dis, laciniis incisis; summis linearibus; pedunculis elon-
gatis; corollulis radiantibus, involucro longioribus; setis
elongatis. i -

, Łodyga prosta, łokciowa, gałęzista; liście: korzeniowe
lirowate, podługowate, nacięto-karbowane; łodygowe pie-

Tzasto-dzielne, podziałki nacięte; liście górne równowązkie;
szypułki długie; korony błękitno-purpurowe, 5wrębne, po=_
lziałka jedna większa, od pokrywy dłuższa; szczeciny kie-

licha dłagie. Rośnie na pastwiskach suchych i w zaroślach.
Fl. dan. tab. 344.

3. Gwiazdnik siarczysty, A. ochrolencus: foliis: radi-
calibus bipinnatis, foliolis linearibus; caulinis pinnatifi-
dis, amplexicaulibus; corollulis radiantibus, ineolucrum
subaequantibus.+ >

. Łodyga prosta, łokciowa; liście: korzeniowe dwa razy
pierzaste, listki równowązkie; łodygowe pierzastodzielne,
odygę obeymuiące; korony promieniste, pokrywie prawie
Za OT Waące. Rośnie na pagórkach i w zaroślach su-
chych. FI, Austr. tab. 439.

8
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72. KRWIŚCIĄG,  SANGVISORBA.

1. Krwiściąg lekarski, $. officinalis: spicis oblongis;
staminibus corollam subaequantibus; foliis interrupte-pin-
natis, glabris: foliolis subcordato-ovatis , argute-dentatis.

Łodyga prosta, łokciowa, gałęzista; liście nieparzysto-
pierzaste: lislki ogonkowate, sercowo-jaiowate, głęboko-
ząbkowane; kłosy podługowate; pręciki, prawie koronom
purpurowym, równe. Rośnie na łąkach suchych około
Grodna i na Zmudzi nad Dubissą. Z. dan. tab. 97:

73. SZERARDIA, SHERARDLA.

1. Szerardia polna, $. arvensis : herbacea; foliis sub-
senis, oblongo-lanceolatis, cuspidatis, asperis; floribus
terminalibus involucratis.

Łodyżki rozesłane, słabe, gałęziste; listki podługowato-
lancetowate, ostro-kończate, chropawe, w okółki nayczę—
ściey po 6 ułożone; kwiaty wierzchołkowe. Rośnie na po-
lach i gruntach piasczystych w okolicach Grodna. Gilibert.
FL dan. tab. 439.

74. MARZANKA, ASPERULA.

1. Marzanka czerwonawa, A. cynanchica: foliis linea
ribus, * superioribus inaequalibus, mucronatis , głabrisz
caule adscendente, herbaceo ; fłoribus congestis; fructibus
głlabris. 5 s

Łodyżki u spodu leżące, wierzchy podniesione; liście
poczwórne, równowązkie: górne nie równe, sztyletowate,
gładkie; kwiaty skupione; korony 4dzielne, czerwonawe;
owoce gładkie. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Bess. V

2. Marzanka nizka, A. supina: fołiis £ternis, lineari-
bus, aequalibus: inferioribus imbricatis; caule basi ra-
mosissimo, procumbente; floribus 4fedis.

Podobna do poprzedzaiącey, różni się: korzeniem owielu
łodygach; łodygami rozesłanemi; liśćmi na wierzchołku na-
wet równemi: dołnemi dachówkowato-nłożonemi. Rośnie
na Podolu. Besser.

> 3 Marzanka farbierska, A. tinctoria: foliis linearibus,
elongatis, obtusiusculis: inferioribus senis, trinerviis; su
perioribus 4śternis; summis obłongis, oppositis; caule
Jlaccido; fłoribus ternis, trifidis; fructibus glabris.

Korzeń kasztanowato-czerwony; łodyga słaba, łokciowa;
liście: dolne długie, równowązkie, tępawe, Znerwowe, po
6 w okółku; wyższe poczwórne; górne zaś naprzeciwległe;
kwiaty białe szypułkowate, potróyne, często wrębne; o-
woce gładkie. Rośnie w lasach około Erodna. Korze-
nie wiosną zebrane, z octem gotowane, daią kolor czerwony.

4. iMarzanka przytuliowa, A. galioides: foliis lineari-
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bus, angustissimis, scabris, glaucescentibus, suboetonis;
caule ascendente, di/fuso, obsolete-tetragono; fłoribus co-
rymbosis; corollae lacinulis uncinułatis.

Łodyżki blizko łokciowe, niewyraźnie-4Ścienne; liście
równowązkie, bardzo wązkie, chropawe, równie iak i ło-
dyga zielono-modrawe; kwiaty baldaszkogronowe; podział-
ki korony na końcu haczykowato-odgięte. Rośnie na Po-
dolu. Besser. .

5. Marzanka odgięta, A. tyraica: folizs octonis, linea-
ribus, lateribus revolutis, strictis, subtus głaucis; cauli-

bus erectis, teretibus; panicula oblonga; corollis campa-
nulatis, mucronatis.

, Laście po 8 w okółku, równowązkie, po brzegach od-
gięte, wzniesione, pod spodem modre; łodyżki wzniesione,

okrągłe, u spodu czasem równie iak i liście pod spodem
omszone; wiecha podługowata; korony dzwonkowate, szty-
letowate. Rośnie nad Dniestrem. Besser.

6. Marzanka rozesłana, A. humifusa: foliis linearibus,
cuspidatis, scaberrimis, reflexis; caule:ramosissimo, pro-
strato, hispidiusculo; pedunculis lateralibus, trifłoris;
corolla pubescente; fructibus głabris

Korzeń pomarańczowy; łodyżki szeroko-rozesłane, bar-
dzo gałęziste, drobnemi włoskami naieżone; liście równo-
wązkie, ostrokończate, szorstkie, odgięte; szypułki boczne
trzykwiątkowe; korona drobno-włosista; owoce gładkie.
ośnie na Podolu. Besser.

7. Marzanka Ostrzyca, A. Aparine: foliis oblongo-lan-
ceolątiz , asperis, cauleque flaccido, retrorsum aculeatis ;
for.ibus panicułatis, fructibus granulatis.

„Liście po 6-8, podługowato-lancetowate, chropawe, ró-
ZE i łodyga giętka, wstecznie kolcami pokryte, kwia-

y wiechowate; owoce ziarniste.
ceolani a anka wonna, A. odorata: foliis oblongo-lan-
tib +8, mucronatis, ciłiatis; pedunculis corymbosis; fru-
Łouncinato-hispidis.

odygą prosta, równa, nayczęścićy niegałęzista; liście
ować podługowato-lancetowate, sztyletowate, rzą-

> Szypułki baldaszkogronowe; owoce włosami tęgie-
stych. z owatemi pokryte. Rośnie w mieyscach cieni-
JĘ* EL dan. tab. 562.

75. PRZYTULIA, GALIUM.

% Owoce gładkie.

+ Liście poczwórne.

blongie 7 ia krzyżowa, G. cruciatum: foliis elliptico-
> subinerviis, hirsutiusculis, eiliatis; pedunculis

U
E
A

dn
at

io
na

na
zn
a
ń
tw
C
Z
E

 



60

diphyllis, cymosis, axillaribus, folio brevioribus; caule
simpliciuscuło, piloso; floribus połygamis.

Łodygi pochyłe, włosiste, 4boczne; liście eliptyczno-
podłagowate, Zneryyowe, nieco kosmate, rząsowate; szypułki
boczne podbaldaszkowate, dwoma listkami osadzone, od liści
krótsze; kwiaty pomieszano-płciowe. Rośnie w lasachizaro-
Ślach. Fałantia cruczata. Łin. M

2. Przytulia wiosnowa, G. vwernum: foliżs ovalibus,

Śnerviis, głabris, subciliatis, rigidiusculis; pedunculis
dichotomis, aphyłlis, folium aequantibus; caułe hirsutiu-

scuło; floribus połygamis. y
Łodyga prosta, iłokciowa, gładka lub cokolwiek u

spodu włosami pokryta; liście Snerwowe, gładkie, nieco
rząsowate, tęgawe; szypułki dwudzielne, bezliście, liściom
wyrównywaiące; kwiaty pomieszanopłciowe. Rośnie w o-
kolicach Grodna, Gźłźbert, na Wołyniu i Podolu. Bess. Fa-
łantia głabra. Fil.

3. Przytulia marzannowa, G. rubioides: foliis oblon-

gis, Snerviis, rigidis, subtus scabris, ciliatis; panicuła

thyrsoidea; caule erecto, firmo.
Łodyga około 4łokcia, długa, szorstkawa, mocna; liście

podługowate, Śnerwowe, tęgie, pod spodem chropawe,
rząsowate; wiecha bukietowa. Rośnie na Podolu. Bess.

4. Przytułia błotna, G. palustre: foliis subspathuła-
tis, oblongis, inaequalibus; caule diffuso; panicułis la-

teralibus; fructibus globoso-didymis. k
Łodyga 3-1 łokciowa, rozesłana, krucha; liście prawie

łopatkowate albo przewrotno-iaiowate, nierówne; wiechy
hoczne; owoce po dwa zrosłez kwiaty białe. Flor. dara
tab. 423.

+f Okręgi 6liściawe.

5. Przytułia bagniana, G. uliginosnm: foliis łanceoła-
żis, cuspidatis, etliatis, margine, caułeque fłaccido, sca-

berrimis; pedunculis subtrifidis; corollis fructu maioribus.
Łodygi delikatne, rozesłane, 4boczne, kolcami po ką-

tach na dół obróconemi osadzone, prawie nie gałęziste;
liście lancetowate; ostro-kończate, po brzegach chropawe;
szypułki Sdzielne; korony białe od owocu większe. Rośnie
wszędzie na bagnach i na łąkach suchych przyległych.

+rf Ożręgi 8liściowe,

6. Przytulia żółta, G. verum: foliis linearibus, sułca-
tis, integerrimis,scabris; panicuła ramosissima , terminali.

Łodyga 4łokciowa; okrągława; liście równowązkie,
wdłuż rowkiem oznaczone, na brzegach odgięte, niekiedy

Ń
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ma wierzchu, a mianowicie po brzegach szorstkie; wiecha
bardzo gałęzista, wierzchołkowa; kwiaty zółte. Rośnie na
łąkachi około płotów. F/. dan. tab. 1146.

j. Przytulia biała, GĄ Mollugo : Joliis oblongis, obtu-
siusculis, mucronalis, margine scabris, patentibus; pani-

cułae ramis divaricatis; caule flaccido.

Łodyga słaba, gałęzista, 4boczna, gładka; liście gładkie,
ialowo-lancetowate, tępo-sztyletowate, po brzegach niezna-
cznie piłkowane, otwarte; gałęzie wiechy rozłożyste; kwiaty
białe. Rośnie na łąkachi około płotów. F/ dan. tab. 455.

8. Przytułia leśna, G. sylvaticum: foliis oblongo-lan-

ceolatis, glabris, subtus scabris, fłoralibus binis; pani-
culae terminalis pedunculis capillaribus; caule obtusan-
guło, laevi; corolłae laciniis mucronatis.

Łodyga pochyła, łokciowa lub wyższa, gładka, prawie-
walcowała; liście podłagowato-lancetowate, gładkie; pod
spodem nanerwie szorstkie: podkwiatowe parzyste; wiechy
wierzchołkowóy szypułki delikatne; korony białćy podziałki
sztylelowate. ,

" %k Nasiona naieżone.

9. Przytułia nerwista, G. boreale: foliis Aternis, ob-
łongo-lanceclatis, Snerviis, margine carinaque scabris;
panicuła laxa; caule erecto. ź ;

Łodyga wzniesiona, 4boczna, kolanka zgrubiałe; okręgi
4liście: listki podługowato-lancetowate, gładkie, na brzegu
i nerwie średnim chropawe; wiecha wolna, z kwiatów bia-

' JBawych złożona. ośnie na łąkach chudych i w zaroślach.
Flor. dan. tab. 1024.

10. Przytulia Ostrzyca, G. Aparine: foliis octonis, lan-
ceolatis, hispidiusculis, margine, carina, caułeque flaccido,

relrorsum aculeatis; pedunculis axillaribus, subdivisis;
fruciibus uncinato-selosis.

Łodyga słaba, 4boczna, haczysto-szorstka, na kolankach
kosmata; liście po 8 w okręgu, lancetowate, cokolwiek
szorstkie, na brzegu inerwie średnim haczysto-szorstkie; o0-

woce haczysto-szczecinowate. Rośnie w ogrodach i na łą-
kach. Fłor. dan. tab. 495. -

11. Przytulia ruska, G. ruthenicum: foliis octonis,
łinearibus, mucronatis, scabris, revolutis; pedunculis co-
rymbosis, bracteisque eillosis; germinibus hispidis.

Łodygi pochyłe cokolwiek włosiste; liści w okręgu 8
: równowązkich, sztyletowatych, szorstkich, na brzegu od-
giętych; szypułki baldaszkogronowe, przysadkami kosma-
demi opatrzene; owoce naieżone. Rośnie na Wołyniu.



 

 

62

76. MARZANNA, Rvzra.

1. Marzanna farbierska, R. tinctorum: foliis senis,
łanceolatis, annuis, margine, qarina, cauleque aculeatis;
corollis sub Śfidis; baccis głabris, nigris; radice perenni.

Łodyga kątowata, po kątach kolcami odgiętemi osadzona,
dorosła cokolwiek kosmata; liście roczne, po 4-6 osadzone,
lancetowate, na brzegu i nerwie Średnim kołczyste; korony
prawie Śdzielne, żołte; iagody gładkie, czarne, korzeń

trwały. Roślina początkowie z południowćy Europy, dla
farbierskich własności w wielu mieyscach się utrzymuie.

77: BABKA, PLANTAG0.

1. Babka gładka, P. maior: foliis subovatis, dentato-

sinuatis, nervosis, głabris; scapo tereti; spica cylindrica;
Jloribus arcteimbricatis; capsula 8sperma; radice perenni.

Liście iaiowate, po brzegach zębato-buchtowaneę, ner-
wiste, gładkie; głąbik okrągły; kłos walcowaty; kwiatki
dachówkowatoułożone; torebka  Bziarna; korzeń trwały.
Rośnie wszędzie na drogach i dziedzińcach. F/. dan. t. 46.

2. Babka kosmata, P. media: foliis oblongis, breviter
petiolalis, nervosis, subintegerrimis, utrinque wiłlosis;
scapo tereti; spica oblonga; capsula 2-4sperma.

Liście podługowate albo iaiowo-lancetowate, krótko-o-
gonkowe, nerwiste, prawie całe, z obu stron kosmate;
głąbik okrągły; kłos podłagowaty; torebka 2-4ziarnowa.
Rośnie na łąkach suchych i pagórkach.

3. Babka lancetowata, P. lanceolata: foliis łanceoła-
tis, utrinque acuminatis, nervosis, subdenticulatis; 'scapo
angulato; spica ovato-oblonga; bracteis scariosis; całyce
carinato , ciliato; capsula 2sperma.

Liście lancetowate, z obu stron kończate, nerwiste, nie
znacznie ząbkowane, prawie gładkie; głąbik kątowaty; kłos
iaiowo-podługowaty; przysadki suche; kielich ostro-grzbie-
cisty, rząsowaty; torebka 2ziarnowa. Rośnie wszędzie na
łąkach. Ft. dan tab. 433. :

4. Babka gałęzista, P. Psylliam: caułe herbaceo, ra-
moso, superne billoso, wiscido; foliis lineari-lanceolatis,

dentatis, patentibus; pedunculis axillaribus, pubescenti-
bus; spica ovata; bracteis acuminatis, elongatis, patentibus.

Łodyga 5-6calowa, gałęzista, u góry włosisto-kleista;
liście równowązko-lancetowate, ząbkowane, otwarte; szy-

pałki międzylistne, kosmate; kłos iaiowaty; przysadki koń-
czate, długie, otwarte. Rośnie na polach piasczystych po
nad Niemnem.

6. Babka piaskowa, P. arenaria: caułe erecto, herba-
cego, ramoso; foliis linearibus, subintegerrimis, hirsuti-
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usculis; pedunculis subteriminalibus , erectis; spica ovatoc
oblonga, hirsuta; bracteis; infimis acułis, patentibus:superioribus całycibusque obtusis, appressis.

Łodyga wzniesiona, zielna, gałęzista; liście równowąz-
kie, całe, kosmate; szypułki wierzchołkowe prosto-stoiące ,
kłos iaiowato-podługowaty, kosmaty; przysadki kwiatowe:
dolne ostre, otwarle, górne zaś, iako ikielichy, tępe, przy-
staiące. Rośnie na piaskach.

78. MucHoTRzew, CżzwruwcyLvs.

1. Muchotrzew nizki, €. minimus: foliis alternis ;, ora-
tis; fłoribus sessilibus.

Łodyżka 3Jcalowa, gałęzista; liście drobne, ialowate,po większćy części na przemian, dolne naprzeciwległe;
kwiaty międzylistne; kielich 4dzielny; korona biała, drobna,torebka w poprzek otwieraiąca się. Rośnie na mieyscach
mszystych, około Grodna. Gilibert. FI. dan. tab. ; łe

79. DEnzŃ, Conwvs.

1. Dereńpospolity, €. mascula: arborea; umbellis sub-axillaribus , involueratisz involucris coloratis umbellamsubaequantibus: foliis oblongis, acutis, venosis „ scabris.
Drzewo około głokci wysokie: baldaszki przedlistne po-

krywami żółtemi otoczone, nayczęściey w kątach międzygałęziami osadzone; pokrywy baldaszkom prawie równe ;Liście krótko-ogonkowate, podługowate, ostre, Zyłowate,szorstkie. Rośnie na Podolu, z którego tam napóy pod:nazwiskiem Dereniaku wyrabia się.
2. Dereń Świdwa, Ć(. sangninea: ramis rectis; foliisoPato-oblongis, acutis, subtus concołoribus, appresso pi-sis; cymis nudis, płanis.

„, Krzew Słokciowyz gałęzie długie, proste, czerwonawe,iście iaiowo-podługowale, ostre, pod spodem tożfarbne,włosami przylegaiącemi pokryte; podbaldaszki bez pokryw,płaskie. Rośnie wszędzie w lasachi zaroślach, u pospólstwaŚwidziną zwana. Fl. dan. tab. 484.
3. Dereń biały, C. alba: odznaczasię gałęziami iasno-czerwonemi, długiemi, liśćmi szeroko-iaiowatemi,  ostremi,pod spodem siwemi; iagodami białemi. Początkowie z Ka-nady, dzisiay w ogrodach pospolicie się utrzymuie.

80. KorEwka, 7n<px4.

1. Kotewka pływająca, T. natans: nucibus ścornibusz" eornubus rzgidis; foliis rhomboideis , dentatis, glabris.Łodyga ze dna wody wyrasta i w nićy pływa; liście

„
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zanurzone, wielodzielne, nitkowate: po wodzie „pływaiące,
nieforemnie 4boczne, ząbkowane, gładkie; orzechy 4rogie;
rogi tęgie. Rośnie w niektórych ieziorach. Owoce pod
nazwiskiem orzechów wodnych są znaiome.

81. PRZYWRÓTNIK, „ALCHEMNILIA4.

1. Przywrótnik pospolity, A. vulgaris: foliis reniformi-
bus, zlobis, plicato-undułatis., glabris v. pubescentibus;z
łobis subrotundis, inciso serratis; floribus corymbosis.

Łodyżki nizkie, kilko-całowe, włosisiez liście nerko-
wate; fałdowane, 7-gklapowe, składano-faliste, gładkie lub
cokólwiek włosiste; klapy zaokrąglone, ostro-piłkowaneż
kwiaty baldaszkogronowe. Rośnie na łąkach i pastwiskach.
Fl. dan. tab. 693.

2. Przewrótnik Skrytek, A. Aphanes: feliis trzpartitis,
caulegue pubescentibus; laciniis cuneiformibus, dentatis;
Jloribus glomeratis, axillaribus, submonandris.

Liście trzydzielne, równie iak łodyżka, omszone; po-

działki klinowate, zębate; kwiaty skupione, międzylistne,

często o 2 lub 3 pręcikach bezgłówkowych. Rośnie na

gruntach wystawnych, suchych. 2. dan. tab. 9373.

82. PSTROCZEK, MAIANTHEMUM.

1. Pstroczek dwuliści, M. bifolium: caule simplici, an-
gułato; foliis duobus, alternis, cordato-ovaiisj racemo

simpłici, terminali.

Łodyżka kilko-calowa, kątowata; liście dwa, ogonko-

wate, naprzemianległe, sercowato-ialowate; grono proste,

wierzchołkowe; kwiaty białe. Rośnie wszędzie w lasach.
Convallaria bifolia Lin. Fl. dan. tab. 291.

83. JEewIoŁAa, Frscum. ż

1. Jemioła pospolita, W. album: foliis oblongis, obtu-

sis, enerviis; ramis teretibus, dichotomis; floribus termi-

nalibus, głomeratis, sessilibus.

Krzew pasorzytny, na drzewach rozmaitych, a miano-

wieie na brzozach rosnący; łodyga obła, członkowata, dwu-

dzielna, łokciowa; liście podługowate, u spodu zwężone,

tępe, zielono-żółte, beznerwowe; kwiaty wierzchołkowe,

skupione, bezszypułkowe; iagody okrągłe, białe, iednoziar-

nowe, niassą kleistą napełnione. Rośnie w lasach. Zlor.
dan. tab. 1657.
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Rząp DwvusŁurkowy,

84. BurroNia, BuUFFONIA.

1. Buffonia roczna, B. annua: caułe basi ramososra
mis divaricatis, brevibus, firmis; foliis subułatis, basidilatatis; striis całycinis parallelis; capsulis całycem sub
aequantibus.

Łodygi iłokciowe, u spodu gałęziste; gałęzie rozłoży-
ste, krótkie, tęgie; liście szydłowate, u spodu rozszerzone;
rysy kielicha równoległe; torebki kielichom wyrównywa-
iące. Rośnie na polach suchych na Wołyniu i Podolu, Bess.
Lam. illustr. N. 1j10. tab. Bf:

85. KANTANKA, CUscura.

1..Kanianka pospolita, €. vulgaris: //oribus głomeratis,subófidis; stigmatibus Jliformihus.
Roślina pasorzytna, bezliścieniowa, bezlistna, nigdy zie-

lono nie farbuiąca się, przyległe rośliny obwiia, do nich
szczególne organa naksziałt korzonków wpuszcza i ich so-
kami karmi się; kwiaty skupione, nayczęścićy cztero-wrę-
bne, rzadzićy 5 podziałek maiącez kielich soczysty, czer-
wonawy; korona biała, klapki tylko czerwone; pręcików
4 rzadzićy 5; znamiona nitkowate; torebka 2komórkowa
poziomo-otwieraiąca się. F/. dan. tab. +99. Odmiana o ło-dyżkach delikatnieyszych, kwiatach żółtawych, na lnie siępostrzega. Rośnie pomiędzy różnemi roślinami, mianowicie, FTozmnożona między lnem, w zbiorze iego wielkie czyniszkody. Ć

Drugi gatunek C. Epithymum, © łodyżkachdelikatniey-szych, nitkowatych; pręcikach 4-5 pomiędzy kióremi łu-ski nerkowate są osadzone; od Giliberta pomiędzy kraioweokolic Grodna iest policzony. Fl. dan. tab. 427, ;

86. Monwa, Monvs.

1. Morwa biała, M. alba: foliis inaequaliter cordatis,łobatis, serrato-crenatis, głabriusculis.
Drzewo miernćy wysokości; liście ukośnie-sercowate,

klapowate lub całe; piłkowano-karbowane, gładkie; owocemałe, białe lub czerwonawe. Roślina początkowo z Persyi;dziś w południowych kraiach Europy dziko rosnąca; u nas
"ma gruncie chudym trzymana, bardzo mało od mrozówcierpi. Liście tego drzewa do karmienia gąsiennic iedwa-bnika iedynie są używane. >

(2. Drugi gatunek także z Persyj, od iagod czarnych,
orwą czarną, /M. nigra nazwany: liście ma sercowate,

9
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głęboko-ząbkowane, szorstkie z góry, pod spodem naieżone
włosami. Ten podobnie na gruncie wytrzymuie, -

87. WRZEŚNIA, JMYRICA.

1. JVrześnia zwyczayna, M. Gale: foliis łanceołatis,

apice serratis, basi attenuatis, subtus tomentosis; artentt

squamis acutts.

i ; Krzew 2łokciowy, krzaczysto-rozrastaliący się; liście

NG lancetowate, na końcu piłkowane, u dołu zwężone, pod

| spodem kutnerowate; łuski kotków lśniące się, ostre. Cały

j ten krzew, a mianowicie owoce, zapach mocny odurzaiący

wydaie. Rośnie na gruncie torfowym suchym około Po-

łongi. Fl. dan. tab. 323. .

1. Rząp CZTEROSŁUPKOWY.

88. Wopsica, PoTr4x0GETON.

1. JVodnica pływająca, P. natans: foliis omnibus pe-

tiolatis: inferioribus lanceołatis, superioribus orato-oblon-

gis, subcordatis, nervosis, subcoriaceis; pedunculis aequa-

libus. .
Łodyga dłaga, kolankowata, w wodzie zanurzona; li-

* ście wszystkie ogonkowate: pływaiące iaiowo-podługowate,

cokolwiek u spodu ucięte, dolne lancetowate, nerwiste,

- skórkowate; szypułki równćy grubości. Rośnie w wodach,

w stawach; ieziorach i zatokach. - FY/. dan. tab. 1025. .
ź 2. J/odnica lśniąca, P. lucens: foliis submersis, omni-

bus conformibus, oblongo-lanceólatis, acuminatis, baszt

atienualis, margine scabris, diaphanis, brewiter petioła-

tis; pedunculis superne incrassatis; caułe tereti, ramosoe
Liście zanurzone, wszystkie iednokształtne, podługo-

ł wato-lancetowate, lśniące się, kończate, u spodu zwężone,

.po brzegach chropawe, przezroczyste, krótko-ogonkowe;

szypułki w górze zgrubiałe; łodyga obła, gałęzista. Ro-

Śnie z poprzedzającym gatunkiem. Fl. dan. tab. 195.

ś 3. JVodnica długoliścia, P. praelongus: foliis semi-
Pf

wg ; amplexicaulibus, owato-oblongis, apice navicułatis, mar

ce gine glabrisz pedunculis aequalibus; caule tereti, /le-
Ę

| %tu0s0. R
; Liście łodygę obeymniące, iaiowato-podługowate, na

końcu łódkowśte, po brzegach gładkie; szypułki równćy
grubości; łodyga' bardzo długa, pogięta. Rośnie w wo-

ę dach głębokich..
4. HVodnica przerosła, P. perfoliatus: foliis submersis,

cordatis, amplexicaulibus, obtusis; pedunculis aequalibus.

Łodyga gałęzista; liście zanurzone, sercowate, łodygę
m

e i
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obeymuiące, tępe; szypułki równćy grubości; kłosy mię-

dzylistne,odhści dłuższe. Odmiany tego gatunku w wo-

dach głębokich o liściach dłuższych, od siebie odległych,

w wodach zaś mnićy głębokich, piasczystych, liśćmi pra-

wie okrągłemi, gęsto we dwa rzędy dachówkowateini, są

opatrzone. Rośnie z póprzedzaiącemi gatunkami. 77. dan t. 196.

5. TVodnica kędzierzawa, P. crispus: foliis lanceołatis,

serratis, undulatis,  sessilibus; pedunculis aequalibus;

fructibus rostratis; caule simpłliciuscuło.

Łodygi długie, nieco spłaszczone, czerwonawe, liście

lancetowate, Śnerwowe, piłkowate, faliste, lśniące, krót-

kó-ogonkowe: niższe na przemian, górne naprzeciwległe;

kłos rzadki; kwiaty czerwonawe, nasiona dziobate. Bośnie

w wodach stoiących. 7. dan. tab. 927.

6. JV/odnica wązkoliścia, P. zosteraefolius: folizs linea-

* ribus, nerrosis, mucronatis, basi eglandiłosis; caulłe

compłanato; fructibus ecarinalis. / ę

Łodyga gałęzista, spłaszczona, prawie dwudzielna; liście

równowązkie, nerwistę, sztyletowate, u spodu bezgruczoł-

kowe; , przysadki liściowe dolne nie znaczne, nawierzchu

zaś szerokie, niekiedy kłosy rozwinięte w kształcie pochwy

* obeymuiące; owoce bezgrzbietowe. Rośnie w zatokach rzek.

7. IVodnica spłaszczona, P. compressns: foliis linea-

ribus, nervosis, mucronatis, basi biglandulosis; caule

compłanato; fructibus carinatis.

Łodygi nizkie, spłaszczone, delikatne; ście równowąz-

kie, nerwiste, sztyletowate, u spodu dwoma grnczołkami

opatrzone; owoce ostro-grzbieciste. Rośnie w wodach sto-

iących niegłębokich w Nowogródzkićm, w okolicach Szczors.

Fl. dan. tab. 203. - -

*. 8. IVodnica mała, P. pusiilus: foliis linearibus, ner-

wosis, sztaceis, basi biglandułosis;caule compressiusculo;

fructibus ecarinatis.

Łodygi nizkie, nieco spłaszczone; liście długie, równo-

wązkie, nerwiste, szczecinowate, u spodu agruczołkowe,

owoce tępe. Rośnie w zatokach rzek około Merecza.

9. FVodnica grzebieniasta, P. pectinatus: foliis linea-

ribus, setaceis, uninerviis, Penosis, vaginantibus, disti- —

chis; spicis interrupiis,fructibus ecarinatis, caule tereti"

Łodyga okrągła; bście równowązko-szczecinowate,
iedno-

nerwowe, żyłowate, pochwowate, dwurzędowe; kłosy przery-

wane; owoce bezgrzbietowe. Rośnie w zatokach iieziorach.

89. KanuNIxX, S4GINA.

A. Karmnik leżący, $. procumbens: ramis decumben-

tibus , radicantibus; foliis subułatis, głabris;, pedunculis

sołitariis, post anthesin reflexis.
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Łodyżki delikatne , kilkacałowe, rozesłane, gładkie; li- -Ście drobne, równowązkie, szydłowate, sztylecikiem prze-zroczystym zakończone; szypułki iednokwiatowe, poiedyn-cze; kwiaty drobne; korony białe, od kielicha mnieysze;szypułki po przekwitnieniu odgięte; torebka 4klapowa, wie-loziarnowa. Engł. Bot: t. 880. Rośnie na gruntach suchych.

90. PROMIENICA, RADIOŁAĄ. *

1. Promienica śpłatkowa , R. Millegrana: caule ramo-sissimo, dichotomo; foliis orato-subrotundis , integerri-mis; fłoribus eorymbosie.
Łodyżki drobne, 2calowe, bardzo gałęziste, 2dzielne ;liście iaiowato-okrągławe, zupełnie całe; kwiaty białe, dro-bne, baldaszkogronowe. Rośnie na polach piasczystych.Fl dan. tab. 198. m

KLASSA V.

PIĘĆPRĘCIKOWA, PENTANDRIA.

1. Rząn JepsNosŁurkowy, Monocywie.

*% Korona iednopłatkowa, podowocową.

| Owoce dwa, nagie,
91. Gładysz, Cerinthe. Kielich Sdziałkowy, nierówny;korona rurkowata, gardziel naga; główki pyłkowe strzał-kowate, klapami — spodu pokręconemi z sobą połączone;owoce dwa 2komórkowe.

Ti Owoce 4, nagie.
92.Brodawnik, Heliotropium. Korona tacowata, gar-dziel naga, krayfałdowany; znamie ostrokręgowe; owoce4, z sobą połączone.
93. Nawróć, Lithospermum. Kielich Śdzielny; koronaleykowata; główki pyłkowe w koronie zawartej owoce uspodu nie przedziurawione, iaiowate.

"94. Płucnik, Pulmonakia. Kielich graniasty; korona ley-kowata, gardziel włosista ; owoce u spodu nie przedziura-wione, gruszkowate.
95. Długosz, Onosma. Kielich Śdzielny; korona nerko=wata; główki pyłkowe strzałkowate; u spodu klapami złą-czone; owoce kościste, u spodu nie przedziurawione.96. Zmiżowzec, Echiam. Kielich Śdzielny; korona ley-kowata lub dzwonkowaia, kray nieforemny; owoce gru-szkowate, skorupiaste, szorstkie, u spodu nieprzedziurawione.97: Krzywoszyy, Lycopsis. Kielich Śwrębny, poźniey
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nadęty, zwisły; korona leykowata. gardziel włosami zam- $
kniona; owoce gruszkowate, u spodu przedzinrawione.

98. Pacierzyczka, Myosotis. Korona tacowata, gardziel *
łaskami zamkniona; pręciki w koronie zamknione; owoce
u spodu przedziurawione.

99: Ogórecznik, Borrago. Korona kółkowa, gardziel łu-
skami wyciętemi zamkniona; główki pyłkowe podługo-
wate; owoce gruszkowate, u spodu nie przedziurawione.

100, Farbownik, Anchusa. Korona leykowata, gardziel
łuskami wzniesionemi, tępemi, zamkniona; owoce gruszko-
wałe, u spodu przedziurawione.

101. Żywokost, Symphytam. Kielich Śwrębny; korona
walcowato-dzwonkowata, gardziel łuskami szydłowatemi,
w kształt ostrokręga schodzącemi się, zamkniona; owoce u
spodu przedziurawione.

102. Łepczyca, Asperugo. Kielich 5dzielny, spłaszczony;
korona leykowata; owoce do kolumny środkowćy przyrosłe,
u spodi nie przedziurawione.

103. Ostrzeń, Cynoglossum. Korona leykowata lub kół-
kowa; owoce naieżone , do kolumny środkowćy przyrosłe.

104. Szroszek, Echinospermum. Korona tacowata; owoce
naieżone do kolumny środkowćy przyrosłe.

'fif Owoce w nasiennikach zamknięte.

a.) torebka iednokomórkowa.

105. Kurzyślep, Anagallis. Kielich Śdzielny; korona
kółkowa; nitki pręcikowe u spodu kosmate; torebka ku-

lista; w poprzek otwieraiąca się, wieloziarnowa; osadnik
nasion Środkowy.

106. Bazanowiec, Lysimachia. Kielich 5wrębny; korona
kólkowa; nitki uspodu rozszerzone, niby zrosłe; torebka
kulista , 5-10łuszczynkowa.

107. Pierwiosnka, Primula. Kwiaty baldaszkowate, po-
rywą opatrzone; kielich rurkowaty, 5zęby, poźnićy to-

rebkę zamykaiący; korona rurkowata, gardziel naga lub
gruczołkami opatrzona, kray Sklapowy; torebka 1komor=
owa; tozębami u góry otwieraiąca się, wieloziarnowa.

108. „fndrozace, Androsace. Kielich 5zęby, 5kątny; ko-
Tona tacowata; gardziel gruczołkowata, kray Śwrębny;
Pręciki na rurce korony osadzone; torebka Śłusz czynkowa,
-1oziarnowa. : Ę

109. Czerwieniec, Erythraea. Kielich dzielny, Skątny;
korona leykowata, kray Śwrębny; główki pyłkowe po o-
witnienin szrubowato-zwinione; znamie dwuklapowe; osa-

nasion podwóyny.
110. Złottonia, Hottonia. Kielich 5dzielny; korony rurka

"
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krótka, kray płasko-rozszerzony, Sklapowy; główki pył-
kowe w rurce osadzone; torebka kulista, słupkiem zakoń-
czona.

111. Bobrek, Menyanthes. Kielich 5dzielny; korona ley-

kowata, wewnątrz kosmata; znamie dwuklapowe; torebka

dwułuszczynkowa; łuszczynki wewnątrz na środku za osa-
dnik nasion służą.

112. /Pillarsta, Villarsia. Kielich $dzielny; korona pra-
wie kołKowa, wewnątrz kosmata; gruczołków pięć z prę-
cikami naprzemian ułożonych; znamie 2klapowe; torebka
bezłuszczynkowa.

b) torebka dwukomorkowa.

113. Powóy, Convolvulus. Kielich $dzielny, nagi lub
przysadkowaty; korona dzwonkowata lub leykowata, fał-
dowana; znamie główkowate, klapowate lub rozcięte; to-
rebka 1-2-3- 4komórkowa.

114. Blekot, Hyoscyamus. Kielich rurkowaty, 5$wrębny;
korona leykowata, Xray ukośny, Śklapowy; torebka w po-
przek otwieraiąca się, wieloziarnowa.

115. Zytuń, Nicotiana. Kielich rurkowaty; 5wrębny; ko-
rona leykowata, kray fałdowany; torebka u góry 4zębami
otwiera się; osadnik nasion przegrodę w poprzek przeci-
naiący.

116. Dziewanna, Verbascum. Kielich Śwrębny, korona
kółkowa,. kraynierówno-klapowy; nitki kosmate; główki
niekształtne; łuszczynrki torebki brzegami do środka zagięte,
i zgrubiałe przegrodę i osadnik nasion tworzą.

c) torebka 3komórkowa.

117. ZW/ielosił, Polemoniam. Kielich  kieliszkowaty,
Śwrębny; korona prawie dzwonkowała; nitki u spodu
rozszerzone; znamiona trzy; torebka Żłuszczynkowa, wielo-
ziarnowa:

118. Płomyk, Phlox. Kielich graniasty, Śwrębny; korony
rurka długa; kray tacowaty; 5klapowy; pręciki nierówne,
w rurce osadzone; torebka komórkowa, Śłuszczynkowa
nayczęścićy Sziarnowa.

d) torebka Akomórkowa.

119. Biełun, Datura. Kielich rurkowaty, spod iego

w kształcie tarczy pod owocem zostaiący, koroną  leyko-
wata, fałdowana, krayząbkowany: znamie 2klapowe; torebka
śłuszczynkowa, prawie $komórkowa; osadniki nasion wolne.

e) torebka Skomórkówa.

120. Bahun, Azalea. Kielich 5zęby; korona leykowata,
kray na pięć części podzielony; pręciki na osadniku; to-
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rebka 35-5komorkowa; łuszczynki przegrodę formuiące; na*

siona nagie.

f) owoce mieszki.

121. Barwinek, Vinca. Korona tacowata, w gardzieli

5fałdowa; podziałki kraiu ukośnie ucięte; nitki u góry

w kształt łusk wklęsłych rozszerzone; główki pyłkowe

błonkowate, Skomorkowe; zuamie Skątne u spodu obrącz-

kowate; przy nasadzie iaiecznika gruczołki 2; nasiona na-*

gie, czyli puchem nie osadzone.

iagody wieloziarnowe.
o

122. Psianka, Solanum. Kielich 5-10dzielny; korona

prawie kółkowa, 4-1odzielna; główki pyłkowe zbliżone, u

góry dwiema dziurkami otwieraiąca się; 2-3-4komorkowa ;

osadnik nasion z przegrodami zrosły; nasiona gładkie.

123. Miechunek, Physalis. Kielich 5wrębny; korona

kółkowa; główki pyłkowe w dłuż otwieraiące się; iagoda

2komórkowa, kielichem pokryta. s i

124. Pokrzyk, Atropa. Kielich 5dzielny; korona leyko-

wata; pręciki cokolwiek od korony 'dłuższe; iagoda dwu-

omórkowa; osadniki nasion wolne. Sa

125. Nikandra, Nicandra. Kielich Śdzielny, kątami wy-

datnemi opatrzony; korona dzwonkowata; nitki u spodu

rozszerzone; iagvda 4-5komorkowa; osadnik nasion między

przegrodami.

126. 7F/iciokrzew, Lycium. Kielich dzwonkowaty, 5zęby;

korona leykowata; pręciki u spodu włosiste, w rurce ko-

rony osadzone; iagoda 2komórkowa; przegroda w osadnik

zgrubiała.

%% Korona iednopłatkowa, nadowocowa..

+ torebka 1-2komórkowa.

127, Żyleniec , Samołus. Kielich prawie do połowy z 0-

wocem -zrosły; korona dzwonkowato-tacowata; kray Śkla-

powy, pomiędzy klapami 5zębów; pręciki w rurce Osa-
dzone; torebka iednokomórkowa, u góry Szęba; osadnik

nasion środkowy, wolny-

128. Łobełia, Lobelia. Kielich 5zęby; korona nie fore-

mna, rozcięta, albo awargowa, kray Śdzielny; główki pył

kowe zrosłe, brodate; błonka rząsowatła w kształtcie za-

wiyki pod znamieniem; torebka 2komórkowa; przegroda
z obu stron nasionami osadzona.

+t torebka 3-5komórkowa.

129. Zerwa, Phyteuma. Kielich śwrębny, korona Śdziel-

na; podziałki długie, wierzchami zczepione; nitki u spodu
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rozszerzone; żnamie awrębne; torebka Śkomórkowa; osa-dnik środkowy.
130: Dzwonek, Campanula. Kielich Śwrębny; koronadzwonkowaie lub z kraiem mocno odchylonym; kray Śwrę-bny; nitki u spodn rozszerzone; znamie 5-5dzielne; torebka5-5komorkowa, dziurkami bocznemi alboliteż na wierzchuw kształtcie łuszczynek otwieraiąca się.

Ttt łagoda niewieloziarnowa.ż :
131. Suchodrzewka, Lonicera. Kielich Szęby; korona

rurkowata, nieforemna, u spoda garbata, brzeg Śwrębny;
pręciki wystawne; iagoda Skomórkowa; komórki niewie-
loziarnowe. 6

**R Korona na płatki podzielona, podowocowąa. -
1352. Szakłak Rhamnus. Kwiaty często rozdzielno lubpomieszano-płciowe; kielich 4-5wrębny; płatki 4-5, albo o;

pręciki pod płatkami na kielichu osadzone; słupek całylub podzielony; iagoda 2-3ziarnowa; nasiona grudkiem(strophiola) chrząstkowatym opatrzone.
135. JVinograd, Vitis. (Kielich mały, Szęby; płatki

u góry sklepisto-zczepione; znamie główkowate; iagoda
niewieloziarnowa.

134. Tyzmielina, Evonymus. Kielich 4-5dzielny; pła=
tki otwarte; tarcza miodnikowa klapowata; główki dwu-
komórkowe; torebka 3-4-5komórkowa; komórki iednoziar=
nowe; nasiona powłoką gąbczastą otoczone.

1355. Fiołek, Viola. Kielich Śdzielny, przy nasadzie
wydatnością ostrogowatą opatrzony; płatków 5 nayczęścićy
nie równych, górny ostrogowaty; główki pyłkowe nieco
zrosłe, na wierzchu błonkowate: nitki szerokie, dwie górne
w wyrostki miodnikowe przechodzą: znamie haczykowate;z -
torebka dwałuszczynkowa; ściany nasiona noszące.

136.Niecierpek, Impatiens. Kielich 2działkowy; płatki
nieforemne, dolny ostrogowaty, boczne rozcięte; główki i
nitki cokolwiek połączone; torebka S$komórkowa; ściany
w doźrzałości sprężysto-zwiiaiącesię.

38886R Korona na płatki podzielona, nadowocowa.
137. Pawiniec oJasione. Kwiaty główkowate; główki

pokrywami otoczone; kielich Śwrębny; płatki wązkie, u
spodu połączone; główki zczepione; torebka 2komórkowa.

138. Porzeczka, Ribes. Kielich pękaty, zafarbowany,
Śwrębny; płatki na przemian z pręcikami na kielichu osa-
dzone; słupek awrębny; iagoda kulista. z1359. Bluszcz, Hedera. Kielich Szęby; płatki otwarte
z pręcikami na przemian osadzone; zuamie niedzielne, ia-goda $komórkowa, Sziarnowa.
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*izekk Kwiaty niezupełne.

140. Leniec, Thesium. Kielich płatkowaty, 5wrębny, nad-
owocowy; pręciki zewnątrz włosiste; słapek niedzielny;
owoc iednoziarnowy.

Rząn DwusŁurkowy, Dicrwiu,

* Korona iednopłatkowa, podowocowa.

141. Tożeść, Asclepias. Korona 5dzielna odwinięta; wie-
niec z kapturków 5 różkowatych złożony; główki pyłkowe
po dwie 'na wierzchu pochwy słupkowćy (gynostegium) 0—
sadzone; mieszki gładkie.

142. Oboynik, Cynanchum. Korona 5dzielna, kółkowa;
wieniec iednolistkowy 5-20klapowy, czasem podwóyny.

143. Goryczka, Gentiana. Kielich dzwonkowaty, ż-5wrę-
bny; korona rozmaita, prawie dzwonkowała, 4-5wrębna,
w gardzieli naga albo włosista; znamie dwuklapowe, bez-
szyykowe; torebka iednokomórkowa u góry dwułuszczyn-
kowa; nasiona na fasczynkach osadzone.

144. Swercia, Sverlia. Kielich 4-5dzielny; korona, albo
kółkowa, o podziałkach uspodu dwoma gruczołkami osa-
dzonych, albo dzwonkowata, u spodu wydatnością albo o-
strogą opatrzona; znamie dwuklapowe bezszyyykowe; to-
rebka iednokomórkowa, u góry dwułuszczynkowa.

** Baldaszkowate.

* Bałdaszki główkowate.

145. IPietrznik, Eryngium Kwiaty główkowe; atk
to-łuskowate.

*
146. Zankiel, Sanicula. Baldaszki główkowate; pokrywa

ewieloliścia; kwiaty pomieszano-płciowe; kielichy trwałe;
owoce podługowate, pełne, bezżebrowe, szczecinami ha-
czykowatemi albo haczystemi pokryte.

147. Jarzmianka, Astrantia. Baidaszki wiązkowate; po-
krywy baldaszkowi wyrównywałące; owoce podługowate,
pęcherzykami bruzdowanemi, pomarsczonemi otoczone.

tt Baldaszki doskonalsze; pokrywy szerokie; liście po-
iedyncze,

148. Przewiercień, Bupleurum. Kwiaty obopłciowe; o-
woc graniasty, iaiowaty, żebrowaty; liście poiedyncze.

' owoc iaiowaty, pełny Śżebrowy; liście złożone. Ż:
149. Biedrzeniec, Pimpinella. Pokrywa 0; owoc iaio-
+3 10
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waty, pełny, żebrami 5 tępemi porysowany; międzyżebra
płaskie.

150. Parkotek, Tragium. Pokrywy żadne; owoc iaio-

waty, podługowaty, omszony, bezżebrowy; szew nasion (ra-
phae) płaski, : 3

151. Zebrzyca, Seseli. Pokrywa ogólna o, szczególna ie-
dno-,niewielo-,lub wielo-liścia; owociaiowaty, pełny, ostro-
żebrowaty; gałęzie rózgowe.

152. Sniżka, Sison. Pokrywy o, albo niewielo-liście;
owoc iaiowaty, pełny, na grzbiecie Sżebrowy; -międzyżebra

(ralleculae) wypukłe; szew wydrążony.
153. Kmin, Carum. Pokrywa ogólna iedno-liścia, szcze-

gólna 0; owoc graniasty, na grzbiecie Sżebrowy; między-
żebra bruzdowane; szew szeroki z obu stron dwoma że-
brami opasany. B

154. Knidum, Cnidiam. Pokrywa iednoliścia; owoc ia-
iowaty, pełny; żeber 5, ostrych; szydłowatych; międzyżebra
bruzdowane,.porysowane.

155. Przewłoka, Oenanthe. Pokrywa ogólna nayczęścićy'
o, szczególna wieloliścia; kwiatki często promieniste, po-

?mieszano-płciowe; owoc graniasty, ostro-żebrowaty, kieli-
chem i słupkiem zakończony.

156. Pietruszka, Apium. Pokrywy 0; owoc iaiowaty,
pełny, tępo-żebrowaty.

157. Kopr, Meum. Pokrywa 0; pokrywki niewielo-li-
— Ście; owoc graniasty, ostro-żebrowaty.

łiit Zalłdaszki doskonałe; pokrywy ogólne o, albo
rozmażte; owoc pełny; nasiennik odiądra oddzielony,
prawie woreczkowaty.

158. Kolłandra, Coriandrum. Pokrywa 0; kwiaty pro-
mieniste; owoc kulisty, nie wyraźnie żebrowaty; szew błonką
otoczony, kresowaty, białkę półxiężycowate.

159. Orłikowiec, Siler. Pokrywy 0; ówoc spłaszczony,

owalny; żeber 9, tępych, z których 5 bardziey wydatnych.
160. Szałeń, Cicuta. Pokrywa nayczęściey,0;owoc ia-

iowaty, pełny, Sżebrowy; kora na międzyżebrach wydatna,
161. Mordownik, Aethusa. Pokrywy 0; pokrywki po-

łowiczne; owoc iaiowaty, pełny; kora w kształt 5żeber o-
strych nabrzmiała.

162. Zebrowiec, Pleurospermum. Pokrywy i pokrywki
wieloliście; owoc z dwóch pęcherzyków Skątnych włoknami
poprzecznemi połączonych, złożony.

POW CZT cam Thysseliam. Pokrywy wieloliście; o0-
woc płaski; kora na grzbiecie 3 żebra tępe wydająca; szew
płaski. ZZA
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+4+++t Owoce kolcami osadzone albo szczecinami naie-

żone; pokrywy rozmaite.

164. 7Vłoczydło, Caucalis. Pokrywy nayczęścićy0; po-

krywki niepodzielone; kwiaty prawie promieniste; owoc

podługowaty, opatrzony 5 żebrami kolczystemi, pomiędzy

któremi kąty szczecinowate albo kolczyste znayduią się;

białko zwinione albo półxiężycowe.

165. Marchiew, Daucus. Pokrywy pierzasto-dzielne;

kwiaty prawie promienistez owoc iak wyżey.

SGO 0205 Torylis. Pokrywy nie wyraźne; kwiąty

równe; owoc iaiowaty, żebrowaty, zewsząd szczecinami

lub kolcami pokryty. ,

167. Oleśnik, Athamanta. Pokrywy obie wielo-liście ;

owoc iaiowaty, pełny, naieżony albo włosisty, 5żebrowy.

168. Łonnik, Bubon. Pokrywy 0; reszta iak w Oleśniku.

<+iftt Owoc ostrosłupowy dziobaty; pokrywy o.

169. Marchewnik, Myrrhis. Owoc ostrosłapowy, 5że-

browy, słupkami zakończony; pokrywy o.

"170. Zrzebuła, Chaerophyllam. Owoc koniczny, bez

żeber, gładki; ąszew bruzdowany, pokrywa nayczęścićy 0.

171. Czechrzyca, Antriscys. Owoc koniczny, nastro-

szony, słupkami zakończony; pokrywy prawie o. żę

<HHiiii Pokrywy rozmaite; owoc prawie iaiowaty,

żebrowaty, bruzdowany. J

172. Potocznik, Siam. Pokrywy obie całe; owoc pra-

wie graniasty, tępo-żebrowaty.

173. Pieirasznik, Coninm. Owoc iaiowaty, pełny; że- .

ber 5 tępych, w niedoźrzałych owocach drobno-karbowa-

nych; pokrywy obiedwie wieloliście. ż

174. Lubiśnik, Ligusticum. Owoc podłagowato-iaio-

waty; żeber, 5 ostrych; międzyżebra bruzdowane; pokry-

wy obiedwie wieloliście.

+ttiiiiit Owoc spłaszczony, płaski, często skrzydeł-

kowaty; pokrywy rozmaite.

175. Olszeniec, Selinam. Owoc bardzo płaski, owalny,

z brzegiem błonkowatym; żebra grzbietowe trzy mało wy-

datne; międzyżebra i szew kresowate; pokrywy obiedwie.

176. Gorysz, Peucedanum. Owoc płaski, brzegiem 0-

toczony, nie skrzydełkowaty; żeber grzbietowych 3-5 tę-

pych; międzyżebra i szew równoległe, kresowate; pokry-

wa niewielo-liścia, albo o.
177. Barszcz, Heracleum. Owoc spłaszczony, błonko-

watym brzegiem otoczony; żebra grzbietowe 5, tępe; kresy

maczugowate. j

z



178: Pasternak, Pastinaca. Owoc iaiowaty, spłaszczony,brzegiem skrzydełkowatym otoczony, na grzbiecie 3ma, naszwie zaś zma rysami opatrzony; pokrywy o.179. Łoczydło, Ferula. Owoc spłaszczony, płaski,brzeg zgrubiały; żebra grzbietowe 3, tępe; kwiaty pomie-szano-płciowe; pokrywy rozmaite.
180. Dzięgieł, Angelica. Owoc spłaszczony z brzegiemskrzydełkowatym; żebra grzbietowe 3, ostre, prawie skrzy-dełkowate; międzyżebra bruzdowane; pokrywa o.181. Szarodub, Imperatoria. Owoc spłaszczony, płaskiz brzegiem skrzydełkowatym; żebra grzbietowe 3, tępe;międzyzebra brazdowane; pokrywy o. —.
182. Bucień, Łaserpitium. Owoc iaiowaty, nieco spła-szczony; żebra 3, główne ostre, powtórne skrzydelkowate;pokrywy wielo-liście.

*38E Kwiaty nie zupełne; woreczek żednoziarnowy.
183. WMącznik, Chenopodiam. Kielich Sdzielny i po-Źniey nie zmieniony ; pręciki na osadniku osadzone.184. Sodnik, Salsola. Kielich Śdzielny, poźnićy wyda-inością opatrzony; pręciki przy nasadzie kielicha osadzone;zarodek albo spiralny, bezbiałkowy, albo okrągło-zgięty,białkiem opatrzony.
185. „Amarant, Amaranthus. Kwiaty oddzielno-płciowe;„ kielich 3-Śdzielny; pręcików 3.5; słupki 2-3; woreczekpoprzecznie otwieraiący się.
186. Sporysz,  Herniaria. Kielich 2działkowy; pręci-ków 10 (z których 5 płonnych) u spodu kielicha osa-dzonych.
187. ZViąz, Ulmus. Kielich 4-5-8klapowy, dzwonko-waty; pręcików 4-5-8; owoc skrzydlak.

RzĄąD TRzysŁurkow Y, ZRIGYNIA.

* Kwiaty zupełne, nadowocowe.

. 188. Kalina, Viburnum. Kielich Szęby; korona 5kla-powa; znamiona 3, bezszfęykowe; iagoda iednoziarnowa.189. Bez, Sambucus. Kielich Szęby; korona kółkowa;zuamiona 3; iagoda nayczęścićy Zziarnowa.

kuj Kwiaty zupełne , podowocowe.

190. Szmak, Rhus. Kwiaty często oddzielno-płciowe;kielich Śwrębny; płatków 5 lub o; pręciki krótkie; zna-miona 3; iagoda iednoziarnowa.
191. Kłokoczłka, Staphylea. Kielich Sdzielny, farbo-wany; płatków 5; pręciki na osadniku gruczołkowatym o-

4
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sadzone; słupków 2-3 ; torebki 2-3, błonkowate, nadęte;
ziarna 4-6, kościste.

*** Kwiaty niezupełne,

192. Burak, Beta. Kielich Śdzielny; znamiona bezszyy-kowe; ziarno iedno w kielichu stwardniałym zawarte.

Rząp CzrenosŁurkowy, 7zrnucrwiu.

193. Dziewięciornik, Parnassia. Kielich Sdziałkowy;płatków 5, łusk 5; znamiona 4, bezszyykowe; torebka ie-dnokomórkowa, 4łuszczynkowa; wszystkie na środku prze-
grodę mające.

Rząp PiĘcIosŁUPKOWY, PENTAGYNIA.

194. Rosiczka, Drosera. Kielich Śdzielny, nie opada-
iący; płatków 5; główki o dwóch komórkach od siebieodległych; słupki dwu-albo wielo-dzielne; torebka 3-5łu-szczynkowa; nasiona na łuszczynkach osadzone.

195. Aldrowanda, Aldrovanda. Kielich Śdzielny, nie o-Padaiący; płatków 5; słupki nie podzielone; torebka 5łu-szczynkowa, 1oziarnowa. i
196. Zawciąg, Slatice. Kwiaty kłosowate, wiechowatelub główkowate; kielich iedno-działkowy; kray fałdowanysuchawy; płatków 5 cokolwiek zrosłych; pręciki na pa-znogciach płatków osadzone; woreczek iedno-ziarnowy,w kielichu zamknięty.
197. Zen, Linum. Kielich prawie S5działkowy; płatków5, na obrączce słupek otaczaijącey razem z pręcikami osa-

zonych ; pręciki płonne z płodnemi na przemian są umie-szczone; torebka lokomórkowa; komórki iednoziarnowe;brzegi łuszczynek do środka zagięte.

Rząp WiELOsŁUPKOWY, POZYCYNIA.

198. Ułwap, Myosurus. Kielich pięć-działkowy,u spoduwydatnością opatrzony; płatków paznogieć rurkowaty; ziar-na liczne, w kłosy ułożone, ostre. *
Rząb JEDNOSŁUPKOWY.

91. GŁabvsz, Czziyrnz.

1. Gładysz mnieyszy, €. minor: caule solitario, ra-moso ; folijs cordato-ovatis , źntegerrimis, głabris; -corollisdis; Jaciniis connicentibus$. : iodyga poiedyncza, gałęzista; liście sercowato-iaiowate,zupełnie całe, gładkie; korony żółte, Śwrębne, od kielicha
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dłuższe; podziałki wierzchołkami zbliżone. Rośnie na Poż
dolu. Besser. Liście ćzęsto są biało-plamiste. Jacq. Flor.
dustr. tab. 124.

2. Gładysz plamisty, €. maculata: radice mułticauli;
foliis cordato-ovatis, integerrimis, głabris; corollis 5fidis,

maculatis; laciniis conniventibus.
Łodygi liczne z iednego korzenia wychodzą; liście ser-

cowato-iaiowate, zupełnie całe, gładkie, modrawe; korony
Śwrębne po środku plamką watążkowatą czerwono-bruna-
tną, opatrzone, od kielicha krótsze; podziałki u 'góry zbli-
żone. Rośnie na Podolu. Besser...

92. BRODAWNIK, ZZELIOTROPIUM.

1. Brodawnik europeyski, H. europaeum: caułe erecto,

villosiuscuło; foliis suboralibus, integerrimis, punctato-

eillosiusculis, subtus venosisz spicis lateralibus,, solita-

riis: terminalibus coniugatis; całycibus fructus paten-
tibus.

Łodygi proste, wzniesione, iłokciowe, kosmate; liście
owalne, zupełnie całe, kropkowane, kosmate, pod spodem
żyłowate; kłosy bośsije poiedyncze, górne podwóyne; kie-
lichy otwarte; korony małe, białe. Rośnie na Podolu. Bess.
Jacg. Bl. Austr. tab. 207.

93. NAWROT, LITHOSPERRUM.

1. Nawrot polny, L. arvense: caułe erecto, ramoso; f0-
liis lanceolatis, acutiusculis, eveniis, strigosis;całycibus
corrolla subbrevioribus, infructu patulis; fructibus rugosis.

Łodyga prosta, iłokciowa, gałęzista; liście lancetowato-
równowążkie, zokólwick zaostrzone, bezżyłowe, zgrzebło-
wate; kielichy prawie od koron krótsze; korony blado żół-
tawe, po doźrzeniu owocu otwarte; owoce pomarszczone,
czarne. Rośnie wszędzie na polach. Ff. dan. tab.-456.

2. Nawrot lekarski, L. officinale: cażłe erecte, ramoso,
Joliis łato-lanceolatis, acutis, venosis, scabris, substrigo-
sis; corolłae tubo calycem aequante; Poza głaberri-
mis, łuczdis:

Łodyga wzniesiona, łokciowa, gałęzista, szorstka; liście
szeroko-lancetowate, ostre, żyłowate, szorstkie, prawie
zgrzebłowate; korony blado-żółtawóy rurka kielichowi wy-
równywaiąca; owoce gładkie, lśniące się, białe. Rośnie
na mieyscach suchych, gliniastych. Fl. dan. tab. 1084.

3. Nawrot fioletowy, L. purpureo-caeruleam: caułe ste-
rili, repente, florifero, erecto; fołiis lanceołatis, utrinque
attenuatis, scabris; corolla salicóm Śeżyń superante; fru-
ctibus laevibus.
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' Łodygi płonne, śŚcielące się, kwiatorodne, prosto-sto-
iące; liście lancetowate, z obu stron zwężone, szorstkie;

korona naprzód błękitna, poźnićy purpurowa, od kielicha
czerwonawego dwa razy prawie dłuższa; owoce równe,
gładkie. Rośniew zarośiach pagórkowatych na Podolu. Bess.
Jacq. for. „lustr. tab. 14.

4. Nawrot dwuziarnowy, L. dispermum: caułe erecło,
ramoso; foliis lineari-lanceolatis, obtusis, piłosis;z flori-
bus racemosis; całycis laciniis patentibus, demum incur—
vis; fructibus punctatis.

Łodyga piędziowa, prosta, gałęzista, okrągła, kosmata;
liście naprzemianległe, bezogonkowe, równowązko-lanceto-
wate, tępe, włosiste; kwiaty groniaste, korony blado pur-
purowe; kielichy otwarte, poźnićy zakrzywione; owoce
kropkowane. Rośnie na Podolu. Bess. -

94. PŁUCNIK, -PULNONARIA,

1. Płucnik błękitny, P. azurea: foliis hispźdo pilosis:
radicalibus oblongo-lanceolatis, in petiolum attenuatis:

caulinis sessilibus, angusto-lanceolatis. :
Korzeń trwały; liście: korzeniowe podłużno-lanceto-

wate, w ogonek zwężone, szorstkie, włosiste: łodygowe
bezogonkowe, wązko-lancetowatez korony rurka walco-
wata, od kielicha, na 5 części naciętego, krótsza, biała, u
góry czerwonawa; kray dzwonkowaty, Śklapowy; klapy
zaokrąglone, otwarte, farby pięknćy, błękitnćy. Kośnie na
Wołyniu i Ukrainie Bess.

2. Płucnik wązko-liści, P. angustifolia: foliis hirsutis,
łanceolatis: radicalibus petiołalis: caulinis sessilibus, se—

miamplexicaulibus; corollae fauce fasciculis piłlosis.
Łodyga prosta, złokciowa; liście miękko kosmate, lan-

cetowate: korzeniowe ogonkowate: łodygowe bezogonkowe,
prawie łodygę obeymuiące; korony gardziel wiązkami wło-
sów zamknięta; kwiaty purpurowe, poźnićy błękitne. Ro-
Śnie wszędzie w lasach. FZ. dan. tab. 483.

.3. Płucnik miękki, P. mollis: foliis villoso subtomen-
tosis: radicalibus obłongo-lanceolatis, in petiołum atte-
aż caulinis subcordatis, acuminatis, semiamplexicau—
ibus. ;

Liście kosmate, prawie kutnerowate: korzeniowe podłu-
gowato-lancetowate, w ogonek zwężone: łodygowe prawie
sercowate, kończate, łodygę obeymuiące; kielichy od rurki
korony dłuższe. Rośnie na mieyscach cienistych, na Po-
dolu. Besser.

4. Płucnik lekarski, P. officinalis: foliis scabris: radi-
calibus cordato-ovatis, petiolatis: caulinis superioribus
sessiłibus, ovato-oblongis.

-
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Łodyga prosta, złokciowa; liście szorstkie: korzeniowe
sercowato-laiowate, ogonkowate: łodygowe bezogonkowe,
iaiowato-podługowate; kwiaty purpurowe, poźnićy błęki-
tne. Rośnie wszędzie w lasach. /7. dan. tab. 482.

95. DŁucosz, Owosxa.

1. Długosz piaskowy, ©. arenarium: caułe ramoso;
foliis lanceolatis, obtusis, tuberculato-stellulatis, hispidiu-
scułis strigosisque, floribus racejmosis, obliquis.

Łodyga gałęzista; liście iancetowate, tępe, brodawko-
walo-gwiazdkowate, krótkiemi tęgiemi włosami z rzadka
pokryte, zgrzebłowate; kwiaty groniaste; przysadki iaio-
wato-lancetowate; korony żółte. Rośnie na łąkach suchych
na Podola. Bess. ż

2. Długosz żmiiowcowy, O. echioides: caułe ramosis—
simo; foliis łanceołatis, florałibus cordato-ovatis, undato=
siuuatis, tubercułato-hispidis; całycibus hirtis; floribus
nutaniibus; antheris longitudinefilamentorum.

Łodyga gałęzista, grudkowato-naieżona; liście lanceto-
wate, kwiatowe sercowało-iaiowate, falisto-buchtowane;

kielichy nastroszone; kwiaty zwisłe, żółte; główki pyłkowe
dłagości nitek. Rośnie około Kamieńca Podolskiego. Bess.
Jacq. Flor. Austr. tab. 295.

3. Długosz farbierski, O. tinctorium: caułe ramosis—
simo; foliis oblongis, hirtis, tubereulis obsołelis; fłoribua
raeemosis, secundis; filamentis brevissimis.

-Łodyga gałęzista, liście podługowate, naieżone, grudki
mało-znaczne; kwiaty groniaste, iednostronne; nitki bardzo
krótkie. Rośnie na Podolu. Besser.

96. Zunowrec, Eczivx.

1. Zmiiowiec czerwony, E. rubrum: caule simplici,
hirsuto; foliis lineari-lanceolatis, erectis, hispidis; spica
terminali, composita, longissima; staminibus, corolla sub-
aequali, longioribus.

Łodygi azłokciowe, zielne, nie gałęziste, szorstko-ko-
smate; liście równowązko-lancetowate, wzniesione, szczot-
kowąte; kłos wierzchołkowy, złożony, łokciowy; pręciki,
od korony prawie foremney, dłuższe; korona czerwona. Ro-
Śnie na Wołyniu i Podolu. Bess. Jacqg. Flor. Austr. tab, 3.

2. Zmiiowiec pospolity, E. wulgare: caułe simpliciu-
sculo, tubercułato-hispido; foliis lineari-lanceolatis, hi-
spidis; racemo terminali, spiciformi, elongato; spiculis
simpłicibus, patentibus; staminibus, corolla irregułari,
łongioribus.

Łodyga zielna, nayczęściey nie gałęzista, łokciowa,
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grudkami czarnemi lub czerwonemi i włosami twardemi na-
ieżona;z liście równowązko-lancetowate, szorstko- włosistez
kwiaty błękitne lub fioletowe, w kłoski iednostronne uło-
Żone, a te kłoski grono gęste czyli kłosowate składają;
pręciki od korony nieforemnćy dłuższe. Rośnie wszędzie
na polach gliniasto-suchych. F/or. dan. tab. 445. Odmiana
z kwiatem białym dosyć iest częstą.

97. KnRzywoszyy, ZYcoPsts.

1. Krzywoszyy ciemny, L. pulla: caule erecto, simpli-
ciusculo; foliis lanceolatis, acutis, denticulatis, pilosis:

Jloralibus ovato-lanceolatis; tubo corollae limbum aequalłem
aequanie, całycem superante.

Łodyga wzniesiona, nie gałęzista; liście całe lub drobno=
ząbkowane, lancetowate, ostre, włosiste: kwiatowe iaiowato-
lancetowate; rurka korony kraiowi foremnemu równa, a od.
kielicha cokolwiek dłuższa. Rośnie na Wołyniu i Podolu.
Besser. Jacq. Flor. „dustr. tab. 188.

93. PACIERZYCZKA, MyosofTis.

1. Pacierzyczka leśna, M. sylvatica: caułe erecto, gra-
©ili, subramoso; foliis obłongo-lanceolatis, obtusiusculis,

willosis; racemis elongatis, laxis, ebracteatis; pedicellis całyce
subinaequali longioribusz łimbocorollaepłano; lobis inte

is.
e Łodyga prosta, delikatna, cokolwiek gałęzistą; liście
podługowato-lancetowale, tępawe, włosiste; grona długie,
rzadkie, bezprzysadkowez szypułkiodkielicha nieforemnego
dłuższe; kray korony, błękitnćy lub czerwonćy, płaski;
klapy całe. Rośnie na mieyscach górzystych, wystawnych,
na Wołyniu i Podolu. 27. montana. Besser.

2. Pacierzyczka alpeyska, M. alpestris: caułe simplici,
obłuse-angułato, hirsuto; foliis oblongis, obtusis, basi
obsolete-3Jnerviis, pilosis;z racemis abbreviatis, villoso-hir—
sutis; limbo corollae plano, tubum superante.

Łodyżki nie gałęziste, tępo-kątowate, szorsiko-włosiste;
liście podługowate, tępe, u spodu Snerwowe, włosiste; gro-
na krótkie, szorstko-włosiste; kray korony płaski, od rurki
dłuższy. Rośnie w okolicach Krzemieńca. Besser. *

3. Pacierzyczka błotna, M. palustris: caułe bas: radi
canie, subramoso; acute-angulato;foliis oblongo-lanceo-
lłatis, obtusiuscułis, obsołete-strigulosis; racemis łaxis,
nudiusculis; całycibus obłusiusculis nudiusculis, Śdenta-
tis; lJobis corollae subemarginatis.

Łodygi 4łokciowe, proste, u spodu pochyłe, korzenie
Wypuszczaiące, ostro-kątowate; liście podługowato-lance-

11
-
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towate, tępawe, drobnemi łuszczkami pokryte; grona rzad
kie, bezprzysadkowe; kielichy tępawe, prawie gładkie,
Szębe; klapy korony cokolwiek wycięte. Rośnie na miey-
scach mokrych. Sturm. Flor. Germ. fase. 5. Pospolicie
Niezabudkę zwana. M. scorpioides. Lin.

4. Pacierzyczka darnista, M. caespitosa: caułe basi
radicante, ramoso,fłaccido, tereti; foliis spathulato-line-.
ari-lanceolatis, nudiusculis; racemis laxis; całycibus ob=
tusiuscułis, Śpartitis, strigillosis; lobis corollae parvae
integerrimis.

Łodyga u spodu korzenie wydaiąca, gałęzista; słaba,
obła; liście długie, łopatkowate, ostre, prawie nagie; grona
rzadkie; kielichy tępawe, Śdzielne, prawie zgrzebłowate;
korony małey klapy zupełnie całe. Rośnie w okolicach Krze-
mieńca na Wołyniu. Besser.

5. Pacierzyczka polna, M. arvensis: caule ramośo,
stricto, teretiusculo; foliisque oblongis, obtusiusculis, hir-
sulis; racemis ebracteatis; całycibus cłausis,subsecollibuo;
limbo corollae explanato. 0

Łodygi roczne, gałęziste, wyprężone, okrągławe, ró-
wnie, iak liście podługowato-tępawe,  szorstko-włosiste ż
grono bezprzysadkowe:; kielichy zamknione, bezszypułkowez
kray korony płaski. Rośnie na polach. F. dan. tab. 583.

6. Pacierzyczka rzadkokwiatowa, M. sparsiflora: caule
ramoso, di/ffuso; foliis oblongo-lanceolatis, acutiusculis;
racemis łaxis, foliosis; pedicellis inferioribus remotis, so
litariis; demum reflexis, całyce patente, acuto, multo lon-

gioribus, k
Łodyga roczna, gałęzista, rozpierzchła; liście podłago-

wato-lancetowate, ostre; grona rzadkie, listne; szypułki
dolne oddalone, poiedyncze, poźniey odgięte, od kielicha
ostrego, otwartego wiele dłuższe. Rośnie w lasach na Wo-
łyniu i Podolu. Besser.

7. Pacierzyczkapośrednia, M. intermedia: radźce bienniz
caule ramoso, angułato, foliisque obłongo-lanceołatis, ob-
tusiusculis, hirsutis; racemts ebracteatisz całycibus clau-
sis, longe pedicellatis, limbo corollae concaro longioribus.

Korzeń dwuletni; łodyżki gałęziste, kątowate; liście po-
dłagowato-lancetowate, tępe, szorstko-włosiste; grona bez-
przysadkowe; kielichy zamknione, długo-szypułkowate, od
kraiu korony wklęsłego dłuższe. Rośnie na mieyscąch su-
chych.

99. OGóRECZNIK, BoRR4GO.

1. Ogórecznik lekarski, B. officinalis: foliis: inferiori-
bus obovatis: superioribus subcordato-oblongis; laciniis
corollae owatis, acutis, planis,
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Łodygi iłokciowe, soczyste; liście: dolne przewrótno-

iaiowate, górne sercowato-podługowate; podziałki korony

błękitney iaiowate, ostre, płaskie. Roślina początkowie

z Azyi mnieyszey, dziś w ogrodach raz zaprowadzona, sama

się zasiewać może. Engl. bot. tab. 36.

; 100. FAREOWNIK, ANCHUSA.

* Kielichy 5dzielne, wzniesione.

1. Farbownik polny, A. arvensis: caule erecto, ramoso;

Joliis semiamplexicaulibus , subrepando-denticulatis, stri-

goso-hispidissimis; racemis foliosisz całycibus tubum co-

rollae incurvum aequantibus; limbi inaequalis łaciniis

lanceolatis, O sozaaj
Łodyga złokciowa, wzniesiona, gałęzista; liście lanceto-

wate, bezogonkowe, odległo-ząbkowane, zgrzebłowato-szczot-

kowate; grona listne; kielichy rurce korony zakrzywionćy

. wyrównywaiące; kray błękitny, ukośny, o podziałkach lan-

cetowatych. Rośnie wszędzie na polach. Flor. dan. t. 435.

'2. Farbownik tępy, A. Barrelieri: caułe erecto, simpłici;

foliis oblongo-lanceolatis, denticułatis, hispidis; racemis

* coniugalis, paniculatis, bracteatis; całycibus obtusis, tu-

bam corollae aequalis superantibus. »

Łodyga wzniesiona, nie gałęzista; liście podługowato-
lancetowate, ząbkowane, szczotkowate; grona parzyste,

przysadkami opatrzone, w wiechę ułożone; kielichy tępe,

od rurki korony foremney dłuższe; korona błękitna podo-

bnemiż łuskami zamkniona. Rośnie na Wołyniu i Podolu.

Besser. z ?

3. Farbownik wysmukły, A. procera: caułe erecto, ra-

moso; foliis lanceolatis, decurrentibus; floralibus sessili-
bus, ceordato-łanceelatis, flores superantibus ; całycibus

tubo corollae longioribus; spicis imóricatis, secundis.

Łodygi wzniesione, 2-3 stopowe, włosiste, zgrzebło-
wate; liście lancetowate, ostre, zbiegaiące: kwiatowe bezo-
gonkowe, sercowato-lancetowate, od kwiatów dłuższe; kie-
lichy ód rurki korony dłuższe; korony błękitne albo fiole-
towe, małe, łaskami białemi zamknione; kwiaty dachów-

kowate, iednostronne. Rośnie na Podolu. Besser.

** Kielichy .owocorodne, dzwonkowate, szerokie, zwisłe.

4. Farbowniłk lekarski, A. officinalis: fołiis oblongo-

lanceolatis, hispidięs; bracteis ovato-lanceolatis, całyces

Śfidos acutiuscułos aequantibus.

Łodyga łokciowa, szorstka, gałęzista; liście podługo-

wato-lancetowate, szorstkie; kłosy podwóyne, odwinione;

„kwiaty iednostronne; przysadki iaiowo-lancetowate, kieli-
chom Śwrębnym, zaostrzonym, wyrównywaiące; korony fi-
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oletowe lub błękitne; gardziel łaskami wklęsłemi, białemi,
zamkniona. Rośnie wszędzie na polach. F/or. dan. t. 532,

5. Karbownik wązkoliści, A. angustifolia: foliźs line-
ari-lanceolatis, hispidis, ciliatis; braoteis ovato-lanceo-
łatis, in anthesi abbreviatis; całycibus obtusis.

Liście równowązko-lancetowate. szorstkie, rząsowate;
przysadki iaiowo- lancetowate; kielichy tępe, kwiaty dro-
bnieysze iak w poprzedzającym gatunku, światło-błękitne.
Rośnie około Grodna (Gilibert).

101. ŻywokosT, SYAPHYTUM.
i i

1. Zywokost lekarski, S$. officinale: caułe ramoso, Su=
„perne ałato; foliis ovąto-łanceolatis, basi attenuatis, de-
.currentibus, suprą scaberrimis, stubtus hirsutis; cąłycibus
aculis. ę

Łodyga gałęzista, u góry skrzydlata; liście iaiowato-
lancetowate, u dołu zwężone, zbiegaiące, z góry szorstkie,
pod spodem kudłate; kielichy ostre. Rośnie wszędzie na
mieyscąch nieco wilgotnych. 2. dan. tab. 664.

2. Zywokost bulwowy, S. tuberosum: radice tuberosa;
oaule simpliciusculo ; foliis owato-oblongis, basi attenua-
tis, callose-hispidis; inferioribus petiolatis; superioribus
subdecurrentibus.

Korzeń bulwowy; łodyga prawie nie dzielna; liście ia-
iowo-lancetowate, u spodu zwężone; brodawkowato-szczot-
kowate: dolne ogonkowate, górne zbiegające. Rośnie ną
Wołyniu. Besser. Jacq. FI. Austr. tab. 224.

102. LEPCZYCA , -4SPERVGO.

1. Zepczyca leżąca, A. procumbens: caulibus procum=
bentibus, angulątis, muricato-echinatis; foliis oblongo=
łanceolatis; JAoribus breciter peduncułatis, axilłaribus.

" Łodyga słaba, po ziemi rozesłana, kątowata, naieżona;
liście iaiowo-lancetowate, na brzegach i nerwie dolnym ha-
czysto-rząsowate; kwiaty drobne, czerwono-błękitne, mię
dzylistne; kielichy owocowe szerokie, spłaszczone, odgięte.
Rośnie wszędzie w ogrodach i na polu. 7. dan. tab. 553.

103. OsTRzEń, CyNOGŁOssV1.

1. Ostrzeń lekarski, C. officinale: foliis canescentibus,
willosiuscułis : inferioribus obłongis, utrinque attenuatis:
superioribus subovatis; racemis subpanicułatis.

Łodyga prosta, łokciowa, włosista; liście białawo-wło-
siste: dolne podłagowate> z obu końców zwężone: górne
łaiowo-lancetowate; grona wiechowate; kwiaty brudno-czer-
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wone, nasiona naieżone. Rośnie wszędzie około wsi i pło-
tów. ZF. dan. tab. 1143.

2. Ostrzeń niezabudkowy, Q. scorpioides: caułe pro-

strato, dichotomo; foliis scabris: radicalibus spathułatis,

caulinis lanceolatie, sessilibus, inferioribus oppositis, re
liquis alternis; pedunculis axillaribus.

Łodyga rozesłana, około + łokcia długa, prawie czwo-
rokątna, dwudzielna; liście chropawe: korzeniowe łopatko-
wale, łodygowe lancelowate, bezogonkowe, dolne naprze-
ciwległe, inne na przemian ułożone; szypułki międzylistne,
kwiaty błękitne, w gardzieli żółte. Rośnie w mieyscach
ciehistych, wilgotnych, na Wołynia i Podolu. Besser.

104. STROSZEK, EcHINO$PERMUM.

1. Stroszek pochyły, E. deflexum: foliis oblongo-lance-
ołatis, acutiusculis, hirsutis; racemis erecto-patentibus,
inferne bracteolatis; glochidibus nucummarginalibus, basi
conmnatis, serie simpliei dispositis.

Łodyga kilko-calowa, naprzód nie dzielna, poźnićy u
góry gałęzista; liście podługowato-lancetowate, cokolwiek
ostre, szorstko-włosiste; grona cokolwiek otwarte, u spodu
przysadkami osadzone; kolce haczykowate na brzegach na-
sion rzędem poiedynczym osadzone; szypułki odgięte. Ro-
śnie w mieyscach cienistych w okolicach Krzemieńca,
Besser. :

2. Stroszek Bardanek, E. Lappula: caułe superne ra-
moso; foliis lanceolatis, pilosis; corollae tubo całycem
aequante; głochidibus nucum marginalibus, duplici seria
dispositis.

Łodyga kilko-calowa, nie dzielna, poźnićy od dołu roz-
„dzielona; liście lancetowate, włosiste; korony rurka kieli-
chowi równa; nasiona dwóma rzędami kolców po brzegach
osadzone; korony drobne, błękitne, w gardzieli żółto albo
biało zafarbowane, w grona długie o szypułkach prosto-
stoiących ułożone. Rośnie koło dróg, na mieyscach czczych,
na Wołynia i Podolu. Besser. j

3. Straszek ożwarty, E. patulum: caulłe ramoso; ramia
Patulis, hirsutis; foliis ablongo-lanceolatis, calloso-pilo-
Sis; glochidibus nucum elongatis, marginalibus, serie
simplici dispositis.

Łodyga gałęzista, więcćy stopy długa, okrągła; gałęzie
otwarie, szorstko-włosiste; liście podługowato-lancetowate,
włosami na gruczołkach osadzonemi opatrzone; kolce owo-
ców haczyste, długie, w ieden rząd ułożone; kielich od
rurki korony dłuższy; korona mała, błękitna, w gardzieli
żółta. Rośnie had Duiestrem. Besser.
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4. Stroszek łopatkowaty, E. marginatum: caule superne
ramoso; fuliis spathulato-oblongis, pilosisz; glochidibus
nucum ad medium connatis, marginalibus, serie simplici
dispositis.

Łodyga u góry gałęzista; łiście lancetowate, brodawko-
walo-wełniste; korona wielka; kolce owoców do połowy
zrosłe, krótkie, w ieden rząd na brzegu osadzone; kielich
od korony krótszy. Rośnie na Podolu. Besser.

105. KuRzyŚLEP, ANNAGALLIS.

1. Kurzyślep pospolity, A. phoenicea: caulłe prostrato;
foliis owatis; całycibus integerrimis, corolla margine
głandulifera brevioribus.

Łodyga leżąca: liście iaiowate, Snerwowe; kielichy ca-
łe, od korony Śdzielnćy, z podziałkami u góry rozszerzo-

nemi ferbowano-gruczołkowatemi, krótsze; kwiaty pon-
sowe. Fośnie na polach po nad Niemnem. Z/or. dan. tab.
88. 4. arvensis Lin.

106. BAzANOWIEC, LYSIMACHIA.

1. Bazanowiec pospolity, L. vulgaris: racemis termina=
łibus, compositis; foliis oppositis, subwerticillatis, ob-
łongo-lanceolatis.

Łodyga prosta, gałęzista, 1-2łokciowa; liście naprze-
ciwległe, często po 3-4-5tne, iaiowo-lancetowate, bez, albo

krótko-ogonkowe; grona złożone, na wierzchołkach osa-
dzone. Rośnie wszędzie w lasach wilgotnych i nad wo-
dami. 71. dan. tab. 689.

2. Bazanowiec bukietowy, L. thyrsiflora: racemis axil-
łaribus , peduncułatis, ovatis, compactis; staminibus corol-

łam superantibus; foliis oppositis, lanceolatis, sessilibus,
elongatis, punctatis,

Łodyga prosta, blizko łokciowa;liście lancetowate, na-
przeciwległe, bezogonkowe, długie, kropkowane; grona
międzylistne, szypułkowate, iaiowate, zbite, od liści krót-
sze; pręciki koronę przewyższaiące; kwiaty żółte; podziałki
korony lancetowate, odległe, zębem przedzielone. Rośnie
na łąkach torfowych. F/. dan. tab. 5:j.

3. Bazanowiec kropkowany, L. punctata: pedunculis
serticillatis; laciniis coroilae acutis, głandułoso-ciliatis;
foliis subverticillatis, ovato-lanceolatis, petiolatis, pun-
etatis, subtus caulegue villosis. ,

Liście naprzeciwległe, po' 3-4ne, iaiowo-lancetowate,
ogonkowate, kropkowane, pod spodem, równie iak i ło-
dyga włosiste; szypułki międzylistne, w okółek ułożone;
płatki iaiowate, ostre, gruczołkowate, rząsowate, żółte



87
z plamami rdzawemi. Rośnie w okolicach Krzemieńca na
łąkach wilgotnych. Bess. Jacq. Fl. Austr. tab. 666.

4. Bazanowiec rozesłany, L. Nummularia: caule pro-
słrato, repente; foliis subrotundis, acutis, undułatisz pe-
dunculis unifłoris, strictis , folia subaequantibus; filamen-
tis glandulosis.

Łodyga rozesłana, korzenie wypuszczaiąca; liście okrą-
gławe, ostre, faliste; szypułki iednokwiatowe, wyprężone,
liściom równe; kwiaty pomarańczowe; nitki gruczołkowate.
Rośnie wszędzie na gruntach tłustych, wilgotnych. Flor.
dan. tab. 493.

107. PIERWIOSNKA, PRIMULA.

1. Pierwiosnka lekarska, P. Veris: foliis oblongis den-
tatis, rugosis, willosiusculis; umbella multiflora, floribus

 nutantibus; całycibus angulatisz corollae limbo concavo,
brevissimo.

Liście korzeniowe podługowate, ząbkowane, pomar-
szczone, pod spodem kosmate; baldaszek wielokwiatowy ;
kwiaty siarczysto-żółte, zwisłe, wonne, na głąbiku złok-
ciowyin osadzone; kielichy kątowate, nieco wydęte; kray
korony wklęsły, krótki. Rośnie wszędzie w lasach i za-roślach. Fl. dan. tab. 433. 4

2. Pierwiosnka wyższa, P. elatior: foliis obłongis, me-
dio contractis, dentatis , rugosis, utrinque hirsutis; umbella mułltijlora ; całycibus angułatis; corollae limbo plano,

Liście podługowate, po środku zwężone, ząbkowane,
pomarszczone; z obu stron kosmate; baldaszek wielokwia-towy, na głąbiku złokciowym osadzony; kielichy kątowatez
ay korony płaski, światło-siarczysty; kwiaty bezwonne.Rośnie w lasach. Fl. dan. tab. 434.
3. Pierwiosnka mączasta, P. farinosa: foliis spathu-

łato-lanceolatis , rugosis, crenato-dentatis, subtusfarino-
sis; umbella midzifjora; całycibus obtusiuscułis; limbo
corollae tubum superante; fauce glandulosa.

Liście łopatkowato-lancetowate, pomarszczone, mięsi-ste, z góry gładkie, pod spodem mączaste, ząbkowano-karbowane; kwiaty baldaszkowate, światło-czerwone; kraykorony od rurki dłuższy; głąbik Ścałowy, mączasty. Ro-snie ną mieyscach torfowych w okolicach Połongi i podługuka na Podlasiu pod Cyranowem. ZF. dan. tab. 125.4. Pierwiosnka Łyszczak, P. Auricula: foliżs obowatis,
carnosis, integerrimis v. subcrenatis (margine farinosis +.ciliołatis); umbella erecta; całycibus, farinosis.

- Liście przewrotno-iaiowate, mięsiste, całe lub nieco.arbowane, czasem po brzegach mączaste lub drobno-rzą-
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sowate; baldaszek prosto-stoiący; kielichy mączaste. Ro»
ślina obca, alpińska; w ogrodach dła wcześnych kwiatów

pospolicie utrzymywana, w niezliczone co do koloru i wiel-

kości rozrodziła się odmiany. Pod otwarićm niebem bar=

dzo się dobrze utrzymuie. Jacq. Fl. „lustr. tab. 415.

108. ANDROZACE, -4NDROSACE.

1a. Androzace naywiększa, A. maxima: foliis oblongis,
dentatis; involucris calycibusque fructiferis, maximis, den-
tatis, willosiusculis.

Liście korzeniowe na około głąbika ułożone, podługo=

wate, ząbkowane; pokrywa Ślistkowa, od szypułek bal-

daszka dłuższa; kielichy owocowe, wielkie, ząbkowane,

kosmate; korony białe, w gardzieli żółte. Rośnie na Po-

dolu. Bess. Jacq. Fl Austr. tab. Ż81.
2. Androzace długo-szypułkowa, A. elongata: foliis

oblongis, subdentatis; ramis patentibus; umbellae radiis

elongatis; corollis calyce angulato brevioribus.

Liście podługowate, ząbkowane; głąbików wiele z ie

dnego punktu wychodzących, rozłożystych; szypułki szcze-

gólne, czyli promienie baldaszków długie, prawie głąbi=

kom równe; korona od kielicha kątowatego krótsza. Ro=

Śnie na polach suchych na Podolu. Bess, Jacq. Fl. „lustr.
tab. 330.

3. Androzace północna, A. septentrionalis: foliis lan=

ceolatis, scabris, dentatis; umbellae radiis strictis, elon-

gatis; coroliis calycem superaniibus; lobis owatis, integris.

Liście lancetowate, szorstkie, ząbkowane; głąbik poie-

dynczy lub kilka razem, wzniesiony, szorstkawy, promienie

baldaszka długie, proste; korony białe, we Środku żółte,
od kielicha większe, klapy iaiowate, całe. Rośnie na Po-
dolu. Bess. F/or. dan. tab. j.

109. CZERWIENIEC, ERYTHRAEA.

1. Czerwieniec Serdecznik, E. Centaurium: caule sim
plici, tetragono; foliis oblongis, acutis, subtrinerviisz
floribus fasciculato-corymbosis, bracteatis; tubo corollae
całycem excedente.

Łodyga iłokciowa i wyższa, zielna; dwudzielna,, wie-

chowata, 4ścienna; liście podługowate, ostre, nerwowe;

kwiaty wązkowato-baldaszkogronowe, przysadkami opatrzo-
ne; rurka korony różowćy, od kielicha dłuższa. Rośnie na
łąkachi polach. FZ. dan. tab. 6:7.

2. Czerwieniec gałęzisty, E. ramosissima: caule ramo-

sissimo: tetragono; foliis ovato-oblongis, subtrinerriisy

że
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glabris ; foribus fasciculato-corymbosis, ebracteatis; tubo
corolłae calycis laciniis subaequante.

Łodyga 2-3calowa, gałęzista, 4Ścienna; liście iaiowo-po-
długowate, nie wyraźnie nerwowe, gładkie; kwiaty wiąz
kowato-baldaszkogronowe, bez przysadek; rurka koronypodziałkom kielicha równa. Rośnie. na łąkach ina polachsuchszych. Znglis. bot. tab. 458,

110. HorroNia, JorrowlA.

1. Hottonia błotna, H. palustris: f/orżbus perticillatis,
peduncułatis; internodiis aequalibus; corolla całycem ex-
cedente; foliispectinato-multifidis.

Liście, na częśći łodygi w wodzie zanurzonćy, okręgowe,
grzebieniasto-dzielne; część nad wodę wzniesiona naga, naniey okółki kwiatów szypułkowate, szypułki wielokwiatowe;kwiaty blado różowe: korona od kielicha większa; między-kolanka nie nabrzmiałe. Rośnie w rowach i wodach stoią-cych. Flor, dan. tab. 483.

111. BOBREK, MENYANTHES.

1. Bobrek trzyłistny, M. trifoliata: caułe basi repente;
foliis erectis, ternatis „, oblongis, serralis; racemis nudis.

Łodyga naga, u spoda pochwami liściowemi pokryta,
Ścieląca się; liście wzniesione, ogonkowate, troiste: listki
gładkie, podługowate, piłkowane; grona kwiatów blado-ró-
PY nagie. PKośnie na łąkach bagnistych. For. dan.
tab. 544. h

112. WILLARSIA, //ILLARS[A.

1. IPillarsia grzybieniowa, V. nymphoides: foliis cor-dato-orbiculatis, repando-integerrimis; floribus umbellatis;corollis seminibusque ciliatis.
Liście sercowato-okrągławe, gładkie, obłączyste, zupeł-nie całe, po wodzie pływaiące; kwiaty żółte, baldaszkowe;orony ji nasiona rząsowate. Rośnie w wodach stoiących.Flor, dan. tab. 339.

a13. Powóv, Cowrozyvrvs,

, 1- Powóy polny, ©. arvensis: caułe vołubili; foliis sa-g*tato-hastatis, głabriusculis; pedunculis folia superanti-bus; całycibus obtusis.
Łodyga słaba, wiiąca się; liście sztrzałkowato-oszczepo-wate, prawie gładkie; szypułki nayczęściey iednokwiatowe,od liści dłuższe; kielichy tępe; korony zewnątrz na złoże

, 12
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niach czerwono-paskowate, wewnątrz białe. Rośnie wszę-
dzie na polach. Fłor. dan. tab. 459.

2. Powóy większy, C. Sepium: foliis sagittatis, acu-
tissimis; auriculis truncatis; bracteis acutis, calłyce acuto
longioribus; pedunculo 4angulo, petiolum superante.

Łodyga słaba, wiiąca się; liście strzałkowate, ostre; u-
szka ucięte; przysadki kwiatowe ostre, od kielicha ostrego
dłuższe; szypułka 4kątna, iednokwiatowa, od ogonka dłuż-
sza; kwiaty białe. Rośnie w lasach i zaroślach wilgotnych
około Niemna i w Trockićm. F/or. dan. tab. 458.

114. BLEKOT, HvoscYaMVUS.

1. Blekot brunatny, H. Scopolia: foliis petiołatis, o-

vato-oblongis, integerrimis; floritbus axillaribus, pedun-
cułatis, nutantibus; corollis campanułatis subtruncatis.

Łodygi soczyste, złokciowe; liście ogonkowate, iaiowo-
podługowate, zupełnie całe; kwiaty międzylistne, czer-
wono-brunatue, wewnątrz żółtawe, dzwonkowate, ucięte,
zwisłe. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Bess. Szurm. flor.
Germ. fasc. 21.

_ 2. Blekot pospolity, H. niger: foliis sessilibus, semi-
decurrentibus, dvato-oblongis, sinuato-dentatis, piłosius—
culis; floribus subsessilibus; corolla reticulata.

Łodyga prosta, gałęzista, kosmata; liście bezogonkowe,
prawie zbiegaiące się, iaiowato-podługowate, buchtowano-
ząbkowane, włosiste; kwiaty krótko-szypułkowe, w kłos
listny ułożone; korona żółtawa, fioletowo-siatkowata. Ro-
Śnie wszędzie około wsi i na dziedzińcach. Engl. bot. tab.
591. H. agrestis Kit.: łodygą niedzielną, liśćmi prawie
gładkiemi, kwiatami więcćy białawemi kłosa nieformuią-
cemi, od blekotu pospolitego odznacza się.

„3. Blekot błady, H. pallidus: foliis amplexicaulibus,
oblongis, sinuało-pinnatifidis, pilosis; fłoribus sessilibus;
corollis unżcołoribus.

Bardzo do pospolitego podobny, odznacza się: korzeniem
rocznym i kwiałami żółtemi bez żył siatkowatych. Rośnie
na Podolu. Besser.

115. TyruŃ, NIcoTIi4NA.

1. Zytuń pospołity, N. rustica: foliis ovatis, integerri-
mis, petiolatis; całyce obtuso; corolla hypocrateriformi,
łaciniis obtusis.

Łodyga 13łokciowa; liście iaiowate, zupełnie całe, o-
gonkowate; kielichy tępe; korona żółto-zielona, tacowata,
klapy tępe. Roślina początkowie obca, teraz we wszystkich
wieyskich ogrodachpospolita, P/enck. łcon. offic. tab. 100.

.
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Pospolicie Bakunem zwany. N. rugosa: z liśćmi iaiowatemi,

wielkiemi, pomarszczonemi, ciemno-zieloneimi, ogonkowa-

temi, pod nazwiskiem Korbaczu w Litwie iest znaiomy. /V.

asiatica czyli tytuń turecki, odznacza się: liśćmi dolnemi

iaiowatemi, górnemi sercowatemi, z obu stron włosistemi; kla-

pami korony tępemi sztyletowatemi.

2. Tytuń ukraiński, N. glutinosa: foliis cordatis, petio-

latis, glutinosis; fłoribus racemosis secundis; całlycibus

corollisque ringentibus.

Łodyga 1-2łokciowa, na grona wielokwiatowe podzielona;

liście sercowate, ogonkowate, z obu stron włosiste; kielichy

dwuwargowe; korona żółto-czerwona, od kielicha dwa razy

dłuższa: rurka krzywa, włosista, dzwonkowata; klapy ko-

rony złożone, ostre. Początkowo z Ameryki.

3. Tytuń muliański, N. Fabacum: foliis oblongo-lan-

ceolatis acuminatis sessilibus; inferioribus decurreńtibus;

fauce corollae subinfłata: łimbi laciniis acuminatis..

Łodyga 1 2łokciowa; liście podługowato-lancetowate

kończate, bezogonkowe: dolne zbiegaiące; korona w gar-

dzieli nadęta: kray różowy o klapach kończatych. Począt-

kowoz Ameryki. Plenc. leon. offic. tab. 99.

116. DZIiEWwANNA, /ERBASCVM.

* Liście zbiegaiące.

1. Dziewanna wielka, W. Thapsus: foliis oblongię,

tomentosis, crenalis: inferioribus obtusis, in petiołum at-

żenuatis: superioribus acutis, decurrentibns; racemo spi-

5 „, denso; corolla subcampanułata; antheris subaequa-

ibus. x >

Łodyga ałokciowa i wyższa, nie dzielna, prosta, gruba,

u góry kątowata, równie iak cała roślina wełnista; liście

podługowate, karbowane: dolne tępe, w ogonek zwężone:

górne ostre, zbiegające; kwiaty złocisto-żółte, w grona kło-
sowate, gęste, długie, skupione; korona prawie dzwonko-

wata; główki pyłkowe prawie podobne. Rośnie w borach i

na mieyscach piasczystych. Flor. dan. tab. 631.

2. Dziewanna kończata, V. €uspidatam: foliis oblon-

gis, subtomentosis, crenulatis: superioribus acuminato-cu-

spidatis; racemo spicato, composito: fasciculis florum in-

ferioribus, remotis; corollis planis; antheris disparibus.

Łodyga od poprzedzaiącego gatunku niższa; liście mniey-

sze, podługowate, karbowane, kutnerem rzadkim powle-

czone, górne ostro-kończate; grono kłosowate, złożone;

kupki kwiatów dolne oddalone; korony płaskie; główki

pyłkowe różne. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.  



 

92

*% Liście przyrosło-bezogonkowe lub ogonkowate.

3. Dziewanna wiązkowata, VW. phlomoides: foliis 0-
 sato-oblongis, acuminatis, tomentosis, crenatis: inferio—
ribus petiolatis; racemi fascicułis remotiusculis; antheris
disparibus.

Liście iaiowato-podługowate, kończate, kuinerowate, kar-
bowane, dolne ogonkowate; wiązki gron odległe; główki
pyłkowe różno-kształtne. Rośnie na Wołyniu i Podolu.
Besser. -

4. Dziewanna gęsto-kłosowa, V. compactum: foliis 0—
watis, dentato-crenatis, supra głabriusculis, subtus to-
mentosis: inferioribus petiolatis; floribus spicatis; calyci
bus dense lanato-tomentosis; antheris duabus oblongis

Liście jajowate, ząbkowane, karbowane, z góry prawie
gładkie, pod spodem kutnerowate: dolne ogonkowate; kwiaty
kłosiste; kielichy kutnerowato-wełniste; główki pyłkowe

_dwie podługowate. Rośnie na Podolu. Bess.

5. Dziewanna mnieysza, W. Lychnitis: foliis oblongis,
obsołete crenatis, supra nudiusculis, subtus floccosisz
caułe panicułato, angułato; fascicułis fłorum remotiuscu-
lis; staminibus aequalibus. *

Łodyga złokciowa, kątowata, wiechowata; liście podłu-
gowate, niewyraźnie-karbowane, z góry nagie, pod spo-
dem kosmkowate; wiązki kwiatów odległe; pręciki iedno-
stayne. Rośnie na pastwiskach i przy drogach, na Wołyniu
i Podolu. Besser. 27. dan. tab. 586.

6. Dziewanna wschodnia, W. orientale: foliis ovato-
oblongis, crenatis, vzllosis, subtus subtomentosis: inferio=

ribus bas subincisis: superioribus subcordatis, acutis;
racemis virgatis, ławis; fasciculis florum remotiusculis:
łaciniis całycinis subułatis; antheris aequalibus.

Liście iaiowato-podługowate, karbowane, włosiste, pod
spodem katnerowate: dolne przy nasądzie prawie nacinane:
górne prawie sercowate, ostre; grona rózgowe, rzadkie;

wiązki kwiatów oddalone; podziałki kielicha szydłowate;
główki iednostayne. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.

7: Dziewanna czarna, V.nigrum: foliis petiołatis, sub-
'c©ordato-oratis, crenatis, subpubesceniibus; petiolis decur-

rentibus; caule ramoso, paniculato; staminibus, aequa-
łibus. E

Łodyga prosto-stoiąca, wiechowata, łokciowa lub wyż-
sza, czerwonawa; liście ogonkowate, sercowato-iaiowate,
omszone; ogonki zbiegające się: kozzeniowe sercowate, dłu-
go-ogonkowate: górne prawie bezogonkowe: wszystkie cie
mno-zielone, siatkowato-żyłowate; pręciki iednostayne, ko-
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smkami fioletowemi osadzone. Rośnie wszędzie na polach
i około płotów. ZF. dan. tab. 1088.

8. Dziewanna buchtowana, VW. Blattaria: fołiis nudis:
radicalibus subsinuatis, inaequaliter crenatis: caułinis

subcordato-ovatis, acuminatis, dentatis; racemo elongato;

peduncułis solitariisz staminibus aequalibus.
Łodyga łokciowa, wzniesiona, gałęzista, gładka; liście

nagie: korzeniowe buchtowane, nierówno-karbowane: łody-
gowe prawie sercowato-iaiowate, kończate, ząbkowane;

grona długie; szypułki poiedyncze; pręciki iednostayne
włosami czerwonemi osadzone; kwiaty żółie, czerwono-

„porysowane. Rośnie na Wołyniu. Bess.
9. Dziewanna rdzawa, V. rubiginosum: foliis obłon-

gis, obtusis, crenatis, nudiusculis: radicalibus petiolatisz

*caule sulcato, paniculato; staminibus aequalibus.
Łedyga Blisko 2łokciowa u góry gałęzista; liście po-

długowate, tępe, karbowane, prawie nagie; korzeniowe 0-
gonkowate; pręciki iednostayne, włosami fioletowemi osa-
dzone; kwiaty zewnątrz rdzawe, wewnątrz czerwono-żółte,
w gardzieli fioletowe. Rośnie na Podolu. Bess.

10. Dziewanna karmazynowa, VW. phoeniceum: foliis
nudiuscułis, crenato-dentatis: radicalibus subcordato-ob-
longis, petiolatis; superiorihus oblongis, acutis, minimis;

caule simplici, superne glandułoso piloso; racemo termi-
nali, łavo; pedicellis solitariis elongatis.

Liście prawie nagie, karbowano-ząbkowane: korzeniowe
podługowate, prawie sercowate, ogonkowate: górne małe,
podługowate, ostre; łodyga nie dzielna u góry włosami
gruczołkowatemi okryta; grono wierzchołkowe, rzadkie;
szypułki poiedyncze, długie. Rośnie na Wołyniu i Podolu.
Bess. i około Brześcia. Jacq. flor. „lustr. t. 120.

117. WIEŁOSIŁ, POLENONIU1.

1. JVielosił błękitny, P. coeruleam: foliis pźnnatis,
głabris, maułltiiugis; foliis oblongo-lanceolatis; floribus
erectis.

Łodyga prosta, łokciowa; liście pierzaste , gładkie, wie-
lo-parowe; listki podługowato-lancetowate; kwiaty prosto-
stoiące, błękitne. Rośnie w zaroślach. 77. dan. tab. 220.

118. PŁOMYK, Puzox.

. Płomyk wiechowaty, Ph. paniculata: foliis cordato-
łanceolatis, margine scabris; caułe laevi; corymbis pani=
cułatisz laciniis całycis cuspidatis, corollae rotundatis.

_ Łodygi 14łokciowe; liście sercowato-lancetowate po
brzegach szorstkie; baldaszkogrony wiechowate; podziałki

+
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kielicha ostro-kończate, koron zaś zaokrąglone. Roślina
początkowo z Ameryki północnćy, dziś w ogrodach po-
spolita.

119. BIELUN, DATURA.

1. Bielun pospolity, D. Stramonium: fołiis owatis, si-
nuato-dentatis , głabris; fructibus ovatis, erectis, spino—

sis; spinis subaequalibus, dirergentibus; caule herbaceo.
Łodyga zielna, gałęzista, łokciowa lub wyższa; gałę-

zie rozłożyste; liście ogonkowate, buchtowano-zębate, gład-
kie; kielich rurkowaty; „korony białe; owoce iaiowate, pro-
sto-stoiące, cierniami naieżone; cieruić prawie równe, roz-

łożyste. Początkowo z Azyi przez Cyganów przyniesiona,
teraz w Europie i Ameryce pospolita. Zł. dan. tab. 436.

120. BAHUSN, AZALEA.

1. Bahun czarnomorski,A. pontica:foliis oblongo-lanceo-

latis, ciliatis; pedunculis corymbosis, całycibusque hirsutisz
corollae infundibuliformis tubo glandułoso-piłoso; stami-

- nibus exserlis.

Łodyga łokciowa; liście podługowato-lancetowate, po-
łyskuiące się; szypułki skupione; kielichy szorstko-włosi-
ste; korony leykowatćy rurka gruczołkowato-włosista; prę-
ciki wystawne; kwiaty wielkie, żółte. Rośnie na Polesiu.
Pallas flor. ross. tab. 69.- >

121. BARWINEK, FTINCA.

1. Barwinek mnieyszy, V. minor: caule procumbenie,
radicante; foliis oblongis; sempervirentibus, nitidis, mar-
gine glabris; pedunculis solitariis; laciniis całycinis łan-
ceołatis.

Łodygi leżące, korzenie wypuszczają; liście podłngo-
wate, trwałe, lśniące się, po brzegacii gładkie; szypułki
poiedyncze; podziałki kielicha lancetowate; korona fiole-
towa. Rośnie około Brześcia (Bogusław) na"Wołyniu i Po-
dolu. Bess. Curtis. fłor. lond. fasc. 3. tab. 16.

">— Barwinek zielny, V. herbacea: caułe ascendente;foliis
oblongo lanceolatis, annuis; laciniis całycinis ciłiatis;
pedunculis solitariis.

Łodygi zielne, podnoszące się, poźnićy rozesłane; liście
podługowato-lancetowate, roczne, po brzegach równie iak
i podziałki kielicha rząsowate; szypułki poiedyncze; kwiaty
fioletowe, w gardzieli włosisie. Rośnie na Wołyniu i Po-
dolu.Besser. 3
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122. PsIANKA, SOLANUM.

1. Psianka Kartofla, S$. tuberosum: foliis interrupte-

pinnatis, pilosis; foliolis basi inaequalibus; corollis 5an-

gulatisz radice tuberifera.

Łodyga łokciowa, u spodu cókolwiek pochyła; liście

pierzaste; listki naprzemian nie równe, włosiste; korony

Skątne; korzenie bulwami osadzone. Roślina początkowie

z Chili, dziś w niezliczone rozrodzona odmiany, powsze-

chnie w całćy się uprawia Europie. Płenck off. tab. 121.

2. Psianka Słodkogorz, $. Dulcamara: foliis eordatis,

glabris: superioribus auriculalo-hastatis; racemis cymo-

sis; caule fruticoso, scandenite.

Łodyga u spodu drzewiasta, pnąca się; liście: dolne

sercowate, gładkie: górne oszczepowate; grona baldaszko-

wate; kwiaty fioletowe lub błękitne; iagoda owalna, czer-

wona. Rośnie w lasach cienistych, wilgotnych. Fł. dan.
tab. 607.

3. Psianka pospolita, S. nigrum: foliis ovatis, basi

attenuatis, repando-undulatis, subpubescentibus, ramis

angułatis; pedunculis umbellatis.

Łodyga zielna, rozłożysta, kątowata; liście iaiowate, u

spodu zwężone, obłączysto-fahste, cokolwiek kosmate;

gronka poboczne, baldaszkowate, zwisłe; kwiaty białe, ia-

gody czarne. Rośnie wszędzie w ogrodach i na polach, na
gruntach tłustszych. F/. dan. tab. 460.

4. Psianka żółta, S$. flavum: foliis ovato-oblongis,

angulato-repandis, glabriusculis; ramis angulato-dentatis,

strigosis; pedunculis umbelłatis. :

Łodyga zielna, kątowato-ząbkowana, zgrzebłowata; li-

ście iaiowato-podługowate, obłączysto-kątowate, gładkie;

kwiaty baldaszkowate; iagody Światło-pomarańczowe. Ro-
Śnie na Wołyniu i Podolu. Besser.

3

123. MIECHUNEK , PRYSALIS.

1. Miechunekpomarańczowy, Ph. Alkekengi: foliis ova-

tis, acutis, subintegerrimis, pubescentibus; floribus soli-

tariis peduncułatisz całyce demum colorato; radice repente.

Korzenie trwałe, Ścielące się; łodyga blizko łokciowa;

liście iaiowate, ostre, całe, cokolwiek kosmate; kwiaty bru-

dno-białe, poiedyncze, szypułkowate; kielichy w począt-
kach zielone, małe, poźniey obszerne, pomarańczowe, ia-
godę okrągłą szkarłatną zawieraiące. Rośnie na Wołyniu i
Podolu. Bess. Plenck. offic. tab. 124.

.
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124. PokRZYK, ArRoPA.

1. Pokrzyk lekarski, A. Belladona: herbacea; foliis ob-
łongis, utrinque attenuatis, integerrimis, glabriuscułis;pe=
dunculis unifłoris, nutantibus.

Korzeń trwały; łodyga zielna ałokciowa, Śdzielna; liście
podługowate, z obu stron zwężone, zupełnie całe, gładkie;
szypułki boczne iednokwiatowe, zwisłe; kielich po rozwi-

"nieniu się iagody otwarty, gwiazdkowaty; korona brudno-
czerwona, u spodu żółtawa, czerwono-żyłkowata; iagoda
wielkości wiśni, okrągła, Śpłaszczona, czarna, lśniąca się,
sokiem fioletowym napełniona. Roślina lekarska początko-
wie z Europy środkowćy. F/or. dan. tab. 538.

125. NIKANDRA, NICANDRA.

1. Nikandra miechunkowata, N. physałodes:foliisob-
łomgis, sinuato-angulatis, dentatis, głabris.

Łodyga ałokciowa, gałęzista, kątowata; liście buchto-
wano-kątowate, ząbkowane, naprzemianliegłe, gładkie, po
ogonku zbiegaiące się; szypułki z boku ogonków, poiedyn-
cze, iednokwiatowe, nagie; kielich ialowaty, u spodu wy-
cięty, ostro-Skątny, u góry głęboko-Śdzielny; podziałki
sztrzałkowato-iaiowate; korona błękitnawa, tępo S$klapowa.
Roślina z Ameryki północney, w ogrodach raz zaprowadzona
sama się zasiewa.

126. WiciokRzEW, ZYczvar.

1. ZViciokrzew lancetowaty, L. barbarum: foliis lancea-
łatis, alternis; ramis dependentibus; gemmis spinescenti-
bus; całycibus lateraliter Jissis; staminibus subexsertis.

Krzew 5-4łckciowy; gałęzie rozłożyste, zwisłe; pąki
w kolce zamieniaiące się; liście lancetowate, naprzemian
ułożone; kielichy 2-3wrębne; pręciki, kraiowi koron bru-
dno-fioletowych, równe. Roślina z Europy południowćy,
prędkim wzrostem, gałęziami długiemi, do okrywania altan
przydatna. Schkukr. Handb. tab. 46.

UBAEŻA 127. ŻynENIEC ; SAMOLUS.

1. Zyłeniec błotny, S$. Valerandi: foliis omnibus obova-
tis, obtusis; floribus racemoso-corymbosis; pedicellis me-

 dio braeteatis; całycibus obtusiusculis. ,
Łodyga kilko-calowa; liście wszystkie przewrotno-iaio-

wate; tępe; kwiaty groniasto-baldaszkowe; szypułki po
środku przysadkami opatrzone; kielichy iaiowate, tępawe;
kwiaty białe. Rośnie w okolicach Grodna, na łąkach mo-
krych. Gilib. Flor. dan. tab. 198.
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128. LoBELia, LozEriA.

1. Lobelia Dortmanna, L. Dortmanna: foliis radicali-
bus aggregatis, lineari-teretiusculis, obtusis, glabris, bi-

łocułaribusz scapo subaphyłło, apice racemoso; capsulis
demum erectis.

Korzeńtrwały, włóknisty; liście przy korzeniu skupione,
równowązko-okrągławe, tępe, gładkie, wewnętrzna próżność
na dwie części podzielona; głąbik okrągły 4łokciowy;
kwiaty groniaste, prawie iednostronne, zwisłez korona mle-
czna; torebki pozniey wzniesione. Rośnie na brzegach iezior
o duie czystem, piasczystćm. F/. dan. tab. 39.

129. Zenwa, PYTEUNA.

1. Zerwa okrągła, Ph. orbiculare: capźiuło multifloro,
bracteato; foliis: radicalibus ovato-oblongis, crenatis, pe-
tiołatis: caulinis lineari- lłanceolatis,?sessilibus, subserra-

tis; bracteis lanceolatis, abbreviatis.

Łodyga iłokciowa, wzniesiona, niegałęzista; liście: ko-
rzeniowe iaiowato-podługowate, karbowane, ogonkowate:

łodygowe równowązko-lancetowate, bezogonkowe; główki
wielokwiatowe, przysadkami krótkiemi, lancetowatemi o0—
patrzone; kwiaty fioletowe. Rośnie na łąkach suchych wo-
kolicach Grodua (Gzłib.) i na Wołyniu i Podolu. Besser. -

2. Zerwa kłosowata, Ph. spicatum: foliis: inferioribus
cordato-ovatis, oblongis, dupłicato-serratis, petiolatis:
suminis lineari-lanceolatis, sessilibusz floribus spicatis ;

bracteis linearibus, corollam excedentibus.

Łodyga nie gałęzista, łokciowa; liście: korzeniowe Ser-

cowato-iaiowate, podwóyno-piłkowane, długo-ogonkowe:
łodygowe równowązko-lancetowate, bezogonkowe; kwiaty

w kłosy gęste, długie, walcowate ułożonej przysadki ró-
wnowązkie, od korony żółtawćey dłuższe. Rośnie w lasach
i zaroślach. Fl. dan. tab. 362.

3. Zerwa biaława, Ph. canescens: foliis subcanescen-
tibus, margine scaberrimis: inferioribus obovatis, crena-
to-serratis: superioribus łanceołatis, subintegerrimis ; f]o—
ribus axillaribus, fascicułatis, subsessilibus.

Łodyga złokciowa, u-spodu leżąca albo cała pochyła;
liście, równie iak i cała łodyga drobnemi włosami pokryte,
po brzegach szorstkie: dólne przewrotno-iaiowate, karbo-
wano-piłkowane: górne lancetowate, prawie całe; kwiaty
międzylistne w wiązki bezogonkowe ułożone; korony błę-
kitnawe. Rośnie na Podolu. Besser.

13
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150. DzwoNEK, C4NP4ANULA.

* Liście gładkie; kwiaty groniaste lub wiechowate.

1. Dzwonek okrągło-liści, C. rotundifolia: foliis: ra-
dicalibus subrotundis, serratis, marcescentibus: caulinis

linearibus, integerrimis; floribus subpanicułatis; laciniis
całycinis subulatts.

Łodyga pochyła, nie gałęzista, 1łokciowa; liście gład-
kie: korzeniowe prawie okrągłe, piłkowane, więdnieiące:
łodygowe równowązkie, zupełnie całe; kwiaty wiechowate,
małe, błękitne lub fioletowe; podziałki kielicha szydło-
wate. Rośnie w zaroślach pagórkowatych. Fl. dan. ż. 86.

2. Dzwonek -rozpierzchły, (. patula: caulłe angułato,
simplici, aspero; foliis: ' radicalibus oblongis, obtusis,

crenatis: superioribus lanceolatis; panicula dijfusa; laci-
niis calycints lanceolatis, denticulatis, limboque corolłae
patułis.

Łodyga wzniesiona, kątowata, chropawa; liście: korze-
niowe podługowate, tępe, karbowane: górne lancetowate;
wiecha rozpierzchła; podziałki kielicha lancetowate, ząb-
kowane; kray korony błękitno-fioletowćy otwarty. Rośnie
wszędzie na polach i w zaroślach FV. dan. t. 673.

3. Dzwonek falisty, C. Bapunculus: caule żeretiuscu-
lo, simplici, basi pubescente; foliis: radicalibus ovato-

oblongis, undułatis, crenatis, pilosiusculis: superioribus

lanceołatis, integerrimis; paniculła patula, racemosa; la-

ciniis całycinis subułatis, subintegerrimis; limba corollae
erecto.

Łodyga okrągła, szorstka; liście naprzemianległe, prze-
wrotno-iaiowate, długie, faliste, karbowane, włosiste: gór
ne lancetowate, zupełnie całe; wiecha otwarta, skupiona;
podziałki kielicha szydłowate, prawie całe; kray korony
błękitney prosty. Rośnie w okolicach Grodna (Cilibert) i
na Ukrainie i Podolu. Besser.

4. Dzwonek brzoskwinioliści, C. persicifolia: caułe te-

retiuscuło, simplici; foliis lineari-lanceolatis, elongatis,
sessilibus, subintegerrimis; nitidisz racemo Zminalis co0-
rolla patuła. ;

Łodyga okrągława, nie gałęzista, 1-2łokciowa; liście ró-
wnowązko-lancetowate, odległe, z rzadka piłkowane: ko-
rzeniowe podługowato-przewrotno-iaiowate,-w ogonek zwę-
Zone; kwiaty błękitne, wielkie, groniaste, korona otwarta.
Rośnie w lasach i zaroślach. Fl. dan. tab. 1087.

5. Dzwonek lilioliści, C. lilifolia: foliis łanceołatis,

utrinque attenuatis, sparsts, caułeque (simplici; głabris;

floribus racemoso-panicułatis; nectarium cylindricum pi-
stillum ambiens.
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Łodyga nie dzielna, ałokciowa, gładka; liście rozrzu-
cone, lancetowate, z obu końców zwężone: łodygowe pił-

kowane: górne węższe, ostro-piłkowane; kwiaty wiecho-

wato-groniaste, błękitne lub białe, zwisłe; miodnik walco-
waty słupek u spodu obeymuiący. Rośnie w lasach w o-

kolicach Grodna (Gilibert) i na Wołyniu i Podolu. Bess. Jacq.

Hort. schón, III. tab. 535. :

38: Kosmate lub szorstkie; kwiaty groniaste lub wie-
chowate.

6. Dzwonek szerokoliści, C. latifolia: caule simpłicis—

simo, piloso; foliis ovato-lanceolatis, acutis, subsessili-

bus, duplicato-crenato-serratis, utrinque pubesceniibus ż

fłoribus racemosis, terminalibus, erectis; laciniis całyci-

nis serrułatis. ś
Łodyga łokciowa lub wyższa, nie gałęzista, włosista;

iście dolne wielkie, iaiowo-lancetowate, ostre, prawie bez-

ogonkowe, podwóyno-karbowano-piłkowane, z obu stron

cokolwiek kosmate; kwiaty groniaste, fioletowo-błękitne,

wierzchęłkowe; szypułki wzniesione; podziałki kielicha pił-
kowate. Rośnie w lasach, w okolicach Grodna i nad Du-

bissą. Fl. dan. tab. 85.
7. Dzwonek iednostronny, C. rapunculoides: caułe sim

plici, deorsum hispido; foliis inferioribus subcordato-o-

watis, inaequaliter serratis, asperis; Jforibus racemosis,

terminalibus, secundis, nutantibus; oałycibus reflexis.

Korzeń szeroko ścielący się; łodyga prosta, włosami

tęgiemi, krótkiemi, na dół obróconemi osadzona; liście:

dolne iaiowo-sercowate, nierówno-piłkowane, szorstkie:

górne iaiowo-lancetowate, ząbkowane; kwiaty groniaste,

wierzchołkowe, iednostronne, zwisłe, fioletowo-błękitne;

podziałki kielicha odgięte. Rośnie wszędzie w zaroślach.
FL dan. tab. 132]. r

8. Dzwonek bonoński, C. bononiensis: caule tereti, f0-
liis subcordato-ovatis, serratis, subtus incano-rillosis;

racemo panicułato, terminali; pedicellis patentibus; cały-

cibus subrefłexis; stylo exserto.

Łodyga obła; liście sercowato-iaiowate, piłkowane, pod

spodem podobnie iak i łodyga siwo-włosiste; bukiet, albo

grono wiechowate, wierzchołkowe; szypułki otwarte; kie-

lichy mało odgięte; słapek od korony dłuższy. Rośnie na
Wołynia i Podolu. Besser.

9. Dzwonek szorstki, C. Trachelium: caule angułato,

deorsumfoliis całycibusgue hispidis; foliis: inferioribus

subcordatis, petiołatis: superioribus in petiołum attenua-

tis; peduncułis axillaribus, trifidis ; łaciniis całycinis lan-

ceolatis, rectis.
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Łodyga prosto-stoiąca, kątowata, równie iakliście i
kielichy, włosami krótkiemi, tęgiemi, na dół obróconemi,
osadzona; liście: dołne sercowate, ogonkowate: górne iaio-

wale, w ogonek zwężone, ostro-piłkowane; szypułki mię-
dzylistne, Śdzielne; podziałki kielicha lancetowate, proste.
Rośnie wszędzie w zaroślach. F/. dan. tab. 1026.

*k Szorstkie; kwiaty bezszypułkowe lub skupione.

10. Dzwonek skupiony, ©. glomerata: caułe simplicź,
angulato, willosiuscuło; foliis: radicalibus cordatis, pe-
tiolatis: caulinis obłongźs, sessilibus, crenulatis, subtus

incano-villosiusculis; floribus sessilibus , głomerato-capi-
tatis, ineolucratis.

Łodyga niedzielna, <łokciowa, wzniesiona, cokolwiek

kosmata; liście: korzeniowe sercowate, ogonkowate: łody-
gowe podługowate, bezszypułkowe, drobno-karbowane, pod
spodem biało-włosiste; kwiaty bezszypułkowe: po trzy w ką-
tach międzyliściowych osadzone: na wierzchu w główkę
skupione, pokrywą opatrzone. Rośnie na łąkach podle-
Śnych i w zaroślach. F/. dan. tab. 1328. Odmiana z kwia-
tami białemi w okolicach Kowna, z liśćmi pod spodem
kutnerowatemi, z kielichami kosmatemi, w okolicach Krze-
mieńca znaydnie się.

11. Dzwonek kosmaty, C. Cervicaria: caule simplici,

hispido;z foliis lineari-lanceolatis, undułatis, hirsutis; flo-
ribus głomeratis, axillaribus et capitatis.

Łodyga prosta, niedzielna, kątowata, szczotkowata; li-
ście równowązko-lancetowate, faliste, szorstko-włosiste;
kwiaty błękitne międzylistne, lub na wierzchu w główkę
półkulistą skupione; kielich włosami naieżony; kąty ko-
rony zewnętrzne rząsowate. Rośnie na łąkach podleśnych.
Fl. dan. tab. 383.

*%k** Kielichów wycięcia poodginane.

12. Dzwonek sybirski, C. sibirica: caułe panicułato,
erecto, foliisgue oblongis, obtusis, undulato-serratis, ca-
łyceque hispidis; floribus erectiusculis.

Łodyga słokciowa, kątowata, wzniesiona, wiechowata,

równie iak liście podługowate, tępe, falisto-piłkowane i
kielichy, włosami naieżone; kwiaty błękitne, dłagie, pra-
wie prosto-stoiące. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser,
Jacq. Flor. austr. tab. 200,

131. SUCHODRZEWKA, ŁONICERA.

1. Suchodrzewka pospolita, L. Xylosteum: fołiis ovatis,

acutiusculis, wenosis, uirinque petiolisque pubescentibus.
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Krzew blizko ałokciowy; gałęzie popielateż Tiście na-
przeciwległe, iaiowate, nieco ostre, żyłowate, z obu strom

równie iak i ogonki miękko-kosmate; szypułki 2kwiatowe;
kwiaty blado żółte; iagody doźrzałe czerwone, z sobą połą-
czone. Rośnie wszędzie w lasach. 7. dan. tab. 808.

2. Suchodrzewka czarna, L. nigra: foliis elliptico-0b—

longis, utrinque rotundatis „.glabrisz corollis abbreviatis.

Krzew 2łokciowy; gałązki młode czerwonawe; liście
iaiowo lancetowate, młode kosmate, poźnićy gładkiemi się
stają; szypułki międzylistne, o2kwiatowe; korona wewnątrz
biała, zewnątrz czerwonawa, nieforemna; iagody 2, odoso-
bnione, czarne. Rośnie w okolicach Grodna. Gilibert. Jacq.

Flor. austr. tab. 314.

132. SZAKŁAK, RHAMNUS.

1. Szakłak ciernisty, R. cathartica: foliis subrotundo-
ovatis, crenulatis, pubescentibus, venoso-nervosis; pedun-

culis subaggregatis, uniflorisz floribus śfidis, subdioecis.

Drzewo 6-7łokciowe, gałęziste, cierniste; liście wiąz-
kowate, okrągławo-iaiowate, drobno-karbowane, omszone,
Żyłowato-nerwiste; kwiaty z tychże samych pąków co i
liście, kupkami wychodzące; szypułki iednokwiatowe;
kwiaty 5, nayczęścićy 4wrębne, zielone; pręcików4; zna-
mie 4dzielne; iagody czarne 4ziarnowe. Rośnie w lasach.
FL. dan. tab. 850.

"2. Szakłak górny, R. alpina: inermis; foliis elliptico—
oblongis, acutis, basź subcordatis, głandułoso-crenułatis,

parallele-venosis; ramis angułatis; peduhculis aggregalis,

axillaribus; fłoribus diclinis plerumque 4fidis.

Krzew 5-6łokciowy; liście eliptyczno-podługowate, o-
stre, przy nasadzie wycięte, gruczołkowato-karbowane,
równoległo-żyłowate; gałęzie kątowate; szypułki skupione,
międzyłistne; kwiaty oddzielnopłciowe, 4dzielne, zielonawe;
znamie 4dzielne; iagody czarne. Rośnie w lasach w oko-
licach Grodna. Gilibert. j

3. Szakłak Kruszyna, R. Frangula: źnermis; foliis el-
liptico-oblongis, acutis, venosis, integerrimis, głlabris;
Moribus hermaphroditis, 4-5fidis.

Krzew 6łokciowy lub wyższy, bez cierniz liście elli-
ptyczno-podługowate, ostre, zyłowate, zupełnie całe, gład-
kie; kwiaty obopłciowe, 4-Śwrębne, zielonawe; główki
ciemno-czerwone; znamie dwnudzielne; iagody ciermno-czer-
wone, 2-3-4ziarnowe. Rośnie wszędzie w lasach. Flor.
dan. tab. n38.
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133. WiNoGnap, F/7ris.

1. FVinograd zwyczayny, VW. vinifera: foliis lobato-si-
nuatis, nudiuscułis.

Krzew pnący się o liściach klapowato-buchtowanych,
nagich. Początkowie z Azyi, dzisiay we wszystkich ezę-

ściach Świata cywilizowanych, w niezliczonych swoich od-
mianach iest uprawianym.

134. TRZMIELINA, ErowYnvs,

1. Trzmielina pospolita, E. europaens: foliis oblonge-
łanceolatis, cerenulato-serrulatis; floribus sub Afidis; ca-
psulis acute-5gonis, glabris.

Krzew 4łokciowy; gałęzie gładkie, prawie czworogra-
niaste; liście podługowato-lancetowate, karbowano-piłko-
wane; szypułki spłaszczone, 3-4-5kwiatowe; kwiaty biało-
zielone, pierwiastkowe 5pręcikowe, poźnieysze 4pręcikowe; toż
rebki ostro-Skątne, gładkie. Rośnie w lasach. F/or. dan. t. 1089.

2. Trzmielina brodawkowata, E. verrucosus: foliis ob-
łongo-lanceolatis, argute-glandułoso-serratis; pedunculis
filiformibus, 3floris, divaricatis; floribus zubqnadrifidie;
capsulis obtuse Sgonis; ramis verrucosis.

__ Krzew kilko-łokciowy; gałęzie okrągłe, brodawkami po-
kryte; liście podługowato-lancetowate, ostro- gruczołko wato-
piłkowane; szypułki delikatne, 3kwiatowe; płasko-rozłoży-
ste; kwiaty 4-5dzielne, brudno-czerwonawe, nayczęściey
4pręcikowe; torebki tępo-Skątne, gładkie. Rośnie w lasach.
Jacq. Flor. austr. tab. 49. U pospólstwa pod nazwiskiem
Cwikulca i Bryżdzeliny znaioma.

135. FroŁEk, /roza.

* Bezłodygowe.

1. Fiołek wonny, VW. odorata: stolonifera; foliis reni-
'formi-eordatis, crenatis, pubescentibus; całycibus obtusis;
petalorum laminis subaequalibus.

Rozłogami opatrzony; liście nerkowato-sercowate; kar-
bowane, omszone; kielichy tępe; korony fioletowe; blaszki
płatków prawie równe. Rośnie na łąkach suchych i pagór-
kach. Flor. dan. tab. 309.

2. Fiołek przyiemny, V. suavis: stolonifera; foliis reni-
formi-cordatis, crenatis, pubescentibus; calycibus obtusis;
petalis; superioribus 4, angustioribus, łongioribus: infe-
riori emarginato. ;

Podobny poprzedzaiącemu, różni się: ogonkami dłuż-
szemi; gęstszą kosmatością; płatkami czterema 'góruemi
dłaższemi, dolny zaś wycięty. Rośnie na Podolu. Besser.
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3. Fiołek błośny, V. palustris: foliis reniformibus, ob-
sołete crenatis, utrinque glabris; całycibus calcareque ob-
źusis. :

Liście nerkowate, nieznacznie-karbowane, z obu stron
gładkie; kielichy i ostroga tępe; kwiaty bezwonne, blado-
błękitne, niekiedy prawie białe, zyłkowate. Rośnie na łą-
kach wilgotnych. F/or. dan. tab. 83.

4. Kiołek kosmaty, V. hirta: foliis profunde-cordatis,
oblongis, crenatis, petiolisque pilosiusculisz całycibus ob-
tusis; petalis emarginalis.

ypułki korzeniowe; rozłogi krótkie; liście podniesione;
głęboko-sercowate, podługowate, karbowane, równie iak i
ogonki włosiste; kielichy tępe; płatki wycięte. Rośnie
na wzgórkach. Flor. dan. żab. 6418. F. collina. Besser.,
kwiatami wonnemi od tego gatunku odznacza się.

5. Fiołek polny, V. campestris: foliis cordato-obłongis,
crenatis, pubescentibus; całycibus obtusis; petałis latera-
libus subimberbibus.

Podobny do poprzedzaiącego: liśćmi podługowatemi,
mniey kosmatemi; kwiatami czerwonawemi, wonnemi; płatkami
bocznemi bez włosów, odznaczaiący się. Rośnie na Podolu. Bess.

** Łodygami opatrzone.

6. Fiołek piaskowy, V. arenaria: caule simplici, pube-
scente; foliis subeordato-ovatis, crenułatis, subtus disco

łoribus; stipulis glandułoso-serratis; całycibus acutis; cał-
care saccato.

Łodygi nie dzielne; liście prawie sercowato-iaiowate,
drobno-karbowane, pod spodem bladsze; przysadki gruczoł-
kowato-piłkowane; kielichy ostre; ostroga nadęta, nie fore-
mna. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Bess. /. głauca M B.

7. Fiołek dziki, V. canina: caułe adscendente, subra—

moso; foliis eordato-oblongis, crenatis, subtus glabris;
stipulis lineari lanceolatis, serratis; całycibus acutis.

Łodyżki okrągłe, z iedney strony płaskie, u spodu le-
żące , wierzchy podniesione; liście sercowato-podługowate,
karbowane, pod spodem gładkie; przysadki równowązko-
lancetowate, piłkowene; kielichy ostre; kwiaty blado-błę-
kitne; bezwonne. Rośnie na pagórkach. Sturm. for. germ.
Jasc. 2.

8. Fiołek dwuklapowy, W. lancifolia: caułe erectiusculoz
foliis cordato-oblongis, crenulatis, piłosiusculisz stipulis
łanceołatis, dentatisz calycibus acutis; calcare emarginato,
bilobo.

Łodyżki wzniesione; liście sercowato-podługowate, kar-
bowane, drobno-włosiste; przysadki lancetowate, ząbkowane;
kielichy ostre; ostroga 2klapowa. Rośnie na Podolu. Besser.

*
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g. Fiołek górny, V. montana: caułe simplici, triquetro;

foliis cordato-oblongis, crenułatis, głabriusculis; stipulis

inciso-dentatis; foribus caulinis, apetalis; calcare obłusissimo.

Łodyga nie dzielna, blizko złokciowa, tróygraniasta;j

liście sercowato-podługowate, karbowane, gładkie; przy-

fsadki długo-ząbkowane; kwiaty blado błękitne; ostroga tępa.

Rośnie na wzgórkach wilgotnych około Grodna (Gilibert) i

na Wołyniu. Besser.
10. Fiołek dwoisto-kwietny, V. mirabilis: caułe ramoso,

difjuso; foliis reniformi-cordatis, cucullatis, crenatis, gla-

briusculis: stipulis łanceołatis, subintegerrimis, Jłoribus

radicalibus, peduncułatis, corollatis: caulinis apetalis.

Liście nerkowato-sercowate: młodsze kapturkowato-zwi-

nione, karbowane, gładkie; przysadki lancetowale, gładkie;

*łodyżki Skątne, kilkocalowe; kwiaty: korzeniowe koronami

blado-błękitnemi opatrzone, wonne, szypułkowate: łodygo-

we bezpłatkowe. Rośnie wszędzie w lasach. F/. dan. t. 1045.

11. Fiołek trzykolorowy, V. tricolor: caułe angulato,

diffuso; foliis ovato-oblongis, crenatis, głabriusculis; sti-

pulis łyrato-pinnatifidis.
_ Łodyga kątowata, gładka, gałęzista; liście iaiowato-po-

długowate, gładkie, karbowane; przysadki lirowato-pierza-

sto-dzielne; kwiaty o płatkach dwóch górnychfioletowych,

dolnych żółto-fioletowych, lub zupełnie żółtych, rozmaicie kre—

sowatych: wielkie, gdy roślina na gruncie Hustym się znayduie,

małe zaś, ledwo od kielicha większe, żółte, w roślinie na

polach chudych znayduiącey się: która to odmiana, /. ar-

ensis Murr. iest zwana. Z. wielkiemi kwiatami pospolicie

Brat z Siostrą albo Braciszki, z małemi zaś kwiatkami,

Maślukami są nazywane.

136. NIECIERPEK, JMPATIENS,

1. Niecierpek Czyścik, 1. Nolitangere: foliis ob!longo-

ellipticis, inaequaliter dentatis, mucronatis, flaccidis; cal-

care incurvo floribus breriort.

Łodyga łokciowa, soczysta, gałęzista, gładka; liście po-

długowato-eliptyczne, nie równo-ząbkowane, sztyletowate,

słabe; ostroga zagięta, od kwiatów krótsza; szypułka wie-

lokwiatowa; kwiaty żółte, wiszące; torebka walcowata gdy

doźrzeie, za małóm wzruszeniem ze sprężystością się otwiera.

Rośnie na mieyscach wilgotnych, cienistych. Flor. dan.

tab. 582.
y 137. PAWINIEC, JASIONE.

1. Pawiniec pospolity, J. montana: foliis linearibus,

acutiusculis, undułatis, hispidis; pęduncułis solitariis e-

longatis.
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Łodyga prosta; szorstko-włosista, liście równowązkie,

Cokolwiek ostre, faliste, szorstko-włosiste; szypułki poie-

dyncze, długie; kwiaty w główki ułożone, błękitne. Rośnie

wszędzie na gruntach iałowych. Flor. dan. tab. 319.

138. Ponzeczka, HiBzs.

1. Porzeczka górna, R. alpinum: foliis trifidis, incisis,

sitbtus nitidis; bracteis flores superantibus.

Krzew dwułokciowy, gałęzisty, bez kolców; liście $wrę-

bne, nacinane, pod spodem lśniące się; grona prosto-stoiące;

przysadki od kwiatów dłuższe; iagudy czerwone; słodkawe.

Rośnie w okolicach Grodna (Giłibert) i w okolicach Rosień

pod wsią Żeymagoła, w lasach. 7. dan. tab. 968.

2. Porzeczka pospolita,-R. rubrum: racemis pendulis,

glabris; bracteis abbrevialis; floribus płaniuscułis; foliis

cordatis, Ś5lobis, dentatis, subtus piubescentibus.

Krzew 2-3łokciowy, gałęzisty; liście sercowate, Skla-

powe, ząbkowane, pod spodem kosmate; grona: zwisłe,

gładkie; przysadki krótkie; kwiaty gładkie, zielono-żół-

tawe; płatki przewrotno-sercowate; iagody w dzikich sta-

tecznie czerwone, kwaśne, w kultywowanych niekiedy cie-

liste lub białe. Rośnie w lasach wilgotnych. Flor. dan.

tab. 967.
3. Porzeczta Smrodynia, R. nigrum: racemis pendulis,

Jleribusque campanułatis, pubesceńtibusz peduncuło basi-

łari unifloro; foliis Ślobis, serratis, subtus resinoso-pun-

ctatis.

Krzew 2łokciowy, gałęzisty, rozłożysty; liście Skla-

powe, piłkowane, pod spodem gruczołkami żółtawemi o-

sadzone, wonieiące; grona zwisłe; kwiaty dzwonkowate,

czerwonawe, równie iak i szypułki kosmate; szypułkaprzy

nasadzie grona iednokwiatowa; iagody czarne, słodkie. Ro-

Śnie w lasach z gatunkiem poprzedzaiącym. Flor. dan..

tab. 556. ;
4. Porzeczka Agrest, R. Grossularia: aculeatumt; pe-

dunculis bracteatis; foliis obtuse Ślobis, utrinque pubes-

centibus; acułeis ramorum Śfidis, rectis.

Krzew nizki, kolczysty; szypułki przysadkami dwiema

albo poiedynczą opatrzone; liście tępo Śklapowe, z obu.

stron kosmate; kolce gałęzi Sdzielne, proste; iagody gład-

kie lub kosmate. Dwie są odmiany znakomitsze, od Lin-

neusza za gatunki oddzielne miane: Agrest gładki, R. Uva-

crispa, © iagodach gładkich, przysadce iedno-listkowćy; i
Agrest kosmaty, HR. Grossularia, o iagodach kosmatych,
przysadkach 2listkowych. Obie te odmiany rosną na pa-
górkach suchych. W ogrodach, wraz z bardzo licznemi od-

14
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mianami, wielkością, farbą i t. a odznaczaiącemi się, są
utrzymywane.

139. BLuszcz, HEDERA.

1. Bluszcz pospolity, H. Helix: foliis angułato-lobatis,
łucidis, floralibus ovatis, acuminatis, venosisz umbellis
erectis.

Krzew pnący się; liście trwałe, skórkowate, 5-5kątne
lub 3-5klapowe, lśniące: pod kwiatami iaiowate, kończate,
Żyłowate; baldaszki prosto-stoiące; płatki zielonawe; ia-

gody czarne, mączaste. Rośnie w lasach w okolicach Szczu-
czyna, w puszczach preńskich (X. Jundziłł) i w lasach o-

koło Srednika, Retowa, na Żimudzi. Fl. dan. tab. 4027.

140. LENIEC, TxAzsIux.
-

1. Leniec lnianoliści, Th. Linophyllum: foliis lineari-
łanceolatis, nervosis; racemis panicułatis, foliosis; pe-
-dunculis bracteatis; fructibus globosis.

Łodyga tęga, prosta, około złokcia wysoka; liście ró-

wnowązko-lancetowate, nerwiste; grona wiechowate, lislne;
szypułki u góry dwiema przysadkami opatrzone; kielich

Sdzielny, biały; owoce kuliste. Rośnie na mieyscach wy-

niosłych. ZEmg. bot. tab. 247. Th. intermedium Schrad,
Schkuhr Hand. t. 51. TE

2. Leniec bezprzysadkowy, Th. ebracteatnm: caułe sim-
pliciuscuło, foliisque linearibus, glabris, racemo basi mo-
nophyllo; pedicellis ebracteatis; fructibus owatis.

_ Łodygi prosto-stoiące, nie dzielne, żłokciowe; liście

równowązkie, gładkie, bezogonkowe; górne długo-ogonko-

wate; przy nasadzie liścia na ogonku są osadzone kwiaty
- krótko-szypułkowe. Rośnie z poprzedzającym gatunkiem.

Rząn DwvusŁurkowyY.

141. To1EŚĆ, -AscLEPIA5.

a. Toieść syryyska, A. syriaca: caule simplici; foliis
elliptico-oblongis, acutiusculis, subtus silloso-tomeńtosis;
umbellis nutantibus.

Łodyga 2łokciowa i wyższa; liście eliptyczno-podłu-
gowate, cokolwiek zaostrzone, pod spodem kosmato-kutne-
rowate; bałdaszki prawie kuliste, zwisłe; kwiaty czerwo-
nawe, pachnące. Roślina początkowie z Syryi, dla ozdo-
p: kwiatów w ogrodach się utrzymuie. . Płenck. o/fie.
tab. 200. j
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142. OBÓYNIK, CYNA4NCHUM.

1. Obóynik pospolity, €. Vincetoxicum: erecżum ; foliis

cordato-oblongis, acuminatis, ciliatis; pedunculis corym-

bosis; corollis głabris; corona obtuse-lobata.

"Łodyga prosta, łokciowa, ze dwóch stron liniią włosów

osadzona; liście sercowato-podługowate, kończate, po brze-

gach drobno-włosiste; szypułki baldaszkogronowe; korony

białawe, gładkie; wieniec tępo-Sklapowy. Rośnie na miey-

scach suchych gliniastych. 7. dan. tab. 849.

143. GORYCZKA, GENTIANA.

1. Goryczka wązkoliścia, G. Pneumonanthe: corollżs

|śfidis, campanułatisz caule simplici, paucifłoro ; foliis

sublinearibus, obtusis.

Łodyga iłokciowa, prosto-stoiąca, nie dzielna, 4kątnaz

liście naprzeciwległe, równowązkie, tępe; korony dzwon-

kowate, fałdowane, Śwrębne, ciemno-hbłękitne, na fałdach

zielonawe. Rośnie na łąkach podleśnych. Na mieyscach

tłustszych, wilgotnawych, liście ma szersze, a łodyga do.

14 łokcia dochodzi wysokości. Fl. dan. t. 269.

2. Goryczka krzyżowa, G. eruciata: caule compresso,

ascendente; całycibus sessilibus, axillaribus, congestis,

bractealis, Ńdentatisz dentibus lacinias corolłae interce—

dentibus, ofidis; foliis oblongis, Śnerviis, connatis.

Łodyga u spodu leżąca, iłokciowa, obosieczna; liście

krzyżowe, podługowate, Śnerwowe, pochwo-zrosłe; kwiaty

okółkowate lub międzylistne, krótko-szypułkowe, przy-

sadkami opatrzone; kielichy 4zębe; korony maczugowato-

tacowate, 4wrębne, w gardzieli nagie; zęby pomiędzy po-

działkami korony awrębne, podziałki blado-błękitne, przy

nasadzie zielonawe. Rośnie w zaroślach pagórkowatych.

Jacg. Flor. austr. t. 32.
3. Goryczka rząsowata, G. ciliata: caułe fłexuoso, an-

gulato; całycibus subsolitariis, terminalibus, łaciniis co-

rollae fimbriatis; foliis lineari-lanceolatis.

Łodyga kilko-calowa; liście równowązko-lancetowate;

kwiaty błękitne, poiedyncze, wierzchołkowe; korony ftę-

zlowato-nacięte, 4wrębne, podziałki przy nasadzie gruczoł-

kami półxiężycowatemi, żółtawemi, oznaczone. Rośnie na

Podolu. Bess. Jacq. Flor. austr. t. 143.

: 4. Goryczka polna, G. campestris: caule ramoso, f0-

łioso, muliifloroz łaciniis całycis exterioribus maximis;

corołlae campanulatae, Afidae fauce aperta, barbata; fo-

lis oblongis, nervosis.

Łodyga prosto-stoiąca, 4złokciowa, listna, wielokwia-
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towa; liście podługowate, nerwiste; kwiaty skupione, błę-
kitne; kielicha dwie podziałki od innych większe; korony
dzwonkowatćy, 4wrębućy, gardziel otwarta, włosista, Ro-
śnie na polach odłogiem leżących. ZI. dan. tab. 367.

5. Goryczka łąkowa, G. Amarella: caule ramoso, fo-
lioso; pedunculis axillaribus; laciniis całycinis aequali-

bus; corollae Śfidae, hypocrateriformis, łaciniis patenti-
bus; foliis łanceolatis.

Łodyga kilko-calowa, 4kątna, listna; liście lancetowate;
szypułki międzylistne; podziałki kielicha równe; korony
Śwrębnćy, fioletowćy, tacowatćy, podziałki otwarte, gar—
dziel włosista. Roślina co do liczby podziałeki ich kształtu
iako i kształtu liści bardzo odmienialjąca się, ztąd się po-
tworzyły odmiany za gatunki uważane: G. germanica, o
podziałkach iaiowatych, liściach iaiowo-lancetowatych, ga-
łęziach od międzykolanek dłuższych; G. /Zancifolia, o kom
ronach 5-4dzielnych, liściach lancetowatych. Rośnie na łą-
kach wzniośleyszych. Flor. dan. tab. 328, Sturm Germ,.
Jasc. 23,

144. SWERCIĄ, SFERTIA4.

1. Swercia trwała, 8. perennis: foliis radicalibus ova-
tis, utrinque attenuatis, nerroso-venosis; peduneulis co=
rymbosis, tetragonis; ląciniis corollae Śpartitae lanceola-
tis, acutis, nervosis.

Łodyga złokciową, prosto-stoiąca, gładka, mało-listna;
liście prawie wszystkie korzeniowe, jajowate, ogonkowate,
z obu stron zwężone, nerwisło-żyłowate; szypułki 4kątne
w kształt kłosa albo baldaszkogroną skupione, przysadkami
opatrzone; przysadki iaiowate, całe; korona szaro-błękitna,
Sdzielna; podziałki lancetowate, ostre, nerwiste; przy na-
sadzie podziałek gruczołki rurkowate, włóknisto-podzięlone,
Rośnie na łąkach torfowych. Jacq. Fl. austr. t. 2438

145. WiETRZNIK, KRYNGiUW.

1. FFietrznik szerokoliści, E. planam: foliis: źnferioć
ribus cordato-ovalibus, crenatis, planis: superioribus 5fi-
dig, ciliato-spinułosis; involucris patentibus, pinnatifidis;
zda integris, cuspidatisz caułe simpłiciuscuło , superne
colorato.

Liście dolne sercowato-owalne, karbowane, płaskie;
górne $wrębne, ciernisto-rząsowate; pokrywy otwarte, pie-
rzasto-dzielne; plewy całe ostro-kończate; łodyga nie dziel--
na, u góry równie iak główki, niebiesko-zafarbowana. Ro-
śnie w okolicach Grodna (Gilibert) i na Wołynin i Podolu.
Besser. Jacq. Fl. austr. t. 391. E. pusilłum Gilibert, zdaię
się bydź odmianą tylko tego gatunku.
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2. ZPietrznik polny, E. campestre: foliis; radicalibus

subiernatis, łobis pinnatifidis, laciniis oratis: caulinis

aurieułatis; floribus panicułatis; inwolueris lineari-lance—

ołątis, capituła superantibus; paleis subułatis.
'Łodygi łokciowe; liście: korzeniowe troiste, o klapach

czyli listkach pierzastó-dzielnych, po ogonku zbiegaiących,
podziałki listków iaiowate: łodygowe uszkowate, uszkami
łodygę obeymuiąz kwiaty wiechowate; pokrywy równo-

wązko-lancetowate od główek dłuższe; plewy osadnika szy-
dłowate. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser. Jacq. Ł.
austr. t. 150. :

146. ZASKIEL, SANICUŁA.

1. Zankieł lekarski, S$. europaea: foliis radicalibus,
simplicious, palmatis; lobis trifidis, inciso-serratis; flos-

. eulis omnibus sessilibus.
Łodyga prosta, iłokciowa; liście: korzeniowe, liczne,

dłoniasto-podzielone, klapy Śwrębue, , nacięto-piłkowane;
łodygowe pod baldaszkami osadzone, głębićy podzielone,
ząbkowane; baldaszki: ogólne długo-szypułkowate, gałąz-
kowate: szczególne kuliste; kwiaty bezszypułkowe. Rośnie

w zaroślach cienistych. T/. dan. tab. 283.

147. JARZMIANKA, ASTRANTIA.

1. Jarzmianka większa, A. maior: foliis radicalibus
$lobis; lobis 3fidis, acutis, dentatis; involucris lineari= _
lanceołatis, integerrimis.

Łodyga iłokciowa i wyższa; liście korzeniowe 5kla-
powe; klapy Śwrębne, ostre, ząbkowane; pokrywy ró-
wnowązko-lancetowate, zupełnie całe, biało-zielonawe, nieco
czerwone; kwiaty różowo-białe, lub białe, skupione. Ro-
Śnie na Wołyniu i Podolu. Bess. Schkukr. Hand, t. 60.

148. PRZEWIERCIEŃ, BUPLEURUMN.

1. Przewiercień okrągłoliści, B. rotundifolium: invo-
łucro universali nullo, partialibus ovato-oblłongis, mucro-
natisz foliis subrotundo-ovatis, perfoliatis; caule erectó.

Łodyga łokciowa, prosto-stoiąca; pokrywa ogólna. o,
szczególne 3-5listkowe, iaiowato-podługowate,  sztyleto-
wate; liście okrągławo-iaiowate, przerosłe. Rośnie na po-
lach około Grodna (Gilibert) i na Wołyniu i Podolu. Bess,

2. Przewiercień sierzpowaty, B. falcatum: źinoolucro
utrogue pentaphyllo, acuto; foliis: radicalibus oblongis,
Peliolatis: caulinis lanceolato-linearibus; caule flexuoso.

Łodygi pogięte 1-2łokciowe; pokrywy ogólne i po-'
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krywki Ślistkowe, ostre; liście: korzeniowe, podługowate,
ogonkowate: łodygowe lancetowato-równowązkie; kwiaty
żółte. Rośnie na Wołyniu i. Podolu. Bess. Jacqu. Flor.
austr. t. 158.

3. Przewiercień wązko-liści, B. iunceum: caule erecio,
paniculato; foliis linearibus, cuspidatis, amplexicaulibus;
źneoluero sub3phylle; involucellis 5phyllis, linearibus, um-
bellas aequantibus.

Łodyga wzniesiona, wiechowata; liście równowązkie,
ostro-kończate, łodygę obeymuiące; pokrywy trzy-pokry-
wki Ślistkowe: listki równowązkie, baldaszkom wyrówny=
waiące. Rośnie około Kamieńca Podolskiego. Bess. Jacqu.
Fl. austr. tab. 256.

149g. BIEDRZENIEC, PIMPINELIA.

1. Biedrzeniec iednakoliści, P. magna: foliis omnibus
pinnatis: foliolis oblongis, sublobatis, serratis, nitidis.

Łodyga bruzdowana, 1-2łokciowa, gładka; liście wszy-
stkie pierzaste: listki podługowate, klapowate, piłkowane,
lśniące się, wierzchołkowe 3klapowe. Rośnie w zaroślach.
£lor. dan. tab. 155.

2. Biedrzeniec pospolity, P. Saxifraga: foliis pinnatis;
foliolis: radicalibus, suboratis: caulinis angustioribus,
łanceolato-linearibus. :

Łodyga łokciowa, gładka; liściepierzaste: listki w ko-
rzeniowych prawie iaiowate, w łodygowych wązkie, lan-
cetowato-równowązkie; baldaszki przed rozkwilnieniem zwi-
słe. Rośnie wszędzie na łąkach suchych. Schkukr Hand.
tab. 78. Odmiana P. nigra, łodygami iliśćmi drobno-wło-
sistemi, równie iak listkami dolnemi iaiowatemi, głęboko-
piłkowatemi, górnemi zaś Szębemi odznaczająca się, razem
z poprzedzaiącym znayduie się gatunkiem. Jacqu. Flor.
austr. tab. 395.

3. Biedrzeniec modry, P. glauca: foliis decompositis,
głaucis: foliolis ternato-Spartitis, sublinearibus; umbellis
subdioecis; pedunculis rigidis; fructibus scabris.

Łodyga qłokciowa, gładka, liście dwa razy złożone,
modre: listki troisto-3dzielne, równowązkie; baldaszki czę-
sto rozdzielno-płciowe; szypułki tęgie; owoce szorstkie.
Rośnie na Wołyniu i Podolu. Bess, Jacq. Fl. austr. t. 28.

150. PARKOTEK, 7R4GIV>M.

1. Parkotek siwy, T. Columnae: caułe tereti, canescente;
foliis radicalibus subbipinnatis, glabriusculis: foliolis ob-
oratis, inciso-serratis; caulinis paucissimis, obsołetis.

Łodyga okrągła, włosisto-siwa; liście: korzeniowe dwa
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razy pierzaste, prawie gładkie, listki przewrotno-iaiowate,
głęboko-piłkowane; Jodygowe nie liczne, mało-znaczne; bal-
daszki o 8 promieniach równych, bez pokryw i pokry-
wek; kwiaty białe; owoce kulnerowate. Rośnie na Podolu.
Besser.

151. ZEBRZYCA, SESELI.

1. Zebrzyca modra, S. glaacum: caułe nodoso, ramo-
sissimó; petiolis vaginaniibus; foliis supradecomposiiis, ,
głlaucis: foliolis 3fidis, linearibus, płanis, subdivaricalisz
fructibus glabris.

Łodyga łokciowa i wyższa, kolankowata, bardzo gałę-
zista; ogonki w kształcie pochwy łodygę obeymuiące; li-
ście Śrazy złożone, modre: listki Śwrębne, równowązkie,
płaskie, cokolwiek porozchylane; owoce gładkie. Rośnie
nad Bohem. Besser.

2. Zebrzyca purpurowa, $. annuum: caułe simplici, e-
recto, striato; petiolis vaginantibus, strićtis; Jfoliis decom-
positis, erectis: foliolis linearibus, Spartitis, cuspidatis;
involucello połyphyllo, sublanceolato, umbellis breviori.

Łodygą 4łokciowa, kresowata, purpurowo-czerwona;
ogonki pochwowate, wyprężone; liście dwa razy złożone,
wzniesione; listki równowązkie, Śdzielne, ostro-kończate;
pokrywki szczególne wieloliście, lancetowate, od baldaszków
krótsze. Rośnie na polach i w zaroślach pagórkowatych
w okolicach Grodna (Gilibert), i na Wołyniu i Podolu.
Besser. Jacq. For. austr. tab. 55.

3. Zebrzyca żyłowata, S$. dubiam, cazłe łaevi, vagi-
nato, stricto, superne ramoso; waginis foliorum laxis, in-
fimis pendulis; foliis bipinnatis: foliolis linearibus sub3f-
dis; inwolucris selaceis: universali oligo-partialibus poly-
phyllis, umbellas aequantibus.

Łodyga iłokciowa i wyższa, równa, pochwowata, wy-prężona, u góry gałęzista; pochwy liściowe wolne, niższezaś zwisłe; liście dwa razy pierzaste: listki równowązkie,
Sklapowe, zaostrzone; pokrywy szczecinowate: ogólne nie
wielo—, szczególne wielo-listkowe, baldaszkom równe. Ro-śnie na Wołyniu. Besser. *

4. Zebr.zyca polna, S$. campestre: caule rigido, superne
ZZA „aginis oblongis, obiusis; foliis decompositis:

Joliolis linear.ibus, basi confluentibus; involucro unicersali
subpołyphyllo; fructibus canescentibus.

Łodyga tęga, u góry gałęzista; pochwy podługowate,
tępe; liście dwa razy złożone: listki równowązkie, u spoda
zrosłę; pokrywa ogólną niewielo-listkowa; owoce włoskami
drobnemi pokryte. Rośnie na Podolu. Besser.

5. Zebrzyca Kopr łeśny, S$. Hippomarathrum: eaule sim
u
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plici, superne nudo; foliis bipinnatis, glaucis: foliolis tia
nearibus, Sfidis, acutiusculis; inwolucellis monophyłlis;

pełriformibus.
Łodyga ;łokciowa, równie iak cała roślina modra, ti

góry poohwami tylko bez liści opatrzona, liście dwa razy
pierzaste, modre; listki równowązkie, Śwrębne, zaostrzone;
pokrywki iednolistkowe, w kształcie kubka baldaszek obey—
muiące; kwiaty biąłe; owoce brunatnawe, iuż równe, iuż
5 żebrami opatrzone. Rośnie na Podolu. Besser. Jacąq. Fl.

. austr. tab. 135.
6. Zebrzyca pogięta. Ś. tortuosum: caule sublignoso,

striato, ramoso, nodożo; foliis bipinnatis, rigidiusculis ,
abbreviatis : foliolis linearibus, acuminatis; umbellis suba-
xillaribus. ć

Łodyga tęga, iakby drzewiasta, porysowana, kolanko=
wata; liście dwa razy pierzaste, skrócone: listki równo-
wązkie, kończate; baldaszki kątowe. Rośnie na Ukrainiei
Podolu. Besser.

152. SNITKA , S/ISON,

1: Snitka pospolita, $. Podagraria: caule sulcato, ra
 moso; fołiis 2-3ternatis: foliolis obłongis, serratis, basi
źnaequalibus, inferioribus binatis. gli 2

Łodyga łokciowa, prosta, bruzdowana, gładka; liście
2-Śrazy troiste; listki podłagowate, piłkowane, u spodu
nierówne, dolne podwóyne. Rośnie w ogrodach i lasach.
Flor. dan. tab. 670. s

Ł

153. Kurs, Cena.

1. Kmin pospolity, €. Carvi: foliis bipinnatis, glabrisz
_foliolis infimis decussatis; floribus albis.

_ Bodyga prosta, kątowata, gałęzista; liście dwa razy
pierzaste: listki pierzasto-dzielne, dolne przy nerwie ogól--
nym krzyżowo-ułożone; kwiaty białe. Rośnie na łąkach
suchych i dziedzińcach. For. dan. żab. 4094.

154. KNiprum, Gwrpivat.

1. Knidium łąkowe, C. Silans: caule angulało; foliis
supradecompositis: folialis pinnatifidis, łaciniis remotiuscu—
lis, nervosis, subcanalicułatis, cuspidatis; involucro ob
sołeto.

Łodyga łokciowa i wyższa, kątowata, bruzdowana; li-
ście Zrazy złożone: listki górne połączone, pierzasto-dzielne,

- podziałki oddalone, lancetowate, nerwiste, cokolwiek na
nerwie zgięte, ostro-kończate; pokrywy mało znaczne;
kwiaty żółte, Rośnie na łąkach. Jacg. FI. austr. t, 15.

4
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155. PRzEwŁOkA ; OzN4NTIR.

1. Przewłola dęta, Qe. fistulosa: stołonifera; caule f-stuloso, simplici; foliis: radicalibus bipinnatis : Joliolispłanis, cuneatis, lobatis: caulinis pinnatis, filiformibus.Rozłogi od korzeni wszlamie błotnym rozesłane;' łodygaprosta, dęta; liście: dolne dwa razy pierzaste,lisiki płaskie,klinowate, klapowate: łodygowe pierzasie, nitkowate; po-krywa ogólna iednoliścia lub żadna, szczególna z wielulistków krótkich złożona. Rośnie nad wodami na brzegachbłotnistych. 74. dan. tab. 846. J2. Przewłoka Giersz, Oe. Phellandrinm: caużłe ramoso,fstuloso , sułcato ; foliis sub-Jpinnatis: foliolisdirarica-tis, ovatis, inciso-dentatis ; pedunculis axillaribus; invo-lucro nułlo. : R AŁodyga dęta, gałęzista, rozłożysta; liście wielokrotniepierzaste: listki rozłożyste, iaiowate, nacięto-ząbkowane;baldaszki naprzeciwlistne; kwiaty białe. Rośnie w rowachi nad wodami. Z7. dan. tab. 1454.

156. Piernuszka, Aprvx.

1. Pietruszka Selera „ A. graveolens: caułe erecto , sul-cafo, ramoso ; foliis pinnatis: foliolis caulinis cuneifor-mibus, inesis ; umbellis lateralibus subsessilibus.Łodyga łokciowa i wyższa, prosta, brózdowana, gałę-zista; liście dwa Tazy „pierzaste: listki klinowate, nacięte,gładkie, lśniące się; baldaszki międzylistne prawie bezszy—„pułkowe. Rośnie uad wodami w okolicach Grodna (Gili-bert) i na Wołyniu i Podolu. Besser.
2. Pietruszka pospołzta, A. Petroselinum: caułeerecio,angulato, ramoso ; foliis decompositis, lucidis: foliolisinferioribus osało-cuneatis, 3fido-dentatis, superzoribusłanceolatis, integriusculis ; źnwołucellis filiformibus.Łodyga 2łokciowa, prosta, kątowata, gałęzista; liściedwa razy złożone, lśniące: listki dolne iaiowo-klinowate,głęboko-Szębe > górne lancetowate, prawie całe; pokrywkinitkowate. oŚliną poczaątkowie obca, we wszystkich o-grodach Pospolita. Pienck, of. t. 218, ź

157. ŚWINiak, Mzvw.

1. Swiniak różnoliści, M. heterophyllum: caulediffuso,ramosissimo; folii: radicalibus pinnatis, feliolis subro-żundis, cuneatis, inciso-lobatis„ serratis: caulinis lineari-filiformibus ; inwolucro nulło.
Łodyga iłokciowa , słaba, nitkowata, gałęzista; liście:korzeniowepierzaste, listki okrągławo-klinowate, nacięto-

15
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xklapowate, piłkowane: łodygowe równowązko-nitkowate;
baldaszki nagie o 6 promieniach; baldaszki szczególne po-
krywkami szczecińowatemi opatrzone. Rośnie na polach
piasczystych około Grodna (Gilibert). Jacqu. Hort. vind.
tab. 198. ;

2. ŚSwiniak Kopr włoski, M. Foeniculum: caułe su-
perne ramoso; foliis biternatis: foliolis lineari faliformi—
bus, głaucis, pinnatifido-trifidis; involucellis nullis.

Łodyga u góry gałęzista; liście dwa razy troiste: listki
równowązko-nitkowate, modrawe, pierzasto-dzielno-3wrę-
bne; pokrywki żadne. Roślina z południowey Europy, w o-
grodach dosyć często uprawiana. Jacqu. Hort. vind. tab.
*3a. dnethum segełum Lin.

158. KoLANDRA, CozravDRVx.

1. Kolandra zwyczayna, C. sativum: foliis decomposi-
tis, nitidis: foliolis linearibus, obiusiusculis; fructibus
głlobosis.

Łodyga prosta, kresowata, gałęzista; liście dwa razy
złożone, lśniące; listki wązkie; ziarna kulisto-okrągłe. Ro
ślina z południowey Europy. Ze wszystkich swych części
odraźliwą wonię Wwydaie. Sturm, Fl, germ. fasc. 3.

159. ORLIKOWIEC, S/LER.

1. Orlikowiec orlikoliści, S$. aquilegifolium: foliis de—
composźlis, nitidis: foliolis subrotundis, obtuse lobatis,
crenatis , glaucescentibus; umsbellis decoloribus; involucro
utroque nullo.

Łodyga obła, a-3łokciowa, kresowata, modrawa po-
Źnićy czerwonawa; liście dwa razy złożone, lśniące: listki
okrągławe, tępo-klapowate, karbowane; baldaszki bezfar-
bne; pokrywy żadne albo niewielo-liście; nasiona poryso-
wane, 4ma skrzydełkami opatrzone. Rośnie w okolicach
Grodna (Gilibert).

ł 160. SzarEń, Cicvra.

1. Szałeń iadowity, ©. virosa: caule tereti ; foliis 3pin-
natis: foliolis subternis, lanceołatis, acutis, serratis;
umbellis oppositifoliis; involucellis lineari-setaceis.

Korzeń gruby, wewnątrz komórkowaty; łodyga gruba,
łokciowa lub wyższa, brózdowana; liście trzy razy pie-
rzaste: listki troiste, lancetowate, ostre, piłkowane; bal-
daszki naprzeciwliście, u spodu czerwonawe; pokrywki
równowązko-szczecinowate; kwiatybiałe, iednokształtne. Ro-
Śnie na mieyscach wilgotnych. Fl. dan. tab. 208.



 

ri5

161. MoRbowNik, AETAUSA.

1. Mordownik pospolity, Ae. Cynapiam: łodyga gładka,
nieco kresowaia, gałęzista; liście gładkie, ciemno-zielone,
dwa razy pierzaste: listki pierzasto-dzielne, zbiegaiące ; bal--
daszki długo-szypułkowate, płaskie; pokrywki równową-
zko-lancetowate, otwarte; kwiaty białe; nasiona iaiowate,
porysowane. Rośnie wszędzie w ogrodach i między zbo-
żem. „Me. elata Hofm. różni się wysokością i promieniami iako
i szypułkami szczególnemi krótszemi. Rośnie na Wołyniu
i Podolu. Besser,

162. ZEBRowIEC, PŁEUROSPERNUM.

X; Żebrowiec austryacki, P. austriacum: foliis bipin-
natis: foliolis alterne pinnatifidis, ovatis, incisis; caule

Jistuloso , sułcato; involucrofoliaceo. NA:

Łodyga poiedyncza, prosta, łokciowa i wyższa; liście:
korzeniowe obszerne, wielokrotnie-pierzaste: łodygowe bez
ogonkowe; listki naprzemian pierzasto-dzielne, iaiowate,
naciętez pokrywa liściowata; baldaszek wierzchołkowy o
wielu promieniach, kwiaty białe. Rośnie na Wołyniu i
Podolu. Jacqu. Flor. austr. tab. 151. i

163. . . . . THYsSsELIUM.

za ws palustre: caule sulcato,ramoso;foliis ternato-
supra-decompositis, erectiuscuło-flaccidis: foliolis opposi-
%is, pinnatifidis: lacinulis lanceolato-linearibus 5 albido-
mucronatis.

Korzeń gruby, wrzecionowaty; nieco podzielony; łodyga
ałokciowa, bruzdowana, gałęzista; *liście obszerne, troisto-
Śrazy złożone: listki naprzeciwległe, pierzasto-dzielne: po-
działki lancetowato-równowązkie, biało-sztyłetowate; bal-
daszki obszerne, płaskie; szypułki ostro-szorstkie; pokry-
wa wieloliścia: listki lancetowate; kwiaty białe; ze wszyst-
ich części przerwanych sok mleczny płynie. Rośnie nad

wodami. Flor. dan. żab. 253. Selinum pałustre Lin. Th.
SchiwerekiiBesser., różni się od poprzedzaiącego gatunku:

3007 84 u spodu szorstką, niższą; liśćmi szerokiemi, podział-
kami Jiścibardzićy oddalonemi, równoległemi, węższemi,
typemi; pokrywkami wyższemi, krótszemi; czasem kwi-
tnienia poźnieyszym.

164. WŁoczypŁo, C4vcaLts.

1. ZF?oczydło marchwiowate, C. daucoides: caułe $im=
pliciter bifido; eaginis piłosis; foliis bipinnatzfidis: laci-
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nulis abbreviatis„ acutiuseulis; umbellis oligocarpis, bi-
fidis; involuecro nułlo. ń iŁodyga rozłożysta, dwudzielna, kaątowata, porysowana,
włosami naieżona; liście 2 razy pierzasto-dzielne: podziałki
krótkie, zaostrzone; pochwy włosiste; baldaszki nie wielo-
ziarne; nasiona podługowate, kolcami haczystemi z rzadka
pokryte. Rośnie na polach, w okolicach Krzemieńca. Bess.
Jacq. Fl. austr. t. 15 2 3

r

165. MaRcniEw, Davcvs.

1. Marchiew dzika, D. Carota: hispidus: foliis pin
natis, opacis: fołliolis pinnatifidis, łaciniis lanceołatis,
cuspidatis; involucro utroque umbellam subaequanie; a-
cułeis rectis, latitudinem fructus aequantibus.

Łodyga prosta, 2łokciowa, włosami naieżona; liście
ćme, Śrazy pierzaste: listki pierzasto-dzielne, podziałki.
lancetowate, ostro-kończate; spód ogonków liściowych ner-
wisty; baldaszki kwitnące, płaskie, poźnićy wklęsłe; po-
krywy baldaszkom wyrównywaiące; kwiaty białawe; kolce
proste, szerokości owocu. Rośnie w zaroślach i na łąkach
suchych. FI. dan. t. 723. Marchiew ogrodowa iest odmianą
tego gatunku.

66501 1%  ToRTZES.

e
A+ + + : « . . T. Anthriscus: sźrigosa; caule erecto, ra-

, 720805foliis dipinnatis: foliolis oblongis, inciso-serratis,
terminali elongato; involucris maximis. :

Łodyga zgrzebłowata, 14łokciowa, brózdowana; liście
2 razy pierzaste: listki podługowate, nacinano-piłkowane,
wierzchołkowe dłagie; baldaszki proste, o wiela promie-
niach włosistych, baldaszki szczególne gęste, gładkie; po-
krywy bardzo małe; kwiaty białe albo czerwonawe; owoc
mały, iaiowaty, szczecinami, o końcach fioletowych, na-.
stroszony. Rośnie na Podolu. Besser. Jacqu. Flor. austr.
tab. 26.

2 + 2 + » + « TT. arvensis: scabraz caułe di/fuso, ra-moso; foliis bipinnatis: foliolis ovatis, inciso-pinnatifi-
dis, serratis 7 ertremo elongato; inevolucro nulło.

Szorsika; łodyga gałęzista, rozpierzchła; liście 2 razy
pierzaste: listki iaiowate, nacinano-pierzasto-dzielne, pił-
kowatle, wierzchołkowe dłrgie; pokryw braknie; baldaszek
Śdzielny; baldaszki szczególne półkuliste, skupione, o po-
krywkach 7listnych, szydłowatych; kwiaty białe; nasiona,«
zewnętrzne naieżone kolcami członkowatemi, wewnętrzne
zaś szorstkie tylko. Rośnie na Podolu. Besser.

*+ +... . T. ucranica: caule aspero, erecto, dicho-
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tomo; foliis bipinnatifidis, laciniis lineari-lanceolatis,
argute-serratis; involucro połyphylło , membranaceo; invo-
lucellis umbellulas subaequantibus.

Łodyga iłokciowa, szorstka, prosto-stoijąca, 2dzielna;
liście 2 razy pierzasto-dzielne: podziałki równowązko- lan-
cetowate, ostro-piłkowane; pokrywa błonkowata, wieloli-
Ścia, pokrywki baldaszkom wyrównywaiące. Rośnie na U-
krainie. Besser.

167. OLEŚNIK, ATuAMANTA.

1 Oleśnik górny, A. Libanotis: caułe sułcato; foliis bi-
pinnatifidis: foliolis inciso-pinnatifidis, infimis decussa-
£is; laciniis lanceolatis.

Łodyga kątowata, brózdowana, kosmata, gałęzista; li-
Ście 2 razy pierzasto-dzielne: listki nacięto-pierzasto-dzie|--
ne, dolne krzyżowe: podziałki lancetowate; baldaszki gę-
ste, półkuliste; kwiaty białawe; nasiona kosmate. Rośnie
na łąkach suchych 1 w zaroślach. Jacqu. Flor. austr.
tab. 39a.

168. ŁoNNik, Buzow,

1. Łonnik goryszoliści, B. peucedanifolins: caułe gła-
bro, folioso; *aginis truncalis, rigidis; foliis Sternatis:foliolis linearibus, elongatis, strictis; umbellis terminali-
bus multifidis; involucellis connatis. DK

Łodyga gładka, listna, tęga; liście 3 razy troiste: li-
stki równowązkie, długie, wyprężone; baldaszki wierz-chołkowe wielo-dzielne; pokrywki zrosłe. Rośnie na Po-dolu. Besser.  Sese/i peucedanifolium. Bess. ;

169. MaRcnzwNik, MyRnuis,

, 1+ Marchewnik wonny, M. arvmatica: caule inferne
hirto , geniculis turgidis; foliis ternatis, subbipinnatis,irsutiuscalis: foliolis basi inaequalibus, oblongis, serra-
$%8; inmwvolucris subnullis; involucellis pentaphyllis, cilia-
tia , reflexis ; stylis persistentibus.

Łodygą 2łokciowa, okrągła, porysowana u góry gład-
"a, przy nasadzie kosmata, czerwono- plamista; liście tro-
iste, prawie 2 razy pierzaste: listki iaiowato-podługowate,
u spodu nie równe, piłkowane; pokrywy żadne lub nie-

wielo-liście; pokrywki Ślistkowe, rząsowate, odgięte; kwia-ty białe; owoce słupkami zakończone. Rośnie w zaro-ślach. Jacą. Flor. austr. t. 450.
2. Marchewnik kudłaty, M. hirsuta: caule hirto; 4folirsternato-decompositis „ nudiusculis: foliolis cordato-ovatis,  
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aculis, pinnatifidis: laciniis oblongis, pinnatifidis, inciso-
serratis, ciliatis; involucellis głabriusculis, reflexis; stylis
divaricalis. ;

„Łodyga łokciowa, próżna, na kolankach zgrubiała, czer-
wonawa, włosami białemi otoczona, un spodu szorstko-wło-
sista, u góry gładka; liście 2razy troiste, szerokie: lislki
pierzasto-dzielne, nacięto-piłkowane, rząsowale, pod spodem
na nerwach kosmate; pokrywki odgięte, iaiowate, rząsówatez
owoce słupkami krótkiemi, rozłożystemi zakończone. Ro-
śnie w zaroślach wilgotnych nad Niewiażą. Jacq. Fl. austr.
żab. 148.

3. Marchewnik bulwowaty, M. tuberosa: radice tubero-
sa; caule maculato, inferne hirto, superne głabro, geni-
culis tumidis; fołiis supra decompositis, głabriusculis:

Joliolis linearibus, muliifidis; involucellis glabris, cuspi-
datis.
Korzeń bulwowyz łodyga ałokciowa, równa, brunatno-

plamista, od korzenia 2-3międzykolanka włosami naieżone,
wyżey gładka, na kolankach nabrzmiała; liście Zrazy zło-
Żone, z góry gładkie, podspodem, na nerwach i ogonkach,
włosami z rzadka pokryte: listki równowązkie, wielodziel-

ne; pokrywki gładkie, szydłowate. Rośnie wszędzie w o-
grodach i na pastwiskach. Jacq. Fl. austr. tab. 63.

4. Marchewnik pochyły, M. temula: caule aspero, ma-
culato, geniculis tumidis; foliis subbipinnatis, utrinque
hirsutiusculis: foliolis ovato-oblongis, źneisis, denticula-
tis; involucellis-reflexis, ciliatis; umbellis nubilibus, cer-
nuis. h

Łodyga szorstka, iłokciowa, porysowana, czerwona,
plamista, przy nasadzie liści zgrubiała; liście 2razy pierza-
ste, z obu stron szorstko-włosiste: listki iaiowato-podługo-
wate, nacinane, ząbkowane; pokrywki lancetowate, po
brzegach i na grzbiecie szorstkie, odgięte; baldaszki przed
rozkwitnieniem zwisłe; kwiaty białe. Rośnie w ogrodach
i około płotów. Jacq. Fl. austr. tab. 65. -

170. TRZEBULA, CH4EROPRYLLUM.

1. Trzebuła ogrodowa, Ch. sativum: caułe glabro, fo=
łiis tripartito-decompositis: foliolis ovatis, pinnatifidis:
łaciniis obtusiusculisz pedunculis axillaribus, ternis, pu-
bescentibus. ć

Łodyga gładka, gałęzista; liście 2razy pierzaste; dolne
Śrazy pierzaste, długo-ogonkowe: listki iaiowate, pierzasto-
dzielne, podziałki tępe; baldaszki 3-4promieniowe, u spodu
kosmate, międzylistne lub wierzchołkowe; pokrywa o; po-
krywki połowiczne, ostre; kwiaty foremne, białe; nasiona
lancetowate z dziobemkrótkim. Roślina z południowćy Eu-

ź
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ropy; w ogrodacli pod nazwiskiem Kierblu iest znaioma, Jacą:
Klor. austr. tab. 390. ;

2. Trzebuła leśna, Ch. sylvestre: caułe sułcato, stria=
to, głabro, geniculis tumidiusculis; foliis tripartito-de-
compositis: foliolis ovatis, pinnatzfidis: lacinulis oblongis,
obtusiusculis, extremis elongatis; umbellis iterminalibus;
pedunculis glabris.

:Łodyga iąłokciowa, brózdowana, porysowana, gładka,
kolanka nabrzmiałe; liście Jraay pierzaste: listki iaiowate,
pierzasto-dzielne, podziałki podługowate, tępe, wierzchoł-
kowe długie; baldaszki wierzchołkowe; szypułki gładkie;
pokrywki iaiowate, rząsowate, włosami tęgiemi pokryte ;
kwiaty białe; nasiona gładkie, lśniące się. Rośnie w ogro-
dach i zaroślach. Jacq. Flor. austr. tab. 149.

171. CZECHRZYCA, ANTARISCUS.

1. Czechrzyca pospolita, A. vulgaris: caułe laevi; foliis
ternato-decompositis : foliolis pinnatifidis, lacinulis obtu-
sis, petiolis piłosis; umbellis oppositifoliis; fructibus 0-
rvało-conicis.

, Łodyga prosta, równa, gładka; liście Srazy pierzaste:
listki iaiowate, pierzaste-dzielne, podziałki tępe; ogonki
włosiste ; baldaszki boczne lub wierzchołkowe, 5promienio-
we; pokrywa o; pokrywki małe, iaiowate; kwiaty foremne,białe; owoce iaiowato-koniczne. Rośnie w ogrodach i o«
koło płotów. Jacq. Fl. austr. tab. 154.

172. POTOCZNIK, SIruw.

1. Połocznik szerokoliści, $. latifolium: caułe angułatoz
foliis: submersis bipinnatifidis: foliolis infimis decussalis,

SK at acuminatis; emersis pinnatis: foliolis lanceo-
latis, asi inqequalibus , arguie serrulatis; umbellis terminalibizs,

Łodygagałęzista, kątowata, rówkowata; liście: zanu-
rzone 2razy pierzasto-dzielne: listki dolne krzyżowe, pie-rzasto-dzielne, kończate; liście nadwodne pierzaste: listkilancetowate, u spodu nie równe, ostro-piłkowane; baldaszkiwierzchołkowe, Rośnie w wodach mniey głębokich i naieyscach wilgotnych, Jacq. Fl. austr. tab. 66. Drepano-
hyllum palustre Hof. r ,
2. Potocznik lancetowaty, S$. lancifolium: caule tereti,strieto, ramoso; foliis: radźcalibus subsimplicibus, corda-

ts: inferioribus pińnatis: superioribus ternatis: foliolisomnibus lanceolatis, argute serratis, acuminatis; fructuum.costis tenuzbus, *
Łodyga okrągła, prosto-stoiąca, gałęzista; liście: ko- .
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rzeniowe sercowate; dolne pierzaste; górne troiste: listki
wszystkie lancetowate, ostro-piłkowane, kończate; żebra
cieńkie. Rośnie na Wołyniu i Ukrainie. Besser.

3. Potocznik wązkołiści, S$. angustifolium: caułe tereti,

erecto; foliis pinnatis: foliolis, incisis inaequaliter serra-
tis; umóellis pedunculatis, oppositifoliis; involucro folia-
ceo, subpinnatifido.

Łodyga okrągła, wzniesiona; liście pierzaste: listki na-
cięte, nierówno piłkowane; baldaszki szypułkowate, naprze-
ciwliście; pokrywa liściowata, pierzasto-dziefia; kielich
mały; płatki białe. Rośnie nad wodami. F/. dan. t. 67.

4. Potocznik sierzpowaty, S. Falcaria: caulłe striato;

ramis divergentibus; foliis decursive pinnatis, glaucescen-
tibus: foliolis lineari lanceołatis, argute serrułatis; invo-
łucris subułatis.

Łodyga łokciowa, gałęzista, porysowana; gałęzie roz-
warte: liście korzeniowe troiste, poiedyncze lub niefore-
mnie pierzasto-dzielne, modre: listki równowązko-lanceto-
wate, ostro-piłkowane; pokrywy szydłowate; kwiaty białej
nasiona małe, gładkie, Światło-brunatue. Rośnie na polach
w okolicach Grodna (Gilibert) i na Wołyniu i Podolu. Bess.
DrepanophyllumHofman.

173. PIETRASZNIK, Cowrun.

1. Pietrasznik plamisty, C. maculatum: caułe głaberri-
mo, macułato; foliis Spinnatis: foliolis lanceolatis, pin-
natifidis; involuero utroque połyphyllo. :

Łodyga ałokciowa, gałęzista, czerwono-plamista; liście
Śrazy pierzaste: listki lancetowate, pierzasto dzielne; po-
krywy i pokrywki wielolistkowe; kwiaty białe. Rośnie

w ogrodach i na polach. Jacq. Fl. austr. tab. 156.

174. LuBIŚNIK, ŁLIGUSTICUM.

+. 4. Lubiśnik lśniący, L. Levisticum: caule tereti, stria-

to; foliis ternato-decompositis: foliolis oboratis, cuneatis,

inciso-dentatis, lucidis, subcoriaceis. :
Łodyga 2-3łokciowa, obła, porysowana; liście troisto

dwa razy złożone: listki przewrotno iaiowate, klinowate,

, głęboko-ząbkowane, lśniące skórkowate; baldaszki wierz-
chołkowe, niewielkie; kwiaty żółte. Rośnie na Podolu.
Besser.

2. Lubiśnik biały, L. Cervaria: caułe simpłiciuscuło ;

;foliis biternatis, rigidiusculis, mitidis : foliolis ovatis, sub-

sessilibus , mucronato-dentatis , inferioribus basi pinnati-

fidis, laciniis reflexis.
Łodyga 1-2łokciowa, niedzielna; liście 2razy troiste,
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tęgie, lśniące się: listki iaiowate, krótko-ogonkowe lub bez-ogonkowe, ostrokończato -ząbkowane, dolne u spodu głę-boko nacięte; podziałki odchylone; kwiaty białe zewnątrz
czerwonawe. Rośnie wszędzie w lasach. F/or, Austr. tab.69. Selinum Scop.

175. OLSZENIEC, Szziycw.

1: Olszeniec rozwarty, S$. Oreoselinum: caule tereti;foliis tripinnatis, petiolis refractis: foliolis remotis , ova-tis, inciso-pinnatifidis, divaricatis „ nitidis; inwolucris re-Jłexis. l
Łodyga obła, pełna, 1jłokciowa; liście wielokrotniepierzaste, ogonki pod kątem prostym osadzone: listki od-ległe , iaiowate, nacięto-pierzasto-dzielne , lśniące się; po-Ywy wązko-lancetowate, odgięte; pokrywki liczne, we-wnętrzne bardzo krótkie; kwiaty czerwonawe; nasiona pła-skie, okrągłe lub podługowate, orysach 3 bladych, z brze-giem błonkowatym. Rośnie ,w zaroślach pagórkowatych.Jacqu. Flor. austr. tab. 68.

176. Gonrsz, Pzrvczbaxcx.

1. Gorysz lekarski, P. officinale: caułe tereti, ramoso;foliis quinquies-tripartitis: foliolis lineari-filiformibus,Jłacceidis; involucro caduco, oligophyllo.
Łodyga łokciowa lub wyższa, kresowała, miernie ga-ęzista; liście pięć razy-trzydzielne: listki drobne, wązkie,prawie nitkowate; pokrywa niewieloliścia, opadaiąca. Ro-Śnie w ogrodach opuszczonych około Grodna. Schkukr.Hand. tab. 63.
2. Gorysz rossyyski, P. ruthenicum: foliis 3ternatis:Joliolis linearibus, nervosis acuminatis, patentibus; ineolucro  sub_nullo ; fructibus oblongis, solidiusculis ; pedi-cellis łongitudine fructus.

. Liście 3 razy troiste: listki równowązkie, ostre, dłu-gie: pokrywy j pokrywki bardzo krótkie; owoce podługo-wale, pełne; szypułki szczególne długości owocu. Rośniena Podolu. Besser.
orysz piaskowy, P. arenarium: foliis ternato-de-*ompositis ;foliolislinearibus, obtusis, rigidiusculis, ab.-reciatis; źnvolucro universali subnullo.

., *odyga 2-3łokciowa, okrągła, cokolwiek porysowana;: liście troisto-dwa razy złożone: listki równowązkie, tępe,tęgie krótkie; pokrywa ogólna 1-2lisikowa: szczególnąBasaj lkowa » od baldaszka krótsza. Rośnie na Podola.

16



122

177. BaRszcz, ZfEnacLEV1t.

1. Barszcz pospolity, H. Sphondylium:foliis pinnatis,

bijugis, scabro-hirsutis, dentatis: foliolis łateralibus si-
nuatis, extremo trilobo, palmato, acutiusculo; floribus

«lbidis subdi/jormibus; fructibus glabriusculis.
Łodyga 2łokciowa, prosta, gałęzista, brózdowana, szor-

stka; liście troiste, albo o dwóch parach pierzaste, twar-
do-włosiste, ząbkowane: listki boczne buchtowane, wierz-
chołkowy 3klapowo-dłoniasty, zaostrzony; kwiaty białe,
promieniowe od środkowych znacznie większe; pokrywy i
pokrywki wielo-listkowe, opadaiące. Rośnie wszędzie na
łąkach. Schkuhr. Hand. t. 67.

2. Barszcz wążkoliści, H. angustifoliam: foliis decur-
sive pinnatis, subdecussatis, lanceolato-linearibus, subtus
asperis; fłoribus uniformibus „ wiridiuscułis; fructibus

głabris. , ć
Łodyga 2łokciowa, brózdowana, -szorstko-włosista; li-

Ście zbiegaiąco-pierzaste, prawie krzyżowe: listki równowąz-
kie, pod spodem szorstkie; kwiaty iednokształtne, zielono-
białawe. Rośnie w zaroślach i na łąkach. Jacq. F/. austr.
tab. 173.

3. Barszcz. sybirski, H. sibiricum: foliis pinnatis, bi-
jugis: foliolis remotiuscułis, sinuato-łobatis, obtusis, u-

trinque fructibusque obcordatis, glabris; fłoribus virenti-

bus, uniformibus.
Liście o dwóch parach pierzaste: listki oddalone, buch-

towano-klapowate, tępe, z obu stron równie iak i owoce
przewrotno-sercowate, gładkie; kwiaty iednokształtne, zie-
łonawe. Rośnie na Wołyniu i Podolu, Besser.

178. PASTERNAK, PASTINACA.

1. Pasternak pospolity, P. sativa: caule sułcato: foliis

_ pinnatis, nitidis, subtus pubescentibus: foliolis oblongis,

obtusis, erenato-dentatis, basi incisis, extremo trilobo.

Łodyga 2łokciowa lub wyższa, rówkowato-kątowała;
liście pierzaste: listki podługowate, karbowano-ząbkowane,
przy nasadzie Żdzielne, wierzchołkowy listek Śklapowy.

Rośnie na łąkach i w zaroślach. FF. dan. t. 1206.

2. Pasternak wonieiący, P. graveolens: caułe simplici,

sułcato, pubescente; fołliis pinnatis, incanis: foliolis ob-

łongis , obtusis, antice excisis, lobatis; ineolucellis di-

midiatis. :

Łodyga łokciowa i wyższa, brózdowana, omszonaz li-

ście pierzaste, włosisto-siwe: listki podługowate, z przodu

wycięte, klapowate; pokrywa 1-2listkowa, opadaiąca: po-



123

krywki krótkie, połowiczne. Rośnie na Wołyniu i Podolu.
Besser. Małabaila Hof.

5. Pasternak Kopr, P. Anethum: caułe simplici, tereti;
foliis decompositis, glabris, głaucis: foliolis lineari-fili-
formibus, integerrimis.

Łodyga prosta, gładka; liście wielokrotnie pierzaste,
gładkie, modre: listki równowązko-nitkowate; kwiaty żół-
te; nasiona spłaszczone. Roślina początkowie obca, we

, wszystkich ogrodach pospolita. „dnethum graveolens L.

179. ŁoczypŁo, FERUzLA.

1. Łoczydło leśne, F. sylvatica: foliżs supra decompo-
, sitis: foliołis setaceis, cuspidalis, inferioribus abbreria-

£is, appenaiculatis. |
Liście 3 razy złożone: listki prawie naprzeciwległe,

szczecinowate, ostro kończate, dolne krótkie, uszkowate;
nasiona przewrotno-iaiowate. Rośnie na Wołynia i Podolu.
Besser. ż

a. Łoczydło polne, F. campestris: foliis supra decom-
Positis: foliolis linearibus, elongatis, decussato-appendi-
cułatis, catillagineo-serrulatis. )
, Liście 3 razy złożone: listki równowazkie, długie, krzy-
Zowo-uszkowate, chrząstkowato-piłkowane. Rośnie na U-

krainie. Besser.

180. DziĘGIEL, ANGELICA.

1. Dzięgiel szerokoliści, A. Archangelica: caułe glabro,

tereti, striato; foliis bipinnatis: foliolis subcordatis, lo-
batis » argute-serratis, extremo triloboz floribus viridi-

€LS.

. Łodyga gruba, dęta, ałokciowa; liście obszerne, 2 razy
pierzaste: listki prawie sercowate, klapowate, ostro-ząbko-
wane, wierzchołkowy 3klapowy; baldaszki gęste, obszerne,
kuliste; pokrywa opadaiąca, kilko-liściowa; pokrywki 7-
Sliściowe; płatki biało-zielonawe. Rośnie w lasach wil-
gotaych. FI. dan. t. 206.

2. Dzięgiel pospolity, A. sytvestris: caule superne cano-
pubescente ; foliis bipinnatis: foliolis ovatis, acutis, ser-
ralis, basź subbilobis; floribus albidis.

Łodyga 2łokciowa i wyższa, kresowata, u góry siwo-
omszoną; liście 2 razy pierzaste: listki iaiowate, ostro-pił-
owane,u spodu 2klapowe; baldaszki gęste, szczególne

półkuliste; pokrywy Żadne albo 1-2listkowe, szczególne
= Żadne, abo listek szczecinowaty; kwiaty białawe; na-
ua szerokićm skrzydełkiem opasane. Rośnie wszędzie
w lasach cienistych. -
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3. Dzięgiel żółtawy, A. flavescens: caule sułcato su-
perne pubescente; foliis tripinnatis, asperis: foliolis ob-
łongis, argute-serratis, oblique in petiolum decurrentibus.

Łodyga brózdowana n góry omszona; liście 3 razy pie-
rzaste, szorstkie: listki podługowate, ostro-piłkowane, u-

>kośnie na ogonek zbiegaiące; baldaszki płaskie, szczególne
" zaś wypukłe; pokrywa iednolistkowa opadaiąca albo Żadna;
pokrywki z wielu listków szczecinowatych złożone od bal-
daszków krótsze; nasiona eliptyczne, JSżebrowe. Kwiaty
zielonawo-żółie. Rośnie na Wołynia i Podolu. Besser.

4. Dzięgieł łąkowy, A. pratensis: caułe sulcato, gla-
berrimo; foliis ternato-decompositis, subtus asperis: fo-
łiolis subdiwaricatis, cordato-ovatis, inaequaliter denta-
tisz floribus albidis. Ź Ę

Łodyga u spodu czerwonawa, 1-2łokciowa, niewielo-
listna, brózdowana; u góry kątowata; liście troisto-zło-
żone, pod spodem szorstkie: listki rozłożyste, sercowato-
laiowate, nierówno-ząbkowane, nie parzysty z przyległemi
zrosły; pokrywa żadna, pokrywki wielolistkowe, krótkie;
kwiaty białawe. Wreszcie do Dzięglu pospolitego podobna.
Rośnie ną Wołyniu i Podolu. Besser. /mperatoria palustris,
Besser.

5. Dzięgiel kątowaty, A. carvifolia; caule sńtłcata, a=
cutangulo; foliis ternato-decompositis: foliolis trifido-
pinnalis, oblongo-lanceolatis, albido „mucronatisz stylis
fructus reflexis,

Łodyga łokciowa, brózdowana, ostro-kątowata; liście
troisto-złożone: listki całe, Sdzielne, lub pierzasto-dzielne,
podługowato-lancetowate, biało-sztyletowate; baldaszki ge-
ste; pokrywy iednolistkowe; pokrywki o listkach wązkich,
5-10; kwiaty białawo-czerwonawe; słupki 2 razy od ko-
rony dłuższe, odgięte. Rośnie na polach około Grodna
(Gilibert) i na Wołyniu i Podolu, Bess. Jacqu. Flor. austr.
tab. 16.

181. STARODUB, JMPERATORIA.

1. Szarodub Miarz, |. Ostruthium: caule terefi, gła-
bro, simpliciuscuło; foliis ternato-pinnatis: foliolis late
ovałis, lobatis, basi inaequalibus, inciso serratisz vagi-
„ais amplis; floribus ałbidis.

Łodyga okrągła, gładka, prawie nie dzielna; liście tro-
isto-pierzaste: listki szeroko-iajowate, klapowate, u spodu
nie równe, głęboko piłkowane; pochwy obszerne; baldaszki
wierzchołkowe, płaskie; liście pokrywek nie liczne, szcze-
cinowate, , Rośnie na Kusi (Kluk). W. okolicach Wiekszń
nad Windawą, o znaydowaniu się ićy upewniano, i na do-
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wód korzenie aromatyczne tćy rośliny pokazywano. Schkukr.
Hand. t. j4.

A
182. BuciEŃ, L4SERPITIUM.

1. Bucień szerokoliści, L. latifolium: foliis bipinnatis,
nitidis, coriaceis: foliolis oblique cordatis, muceronato-
dentatis; alis fructuum cerispis.

Łodyga okrągła, kresowata; liście podwóyno-pierzaste,
lśniące się, skórkowate, listki ukośnie sercowate, sztyle-
towato-ząbkowane; baldaszki obszerne: baldaszki szczególne

gęste; pokrywy kończate, otwarie lub odgięte; pokrywki
podobne albo żadne. Rośnie w lasach. Jacqu. Flor. austr.
tab. 146. Ą

2. Bucień trzyklapowy, L. trilobum: fołliis triternatis,
glabris, - subtus pubescentibus: foliolis cordatis, trilobis,
mucronato-dentatis; involucro caduco.

, Liście 3 razy troiste, gładkie, pod spodem omszone:
listki sercowate, 3klapowe, sztylełowato-ząbkowane; po-
krywa opadaiąca. Rośnie w zaroślach pagórkowatych.

3. Bucień kosmaty, L. pruthenicum: caułe simplicius-
culo, angułato, pilis reflexisz foliis' ternato-decompositis,
subtus hirsutis: foliolis ovato-lancecłatis, pinnatfidis,

aciniis lanceolatis, cuspidatis, venosis;z involucris cilia-
tis, reflexis.

Łodyga prawie nie dzielna, kątowata, włosami odgię-
temi pokryta; liście troisto-2razy złożone, pod spodem
szorstko-włosiste: listki iaiowo-lancetowate, pierzasto-dziel--
ne, podziałki lancetowate, ostro-kończate; pokrywy rząso-
wate, odgięte. Rośnie w okolicach Grodna (Gilibert) i na
Wołyniu i Podolu. Besser. Jacq. Fl. auśtr. tab. 153.

183. MĄCZNIK, CzzwoPobrvx.

% Liście płaskie, kątowate.

,1- Mąeznik strzałkowaty, C. Bonus Henricus: fokiis
triangulari-hastatis, integerrimis, planis; spicis compo-
sitis, glomeratis, aphyllis, axillaribus' terminalibusque.

Łodygi prosto-stoiące, okrągłe, złokciowe i wyższe, u
spodu gałęziste, u góry nie dzielne, listne; liście tróyką-
tno-strzałkowate, zupeięie całe; kłosy kupkowato-wiecho-

wate, bezlistne. Rośnie w ogrodach. F/. dan. t. 539.
2.Mącznik tróykątno-liści, C. urbicum: foliis trian-
: tbus, subdentatis; racemis confertis, strictissimis;

seminibus laevibus.
Ą

dY wyprężona, nie dzielna lub gałęzista, kątowata,
Środkę PTJowina; liście tróykątne, podługowate, po

u ząbkowane, u góry całe; grona kątowe, gałęziste,
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razem wiechę bezlistną formuiące. Rośnie wszędzie w o-
grodach, i na polach guoynych. ZF dan. t. 1148.

5. Mącznik czerwony, C. rubrum: folits rhomboideo-
triangularibus, sinuato-dentatis, „basi produciis, racemis
erectis, compositis, foliosis.

Łodyga prosta, brózdowana, gładka; liście soczyste,
równoległoboczno-tróykątne, buchtowano-ząbkowane; gro-
na wzniesione, złożone, istne; kwiaty nakoniec czer-
wone. Rośnie w ogrodach blizko Grodna (Cilibert) i na
Wołynia i Podolu. Besser. FZ. dan. t. 1149.

4. Mącznik miurowy, C. murale: folits ovatis, basi
productis, nitidćs, acutis, dentatis; panicułis ramosis,
aphyllis.

Łodyga gałęzista, rozłożysta, zielona; liście iaiowate,
przy nasadzie 2kątne, lśniące się, ostre, ząbkowane; grona
prosto-stoiące, składane, bezlistne. Rośnie w ogrodach i
około płotów.

5. Mącznik biały, €. album: foliis rhkomboideo-ovatis,
erosis , postice iniegris; superioribus oblongis, integerri-
mis; racemis ramosis erectis, subaphyliis;seminibus laevibus.

Łodyga prosta, gałęzista; liście czworobocznie-iaiowate,
nieforemuie ząbkowane, u spodu całe; górne podługowate,
zupełnie całe; grona gałęziste, wzniesione, mało-lub bezli-
stne; nasion powłoka równa. Rośnie wszędzie w ogrodachi
na pólach uprawnych. -

6. Mącznikfigowoliści, C. ficifolium: foliis hastato-si-
nuatis, erosis, postice iniegris, superioribus oblongis,
zntegerrtmis; seminibus excavalo-punctatis.

Podobna do poprzedzającego gatunku, różni się farbą
bardziey zieloną, kątami gałęzi czerwonawemi, a miano-
wicie nasionami dołkowato-kropkowanemi. Rośnie na Wo-
łynia i Podolu. Bess. i

7: Mącznik kątowaty, €. hybridum: foliis eordatis, a-
cuminatis, angułato-dentatis; racemis panicułatis, aphyllis.

Łodyga prosta, gładka, gałęzista; liście sercowate, sze—
rokie, wcinano-kątowate; grona wiechowate „ bezlistne. Ro-
Śnie w ogrodach.

8. Mącznik modry, C. glaucum: feliis oblongis, sinuato-
repandis, subius głaucis; racemis głomeratis, aphyllis ;
caule di/fuso.

Łodyga pochyła lub leżąca; liście laiowato-podługowate,
buchtowano-obłączyste, pod spodem modre; grona główko-
wate, bezlistne. Rośnie w ogrodachi około płotów. Flor.
dan. tab. 1154.

9. Mącznik gronżasty, C. Botrys: foliis obłongis, si-
"nuatis,. racemisque viscidulis, villosis, summis spathulato-
łanceolatis, integerrimis; paniculis axillaribus > aphyllis.
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Łodyga wzniesiona, gałęzista, tęga, 6-8calowa, włoska-
mi krótkiemi osadzona; liście podobnież iak i łodyga wło-
siste, lipkie, wonieiące, podługowate, buchlowane: górne
łopatkowato-lancetowate, zupełnie całe;  wiechy kątowe,
bezlistne. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.

10. Mącznik wonieiący, C. foetidum: foliis oblongis,
sinuato-pinnatifidis, glabriusculis; paniculis axillaribus,
aphyllis, divaricatis.

Liście podługowate , buchtowane, pierzasto-dzielne, pra-
wie gładkie; wiechy kątowe , bezlistne, rozłożyste. Rośnie
na Ukrainie. Besser.

*R Liście płaskie, zupełnie całe.

"11. Mącznik mierzliwy, €. olidum: foliis rhombeo-ovatis,
żncano-pulverulentis; floribus glomerato-racemosis, axilła-
ribus; caulibus diffusis.

" Łodyga rozesłana; liście czworoboczno-iaiowate, pyłko-
wato-szare; kwiaty kupkowato-groniaste, międzylistne, lub
wierzchołkowe. Rośnie w ogrodach w okolicach Grodna
(Gilibert). Ch. Fulvaria Lin. Fl. dan. tab. 1152.

12. Mącznik wielosiarnowy, C. polyspermum: foliis 0-
eato-oblongis, obtusis, mucronatisz cymis axillaribus, a-

phyllis; caułe ramoso.
| Łodyga gałęzista; liście iaiowato-podługowate, tępe,
sztyletowate; podbaldaszki międzylistne, nagie. Rośnie w 0=
grodach. Fł. dan. tab. 1153.

184. SODNIK, S4ZSOLA.

1. Sodnik miotłowaty, S$. scoparia: foliis lineari-lan-
ceolatis, ciliatis: axillis pilosis; całycibus glomeratis:
dentibus acutis, basi demum diłatatis; caule herbaceo,

siricto, ramoso.
Łodyga 1-2łokciowa; gałęzie wzniesione; liście równo-

wązko-lancetowate, rząsowate, Światło-zielone: kąty włosi-
ste; kielichy skupione, o zębach ostrych, poźniey u spodu
rozszerzonych. Rośnie na Podolu i na Wołyniu. Besser.

2. Sodnik piaskowy, S$. arenaria: folits linearibus, pu-
bescentibus; całycibus lanatis, obtusis, axillaribus; caule

herbaceo, ascendente. ;

Łodyga zielna, u spodu leżąca; liście równowązkie,
omszone; kielichy międzylistne, tępe, wełuiste. Rośnie na

ołyniu. Besser.
8. Sodnik rozesłany, S. prostrata: foliis linearibus, in=

<ano-pilosis ; całycibus subternis, tomentosis, oborato-a-
łatis; caule sujjruticeoso.

włosisto-siwe; kielichy po3 osadzone, kutnerowate, prze-
Łodyga podkrzewiowa, rozesłana; liście równowązkie,.

34
8
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wrotno-iaiowate , skrzydełkowate. Rośnie na Podolu. Jacq.Flor. austr. tab. a94
4. Sodnik alkaliczny, S$. Kali: foliis carnosis, teretiu-sculis, apice spinosis, cauleque herbaceo aspero; całycibussubsolitariis , cołorato-alatis.
Łodyga xłokciowa i wyższa: tęga, gałęzista; gałęzierozłożyste; liście naprzemianległe, okrągławe, „soczyste,z góry rówkowate, pod spodem równie iak i łodyga wło-sami naieżone, kolcem twardym zakończone; kielichy poie-dyncze, listkiem błonkowatym, zafarbowanym otoczone; słupekdzielny. Rośnie na piaskach w okolicach Połongi, i na wzgór-kach piasczystych z tyłu ogrodu botanicznego, gdzie rośunata zdaie się bydź z ogrodu przeniesiona.

185. AMARANT, AwARANTRUS.

1. Amarant botwinkowaty, A. Blitum; glomerulis subaspicatis ; calycibus obtusis; foliis owatis > ręłtusis; cauletfjuso; floribus triandris. >
Łodyga gałęzista, rozesłana lub pochyła; liście iaiowate,tępe, wgięte; kwiaty główkowato-kłosiste, Spręcikowe;kielichy tępe. Rośnie na gruntach uprawnych,
2. Amarant zwisły, A. caudatus: glłomerulis densis,spicatis, spicis decompositis, pendulis, rubris; foliis ub-lomgis; floribus pentandris.
Łodyga łokciowa i wyższa, kupki gęsty kłos formuiącezkłosy złożone, zwisłe, czerwone; liście podługowate. Ro+ślina obca w ogrodach wieyskich sama się zasiewa,

186. Sronysz, ZERNIARIA4.

1. Sporysz pospolity, H. vulgaris: cau/e prostrato; fo-łiis oblongis, glabris, ciliatis v. hirsutisz głomerulis axil-łaribus, multifloris.
Łodyga delikatna, po ziemi rozesłana; liście drobne, po-długowate, gładkie, rząsowate po brzegach, alboli też całekosmate; kwiaty drobne, zielono-żółliawe, w kupki między-listne wielokwiatowe ułożone. Rośnie wszędzie na polach.HL dan. t. 529. H. glabra et hirsuta. L. U nas pospoli-cie z liśćmi gładkiemi tylko się postrzega.
2. Sporysz siwy, H. incana: caule su/fruticoso, prostra-źo , foliisque spathulato-lanceolatis, incano-hirsutis; fasciculis florum axillaribus, całycibusque hispidis.
Łodyżki rozesłane, prawie drzewiaste; liście łopatkowato-lancetowate, równie iak łodyga włosisto- siwe; wiązki kwia-"tów międzylistne; kielichy włosami naieżone. Rośnie na(Wołyniu i Podoln. Besser.
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187. Wiąz, Urwvs.

1. Wiąz pospolity, U. campestris: foliis basi inaequa-libus, oblongis , dupłicato-serratis ; Aoribus subsessilibus,głomeratis, pentandris ; fructibus głabris,
Drzewo wyniosłe; gałęzie cokolwiek kosmate; liście po-długowate, podwóyno-piłkowane, u spodu nie równe, po-Źniey szorstkie; kwiaty krótko szypułkowe, czerwonawe,skupione, 5-6pręcikowe; owoce gładkie. Rośnie w lasach. -zewo mą mianowicie w młodszych giętkie od wieśniaków nawięzy do sań , obręcze i t. d., używane.
2. FViąz korkowaty, U. suberosa:Joribus subsessilibus,głomeratis, tetrandris; cortice ramulorum suberoso, alato.Drzewo muieysze, z liści do poprzedzaiącego podobne;kwiaty krótko-szypułkowe, skupione, 4pręcikowe; kora,mianowicie gałęzi, gruba, popękana. Rośnie w lasach.5. IViąz Brzost, U. effusa: foliis basi inaequalibus, obłongis, duplicato-serratis; floribuspeduncułatis , congestis,Pentandris; fpuctibus ciliatis. ;

* Drzewo znacznćy wysokości, z liści do poprzedzaiącychPodobne; kwiaty długo-szypułkowe, 5-8 pręcikowe; owoceTząsowate. Rośnie wszędzie w lasach. U pospólstwa na-szego pod nazwiskiem Gabiny iest znaioma.

Rząp TnzysŁuvrkowy.

188. KALINA, /isuasvw.

1. Kalina Hordowina, V. Lantana:foliis inaequalitercordatis, oblongis, obtusis, ar$gute-serratis, supra stel-at0-pubescentibus , subtus rugoso-venosis, tomentosis; cy-mis ramosis, bracteatis.
Krzew 5-6łokciowy; liście nie równo-sercowate, po-ugowate, tępe, ostro-piłkowane, z górę włoskami gwia-zdzistemi pokryte, pod spodem pomarszczono-żyłowaie,utnerowate; podbaldaszki gałęziste, przysadkami opatrzone;ielich mały; korona biała, otwarta; iagody spłaszczone,vzerwone, poźnićy czarne. Rośnie na Wołyniu i Podolu.€sser. Jacg. Fl. austr. t. 344. ź
2. Kalina pospolita, V. Opalus: foliżs Ślobis, subcor-datis ; łobis acuminąto sdentatis; petiolis apice glandulo-*8, glabris; floribus cymosis, radiantibus.
Krzew 4-5łokciowy; liście Sklapowe: klapy kończato-zabkowane; ogonki przy nasadzie gruczołkowate, gładkie;Wiaty podbaldaszkowe, białe, promieniowe od innychksze, płonne; iagody czerwone. Rośnie w lasach wil-8olnych. "74 dan. i. 661. Odmiana ze wszystkiemi kwia-

zi
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tami płonnemi, /. O. sterile zwana, w ogrodach pod na-
zwiskiem boule de neżge znaioma.

189. Bez, S4wsucus.

1. Bez Hebd, S$. Ebulus: caułe herbaceo, sułcato; fo-
liis pinnatis, lanceolatis, serratis, basi głandwiosii, lae-

wibus; stipulis foliaceis; cymis Spartitis.
Łodyga Słokciowa, zielna, brózdowanaz liście pierza-

ste: listki lancetowate, piłkowane, przy nasadzie gruczoł-
kowate, równe; podbaldaszki Żdzielne, przysadkami listko-
watemi opatrżonóż kwiaty białe; iagody czarne. Rośnie
w okolicach Wilna i na Wołyniu i Podolu. Besser. Flor.
dan. tab. 1156.

2. Bez czarny, S$. nigra: caule arboreo; pinnulis ob-

longo-lanceolatis, serrulatis, utrinque glabria; cymis 5par-
titis, nudis; stipułis subnullis.

Łodyga drewna, 5-6łokciowa, rdzeniem obazernyńi wy-

pełniona; liście pierzaste: Katki podługowato-lancetowate,
piłkowane, z obu slron gładkie; podbaldaszki Śdzielne,

przysadkami dwiema szczecinowalemi opatrzone, albo na-
(gie. W ogrodach pospolita, na Wołynia zaś i Podolu
dziko rosnąca. FI. dan. t. 545. Odmiana z liśćmipierza-
sto-dzielnemi S. Zaciniata zwana, w a: często się
ntrzymuie.

3. Bes Eoralboiej; S. racemosa: caułe Edirewowniej fo-
łiis quinato-pinnatis, głabris: foliolis obłongis, acumi—

natis, serrulatis; panicula ovata, conferta, zudą,
Krzew 5-6łokciowy; liście pierzaste, Ślistkowe: listki

podługowate, kończate, piłkowane; wiecha iaiowata, sku-
piona, naga; kwiaty żółto-zielonawe ; iagody czerwone.

, Roślina z południowey Europy. W ogrodach pod nazwi-
skiem Bzu koralkowego utrzymuie się.

190. SuMAK, zvs.

1. Sumak perukowaty, Rh. Cotinus: foliis oboratis, in-
tegerrimis, glaberrimis; paniculae ramis post anthesin pi-
łosis; fłoribus dioecis.

Krzew 2-3łokciowy; liście przewrotno-iaiowate, całe,
zupełnie gładkie; przysadki wiechy po przekwitnieniu nit-
kowato-włosiste, od szypułek dłuższe; kwiaty rozdzielno-
płciowe. Rośnie na Podolu. Besser.

191. KŁOKÓCZKA, STAPNYLEA.

1. Kłokóezka pierzasta, S. pinnata: foliis pinnatis,
bijugis. RC
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Krzew 6-8łokciowy; liście pierzaste, Slistkowe, na-
przemianległe: listki iaiowate, piłkowane, ostre; grona
wierzchołkowe, złożone, zwisłe; kwiaty 2-3słupkowe,
dzwonkowate, białe, zewnątrz czerwonawe; torebki 2rzad-
ko 3, błonkowate, nadęte, nayczęścićy 2ziarnowe. Rośnie
na Wołyniu i Podolu. Besser.

192. BURAK, Bzra. %

1. Burak pospolity, B. vulgaris: radice carnosa; foliis
ovato-oblongis, undulatis, glabris; floribus spicato-glo—
meratis, bracteatis,

Korzeń gruby, soczysty, wrzecionowaty, 2letni; łodyga
prosta, gałęzista, gładka, rówkowana; liście: korzeniowe
szerokie, iaiowate, czerwonawe lub purpurowo-czerwone:
górne iaiowate, zaostrzone; kwiaty kupkowate, w kłosy
ułożone, przysadkami opatrzone. Gatunek  początkowie
obcy, we wszystkich ogrodach pospolity. 3

RzĄD CzTEROSŁUPKOWY.

193. DzIEWIĘCIORNIK, PARNASSIA.

1. Dziewięciornik pospolity, P. palustris: foliis radi-
ealibus cordatis: caulinis amplexicaulibus.

Łodyga delikatna iłokciowa, iednokwiatowaz liście: ko-
Tzeniowe sercowate: łodygowe, łodygę obeymuiące; kwiat
wielki, biały ; miodniki w ksztalcie łuszczek włoskowato-

podzielonych, raprzeciw płatków są osadzone; pomiędzy
miodnikami, pręciki naprzeciw działek kielicha, porządkiem
a znamieniowi nachylaiące się. Rośnie na mieyscach gli-

Riastych. Fl. dan. tab. 584.

Rząp PiĘCIOSŁUPKOWY.

194. Rosiczka, DRoSERA.

„ 1 Rosiczka okrągło-liścia, D. rotnndifolia: foliis or-
biculątis , lłomge petiołatisz petiolis pilosis; scapis rectis,
Jaolia triplo superantibus; seminibus arillatis.

Liście okrągławe, wklęsłe, w ogonek długi zwężone,
ze spoda gładkie, z wierzchu równie iak i ogonek gru-
czołkowato-włosiste; głąbiki proste, od liści trzy razy
me nasiona powłoką siatkowatą pokryte. Rośnie na

j nz A błotnistych i na suchych o gruncie torfowym.
* dan. t. 1028.

iż=poło długoliścia, D. longifolia: foliis spathu-
do on$isstme petiolatis; petiolis glabris; scapo ascen-

» Pauczfloro, folia paulo superante; seminibus nudis.
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Liście łopatkowate, dłago-ogonkowe; ogonki gładkie ;
gląbiki u spodu pochylone, nie wielo-kwiatowe, cokol-
wiek od liści dłuższe; nasiona nagie. Rośnie na roystach.

3. Rosiczka pośrednia, D. anglica: folzis spathulatis,
oblongo-lanceolatis; petiolis głabris, folia aequantibus;
scapo erecto, folia duplo superante; seminibus arillatis.

Liście łopatkowate, podługowato-lancetowate; ogonki
gładkie, liściom równe; głąbik prosty od liści 2 razy dłuż-
szy; nasiona powłoczyste. Rośnie wraz z poprzedzającym
gatunkiem.

195. ALDROWANDA, ALDROFANDA.

1. dldrowanda pęcherzykowata, A. vesiculosa: zatans;
foliis verticillatis, apice vesiculiferis, basi cunealtis, se-
toso-ciliatis; peduncułis uwnifloris, axillaribus.
+ Łodyżka zielna, delikatna, kilko-całowa, pływaiąca; li-

Ście drobne, w okółek ułożone, na wierzchu pęcherzyko-
wate, u spodu „klinowate, szczecinowato-rząsowate; szy-
pułki iednokwiatowe, międzylistne; kwiaty małe, białe.
Rośnie w wodach z wolna płynących, w dawnym kanale
Ogińskiego. :

196. ZawciĄG, Snasicz.

1. Zawciąg Gmelina, S$ Gmelini: fołliis ellipticis sub
tus mucronatis, scabriusculis ; scapo ramoso, pubescenie;
floribus dense congestis. ć ,

Liście eliptyczne, haczykiem pod spód zagiętym zakoń-
czone, gładkie; głąbik gałęzisty, cokolwiek włosami pokry-
ty; kwiaty gęsto skupione. Rośnie na Wołyniui Podolu.
Besser. -

2. Zawciąg miotłowaty,S. scoparia: foliis lanceolato-
, obłongis, obtusis, recurvato-mucronatis, margine cartilla-
gineo, undułato-erenułatć , scapoque ramoszssimo, erecto,
głaberrimis; floribus sparsis, secundis.

Liście gładkie, lancetowato-podługowate, tępe, zakrzy-
wiono-sztyletowate, brzeg chrząstkowato-falisty, karbowany;
głąbik prosty, gałęzisty, gładki; kwiaty rozrzucone, iedno-
stronne. Rośnie na Podolu. Besser.

3. Zawciąg szerokoliści, $. latifolia: foliis oblongis, ob-
tusis, mucronalis, undulatis, venosis, stellato-hispidiuscu-
lis; scapo ramosissimo, dijfuso, ramis hispidisz fłoribus
spicałis, secundźis. j

Liście podługowate, tępe, sztyletowate, faliste, żyło-
wate, gwiazdkowato włosami naieżone; głąbik gałęzisty,
chropawy; kwiaty kłosiste, iednostronne. Rośnie na Podolu.

ser.
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4. Zawciąg tatarski, S. tatarica: foliis oblongo-lanceo—
łatis, mucronatis, margine cartillagineo, renosis, głaber-

rimis; scapi ramis triquetris, glabris, di/ffusis; floribus
remotiuscułlis.

Liście podługowato-lancetowate, sztyletowate, żyłowate,
gładkie, z brzegiem błonkowatym: głąbików gałęzie tróygrania-
ste, gładkie, rozpierzchłe; kwiaty oddalone. Rośnie na Podolu.
Besser.

5. Zawciąg głowkowy, S$. Armeria: foliis lineartbus,
planis, obtusis, glabris; scapo tereti, głabriusculo; in-
wolucri foliolis erterioribus acutis.

Liście korzeniowe tęgie, nerwiste, gładkie, tępe, w o-
gonek rówkowaty zwężone; pokrywy listki zewnętrzne ostre;
głąbiki iłokciowe, proste, delikatne, nagie; kwiaty głów
kowate, fioletowe. Rośnie na piaskach około Niemna.
Śchkuhr. Hand. tab. 83.

197. LEN, Zryum.

1. Zen pospolity, L. usitatissimum: Aerbąaceum, annu—
um, erectum, glabrum; foliis lineari-lanceolatis, sparsis;

„paniculą corymbosa; całycibus margine merabranaceis, a-
cuminatis; petalis crenatis, calyce triplo longioribus.

Łodyga delikatna, prosta, gładka, roczna; liście roz-
rzucone, równowązko-lancetowate; wiecha baldaszkogrono-
wa; kielichy z brzegiem błonkowatym, kończate gładkie;
płatki karbowane, od kielicha Żrazy dłuższa. Roślina obca
powszechnie zasiewana.

2. Zen kosmaty, L. hirsutum: foliis łanceolatis, ner
*osis, alternis oppositisgque; caule calicibusque acutis,
villosis,

Trwały; iście lancetowate, nerwiste, naprzemian lub

naprzeciwległe; łodyga, równie iak kielichy ostre, włosi-
sta; kwiaty błękitne. Rośnie na Ukrainie. Bess. Jacg. Fl.
austr. tab. 34, . ;

3. Len austryacki, L. anstriacnm: perenne, glabrum,

<rectum; foliis lineari-lanceolatis, acutis, ereciiusculis;
ramis racemosis; pedunculis fructiferis reflexis; sepalis
obtusis; pełalis retusis.

Łodyga gładka, gałęzista, prosta; liście równowązko-
ancetowate, ostre, wzniesione; gałęzie groniaste; szypułki
owoc noszące odgięte; działki tępe; płatki wgięte czerwo-
nawe. Rośnie na Podoln. Besser. Jacq. Fl. austr. t. 418.

4, Len wązkoliści, L. tenuifolium: caulibus caespitosis,
erectis: foliis lineari-subulatis, głabriusculis, erectis; se

„pałis łańceolatis, acuminatis, glandułoso-ciliatis, capsu-
superantibus; petalis mucronatis (carneis). .
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Łodygi darniną wyrastaiące, wzniesione; liście równo<
wązko-szydłowate, gładkie, wzniesione; działki lancetowate,
kończate, gruczołkowato-rząsowate, od torebki dłuż-
sze; płatki sztyletowate,  cieliste. Rośnie na Podolu.
Besser. Jacq. Fl. austr. tab. 215.

5. Len żółty, L. flavum: caule basi sublignoso, angu-
lato; foliis omnibus oblongo-lanceołatis, obtusiuscułis,
eiridibus, basi biglandulosis, fłoribus corymbosis; sepalis
acuminatis, subserrułatis; petalis basi connatis.

Łodyga kątowata, u spodu drzewiasta; liście wszystkie
podługowato-lancetowate, tępawe, zielone, u spodu dwoma
gruczołkami opatrzone; kwiaty baldaszkogronowe; działki
kończate, piłkowane; płatki u spodu zrosłe, Rośnie na
Podolu. Besser.

6. Len biały, L. catharticum: caule annuo, superne
dichotómo, głabro; foliis oppositis, obovato-oblongis, a-
cutiusculis; sepalis acutis.. j

Łodyżki kilko-calowe, delikatne, pod wierzchem dwu-
dzielne, gładkie; liście naprzeciwległe, podłagowato-prze-
wrotno-iaiowate, cokolwiek ostre, działki ostre. Rośnie na
łąkachi na miedzach między zbożem. F7/. dan. t. 851.

Rząp WiĘLOosŁUuPKOWY.

198. Ukwap, MyosuRvs.

1. Ukwap drobny, M. minimus: łodyżka 2-3calowa; li-
Ście równowązkie, całe; szypułki iednokwiatowe, długości
liści; kwiaty żólto-zielone; osadnik nasion poźniey w kło-
sek walcowaty przedłużony. Rośnie na pastwiskach. F/or.
dan. tab. 406.

KLASSA VIL

SZEŚĆPRĘCIKOWA, ZIEXANDRIA.

1. Rząn JEDNOSŁUPKOWY, MoNOCYNIA.

* Kwiaty pochwami opatrzone, podowocowe.

199. Czosnek, Allium. Korona 6płatkowa, otwarta;
pręciki u spodu płatków osadzone: albe iednokształtne, albo

u spodu rozszerzone, albo dwoma ząbkami z boku opatrzonez
torebka 3komórkowa; zarodek odśrodkowy.

** Kwiaty pochwami opatrzone, nadowocowe.

200. Narcyz, Narcissus. Korona 6dzielna, otwarta, o-
toczka wgardzieli osadzona, rurkowata, o kraiu karbowa-
nym, ząbkowanym lub klapowatym; pręciki nie równe,
wrurce osadzone; znainie Sklapowe; torebka Skomórkowa.
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201. Snieguła, Galanthns. Okwiat podwóyny, obadwa
Spłatkowez wewnętrzny krótszy, o płatkach wyciętych;
pręciki krótkie, na osadniku osadzone; główek wierzchy
szczecinowate; torebka komórkowa; nasiona ze znaczkiem
błonkowatym.

+86: Kwiaty nagie, czyli bezpochwowe.

202. Sniedek, Ornithogalum. Korona 6płatkowa, ot-
warta; pręciki na osadniku, u spodu rozszerzone; torebka
komórkowa; zarodek osiowy. » 4

203. Liliia, Lilium. Korona dzwonkowata, 6dzielna,
foremna, podziałki u spodu rówkami miodnikowemi opa-
trzone; torebka o 6 brózdach; łuszczynki włoknami siatko-
watemi połączone; nasiona płaskie.

204. Tulipan, Tulipa: Korona Gpłatkowa, dzwonko-
wała, u spodu bezmiodnikowa;'znamie bezszyykowe; prę-
ciki na osadniku.

205. Korona, Fritillaria. Korona 6płatkowa, u spodu
dołkiem miodnikowym opatrzona ; nasiona spłaszczone, brze-
giem błonkowatym otoczone.

206. Łilżowiec, Hemerocallis. Korona 6dzielna, dzwonko=
wata; pręciki przy nasadzie korony osadzone, pochyłe; na-
siona kuliste. d

207. Hiacynt, Hyacinthus. Korona 6wrębna; foremna;
Pręciki w rurce osadzone; iaiecznik ma gruczołkami ozna-
czony; komórki torebek niewieloziarnowe.

208. Safirek, Muscari. Korona kulisto-iaiowata łab wal-
cowata, w gardzieli Ściągnięta; kray krótki 6zęby.

209. Scył/a, Ścillą. Korona otwarta, prawie kółkowa;
pręciki równe, u spodn z płatkami zrosłe; nasiona kuliste.
. 210. Paięcznica, Anthericum. Korona otwarta, opada-
iąca; pręciki nitkowate, na osadniku osadzone; słupek po-
chyły; brózdy iaiecznika miodnikowe.

211. Szparag, Asparagus. Korona 6dzielna, opadaiąca;
pręciki u spodu korony osadzone; główki u dołu wycięte;
lagoda Skomórkowa, niewieloziarnowa.

212. Konwalia, Convallaria. Korona Gdzielna, rurko-

wata; pręciki w rurce osadzone; iagoda nadkwialowa o ko-
mórkach niewieloziarnowych.

*ieE Kwiaty bezkoronne.
213. Szt, Juncus. Kwiaty plewowate; pręcików 3-63

znamiona 3,pierzaste; torebka Skomórkowa, wieloziarnowa.
„ 214. Luzula, Luzula. Organa kwiatu podobne iak w Si-

<le; torebka iednokómórkowa, 3łuszczynkowa, 3ziarnowa.
215. Ajer, Acorus. Kolba boczna. walcowata, cała kwia-
pokryta; kielich płatkowaty, Gdziałkowy; pręciki pod
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znamieniembezszyykowóm osadzone; torebka Gścienna, 3ko-
mórkowa.

*%*ieot Kwiaty kielichem i koroną opatrzone,

216. Berberys, Berberis. Kielich Gdziałkowy; korona
Gpłatikowa, płatki u spodu dwoma gruczołkami opatrzone;
pręciki po środku członkowate albo 2zębe; iagoda 2-3ziar-
nowa. r

217. Rozszad, Peplis. Kielich l2zęby; zęby na prze-
mian węższe; korona Gpłatkowa lub żadna, torebka-2ko-
mórkowa, wielo-ziarnowa. Ę

-RząpD TRzYSŁUPKOWY.

218. Zimowit, Colchicum. Korona 6dzielna, rurka długa,
z korzenia wychodząca; słupki nitkowate; torebki 3, zro-
słe; nasiona kuliste.

219. Grzężźnica, Schenzeria. Kielich płatkowaty, 6dział-
kowy; pręciki na osadniku; główki długie; torebki-3, na-
dęte, zrosłe, złuszczynkowe, iedno-ziarnowe.

220. Tofiełda, Tofielda. Kielich płatkowaty, Gdziałkowy,
kieliszkowaty, przysadkami opatrzony; pręciki działkom
przeciwległe; mieszki 3, wieloziarnowe.

221. Błotnica, Triglochin. Okwiat podwóyny: zewnę-
trzny i wewnętrzny Śdziałkowy; pręciki na działkach 0-
kwiatu osadzone; znamiona bezszyykowe, pierzaste; torebki
3, lub 6, połączone. ;

222. Czemierzyca, Veratrum. Kwiaty pomieszano-płcio-
we; kielich płatkowaty, G6działkowy, otwarty;- pręciki na
osadniku; torebki 3; nasiona skrzydłowate. ż

223. Szczaw, Rumex. Kielich 6działkowy: działki 3
wewnętrzne ziarno tróygraniaste okrywaią; znamiona pę-
zelkowate; zarodek boczny. e

RzĄąD WIELOSŁUPKOWY.

224. Zabiniec, Alisma. Kielich płatkowaty, 6działkowy;
torebki liczne, 1-2ziarnowe.

Rząp JEDNOsŁUPKOWY.

199. CZosNEK, _4LLIUW.

* Pręciki 3, trzydzielne; liście płaskie.

1. Czosnek pospolity, A. sativam: caułe graminitfolio;
eaginis terelibus; spatha acuminata, umbellam bulbiferam
duplo-superante. ;

"Cebula złożona; łodyga łokciowa, u spodu liśćmi tra-
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wiastemi osadzona; pochwy. liści okrągłe; pochwa kwia-
towa kończata, od baldaszka cebulorodnego 2 razy dłuższa.
Gatunek początkowie obcy wszędzie się utrzymuie.

2. Czosnek piaskowy, A. arenarium: caułe graminifolio;
foliis margine carinaque ciliatisz waginis teretibus; um-
bella bulbifera, paucifłora, spatham ovato-oblongam su=
perante. r

Łodyga z liśćmi zielnemi; liście po brzegachina grzbie-
cie rząsowatez pochwy liści okrągłe; bałdaszek cebuloro-
dny, niewielo<kwiatowy, pochwę ialowatą, podługowatą
przewyższaiący. Rośnie na polach. i

3. Czosnek Rokambuł, A. Scorodoprasum: caułe gra-
minifolio, ante anthesin ceonvoluto; foliis margine głabris;
vaginis ancipitibus; floribus plerisgue abortientibusz um-
bellis bulbiferis.

Łodyga z liśćmi trawiastemi, płaskiemi, karbowanemi,
przed kwitnieniem zwiniona; pochwy liści obosieczne; wię- -
ksza część kwiatów pustych; baldaszki cebułorodne. Ro-
ślina obca, w ogrodach, dla smaku od czosnku zwyczay-
nego łagodnieyszego, powszechnie się utrzymuie.

4. Czosnek Por, A. Porrum: caułe tereti; foliis lan-
ceolatis, carinalis, acutis; umbella capsulifera, głobosa,
compacta; genitalibus corołla longioribus.

Łodyga 2łokciowa; liście długie, lancetowate, ostre,
ostro-grzbiecistez kwiaty torebkorodne, w główkę gęstą

skupione; części płciowe od korony dłuższe. Roślina obca,
we wszystkich ogrodach pospolita.

, 5. Czosnek okrągły, A. rotundum: caulłe tereti; foliis
nearibus, carinalis, acutis; umbella capsulifera, sub-

globosa; staminibus corolla brevioribus.
Łodyga okrągła; liście równowązkie, ostro-grzbieciste,

ostre; baldaszek torebkorodny, kulisty; pręciki od koron
krótsze, Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser. ą

6. Czosnek Por dziki, A. Ampeloprasum: caule tereti;
foliis lineari-lanceolatis, elongatis; umbella capsulifera,
Patente, subglobosa; spalha łanceolata; genitalibus corol-
lam aequantibus. -

Łodyga łokciowa i wyższa; liście długie, równowązko-
lancetowate; baldaszek torebkorodny, rzadki, prawie kuli-
sty; pochwa kwiatowa lancetowata; pręciki koronom ró-
wne. Rośnie na Wołynin i Podolu. Besser. i

7: Czosnek wołyński, A. strictam: caule źerefi, stricto;-
foliia linearibus, obtusis, subtus conwexis; umbella cap-
sulifera, globosa; staminibus corollam subaequantidus.

' Łodyga okrągła, wyprężona; liście równow azkie, tępe,
pod spodem zaokrąglone; baldaszek. kulisty, torebkorodny;

; 18;
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pręciki koronom prawie równe. Rośnie w okolicach Krze-
mieńca. 4. pollkynicum. Besser. :

*i€ Pręciki 3, trzydzielne; liście obłe.

8. Czosnek szorstki, A. vineale: caułe foliisque tereti-
bus, scabris; spatha decidua; staminibus corollam supe
rantibus; umbella bulbifera.

Łodyga okrągła, chropawa, 4łokciowa i wyższa; liście
okrągłe delikatne, szorstkie; kwiaty czerwonawe, cebulo-
rodne; pręciki od korony dłuższe; pochwa opadaiąca. Ro-
Śnie na Wołynia. Besser.

9. Czosnek kropkowany, A. guttatum: caule fołioso, te—
reti; foliis teretibus, glaucis, scabris; umbelia capitata,

 eapsulifera; spatha multifida; petalis exiguis, linearibus,
acutis, macułatis; staminibus exsertis.

Łodyga okrągła, listna; liście okrągłe, modrawe, szor-
stkie; baldaszek główkowaty, torebko-rodny; pochwa wie-
lodzielna; płatki drobne, równowązkie, ostre, plamkowate;
pręciki wystawne Rośnie na Podolu. Besser.

10. Czosnek kulisto-główkowy, A. sphaerocephalum:
caułe folioso, terett; foliis fistułosis, canaliculatis; um
bella ovata, capitato-compacta capsulifera; staminibus
exsertis.

Łodyga walcowata, 4łokciowa, liśćmi cienkiemi, pół-
walcowatemi osadzona; baldaszek główkę zbitą iaiowatą
formuiący, torebkorodny; kwiaty ciemno-czerwone; prę-
ciki cokolwiek od korony dłuższe. Rośnie na Wołyniu i
Podolu. Besser.

11. Czosnek Szarlotka, A. ascalonicum: caule nudius-

cuło, tereti; umbella głobosa, capitata, capsułifera; peta

łis łanceolatis, stamina aequantibus.

Łodyga naga, okrągła; liście okrągłe; baldaszek główkę
"kulistą formuiący, torebkorodny; kwiaty czerwonawo-fio-
letowe; płatki lancetowate, pręcikom równe. Roślina obca,
pod nazwiskiem Szarlotki znaioma. Odmiana ićy większa,
w wielu mieyscach pod nazwiskiem Szczypioru iest utrzy-
mywana.

12. Czosnek Cebula, A. Cepa: caule foliisque fistuło-
sis, rentricosis; umbelła capiitata capsulifera; staminibus
exsertis.

Łodyga łokciowa, naga, walcowata, próżna, u spodu
wydęta; liście podobneż; baldaszek główkowaty torebko-
rodny; płatki prosto-stoiące, wierzchołkami zetknięte, przez
szpary pomiędzy sobą pręciki wypuszczaią. Odmiany tego
gatunku, o cebulach farby białćy i czerwonćy, pod nazwi-
skiem cebuli hiszpańskićy są znajome.
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*hk Pręciki nie dzielne; liście płaskie.

13. Czosnek rynienkowaty, A. carinatum: caułe folioso,

tereii; foliis linearibus, sublus convexis; spatha longis-

sima; umbellae bulbiferae radiis laxisz petalis oblongis,

acutiusculis, stamina superantibus. s

Łodyga łokciowa, 2ma, 5ma liśćmi osadzona; liście ró-

wnowązkie, płaskie, pod spodem okrągłe, nayczęścićy skrę-

cone; baldaszka cebulo-rodnego szypułki rzadkie, fioletowe;

kwiaty czerwonawe; pochwa kwiatowa 2dzielna, iedna po-

działka bardzo długa; płatki podługowale, ostre, od prę-

cików dłuższe. Rośnie wszędzie na polach.

14. Czosnek leśny, A. ursinum: caule basi triquetro,

Jolioso; foliis ia petiołum decurrentibus, oblongis; um-

bella capsulifera, fastigiata; petalis lineari-lanceołatis,

patulis, stamina superantibus; capsula trisperma.

Głąbik kilko-calowy, SŚcienny; liście szerokie, iaiowo-

lancetowate; kwiaty białe, torebko-rodne, w baldaszek do

góry wzniesiony ułożone; płatki równowązko-lancetowate,
otwarte, od pręcików dłuższe; torebki Sziarnowe. Rośnie

w lasach cienistych. ZF. dan. t. 35).

„ 15. Czosnek kątoważy, A. angulosum: caułe basi f0-
liate, anguloso ; foliis linearibus, subtus cearinatis; um-
bella fastigiata; staminibus corollam aequantibus aut su-

perantibus. ł :

Łodyga u spodu listna, kątowataz liście równowązkie,

Pod spodem ostro-grzbieciste; szypułki baldaszka wznie-

sione; pręciki koronie równe, albo od nićy dłuższe. Ro-
Śnie ną Wołyniu i Podolu. Besser.

16. Czosnek ostrokąłowaty, A. senescens: caule acu-

tanguło, basi foliato; foliis linearibus, subtus conrexis,

5 subtortis; umbella fastigiata; staminibus ex-
is.

Łodyga ostro-kątowata, u spodu listna; liście równo-

wązkie, pod spodem okrągłe; baldaszka szypułki wznie-

o. pręciki wystawne. Rośnie na Wołyniu i Podolu.
sser,

*kR Dzęciki nie dzielne; liście okrągłe, nitkowate lub
tróygraniaste.

17. Czosnek zielonawy, A. oleraceum: caulefolioso, te-

reti; foliis lineari-filiformibus, canaliculatis, scabris;

PE umbellam bulbiferam laxam superante; staminibus

asi petalis cohaerentibus, longitudine aequalibus.

: Łodyga obła, listna; liście równowązko-nitkowate, z góry

a pezkowkte , szorstkie; pochwa kwiatowa obszerna, bal-

aszek cebulorodny przewyższająca; pręciki płatkom równe,  
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u dołu z niemi połączone. Rośnie w okolicach Grodna
(Gilibert) i na Wołyniu i Podolu. Besser.

18. Czosnek piżźmowy, A. moschatum: caule tereti, basi
foliato; foliis filiformibus; umbella capsulifera fastigiata,
paucifłora; pełalis lanceolatis, stamina superantibus.

Łodyga obła u spodu listna; liście niikowate; baldaszek
torebkorodny nie wielo-kwiatowy; płatki lancetowate, od
pręcików dłuższe. Rośnie na Podolu. Besser.

19. Czosnek kulisty, A. globosum: caułe basi foliato,
Jeliisque teretibus; umbella capsulifera subglobosa, spatha
acuminata, elongata; petalis acutis; staminibus exsertis.

Łodyga u spodu listna, równie 'iak liście okrągła; bal-
daszek torebkorodny kulisty; pochwa kwiatowa kończata,
długa; płatki ostre; pręciki wystawne. Rośnie na Podolu.
Besser.

20. Czosnek żółty, A. flavam: caule folioso, foliisque
teretibus, umóellae capsuliferae radiis flaccidis; spatha e-
łongata; pelałis ovatis; staminibus exrsertis.

Łodyga listna; liście obłe; *szypułki w kaldaszkach to-
rebkorodnych, słabe; kwiaty zwisłe; pochwa kwiatowa
długa; płatki iaiowate; pręciki od koron dłuższe. Rośnie
na Podolu. Besser. Jacqu. PF. austr. t. 144.

21. Czosnek Trybulka, A. schoenoprasum: caułe żereti,
basi foliato; foliis teretibus, -fistulosis; umbella capsuli-
'fera compacta; petalis acuiis stamina superantibus.

Łodyżki delikatne, walcowate, odliści cokolwiek dłuż-
sze; liście walcowate, próżne; kwiaty czerwonawe w bal-
daszek torebkorodny gęsty ułożone; pochwy od bałdaszków
krótsze; pręciki od koron krótsze. Gatunek obcy, paspo-
licie w ogrodach utrzymywacy. :

* 22. Czosnek Płodzist, A. fistulosum: caule folioso,.
ventricoso, foliisgne fistulosis; umbella capsulifera, sub
globosa; petalis qculis; staminibus exsertis.

Głąbik nagi, pękaty; liście podóbneż, wewnątrz próżne,
baldaszek torebkoro:lny prawie kulisty; płatki ostre, od
pręcików cokolwiek krótsze. Wogrodach pospolicie się
utrzymanie. REAR

'- 23. Czosnek Łółtawy, A. flavescens: caułe basifoliato,
subangułato; foliis semiteretibus strictis; umbella capsu-
lifera subfastigiata; staminibus exsertis. =

Łodyga okrągława, tępokątowata, u spodu listna; li-
ście półokrągłe, wyprężone; baldaszek torebkorodny wznie-
siony; pręciki cokolwiek od płatków dłuższe. Rośnie na

Podolu. Resser.

24. Czosnek wiechowaty, A. paniculatam: caułe tereti,
„folioso; foliis semiterelibus, carinatis; spatha subułlata,

s
Ę

4
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elongata ; umbellae capsuliferae radiis pendułis; petalis ob-
tusis, słtmina aequantibus.

Łodyga okragła, listna; liście półwalcowe, ostrogrzbie-
ciste; pochwa kwiatowa szydłowata, długa; baldaszków lo-
rebkorodnych szypułki zwisłe; płatki tępe, pręcikom ró-
wne. Rośnie na Podolu. Besser. „4. Zongispatkiem Tied.

200. NARCYZ, NARCISSUS.

* 1. Narcyz biały, N. poeticus: foltis linearilus, planisz

scapo ancipiti; laciniis corollae basi sibi incembentibus;
corona brevisstma, scariosa, crenułata, marginata.

Głąbik iłokciowy, obosieczny, iedno-kwiatowy; liście
równowązko-mieczowate, prawie głąbikowi równe; kray
Gdzielny; podziałki na siebie zachodzące, mleczno-białe; 0-
toczka krótka, sucha, karbowana, z brzegiem czerwono-
zafarbowanym. Roślina z kraiów południowych, pod 6-
twartóm niebem bardzo się dobrze utrzymuie. lnne gatunki
z tego rodzaiu, w ogrodach pospolicie ńtrzymywane i do

pędzenia w wazonach zdolne, są następuiące:
2. Narcyz wielkokwiatowy, N. Pseudonarcissus. Liście

równowązkie, płaskie, szerokie, modre; głąbik spłaszczo-
ny; pochwa kwiatowa sucha, iedno-kwiatowa; ołoczka żółta
dzwonkowata, falista, kraiowi korony 6dzielnemu, tożko-
lorowemu, wyrównywaiąca. z

3. Narcyz wonny, N. odorus. Liście równowązkie, rów-
kowate, skręcone,zielone; głąbik okragły; pochwa 1-2kwia-
towa, rurkowata, farbowana, długa; otoczka dzwonkowata, -
Gklapowa, odpodziałek krain pełową krótsza.

4.Narcyz Żonkil, N. Jonqauilla. Liście równowązkie,

rówkowate; głąbik spłaszczony; pochwa wielo-kwiatowa;
rurka korony długa; podziałki kraiu na przemian szersze;
otoczką kieliszkowata, . pogięto-karbowana, od podziałek 3
Tazy kyótsza.

„5. IWarcyz Tacet, N. Tazetta. Głąbik 4-6kwiatowy; li-
Ściepłaskie , równowązkie, modrawe; otoczka kubkowata,

uciętaz podziałki korony żółte lub białawe, trzy razy od
otoczki dłuższe.

201. SNIEGUŁA, GAŁA4NTNUS.

„1 Snieguła pospolita, G. nivalis. Głąbik kilko-calowy,
iednokwiatowy;'liście korzeniowe równowązkie, płaskie,
tępe; kwiaty zwisłe, Gdzielne: podziałki zewnętrzne podłu-
gowate, tępe, białe, cokolwiek porysowane: wewiiętrzne
rótsze grubsze, zielonawe, wycięte. Rośnie na Wołyniui
odolu. Bess. Jacq. Fl. austr. tab. 330.  
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202. SŚNIEDEK, ORNITIIOGALUM.

* Nitki pręcików równowązkie.

1. Sniedek żółty, O. luteum: bułbo solitario, solido;
folio radicali unico; lineari, łanceolato, glaucescente: flo-
ralibus subternis; pedunculis teretibus, glabris; stylo te-
reii, glabro staminibus breviore.

Cebula poiedyncza, pełna; głąbik kilko-calowy, kątowa-
ty, liściem iednym korzeniowym, równowązko-lancetowatym,
modrawym, opatrzony: liście kwiatowe 2-3; szypułki okrą-
głe, gładkie, iednokwiatowe, w baldaszek ułożone; kwiaty
wewnąlrz żółte, zewnątrz zielone; płatki tępe; słupek o-
krągły, gładki, od pręcików krótszy. Rośnie w mieyscach
cienistych. =

2. Sniedek mnieyszy, O. arvense: bułbo nidułante; fo-
liis pubescentibus: radicalibus binis: foralibus subsenis ;
peduncułis teretibus, villosiusculis ; styło trigono; stamina
superante.

Cebulki skupione; głąbik dwuliści; listków kwiatowych
6; szypułki okrągłe, kosmate; kwiaty drobne, żółte; płatki
ostre; słupek SŚcienny, od pręcików dłuższy. Rośniewza-
roślach cienistych. >

3. Sniedek drobny, O. pusillum: bu/bo grumoso; folio
radicali solitario, canalicułato , triquetro; fłoralibus op-
positis; pedunculis simplicibus, subumbellatis; petalis
acutis.

Cebulki ikrowato-ułożone; liść korzeniowy poiedynczy,
rynienkowaty, tróygraniasty: kwiatowe naprzeciwległe; szy-
pułki niegałęziste, w baldaszek ułożone; płatki ostre. Ro-
Śnie na Podolu. Besser. j

%% Nitki u spodu rozszerzone.

- 4. Sniedek bałdaszkowaty, O. umbellatum: foliis linea-
ribus, elongatis; pedunculis corymbosis, bracteas multo
superantibus; petalis marginatis, lanceolatis. >

Liście równowązkie, długie; głąbik prosty, ałokciowy;
na wierzchu szypułki w baldaszkogron ułożone, noszący,
przysadki kwiatowe błonkowate, od szypułek « krótsze;
kwiaty białe, pasem zielonym szerokim otoczone; pręciki
szydłowate. Rośnie na Podolu. Besser. Jacą. Flor. austr.
tab. 343.

5. Sniedek zwisłokwiatowy, O. nutans: foliis lineari-
bus, canalicułatis; racemo elongato; pedunculis nutanti-
bus; petałis oblongis, reflexis; filamentis dilatatis, conni-
ventibus, alternis, bifidis.

Liście równowązkie, rynienkowate, słabe; głąbik 1łok-
ciowy; kwiaty w grono długie ułożone, zwisłe, od przy-
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sadek krótsze; płatki podługowate, odgięte; pręciki trzy
szydłowate, trzy zaś wycięte: po środku wcięcia, główka.
pyłkowa osadzona. Rośnie na Podolu. Besser. Jacąq. Flor.
austr. tab. 301.

203. Lrria, Zrzivu.

1. Lilia żółta, L. bulbiferum: caułe multifloro; foliis
lineari-lanceolatis, sparsis; corollis intus papidlosis.

Łodyga łokciowa, wielokwiatowa; liście równowązko-
lancetowate, rozrzucone; kwiaty żółte, prosto-stoiące, we-
wnątrz ciemnemi brodawkami pokryte. Powszechnie w o-
grodach utrzymywana. Jacq. Flor. austr. tab. 226.

2. Łilia biała, L. candidum: caułe mudtifloro; foliis
lanceołatis, lucidis, basi atienuatis; corollis intus glabrisz
sulcis nectariferis obsoletis.

Łodyga 13łokciowa, wielo-kwiatówa; liście lancetowate,
lśniące; u spodu zwężone, rozrzucone; korony białe, won-
ue, wewnątrz gładkie; bruzdy miodnikowe nieznaczne. Ro-
ślina początkowo z Azyi, zimy nasze dobrze wytrzymuje.

3. Lilia Zawoiek, L. Martagon: caułe multifloro, pu-
Escente; foliis ovato-lanceolatis; corollis racemosis > re=

Jłexis, revolutis, intus hirsutis.
Łodyga łokciowa; liście iaiowo-lancetowate, w okółki

u ożone ; kwiaty groniaste, brudno purpurowe; podziałki
odgięte, wewnątrz brodawkami włoskowatemi „pokryte. Ro-
śnie w zaroślach. Jacq. Fl. austr. tab. 351.

204. TULIPAN, TVLIPA.

„+ Tulipan leśny, T. sylvestris: foliis caulinis lanceo=
łatis; florę nubili nutante; pełalis acutis: interioribus fi
lamentisque basi pubescentibus.

Łodyga iłokciowa, okrągła, 2-3liSćmi opatrzona; liście
odygowe lancetowate; kwiaty żółte wonne, w początkach
Prawie proslo-stoiące, poźniey zwisłe; płatki ostre; we-
wnętrzne 1 pręciki wewnątrz kosmate. Roślina z południo-
w<z Europy, powszechnie w ogrodach utrzymywana. Flor.dan. tab. 375.

2. Tulipan różnofarbny, F. Gesneriana: caule superne
nudo, głabro ; Jfoliis orato-oblongis , acutis; peialis obtu-
$ts, glłabris.

= Łodyga u góry naga, gładka; liście iaiowato-podługo-
ate niekiedy po brzegach faliste, modre; kwiaty kubko-

wate, żółte; płatki tępe, gładkie. Roślina zAzyi mnieyszćy
o Europy przyniesiona, dziś w niezliczonych odmianach,-jekpci,z do farby kwiatów, „we wszystkich ogrodach 
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3. Tulipan pachnący, T. svaveolens. Łodyżka 3-4 calo-
wa ugóry naga, omszona; liście iaiowo-lancetowate; kwiaty

wonne; płatki tępe, gładkie Z południowey Europy. Wo-
grodach pod nazwiskiem Duc-van-70/ iest znaioma. *

205. KoRONA, FRiTILLARIA.

1. Korona kostkowata, F. Meleagris: foliis TRY 1
nearibus, canalicułalis; fora tesselłato.

Łodyżka prosta, delikatna, mie gałęzista, okożce i

wyższa; liści 5-4naprzemianłegłych, równowązkich, rynien
kowatych; kwiat zwisły, purpurowy, w kostki siatkowaty.
ue na Wołyniu i Podolu. Besser.

Korona żółła, F. lmperialis: foribus werticillatis,
ARTA concoloribus, basi macułaćis, supernefoliosis;foliie

confertis, oblongo-lanceołatis, luczdis.

Łodyga u spodu liśćmi podłagowato-laneetowatemi osa-
dzona, u góry naga, na wierzchu kupą liści osadzona, pod

któremi kwiaty wielkie, żółte, zwisłe, szypułkowate, w o0—
kółek są ułożone. Początkowo z Persyi, zimy nasze nayle-
pieywytrzymuie.

206. LinrowiEc, Z/EmEROCALLIS.

1. Liliowiec rudy, H. fulva: foliżs linearibus, earina-
tis; laciniis corollae inierioribus obtusis, undulatis; ner—
wis exteriorum ramosis.

Łodyga igłokciowa, naga, lśniąca, na wierzchu cokol--
wiek gałęzisla; liście korzeniowe liczne, równowązkie, o-
stro-grzbiecistez kwiaty wielkie, rdzawe; podziałki korony
tępe faliste; nerwy podziałek swnętrźnych gałęziste. Roślina
obca, w ogrodach wieyskich pospolita.

207. HiacYsT, HY4CINTRUS.

1. Hiacynt pospolity, H. orientalis: foliis oosolaniż,
obtusis; corollis infundibuliformibus, basi ventricosis.

Głąbik iłokciowy; liście lancetowate, tępe; kwiaty ley-
kowate; u spodu nabrzmiałe. Ozdobna ta i z zapachu kwia-
tów przyiemna roślina, początkowie z Azyi mnieyszćy, po-
wszechnie się w wazonach i ogrodach utrzymuie.

= 208. SZAFIREK, JMUSCARI.

1. Szafirek miękkoliści, M. comosum: - foliis linearibus,
elongatis, faccidis, racemo ełongato; * coróllis cyłźindricis

elongatis, fauce clausis, summis arthbue; corolłatts.

Łodyga <łokciowa, naga; liście korzeniowe równową-
zkie, długie, słabe; grono długie; korony walcowate, ką-

x
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towate, błękitno-czerwonawe, prawie zamknione, górne dłu-Żćy ognkowate, ciemno-błękitne, płonne, Rośnie na Ukrai-nie. Besser. Jacq. Fl. austr. t. 126.
2. Szafirek blady, M. pallens: Joliis lanceolatis, glaber-rimis; racemo sźricio; corollis cylindricis; fauce aperta.
Głąbik kilko-calowy; liście lancetowate, równowązkie,wzniesione; grono wyprężone; kwiaty walcowato-dzwonko-wate, blado-błękitne, otwarte; przysadki kwiatowe mało-zna-czne. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Besser.
3. Szafirek gronkowy, M. racemosum: foliis linearibus,*:s, pendulis; racemo siricto; corollis ovatis, summissessilibus.
Głąbik kilko-calowy; liście drobne, długości głąbika, naziemi leżące; grono prosto-stoiące, krótkie; korony iaio-

wate, skupione, ciemno-błękitne, z kraiem białym, górnebezszypułkowe. Rośnie na Ukrainie. Bess. Jacq. Fl. austr.
" tab. 183.

4. Szafirek drobno-kwiatowy, M. botryoides: foliis li-nearzbus, canalicułatis, strictis; corollis głlobosis, inferio-ribus remotioribus. i
, Podobny do poprzedzaiącego, różni się: liśćmi wznie-sionemi, rynienkowatemi; koronami kulistemi, światło-błę-kitnemi; gronami dłuższemi. Z południowćy Europy, zimynasze bardzo dobrze wytrzymuie.

209. SciLLA, SciLL4.

1. Scilląa dwuliścia, $. bifolia: foliis subbinis, lanceo=tis, erectis; racemo subelongato ; pedunculis ebracteatis;ulbo sołido.
Głąbik 4-5calowy, walcowaty; liście nayczęściey dwa,Icetowate, cokolwiek wklęsłe, wzniesione; grono rzadkie;kwiaty światło-błękitne; szypułki bez przysadek; cebulapełua. Rośnie na Wołynia i Podolu, Besser.

210. PAIĘCZNICA, ANTARERICUM,
1. Paięcznica gałęzista, A. ramosum: radiceJibrosa ;foliis linearibus „.głabris, erectis, scapo ramoso brewiori-

us; petalis subreflexis, obłusiusculis; styło erecto.„  Głąbik łokciowy; liście równowązkie, gładkie, wznie-one, od głąbika gałęzistego krótsze; kwiaty białe: płatkinieco odgięte, tępe; słupek prosty; korzeń włoknisty. Ro-ie na mieyscach pagórkowatych. Jacq. Fl. austr, t. +6.2. Paięcznica liliowa, A. Liliago: radiceJasciculata;foliis linearibus, erectis, scapo simpłlicissimo brerioribuszPetalis planis, łanceolatis, acutis; styło declinato,Korzeń wiązkowy; głąbik jłokciowy, nie dzielny; liście
9
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równowązkie, wzniesione, od głąbiką krótsze; kwiaty

białe, w grono rzadkie, u wierzchu gęste, ułożone; płatki
płaskie, lancetowate, ostre; słupek pochyły. Rośnie w o-

kolicach Grodna (Gilibert) i na Ukrainie. Besser. 77. dan.

tab. 616.
211.- SZPARAG , ASPARAGUS.

1. Szparag okółkowaty, A. verticilaris: caule subscan-

dente; ramis diraricatis; foliis fasciculatis, rigidis, su-

bułatis, subarcuatis; floribus 4lernis, patulis, subdioecis.

Łodyga słaba, prawie pnąca się, gałęzie rozłożyste; li-

ście wiązkowate, tęgie, szydłowate, łękowate; kwiaty po-

czwórne, otwarte, rozdzielnopłciowe. Rośnie na Podola.

Besser. i
a. Szparag leśny, As sylvaticus: caułe erecżo, tereti;

foliis subverticiilatis, setaceis, inermibus; stipulis solitariis.

Łodyga wzniesiona, okrągła; liście kupkami osadzone,

prawie okółkowate, szczecinowate, bezbronne; przysadki

poiedyncze. Rośnie na Podolu.  Besser.

3. Szparag pospolity, A. officinalis: caule erecto, tereti;

foliis fasciculatis setaceis; stipulis paribus, basi mucro-

natis. w.

Łodyga łokciowa i wyższa, wiechowato-gałęzista, pro-

sta; liście wiązkowate, szczecinowate, dwiema przysadkami

sztyletowatemi u spodu osadzone; kwiaty dzwonkówate,

zielono-żółtawe; szypułki kolankowate; iagody czerwone.

Rośnie dziko w Pińszczyznie i na Wołyniu i Podolu. Bess.

Flor. dan. tab. 808.

212. KONWALIA , COWPFALLARIA.

1. Konwalia dwułiścia, C. maialis: scapo semiżereti;

foliis ovato-oblongis; floribus racemosis, nutantibus.

Głąbik nagi, półwalcowy; liście dwa iaiowate, podługo-

wate; kwiaty zwisłe, białe, dzwonkowate, przyjemnie won-

ne, w grona iednoboczne ułożone. Rośnie wszędzie wlasach.-

Flor. dan. tab. 854.
2. Konwalia okółkowata, €. verticillata: caułe angu-

łato; foliis lanceolatis, verticillatis, subtus glaucis; pe-

dunculis aggregatis, subtrifłoris, nutantibus. ?

Łodyga prosta, nie dzielna, półłokciowa, kątowata; H-

cie wązkie lancetowate, pod spodem modrawe, po 4-7

w okręgi osądzone; szypułki 3kwiatowe, międzylistne, sku=

pione; kwiaty walcowate, zwisłe, białe na końcu zielonawe.

Rośnie w zaroślach pagórkowatych. 77. dan. t. 86.

3. Konwalia kątowata, C. Polygonatum: caułe angula-

to; foliis alternis, amplexicaułibus, ovato-obłongis; pe-

duncułis solitariis, subunifłoris nutantibus.

1
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Łodyga kątowata; złokciowa, łękowato-zgięta, u góry
mianowicie liśćmi iaiowo-podługowatemi, naprzemianległemi,
łodygę obeymuiącemi, osadzona; szypułki poiedyncze, zwi-
słe, nayczęściey iednokwiatowe; kwiaty białe, rurkowato-
pękate, u wierzchu zielone; iagody błękitne. Rośnie wszę-

dzie w lasach. Z/or. dan. t. 373.
4. Konwalia wielokwiatowa, C. multiflora: caułe tereti;

foliis alternis, ovato-oblongis, amplexicaulibus, glabrisz
pedunculis axillaribus, nutantibus, multiforis.
. Łodyga qłokciowa, okrągła; liście naprzemianległe, ia-
iowate, łodygę obeymuiące; szypułki międzylistne, zwisłe,
wielokwiatowe; kwiaty białe, leykowatogąalcowate, u wierz-
chu zielone; iagoda czerwona. Rośnie w zaroślach. Zfor.
dan. tab. 152.

5. Konwalia szerokodiścia, C. latifolia: caule angulato;
Jfoliis alternis, ovaio-obłongis, acuminatis, amplexicauli-

a glabris; pedunculis axillaribus, multifloris, pubescen-
tibus.

Łodyga kątowata; liście naprzemianległe, iaiowato-po-
długowate, kończate, łodygę obeymuiące, gładkie; szypułki
międzylistne, wielokwiatowe, omszone. Rośnie na Woły-
niu i Podolu. Besser. Jacq. Fl. austr. tab. 232.

213. Sir, /uwecus.

* Zdźbło nagie.

1. Szt rozpierzchły, |. effusus: cułmo tereti, laevi, su-
prz medium paniculam cymosam gerente; capsulis trique-
tris, truncatis.

Zdźbło nagie, proste, walcowate, wyżćy Środka wiechę
Tozpierzchłą, gałęzistą, noszące; torebki tróygraniaste, tępe.
Rośnie wszędzie w rowach. Flor. dan. t. 1096.

2. Siż skupiony, I. conglomeratus: cułmo stricto, pani-
culam conglomeratam supra medium gerente; fłoribus tri-
andris; capsulis triquetris, obtusis. ,

Zdźbło nagie, proste, walcowate, od poprzedzaiącego
gatunku grubsze; wiecha skupiona, wyżey Środka osadzona;
kwiaty Spręcikowe; torebkitróygraniaste, tępe. Rośnie na
mieyscach wodą zalanych. F/or. dan. tab. 1094.

5. Sił modrawy, I. glaucus: cułmo tereti, striato, głauco;

paniculą laterali, patente; floribus hexandris; capsuła ot-
onga, acuta.

Zdźbło nagie, proste, porysowane, modrawe, ostrzem
nagiętćm zakończone; wiecha poboczna, rozpierzchła; kwia-
ty Gpręcikowe; torebka podługowata, ostra. Rośnie na miey-
scach mokrych. Flor. dan. tab. 1159. luncus balticus JT,
różni się od poprzedzającego gatunkn, za którego odmianę
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może bydź uważany: pochwami światło kasztanowatemi; ko-
rzeniem obszernie Ścielącym się; źdźbłem zielonem; torebką
większą. Rośnie w okolicach Połongi.

4. Sit nitkowaty, 1. filiformis: culmo aphyllo, filiformi,
basi vaginato; glomeruło łaterali paucifloro; sepalis acu-
tis capsulam subglobosam aequaniibus.

Zdźbło u spodu pochwami pokryte, nitkowate, kupka
niewielokwiatowa (6-7kwiatowa) po śródku źdźbła osadzona;
działki ostre torebce okrągłóy równe. Rośnie na błotach
przy roystach. F/. dan. tab. 1207.

** Zdźbło liśćmi osadzone. Ę

5. Szt główkowy, |. capitatus: czułmo aphyllo, filiformi;
foliis radicalibus lineari-setaceis; głomerulis paucis, sub-
5ftoris; fłoribus Sandris; folio florali filiformi, elongato;
sepałis acuminatis, capsulam excedentibus.

Łodyga bezliścia, nitkowata; liście korzeniowe równo-
wązko-szczecinowate; kwiaty w główki 5kwiatowe skupio-
ne, Żpręcikowe; liść kwiatowy nitkowaty, długi; działki
kończate, od torebki dwa razy dłuższe. Rośnie na Woły-
niu pomiędzy zbożem. Besser. :

6. Sit ostrokwiatowy, |. acutifloris: cułmofoliato, sub-
ascendente; foliis tereti-compressis, nodułosis strietisz pa-
nicula patente decomposita; floribus subaggregatis; sepa-
lis acutis capsułam aequantibus. i

Zdźbło listne, iłokciowe nieco pochyłe; liście okrągła-
wo-spłaszczone, wyschłe liniykami wydatnemi w poprzek
przecinane, wyprężone; wiecha dwa razy złożona długa;
gałęzie otwarte; kwialki po kilka skupione; 'działki zielone
z brzegiem brunatnawym; ostre, torebce wyrównywaiące.

„Host. Gram. austr. II. tab. 83. J. articulatus. L. Rośnie
na mieyscach wilgotnawych. Odmiana, zamiast kwiatków
pąki skupione wydaiąca, często się na łąkach o gruncie
pulchnym wilgotnym, postrzega.

7. Szt Iśniący, l. lampocarpos: cułmo foliato, foliisque
nodulosis; panicuła decomposita, erecta; floribus aggrega-
tis; capsula nitida, mucronata, sepała interna oblusiuscula
superanże. - i

Zdźbło niekiedy złokciowe, listne; liście po wyschnięciu
członkowate; wiecha dwa razy złożona, gałęzie wzniesio-
ne; kwiatki skupione; Godła ciemno-brunatna, lśniąca,

sztyletowata, od podziałek kielicha wewnętrznych tępych,
większa. Rośnie na gruntach gliniastych. J. articułatus. L.

8. Szt mały, J. supinus: cułmo - procumbente folioso;
foliis subsetaceisz cyma divaricata; fłoribus glomeratis;

sepalis acutis capsuła obtusa brevioribus.
Zdźbło 2calowe, u spodu gęsto liśćmi delikatnemi osa-
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dzone; podbaldaszek rozłożysty; kwiaty skupione; działki
brunatnawe, ostre, od torebki tępćy krótsze. Mośnie na
mieyscach mulistych błotnistych, w okolicach Połongi. ZF.

dan. tab. 1099. ?
9. Sit twardy, J. sqnarrosus: czlmo stricto, subangu-

lato, aphyłlo; foliis radicalibus linearibus, angustissimis,
strictis; panicula erecta, simplici; sepałis acutis, capsu-
łam obtusam aeqnantibus. s

Zdźbło proste, twarde, nagie, kilko-calowe; liście z kos
rzenia darniną wyrastalące, szczecinowate, rynienkowate,

twarde; kwiaty na wierzchu źdźbła w wiechę prostą sku-
pione; płatki ostre, torebce tępóy równe. Rośnie na łą
kach i pastwiskach błotnych. ZF/. dan. t. 43o.

10. Szt spłaszczony, ). bulbosus: cułmo foliato, com-
presso; foliis linearibus, canalicułatis; panicula erecta,

decomposita; sepalis obtusiusculis, capsula oblonga, ob=
tusa, brevioribus. >

Zdźbło listne, spłaszczone; liście wązkie, rynienkowate;
wiecha wzniesiona, 2 razy złożona; działki kielicha tępe,
od torekki podłagowatćy, tępćy, krótsze. Rośnie na łą-
kach i pastwiskach. Fl. dan. t. 434.

11. S7£ dwudzielny, J. bufonius: annuus; cułmo subra-

moso; foliis linearibus, canaliculatis; paniculń dichotoma,

decomposita; fłoribus solitariis; sepalis acuminatis, cap-

sulam obtusam superantibus.
Zdźbło delikatne, kilkocalowe, niekiedy gałęziste; liście

równowązkie, rynienkowate; wiecha dwudzielna, 2 razy
złożona; kwiaty poiedyncze; działki kończate, od torebki

tępy dłuższe. Rośnie na dziedzińcach i około dróg. Fl.
dan. żab. 1098.

214. LuzvLa, ŁvzuLa.

1. Luzula wiosenna, L. vernahs: foliis lanceolatis, pi-

łosis; corymbo subsimplici; peduncułis unifloris, nutanti-
us; sepalis acutis, capsuła obtusa brevioribus. '

Liście lancetowate, płaskie, po brzegach włosiste; głą-
bik ;łokciowy; kwiaty w baldaszkogron rzadki ułożone;

szypułki delikatne, długie, cokolwiek nachylone, nayczę-
cićy jednokwiatowe; działki ostre, brnnatno-białawe, od

torebki tępćy krótsze. Rośnie w zaroślach.
, 2 Luzula biaława, ŁL. albida: foliis lineari lanceola-
ta,.argine vaginarumque oris pilosis; corymbo patuło, -
foliis summis breviori ; peduncułis subźfloris; sepalis lan-
ceolalis, eapsula longioribus.

Liście równowązko-lancetowate, po brzegach równie iak
i pochwy włosiste; baldaszkogron otwarty, od liści Ę
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kwiatowych krótszy; szypułki 2-3kwiatowe; działki lance-
towate, białawe, od torebki dłuższe. Rośnie w zaroślach.

3. Luzula polna, L. campestris: radice repente; foliis
lineari lanceolatis, pilosis; spicis umbellatis, peduncula—
tis: intermedia sessili; sepalis acuminatis , capsula mu-
cronata, fusca longioribus.

Korzeń ścielący się; liście równowązko-lancetowate,
włosiste; kłosy szypułkowate w baldaszek ułożone: środ-
kowy bezszypułkowy; działki kończate, od torebki sztyle-
towatćy brunatnćy dłuższe. Rośnie na polach i łąkach su-
chych. Zł. dan. t. 1333. Ł. erecta: kłosami iaiowatemi, o
szypułkach nie równych, wyprężonych; o działkach od to-
rebki połową dłuższych; równie iak Z. pallescens: dro-
bnością we wszystkich częściach, szypułkami i przysadkami
długiemi, źdźbłem spłaszczonćm odznaczaiące się: są tylko
odmianami tego gatunku.

215. AIER, _AcoRvs.

1. Aier Tatarskie ziele, A. Calamus: foliis lanceolato-
linearibus; scapi foliacei apice longissimo.

Liście długie, obosieczne; głąbik liściowaty, kolbę kwia-
tową walcowatą, po środku długości swćy osadzoną ma-
iący. Rośnie wszędzie nad wodami w mieyscach błotni-
stych. Fl. dan. t. 1158.

216. BeRnEnys, BzRsznis.

1. Berberys pospolity, B. vulgaris: racemis pendulis,
multyfłorisz' petalis integerrimisz foliis obowatis, serrato-
ciłiatis.
Krzew gałęzisty, drzewo kruche, żółte, maiący, pod

spodem gałęzi 3ma kolćami opatrzony; liście kupkami o-
sadzone, przewrotnie-iaiowate, piłkowano-rząsowate; kwia-
ty w groną wielokwiatowe, zwisłe, ułożone; płatki całe;
pręciki płaśkie, za dotknięciem u spodu ciałem ostrćm, do
słupka zbliżaiące się. Rośnie na pagórkach. Roślina ta
w mieyscach gdzie się znayduie, o zarażanie rdzą zbóż
trawiastych, którą w okolicach Kowna Omorem, Omarem,
nazywaią, iest oskarżaną. Fl. dan. t. 904.

217. Rozsiap, PEPŁIs.

1. Rozsiad błotny, P. Portula: foliistoppositis, obova-
tis; floribus peduncułatis, axillaribus, solitariis, coroł-
łatis.

Łodyżki delikatne, kilko-calowe, po ziemi rozesłane;
liście naprzeciwległe, przewrotno-iaiowate; kwiaty kątowe,
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poiedyncze; płatków 6 czerwonawych, na kielichu osadzo-
nych. Rośnie na mieyscach błotnistych, szlamowatych. 77.
dan. tab. 64.

2. Rozsiad dnieprzański, P. borysthenica: foliis ob-
werse-lanceolatis, obsołetissime-=serrulatis; floribus sessili-
bus, solitariis; całycibus Sdentatis: dentibus subulatis.

Łodyżki delikatne, rozesłane; liście lancetowate, bardzo
nieznacznie-piłkowane; kwiaty bezszypułkowe, poiedyncze;
kielichy 8zębe, o zębach szydłowatych. Rośnie na miey-
scach błotnistych nad Dnieprem. Besser.

Rząpb TRzyYsŁUvrPkOowyY.

218. Zrwmowir, Cozczaicvx,

1. Zimowit iesienny, 0. autumnale: foliis lanceolatis,
planis, erectisz spatha subuniflora; laciniis corollae ellip-
tico-lanceolatis.

Cebula w iesieni wydaie kwiaty czerwonawe, o rurkach

długich za szypułki służących; podziałki korony elipty-
czno-lancetowate; po przekwitnieniu, cebula aż wiosny na-
stępnóy wypuszcza liście lancetowate, płaskie, wzniesione;

pomiędzy temi liśćmi znayduie się torebka bezszypułkowa,
© 8 komórkach u góry tylko z sobą połączonych, u dołu
rozdzielonych. Rośnie na Wołyniu. Besser.

219. GRZĘZNICA, SCHZUZERIA.

1. Grzęznica błotna, S$. palustris: foliis semiteretibus,
vaginantiibus, apice foratis; floribus racemosis, virentibus.

Łodyga prosta, okrągła, kolankowata; liście półobłe,
równowązkie, n spodu pochwosvate; szypułki iedńokwia-
towe, w grona ułożone; torebki 4 połączone, 2ziarnowe.
Rośnie na roystach. FI. dan..t. 76. -

220. 'ToFIELDA, 7TOFIELDA.

1. Tofielda błotna, T. palustris: scapo subfoliato; fi0-
ribus racemosis, bracteatis; calłycuło, petalisque obtu-
stusculis.

Głąbik niewieloliści; liście równowązko-mieczowate,
u spoda rozcięte, łodygę obeymuiące, wielonerwowe; kłos
zaj długi, żółtawy, przysadkami opatrzony; kieliszeki płatki
%pe. Rośnie na wzgórkach w okolicach Grodna. Antheri-
um całyculatum Lin,
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221. BŁOTNICA, ZRIGLOCHIY.

1. Błotnica pospolita, T. palustre: scapo elongato; flo-
ribus racemosis; fructu lineari angułato, basi attenuato,
apice nudo.

Liście z korzenia wyrastaiące, równowązkie, rynienko-
wate; głąbik długi; kwiaty groniaste, zielone; owoc to-
rebka kątowata, Skomórkowa, gładka, u spodu zwężona.
Rośnie na łąkach torfowych. 77. dan. t. 490.

222. CIEMIERZYCA, /ERATRUM.ś

1. Ciemierzyca czarna, V. nigrum: panicula supra-de-

composita; bracteis elongati:; pedicellis tomentosis; peta-

lis patentissimis, subintegerrimis; foliis ovato-oblongis,
płicatis. =

Łodyga ałokciowa; liście iaiowo-podługowate, fałdo-
wane; wiecha 3 razy złożona; przysadki długie; szypułki
kutnerowaie; płatki prawie kółkowato-ułożone, czerwono-
czarniawe, zupełnie całe. Rośnie na Wołyniu i Podolu.
Besser.

2. Ciemierzyca biała, V. album: panicuła decomposita;

bracteis flores subaequantibus; pedicellis pubescentibus;
petalis erectiusculis, obiusiuscułis, serrulatis; foliis orato-
oblongis, plicatis.

Łodyga 2łokciowa, nie dzielna; liście iaiowato-podłu-
gowate, fałdowane; wiecha 2razy złożona; przysadki kwia-
tóm prawie równe; szypułki kosmate; płatki cokolwiek
wzniesione, zielonawo-białe, tępe, piłkowane.. Rośnie na
Wołynia i Podolu. Besser. W Litwie, ile mi wiadomo, od-
mianą /. Łobelianum zwana, płatkami ząbkowatemi, ot-
wartemi, od szypułek dłuższemi, odznaczaiąca się, iest
postrzegana. Fl. dan. £. 1120.

223. Szczaw, RvueEx.

* Kwiaty obopłciowe.

1. Szczaw lancetowaty, R. Hydrolapathum: vałvis ova-
tis, triangułaribus, subcartillagineis, obtusiusculis, omni-
bus graniferis; foliis radicalibus oblongo-lanceołatis, in
petiolum decurrentibus, margine eroso-crispis.

Łodyga prawie Słokciowa, kątowata, kresowata; liście
podługowato-lancetowate, w ogonek zbiegaiące się, po brze-
gach ogryziono-kędzierzawe; szupinki iaiowo-3kątne, skór-
kowate, tępe, zupełnie całe, wszystkie ziarnami białemi
podłużnemi oznaczone. Rośnie na brzegach wód.

2. Szczaw leśny, R. Nemolapathum: vałris lineari-00-
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łomgis, obtusis, unica granifera; foliis: inferioribus cor-
dato-oblongis, acutis: superioribus ovato-lanceolatis.

Łodyga łokciowa i wyższa; liście: dolne sercowato-po-
długowate: górne lancetowate, płaskie, po brzegach faliste;
szupinki równowązko-podługowate, tępe, iedna tylko ziar-
nem opatrzona. Rośnie w zaroślach wilgotnych.

3. Szczaw kędzierzawy, R. crispus: wałris subcordato-
oratis, omnibus graniferis; floribus verticillato-racemosis;
foliis lanceolato-acutis, undułato-erispis.

Łodyga łokciowa; liście wązko-lancetowate, ostre, fa-
listo-kędzierzawe; szupinki sercowato-iaiowate lub iaiowate,
wszystkie ziarnami oznaczone; kwiaty okółkowato-gronia-
sle. Rośnie na mieyscach wilgotnych. F/. dan. t. 1334.

4. Szczaw żółty, R. Patientia: valvis cordato-orbicula-
tis, obtusis, venoso-reticulatis, subdenticulatis, unica gra-
nifera; foliis cordato-ovatis, undułatis. ' gt

Korzenie długie, włókniste, wewnątrz żółte; łodygi ło-
ciowe; liście sercowato-iaiowate, faliste ; szupinki serco-

wało-okrągłe, tępe, siatkowato-żyłowate, nie znacznie-ząb-
kowane, iedna tylko ziarnem opatrzona. Rośnie na Woły-
iu i Podolu. Besser. R. confertus IV.

5. Szczaw wązkołiści, R. acutus: walvis inaequalibus,
unica maxima, triangulari, inciso-dentata, granifera, re-
liquis minoribus, obsolete callosis, dentatisque; foliis in-
ferioribus subcordato-oblongis, acuminatis.

Korzeń nie dzielny; łodyga złokciowa; liście dolne ser-
<owato-podługowate, kończate; kwiaty w okółki ułożone;
szupinki nie równe: iedna wielka, nacięto-ząbkowana, ziar-
em opatrzona, inne mnieysze, po brzegach brodawkowate,
lub ząbkowane. Rośnie na polach wilgotnych.

6. Szczaw tępoliści, R. obtusifolius: ralvistriangulari-oblongis, obtusiusculis, basi profunde dentatis, omnibus
śraniferis; foliis: radicalibus cordatis, obtusiusculis:
suimmis lanceolatis, subtus, caulegue ramoso, hirsutis.

Łodyga mało-gałęzista, prosta; liście korzeniowe serco-wate, tępawe, górne lancetowate, pod spodem równie iak
łodyga kosmate; szupinki Skątno-podługowate, tępawe, u
spodu głębokoząbkowane, wszystkie ziarnami opatrzone.Rośnie na polach. i

„ 7+ Szczaw błotny, R. palustris: valvis ovato-lanceola-b) acuminatis, basi subulato-dentatis, omnibus grani-ferta; foliis radicalibus lanceolato-linearibus, acuminatis,margine crispo-undulatis. a
odyga łokciowa; Liście Jancetowato-równowązkie, koń-

czate, ną brzegu falisto-kędzierzawe; szupinki iaiowato-,<elowate, zaostrzone, u spoduszydło wato-ząbkowane,
20

N
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wszystkie ziarnami opatrzone. Rośnie na mieyscach bło-
tnistych na Wołyniu i Podolu. Besser. ;

8. Szczaw nadmorski, R, maritimus: ra/vis ovato-lan-
ceolatis, omnibus graniferis, subulato-dentatis: subulis
łongissimis; verticillis densis, foliosis; foliis lanceolato-
linearibus. !

Łodygi liczne, 4łokciowe i wyższe; liście lancetowate,
równowązkie; nasiona żółtawe; szupinki iaiowo-lanceto-
wate, wszystkie ziarnami opatrzone, szydłowato-ząbkowane:
zęby prawie od szerokości listka dłuższe; okółki gęste, li-
stne. Rośnie na mieyscach wilgotnych. FZ. dan. ź. 4208.

9. Szczaw wodny, R. aqnaticus: valois grano destitu-
tis, iniegerrimis, subcordato-ovatis, reticulato-membrana—
ceis; verticzllis approximatis; foliis cordato-ovatis, basi
eucullatis.

Łodyga 1złokciowa i wyższa; liście szerokie, sercowate,
zaostrzone, gładkie, u spodu zwinione; okółki zbliżone;
szupinki sercowato-iaiowate, błonkowate, siatkowate, nagie,
zupełnie całe. Rośnie wszędzie na brzegach wód.

** Kwiaty rozdzielno-płeiowe.

10. Szczaw pospoliły, R. Acetosa: valvis cordato-sub-
rotundis, reticułatis, basi squama reflera munitis; cały-
cibus reflexis; floribus panicułatis; foliis sagittalis, 0-
wato-lanceolatis; radice fibrosa, fusiformi vel tuberosa.

Łodyga prosta, łokciowa lub wyższa, brózdowana; li-
ście strzałkowe, iaiowo-lancetowate; szupinki sercowato-o-
krągłe, siatkowate, u spodu brodawką spłaszczoną opa-
trzone; kielichy odgięte; kwiaty wiechowate; korzeń włó-
knisty, wrzecionowaty lub bulwowy. Rośnie na łąkach su-
chych.

11. Szczaw polny, R. Acetosella: walvis ovatis, aeu-
tiusculis, reticułatis; całycibus appressis; foliis hastatis,
łanceolato-linearibus.

Łodyżka delikatna ;łokciowa; liście wszystkie ogonko-
wate, oszczepowato-lancetowate; szupinki iaiowate, ostre,
siatkowate; kielichy przystające. Rośnie na mieyscach su-
chych a chudych. Z. dan. t. 146.

RząD WIELOSŁUPKOWY.

' 224. ŻABINIEC, ALIsu4.

1. Zabiniec babczany, A. Plantago: foliis subcordate-
oblongis, acutis, 5-jnerviis; scapo capsulisqne trigonis.

Łodyga prosta, bezlistna złokciowa i wyższa; liście ko-
rzeniowe ogonkowate, iaiowate, zaostrzone, nerwiste, gład-
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kie, 5-7nerwowe; wiecha wielokrotnie złożona; kwiaty dro-

bne, czerwonawe; torebki tępe, równieiak iłodyga Śścien-

ne. Rośnie w wodach. Ff. dan. t. 6. Odmiana z liśćmi

bardzo wązkiemi, prawie zielnemi, często się postrzę-

gać daie.
2. Zabiniec pływaiący, A. natans; foliis ellipticis; ner-

vis binis marginalibus; pedunculis unifloris, subsolita-

riis; capsulis rmucronatis.

Łodyżki rozesłane lub pływaiące; liście eliptyczne, o-

stre, Żnerwowe; nerwy 2, brzegowe, kwiaty szypułkowate,

2-3 z wierzchołka głąbika wychodzą; torebki ostre. KRo-

Śnie w wodach około Grodna (Gilibert).

3. Zabiniec iaskrowy, A. ranunculoides: foliis lineari-

lanceolatis; scapo umbellifero; capsulis globosis, mucro-

natis.

Łodyga prosta, kilko-calowa; liście równowązko-lance-

towate, długo-ogonkowe; kwiaty baldaszkowate, blada-czer-

wone; torebki kuliste, sztyletowate. Rośnie w rowach wodą

zalanych w Litwie. 77. dan. t. 123.

KLASSA VIIL

- SIEDMIOPRĘCIKOWA, ZIEPTANDRIA-.

Rząp JEDNOSŁUPKOWY, MoNOGYNIA.

225. Siodmaczek, Trientalis. Kielich 7dzielny; koroną

dzielna, u spodu pręciki osadzone maiąca; torebka iago-

dowata, iednokomórkowa, wieloziarnowa; osadnik nasion

środkowy, kulisty.
| 226. Kasztan, Aesculus. Kielich dzwonkowaty, płat-

ków 4-5 nie równych; pręcików 7-8 na osadnika podo-

wocowym umieszczonych; torebka skórkowatą, 2-3komór-

kowa, nie wieloziarnowa; liścienie grube.

RzĄąDp JEDNOSŁUPKOWY»

225. STOpMACZEK, ZRIENTALIS.

1. Siodmaczek pospolity, T. europaea. Łodyga delikatna,

kilko-calowa, nie dzielna; liście pod wierzchem w okółek

scopione, podługowato-lancetowate, nie równe; zpomię-

rż nich wychodzi szypułka nayczęścićy iedna; kwiaty

iałe. Rośniewszędzie w lasach. 77. dan. t. 86.

226. KaszraN, „AzscyLUS.

1. asztan pospolity, Ae. Hippocastanum : corollis pen-

tapetalis ; foliis septenato-digitatis: foliolis avato-obłon=

8%, demticulatis, subtus glabris; capsulis echinatis.
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Drzewo zriacznćy wysokości, koronę obszerną formu-
iące; liście palczaste, po 5-7 osadzone: listki: iaiowato-po-
długowale, ząbkowane, pod spodem gładkie; kwiaty białe,
cokolwiek czerwonawe, Ś5płalkówe; owoc kolcami zielo-
nemi nastroszony. Roślina ze wschodu przeniesiona, w ca-
łóy Europie i u nas powszechnie się utrzymuie. Drzewo
ma miękkie kruche.

2. Kasztan żółty, Ae. flava: foliis quinato-digitalis,

subtus pubescentibus; corollis Ńpetalis; unguibus petalo-
rum inaeqiualium calyce; łongioribus; staminibus corolla

brevioribus, capsulis inermibus.
Drzewo mierney wysokości; liście palczaste, po 5 osa-

dzone, pod spodem omszone; kwiaty żółte, 4płatkowe; pa-
znogcie płalków nierównych od kielicha dłuższe; pręciki
od korony krótsze; torebki nagie. Roślina z Ameryki pół-
nocnćy, u nas pod otwartem niebem bardzo się dobrze u-
trzymuie. ś

KLASSA VIIL

OŚMIOPRĘCIKOWA, OCT4ANDRIA.

1. Rząb JEDNOSŁUPKOWY, MONOGYNIA.

* Kwiaty zupełne.

227. JVrzos, Erica. Kielich 4działkowy; korona 4płat-
kowa, podowocowa; pręciki na osadniku; główki pyłkowe
2wrębne; torebka 4komórkowa.

220. Borówka, Waeciuiam. Kielich 4zęby; korona kie-
liszkowata lub dzwonkowata, nadowocowa; kray 4wrębny,
odgięty; główki pyłkowe dwurogie; iagoda 4-5komórkowa.

229. Kłon, Acer. Kwiaty pomieszanopłciowe; kielich
Sdzielny, podowocowy; pręciki na osadniku podowocowym
osadzone; skrzydlaki dwa.

230. Nasturcia, Tropaeolam. Kielich 5dzielny, ostro-
gowaty, podowocowy; płatków 5 nie równych na kielichu
osadzonych; pręciki u spodu równe; iagody 5, 1ziarnowe.

2351. /Fiesiołek, Oenothera. Kielich podowocowy, rur-
kowaty, ś4dzielny, opadaiący; płatków 4; torebka walco-
wata lub graniasta, 4komórkowa; nasiona nagie, powłoką
gąbczastą do osadnika środkowego przymocowane.

232. JVierzbówka, Epilobium. Kielich rurkowaty,
4dzielny; płatków 4; torebka 4kątna, ś4łuszczynkowa pod-
kwiatowa; nasiona włosami pokryte.

** Kwiaty nie zupełne.

233. FVawrzynek, Daphne. Kielich podowocowy, płat-
kowaty, śwrębny, dzwonkowaty, opadaiący; pręcikiwrurce
„kielicha osadzone; pestkowiec iednoziarnowy.
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234. ZPróblik, Passerina. Kielich płatkowaty, rurko--
waty, śwrębny, więdnieiący; pręciki w rurce osadzone; o-
rzech tziarnowy.
_285. Tepola, Populus. Kwiaty rozdzielno-płciowe;

kotków łuski klinowate, poszarpane; korona cała, ukośnie
ucięta; główki pyłkowe okomórkowe; znamie 4-6klapowe;
torebka 2-5łuszczynkowa; nasiona puchem okryte.

Rząp TRzYsŁUPKOWY, 7ZARIGYNIA.

236. Rdest, Polygonum. Kielich płatkowaty, 4dział-
owy; owoc trzyścienny.

« RzĄąD CzTEROSŁUPKOWY, 7ETRACYNTA.

237. Piżmaczek, Adoxa. Kielich adziałkowy; korona
4-5wrębna, nadowocowa; pręciki po parze zbliżone; ia-
goda skowiikowi, 4ziarnowa; nasiońa powłoczyste.”

238. Czworolist, Paris. Kielich 4działkowy; płatki 4
równowązkie; główki pyłkowe u wierzchu ostro-przedłu-
zone; jagoda 4komórkowa. .

239. Nadwodnik, Elatine. Kielich 3-4dzielny; płatków

4; pręcików liczba zmienna; torebka 4komórkowa, wie-
-zlarnowa.

RzĄąD JEDNOSŁUPKOWY.

227. WRzos, ERica.

A IPrzos pospolity, E. vulgaris: foliis oppositis, line-

2rt-triquetris, sagitłatis, quadrifariam-imbricatis; flori-
us racemosis; antheris appendiculatis; styło exserto.
Krzew nizki; liście równowązko- tróykątne, strzałko-

wate, nąprzeciwległe, we 4 rzędy ułożone; kwiaty gro-
niaste; kielich podwóyny; korony dzwonkowate, równie iaki
ielich, czerwone; główki ościste, w koronie zamknione,

słupek wystaiący. Rośnie wszędzie w lasach borowych. FZ.
an. tab. 673. Odmiana z kwiatem białym często się po-

strzegą, s

228. BoRówka, * /4cciviva.

1. Borówka Czernica, V. Myrtillus: ramis angulatis,
Patentibus ; foliis ovatis, mueronatis, serrulatis, glabrisz
Pedunculis untfłoris, nutantibus.
I Krzew żłokciowy; gałęzie zielone, kątowate, otwarte;
A opadaiące, iaiowate, sztyletowate, piłkowane, gład-: koi wiaty kuliste, czerwonawe; szypułki iednokwiatowe,

wisłe ; lagody kuliste, ciemno-fioletowe , tymże kolorem'
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w dotknięciu farbuiące. Rośnie w lasach cienistych, wilgo-
tnawych. For. dan. tab. 934. |

2. Borówka Łochynia, V. uliginosum: foliis obowatis,
mucronatis, integerrimis, subtus reliculato-venosis, głau-

cescentibus, subpubescentibus; pedunculis aggregatis, nu-
tantibus, abbreriatis; eorolla urceolato-campanulata.

Krzewina grubsza i gałęzistsza od poprzedzaiącóy, gałę-
zie ma okrągłe, brunatnawe; liścić opadaiące, przewrotno-
laiowate, sztylelowate, zupełnie całe, pod spodem siatko-
„wate, modre, cckolwiek omiszone; szypułki iedno-kwiatowe,
krótkie, po kilka zbliżone, zwisłe; korona słoikowato-dzwon-

kowata, biało-czerwonawaz iagody podługowate, błękitne,
pyłkiem białym, Ścieraiącym się, pokryte. Rośnie na miey-
scach mokrych, torfowych. 7/. dan. tab. 234. U wieśnia-
ków naszych Piianicą zwana.

3. Borówka Brusznica, V. Vitis idaea: caule basi re-
pente;»foliis obovatis, emarginatis, revolutis, subserrula-

, fis, coriaceis, supra lucidis, subius punctatis; racemie
iermirnalibus, nutantibus.

- Łodyżki u spodu leżące; liście trwałe, przewrotno-ia-
iowate, wycięte, po brzegach odgięte, nie wyraźnie piłko-
wane, tęgie, z wierzchu lśniące się, pod spodem kropko-
wane; kwiaty grona wierzchołkowe formuiące, białe, u
spodu różowe; iagody czerwone, przyiemnie kwaśne. Ro-
śnie w lasach suchych. Flor. dan. tab. Śo-

4. Borówka Zórawina, V. Oxycoccos: -caule repente,
„ ramis fliformibus, prostratisz fołiis orato-oblongis, acu-

łiuscułis, integerrimis, supra lucidis, subtus albidis; pe

dunculis elongatis; laciniis corolłae subrotatae oblongis.

„Łodyżki szczecinowate, długie, po mchu i we mchu

rozesłane; liście iaiowato-podługowate, ostre, brzegi zagię-

te zupełnie całe, z góry lśniące się, z dołu białawe; szy-
pułki długie, czerwonawe; kwiaty czerwonawe, właściwie
zwisłe, lecz działki koron do góry się odginaią; iagody wiel--
kie, czerwone, w iesieni twarde, mało kwasu maiące, na
wiosnę zbierane miękkie, kwaśne. Rośnie na roystach. 77.
dan. tab. 80.

229. KLON, ACER.

1. Kłon Pokłon, A. tataricum: foliis eordatis, subin-
cisis, inaequaliter dentatis; corymbis erectis; fructibus
głabris.

i Drzewo krzewiaste, 7-1ołokciowe; kora szara; gałęzie
gładkie; liście naprzeciwległe, sercowate, cokolwiek nacięte,
nie równo-ząbkowanez bałdaszkogron skupiony o kwiatach

* białych z kielichem zielonym, po przekwitnieniu wolny; prę-
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siki od korony nierównie dłuższe; skrzydlaki zbliżone, skrzy-
dełka czerwone. Rośnie na Ukrainie. Pal/. Fl. ross. t. 3.

2. Klon czarny, A. campestre: fołiis cordatis, obtuse-
Ólobis, nitidis, subtus glabris, lobis subintegerrimis; co—
rymbis erectis; fructuum alis diearicatis.

Drzewo mało-gałęziste; liście neprzeciwległe, ogonko-
wate, o 5, 5, 6, klapach tępych, lśniące się, pod spodem
gładkie; kwiaty małe, zialonawe, baldaszkógronowe wzniesione,
nayczęściey obopłciowe; owoce omszone; skrzydlaki rozwarie.
Rośnie na Wołyniu i Podolu. Flor. dan. tab. 1288.

3. Klon lawor, A. Pseudoplatanus: foliis cordatis, 5lo-
bis, subtus glaucescentibus, glabriusculis; lobis inaequaliter
dentatis; racemis pendulis ; fruetibus glabris.

Drzewo wyniosłe, zkoroną rozszerzoną, gęsto liśćmi po-
krytą; liście ogonkowate, sercowate, 5klapowe, pod spodem
modre; klapy nie równo ząbkowane; kąty klap wskakuiąco-
ostre; kwiaty zielońe, groniaste; grona długie, zwisłe; skrzy
dlaki gładkie. Rośnie w cokolwiek południowszych pro-
wincyach.

4. Klon pospolity, A. platanoides: foliis śfidis, corda-
is, glabris; łaciniis acuminato-cuspidatis, subdentatis;
eorymbis erectiusculis, fructibusque głabris.

Drzewo miernóćy wysokości; liście gładkie, sercowate,
Sklapowe; klapy, równie iak i zęby, wązkie, kończate;
kwiaty żółte, pomieszano-płciowć, w baldaszkogron wznie-
siony ułożone; kielich 5wrębny; korony płatki łopatkowate 3
owoce gładkie. Rośnie wszędzie w lasach. Z liści prze-
rwanych sok mleczny wychodzi.

$. Klon pensylwański, A. pensilvanicum: liśćmi serco-
watemi, $klapowemi, o klapach ostrych, piłkowanych gład-
kich; gronami prostemi, długiemi, zwisłemi, a mianowicie
korą Światłozieloną, biało wdłuż porysowaną, od invych
się odznacza. Roślina z Ameryki północnćy u nas pod ot-
warićm niebem bardzo dobrze wytrzymuie.

230. NASTURCIA, TROPAEOLUM.- ż

, 1. Nasturcia zwyczayna, T. majus: foliis pełtatis, or=
ieulatis, repandis; nervis margine petalisque obtusis.
Łodyga u spodu rozesłana lub pnąca się; liście tarczo-

wate, okrągłe, obłączysto-wycinane; nerwy i płatki, tępe,
zzębe; kwiaty pomarańczowe. Roślina z Peru: w oyczy-

nie swoiey trwała, u nas tylko iest rocznćm zielem.

231. WiEsIoŁEK, OZNOTHERA,

> 1. FFiesiołek dwuletni, Oe. biennis: caule herbaceo,
eeto, ramoso, hirsutiusculo; foliis ovato-lanceolatis, den-  
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tatis; floribus sessilibus, subspicatis; staminibus corollam
subaequaniibus; capsulis subcylindricis, apice 4dentatis.

Łodyga 2łokciowa i wyższa, prosta, gałęzista, włosisto-
naieżona; liście iaiowo-lancetowate ząbkowane; kwiaty żółte,
bezogonkowe, na wierzchu w kształt kłosa skupione; prę-
ciki koronom równe; torebka prawie walcowata, u góry
4zęba. Roślina z Ameryki północnćy do ogrodów przenie-
siona, teraz w pospolity chwast na gruntach rozmaitych ro-
snący, zainieniła się. F/, dan. t. 446.

232. WIERZBÓWKA, EPIŁOBIU1.

* Płatki całe; znamie Śdzielne, pochyłe.

1. JVierzbówka wązkoliścia, E. angustissimum: foliis
linearibus , eveniis, subintegerrimis.

Łodyga 1iłokciowa, gładka, bardzo gałęzista; liście
rozrzucone, równowązkie, bezżyłkowe; kwiaty purpurowe;
szypułki przysadką wązką osadzone; pręciki pochyłe. Ro-
śnie na łąkach mianowicie świeżo-karczowanych w Litwie.
E. angustifolium Lam. - j

2. JFierzbówka kłosowa, E. angustifoliam: radice repente;

caule głabro ; foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, venosis,
głabris. :

Łodyga prosta, 2łokciowa, gładka, nie dzielna, liście
naprzemiarległe, lancetowate, gładkie, żyłkowate; kwiaty.
piękne, różowe, w kłos wierzchołkowy,piramidalny ułożone;
szypułki bezprzysadkowe; pręciki pochyłe. Rośnie w zaro-
ślach piasczysto-gliniastych. Flor. dan. tab. 389. E. spica-
tum. Lam. E ;

** Płatki wycięte; znamiona proste.

3. TFierzbówka kosmata, E. hirsutum: caułe terefi, ra-
moso, eitloso; foliis oblongis, semiamplłexicaułibus, utrin-

que attenuatis, denticulatis, subtus hirsutis; floribus am-
plis; stigmate śfido. - s

Łodyga łokciowai wyższa, okrągła, kosmata, prosto
stoiąca; gałęzie otwarte, listne; liście podługowato-lance-
towate, bezogonkowe, prawie łodygę obeymuiące, ząb-
kowane, pod spodem kosmate; kwiaty purpurowe; korona

od kielicha 2razy większa; znamie zgrubiałe, 4dzielne. Ro-
śnie przy brzegach lasów cienistych wilgotnych. F/or. dan.
żab. 326.

4. JVierzbówka miękka, E. molłe: caule tereti, rilloso;
foliis lanceolatis ,: sessilibus, denticułatis, pubescentibus;
Jłoribus corymbosis; petalis całycem superantibus;z stigma-
te 4fido.

Łodyga prosta, łokciową, okrągła, kosmata; liście lan-
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cetowate, bezogonkowe, ząbkowane, od pokrycia włosami
,białawe; kwiaty małe, cieliste, w baldaszkogron ułożone;
płatki od kielicha cokolwiek dłuższe; znamie 4dzielne. Ro-
śnie na mieyscach wilgotnych. 77. dan. t. 347.

5. Wierzbówka górna, E. montanum: caule teretź,
glabro; foliis ovato-oblongis, acutis, subsessilibus, den-
tatis; stigmate Afido. :

Łodyga łokciowa, gładka, lub cokolwiek kosmata; li-
ście iaiowato-podługowate, ostre, prawie bezogonkowe,

ząbkowane;kwiaty blado-różowe; znamie 4dzielne. Rośnie
wlasach. Flor. dan. t. 922.
"6. FVierzbówka różowa, E. roseum: caułe obsolete -te-

tragono , subpubescente; foliis oblongis, utrinque attenua-
tis, denticulatis; petalis calycem subaequantibus; stigmate
źndięiso. |

Łodyga, równie iak i nerwy liści, czerwona'lub różo-
wa, łokciowa, prosto-stoiąca, nie znacznie 4ścienna; co-
kolwiek kosmata; liście podługowate, z obu stron zwężo-
ne, ząbkowane; płatki kielichowi równe; znamie całe. Ro-
Śnie na łąkach i pastwiskach mokrych.

7. IPierzbówka czterościenna, E. tetragonum: caule
stubtetragono, glabro ; foliis anguste lanceolatis , serrula-
tis, sessilibus;floribus racemosis; stigmate indiviso.

Łodyga miekiedy 2łokciowa, 4Ścienna, gładka; liście
ł wązko-lancetowate , piłkowane , bezogonkowe; kwiaty gro-
niaste, drobne, czerwone; znamie nie dzielne. Rośnie na

mieyscach mokrych. 77. dan. t. 1029.
8. JWierzbówka błotna, E. palustre: caułe tereti, pu-

bescente ; foliis linearibus, subintegerrimis; stigmate iu-
diviso.

Łodyga okrągła, i-iłokciowa; liście bezogonkowe, lan-
cetowate lub równowązkie, całe, zewsząd omszone; znamie
nie dzielne; kwiaty blado-czerwone, .w małych odmianach
prawie białe. Rośnie na łąkach błotnych. 77. dan. t. 1574.

i

233. WAWRZYNEK, DAPHNE.

1. FVawrzynek Wilcze, łyko, D. Mezereum: fłoribus
sessilibus, subternis, pubescentibus ; laciniis eorollae 0-

maa acutis; foliis lanceolatis, basi attenuatis, glaber-
imis.
, Łodyga 1-2łokciowa; łyko mocne; kwiaty różowe, przed-
listne z pąków bocznych gałęzi wychodzące, bezszypułkowe,
osmate, potróyne; podziałki korony iaiowate, ostre; liście

poźniey z pąków wierzchołkowych wychodzące, lanceto-
wate, u spodu zwężone, gładkie; iagody czerwone lśniące.

ośnie wszędzie w lasach. Flor. dan. t. 268.
2. FFawrzynek główkowy, D. Cneorum: foribus ag-

21  



 

PZ i 162

gregatis, sessilibus, extus incano-pubescentibus; laciniis
corollae obtusis; foliis subspathulato-linearibus, sessili-
bus, mucronułafis , głabris.

Łodyga złokciowa, prosta lub gałęzista; liście równo-
wązko-łopatkowate, bezogonkowe, ostro-kończate, gładkięz
kwiaty różowe, wonne, w główkę na wierzchu skupione;
korony zewnątrz kosmate; podziałki koron tępe. Rośnie
na Wołyniu. Besser.

234. WRÓBLIK, PASSZRINA.

1. PYróblik roczny, P. annua: caule glabro , ramoso;
foliis sparsis, linearibus, patulisz fłoribus axillaribus,
subsołitariis, incano-pubescentibus; laciniis corollae con-
nirentibus=

Łodyga zielna, 4łokciowa, walcowata,gładka, cokol-
wiek gałęzista; liście rozrzucone, równowązkie, otwarte;
gładkie; kwiaty małe, bezogonkowe, po 2-3 w kątach o0-
sądzone; korony 4klapowe, biało-żółtawe, zewnątrz kosma-

"ie, klapy zbliżone. Rośnie na Ukrainie. Bes.

235. ToroLa, PoPvŁUs.

1. Topoła bałsamiczna, P. balsamifera: foliis ovatis,
ucuminatis, appresso-serratis, subtus albidis, reticulato—
wenosis; gemmis resinosis. -

Drzewo mierney wysokości; korzenie bardzo rozcho-
dzące się , odrośle wszędzie wypuszczają; liście iaiowate,
kończate, przyciśniono-ząbkowane, pod spodem białawe,
siąlkowato-żyłkowate; pąki Żywicą powleczone. Roślina
z Ameryki północnćy.

2. Topoła ,Osina, P. Tremula: foliis subrotundo-ova-
tis, obtusiuscułis, repando-dentatis, basi eglandulosis,
utrinque glabris, żunioribus pubescentibus; petiolis com-
pressis.

Drzewo znacznćy wysokości; liście okrągławo-iaiowate,
tępe, obłączysto-ząbkowane, n spodu  bezgruczołkowe,
z cbu stron gładkie, młodsze cokolwiek kosmate; ogonki
spłaszczone. Rośnie wszędzie w lasach, i sama niekiedy
obszerne ostępy stanowi.

3. Topola Sókora, P. nigra: foliis deltoideo-ovatis, a=

euminatis, głanduloso--dentalis, utrinque glabris; petiolis
subcompressis; gemmis resinosis. 2

Drzewo znaczney wysokości; liście tróykątno-iaiowate,
kończate gruczołkowato ząbkowane, zewsząd gładkie; o-
gonki cokolwiek spłaszczone; pąki materyą kleistą żywiczną
powleczone Rośnie na wyspie Niemna nie daleko Merecza
i na Wołyniu i Podolu. Bes. ę

"
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4. Topoła włoska, P. dilatata: foliis lato-deltoideiś,
acuminatis, undique basique crenułatis, laevibus; petiolis
compressis; ramis erectis.

Liście szeroko-tróykątne, kończate, gładkie, u spodu
karbowane; ogonki spłaszczone; gałęzie prawie równolegle
do górysię„wznoszą. Z liści swoich i kwiatów bardzo do
poprzedzaiącćóy podobna, różni się mianowicie gałęziami
od dołu zaraz prosto do góry wznoszącemi się Topola
ta iest tylko samczą, i dia tego rozmnażanie, iedynie się
przez gałązki odbywa. Qyczyzna nie wiadoma. Z nazwiska'
węgierskiego Topoli tureckićy, równie isk z polskiego 'To-
poli wołoskiey czyli włoskiey, godziłoby się wnosić, że
roślina ta do Europy z Turcyi iest przeniesioną.

5. Topola biała, P. alha:foliis subrotundis, angułato?
dentatis, subtus tomentosis,

Drzewo wielkie, szeroko-rozgałężaiące się; gałązki ku-
tnerem białym pokryte; liście okrągławe, kątowato-ząbko-
wane, z góry ciemne, pod spodem kutnerowate, białe.
Rośnie na mieyscach wilgotnawych.

Rząn' TazysŁurkownr.

236. RbEsr, PoLYGONUw.
BDAA

WSE * Kwiaty, kłosowe.

1. Rdest FPężownik, P. Bistorta: caułe simpłiełssimo,
mtonostachyo ; foliis ovato-obłongis, undulatis, im petio-

decurrentibus.
Korzeń gruby, pogięty; łodyga prosta, gładka, iedno-

słosową; liście iaiowato-podługewale, po ogonku zbiega
Jące, pod spodem popielate: łodygowe bezogonkowe; kwiaty
lado-różowe, w kłos walcowaty ułożone. Rośnie na łą-

kach wilgotnych. Flor. dan. t. 434.
2. Bdest wschodni, P. orientale: caułe herbaceo, hir-

suto; foliżs ovalis, acuminatis, ciliatis; stipulłis subcam—
Panulatis, villosis; fłoribus racemosis, spicatis.

odygi 2-3łokciowe, zielne, kosmate; liście iaiowate,
kończate, rząsowate, pod spodem omszone; przysadki pra-
wie dzwonkowate, włosiste; kwiaty czerwone lub białe, o
7 pręcikach,ach słupkach, po trzy z pochewki wycho-

ące, w kłos wolny, zwisły ułożone. Roślina początko-
wo z Azyj, do ogrodów raz zaprowadzona, sama się za-siewa. .

3. Rdest plamisty, P. Persicaria: foliis anceolatis, sub=
macułatig ; siipulis czliatisz peduncułis laevibus; racemisspicatis, oblongis, erectis; fłoribus ARE 2gynis.

Łodyga”prosta, gałęzista, gładka; figcie lancetowate,
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.z obu stron gładkie, plamą ciemną po środku często o-
znaczone; przysadki rząsowane; kłosy wierzchołkowe, ia-
iowo-walcowate, czerwone, prosto stoiące; kwiaty nayczę-

ściey Gpręcikowe, 2słupkowe. Rośnie w ogrodach ina
polach uprawnych. Flor. dan. t. jo2. P. incanum; liśćmi
pod spodem omszonemi odznacza się. b ę

4. Rdest chropawy, P. lapathifolium: foliis oblongo-
lanceolatis, scabris; stipulis truncatis; pedunculis aspe-
ris; racemis spicatis, oblongis, erectis.

Łodyga prosta, tęga, gładka, gałęzista złokciowa; przy-
sadki liści cokolwiek kosmate, ucięte;z liście podługowato-
lancetowate, chropawe; grona kłosowate, podługowale,
wzniesione; kwiaty 6pręcikowe, 2słupkowe. Rośnie na
Wołyniu i Podolu na mieyscach wilgotnych. Bes.

5. Rdest ostro-gorzki, P. Hydropiper: foliis łanceola-
tis, undułatis, glabrisz stipulis subciłliatis; spicis graci-

libus, laxis, nutantibus.
Łodyga prosta, kolankowata, gładka; liście lancetowate,

bezplamiste, gładkie; przysadki prawie bezrząsowe; kłosy
cienkie, zwisłe; kwiaty 4klapowe, czerwonawe lub zielo-
nawe, Gpręcikowe, 2słapkowe. Rośnie na mieyscach wil-
gotnych. Flor. dan. t. 1536.

6. Rdest mnięyszy, P. minus: caule basi repente; f0-
łiis lineari-lanceolatis, subeveniis; stipulis ciliątis; spi-
cis filiformibus, erectiusculis.

| Łodygi pochyłe, iłokciowe; liście równowązko-lance-
towate, prawie bezżyłowe; przysadki rząsowate; kłosy
nitkowate, proste; kwiaty często Spręcikowe, iednosłupko-
we; nasiona Sgraniaste. Rośnie na mieyscach wilgotnych
na Wołyniu i Podolu. Besser. English. bot. t. 1043.

7. Rdest ziemno-wodny, P. amphibium: foliis oblongis,
głlabrisz spica obłonga. j

Łodyga długa, kolankowata, pływaiąca lub rozesłana;
liście: łodyg pływaiących, podługowate, kończate, gładkie,
zlekka po brzegach rząsowate, krótko-ogonkowe: na
błocie zaś rosnących długo-ogonkowate, lancetowate, szor-
stkie; kwiaty Spręcikowe, 2słupkowe, czerwone, w kłos
iaiowaty lub podługowaty ułożone, Roślina pospolita w wo-
dach stojących i na błotach. F/or. dan. ź. 282.

** Kwiaty groniaste.

8. Rdest Gryka, P. Fagopyrum: caule herbąceo, erecźo;
foliis cordato-sagittatis; fructibus triquetris.

Łodyga zielna, gałęzista, prosta; liście sercowato-strzał-

kowate; owoce tróygraniaste. Znaioma wszystkim roślina

początkowo ze Syberyi.
9. Rdest powoiowy, P. Cenvolvulus: cąułe herbaceo;
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volubili, angułato; fóliis cordato-sagiitatisz łaciniis ca-

lycinis obtuse-carinatis. i
Łodyga zielna, kątowata, wiiąca się; liście sercowato-

strzałkowate; podziałki kielicha tępogrzbieciste. Rośnie na

polach i w ogrodach. Flor. dan. t. J44. ;

10. Rdest zaroślowy, P. dumetorum: caule herbaceo,

wolubili; foliis cordatis, acuminatis; fłoribus carinato-

alatis.
' Łodyga zielna, porysowana, wiiąca się; liście serco-

wato-kończate; kwiaty, iuż w kupki, iuż w grona wolne
wierzchołkowe ułożone; nasiona 3ma skrzydełkami błonko-

watemi opatrzone. Rośnie około płotów i w zaroślach.
Flor. dan. t. 356.

*%% Kwiaty międzylistne.

11. Rdest ptasi, P. aviculare: caułe procumbente, her-

baceo; foliis lanceolatis, margine scabris; stipulis payci-

nerviis.

- Łodygi delikatne, po ziemi rozesłane; liście lanceto-

wate, po brzegach szorstkie; przysadki liściowe mało-ner-

wiste, wierzchołki poszarpano-rząsowate, suchawe; kwiaty

czerwonawe, międzylistne. Rośnie na drogach, dziedziń-

cach i polach. Flor. dan. tab. 803. ą
12. Rdest piaskowy, P. arenarium: caułe herbaceo, an-

gulato, adscendente, diffuso; foliis lineari-lanceolatis;

stipulis laceris.
, Łodyga zielna, kątowata, podnosząca się, rozpierzchła;

liście równowązko-lancetowate; przysadki poszarpane, Ro-

śnie ną Wołyniu i Podolu.  Besser.

Rząb CzrEROSŁUPKOWY.

237. PIŻMACZEK, -4DOX4.

1. Pitmaczek wonny, A. Moschatellina. Roślina słabo

myszką wonieiąca; korzeń cebulkowy; liście troisto-pierza-

sto-dzielne, tępe; kwiaty w główki szypułkowate ułożone:

pierwotne 4dzielne, Spręcikowe, 4słupkowe: poźnieysze

Śdzielne, 1opręcikowe, Śsłupkowe. Rośnie w lasach cie-
nistych. Flor. dan. t. 94.

r

238. CzwokoLisT, PARIS.

1. Czworolist pospolity, P. quadrifolia: folits 4ternis;

sepalis linearibus, petala superantibus. i
, Łodyga nie dzielna, ałokciowa, pod wierzchem cztćry,

niekiedy pięć liści iaiowatych, całych, gładkich, w okręgu
noszącą; z pośrodka liści wznosi się szypułka iedno-kwia-
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towa; kwiaty zielone; iagodyczarne. Rośnie w lasach naamieyscach pulchnych. „tor. dan. t, 139.

239. NaDWODNIK, Zzariwz.

1. Nadwodnik. naprzeciwliści, E.. Hydropiper: cauleprostrato, radicante; foliis oppositis, oblongis', użtrinqneattenuatis, słabrisz floribus peduncułalis, aliernis, ź4fdis,
Btandris. 3

Łodyga delikatna, rozesłana; liście naprzeciwległe, ia-iowó-lautetowate , gładkie; kwiaty czerwonawe, Śdzielne,Spręcikowe, krótko-szypułkowate, naprzemian ległe; to-rebki okrągłe, do ziaren pieprzu podobne, zkąd i nazwisko.Rośnie w Litwie na mieyscach wodą zalanych. Z?7or. dan.
tab. 136. i ; : a -2. Nadwodnik okręgowy, E. Alsinastrum: canłe erecło;Joliis oblongo-lanceolatis; floribus śfidts, sessilibus, ver
ticalłatis.

Łodyżka delikatna, prosto-stoiąca; liście podługowato-lancetowaie, okręgowe: podwodne nitkowate; kwiaty dro-bne, białe, krótko-szypułkowe, w okółki ułożone. Rośnie
w rowach i sadzawkach.

KLASSA IX

DzIEWIĘCIOPRĘCIKOWA, ENNEA4NDRTA4.
Rząn Dwuszorzkowy, Dscywia.

240. Szczyr, Mercurialis. Kielich 4działkowy; korona o;główki akomórkowe; torebki dwie lub trzy, połączone, ie-dnoziarnowe. i 4 Ę

RZĄD SzEŚCIOSŁUPKOW Y, HEXA4GYNIA.

241. Zączeń, Butomus. Kielich płatkowaty, 6działko-"wyj torebek 6 wieloziarnowych; nasiona na Juszczynkachtorebki. osadzone. >242. Zabiściek, Hydrocharis. Kielich 3dzielny; korona3płatkowa; pręcików 9 we trzy kupki rozdzielonych; słup-"ków 6 dwudzielnych; torebka Gkourórkowa, wielo-ziarnowa.

Rząb DwusŁvrkowyY.

240. Sżczys, HEncvni4Łis,

1. Szczyr trwały, M. perennis: caułe simpłicisstmo; jo-
liis opato-oblongis, serratis, hirsuśiuscułis ; fructibus pe-
duncułatis, hirsutis, i

Łodyga prosta, iłokciowa; liście naprzeciwiegłe, iaio-

W
«4 | d w
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wato-podługowate, piłkowane, włosisto-chropawe; kłosy
między-listne; kwiaty zielone; torebki naieżone. Rośnie
w zaroślach cienistych. FZ, dan. f. 400. M. ovata Sternb,

RzĄąDp SZEŚCIOSŁUPKOWY.

241. ŁĄczeń, Burouvs.

1. Zączeń baldaszkowały, B. umbellatus. Łodyga prosta,
gładka, łokciowa i wyższa, liście korzeniowe, równowąz-
kie. nieco Skątne, wzniesione: głąbik obły; bałdaszek wierz-
chołkowy, u spodu pochewką 3listkową opasany; kwiaty
białe, zewnątrz czerwonawe. Rośnie na brzegach iezior i
stawów. F/. dan. tab. 604.

242. ZABIŚCIEK, ZZYDROCHARIS.

1. Zabiściek pływaiący, H. Morsus-ranae; foliis cor
dato-orbieułatis, subnercosis;floribus dioecis.

Łodyga pływaiąca; liście podobnież pływaiące, ogonko-
wate, sercowato-okrągławe; kwiaty rozdzielno-płciowe, szy
pułkowate, białe, we środku żółte; pochwy 1-Skwiatowe. Fio-
Śnie w wodach stoiących, lub z wolna płynących. 77. dan. t.
878. Liście z kształtu do małych liści lilii wodnćy podobne.

KBWASSACKZ€

DZzIESIĘCIOPRĘCIKOWA, DECANDRIA.
4 .

Rząp JEDNOSŁUPKOWY, MONOCYWIA.

2453. Mącznica, Arbutus. Kielich 5dzielny, mały; ko-
Tona iaiowata,«w otworze Ściśniona, odgięta, u spodu prze-

 zroczysta; główki pyłkowe dwurogie; iagoda nadkwiatowa,
komórkowa; nasiona kościste.

244. Modrzewnica, Andromeda. Kielich Sdzielny, mały;
orona kulisto-dzwonkowata zkraiem odgiętym , 5dzielnym;

główki pyłkowe 2rogiez torebka Skomórkowa; na kątach
otwierająca się; przegrody ze środka ścian wychodzące.

245. Bagno, Ledum. Kiełich Śdzielny; koruna Spłat-
wa; znamie 5klapowe; torebka komórkowa, u spodu otwie-

raląca się; nasiona błoną siatkowatą otoczone.
5 246. Gruszyczła, Pyrola. Kielich Śwrębny; płatków

» zaokrąglonych, wklęsłych; pręciki podnoszące się; główki
wake u spodu 2rogie, aKomórkowe; znamie 5klapowe;
bło a Skomórkowa, na kątach otwieraiąca się; nasiona

nką obwiedzione. M t zi
245, Korzeniówka, Monotrapa. Kielich 4-5działkowy z
ów 4-5 uspodu garbatych; znamie tarczowate; toreb-
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ka 4-5komórkowa, wieloziarnowa; nasiona błonką obwie-
dzione.

248. Ruta, Ruta. Kielich Ś5dzielny, trwały; płatków
5, paznogciowatych; dziurki miodnikowe u spodu iaiecznika;

torebka $komórkowa.

a4g. Dyptan, Dictamnus. Kielich 5dzielny, opadaiący;
płatków 5, paznogciowatych; pręciki na dół odgięte, gru-

czołkowate; mieszków 5, dwuziarnowych, wewnątrz otwie-

raiących się.
|, 250. Buzdyganek, Tribulus. Kielich Sdzielny, opada-
iący; płatków 5, bezpaznogciowych; znamie Śwrębne; owo-

ców 5, ciernistych, 2-4komórkowych, 2-4ziarnowych, około

osi wspólnćy skupionych.

Rząn DwusŁurkowy, DIrGYNIA.

251. Łomikamień, Saxifraga. Kielich $wrębny, trwały;

płatków 5; torebka dzioba, 2komórkowa; przegroda za o0-

sadnik nasion służy. a

252. Łyszczyca, Gypsophila. Kielich kątowaty, $wrę-
bny; płatków 5 krótko-paznogciowych; torebka iednoko-

mórkowa, Słuszczynkowa. i
253. Mydlnica, Saponaria. Kielich walcowaty, ze spodu

nagi; płatków 5, długo-paznogciowych; torebka podługo-

wata, iednokomórkowa. ;

254. Goździk, Dianthus. Kielich podwóyny; zewnętrzny

ze czterech łask złożony; wewnętrzny rurkowaty, Szęby;

płatków 5 dłago-paznogciowych; torebka walcowata, ie-

dnokomórkowa, u góry 4 zębami otwieraiąca się.

255. Czerwiec, Scleranthus. Kielich leykowaty, Szęby,

poźniey twardnieiący; korona o; pręciki małe na kielichu

osadzone; ziarno iedno w kielicha zamknięte.
* 256. Słedziennica, Chrysospleniam. Kielich płatkowaty

nadowocowy, 4-5klapowy; torebka nerkowata, 1komórkowa;

na dwoie rozdzielaiąca się; nasiona liczne, na spodzie to-

rebki osadzone.

Rząp TRZYSŁUPKOWY, 7TRIGYNIA.

257. Tamaryszek, Tamarix.Kielich Śdzielny; płatki tę-

pe; pręcików 5 lub 10 cokolwiek nitkami połączonych; to-

rebka Słuszczynkowa; nasiona na łuszczynkach osadzone

włosami opatrzone.
258. Piaskowiec, Arenaria. Kielich 5działkowyz płatków

5, całych; torebka iednokomórkowa, 3-5-6 klapami otwiera”

iąca się, wieloziarnowa:

259. Gwiazdnica, Stellaria. Kielich Sdziałkowy; płat

*
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ków 5, dwudzielnych; pręciki na przemian krótsze; torebka
„akomórkowa, 6łuszczynkowa.
*- 260. ZVyzpin, Cucubalus. Kielich wydęty, 5zęby; płat-
ków 5 wązko-paznogciowych, 2dzielnych; torebka iago-
dowata, u spodu Skomórkowa, u góry 6 zębami otwie-
raiąca się.

261. Lepnica, Silene. Kielich wązki eokolwiek kąto
waty lub Żebrowaty, $zęby; płatków 5 paznogciowatych,
2dzielnych, w otworze łuszczkanii nad paznogciem osadzo-
ne; torebka u spodu komórkowa, u góry 6 zębami otwie-

raiąca się. ,

Rząp PiĘcIosŁUPKOWY, PENTAGYNIA.

262. Rogownica, Cerastium. Kielich 5dzielny; płatków
5, dwuwrębnych; torebka 1komórkowa, u góry 10 zębami
otwieraiąca się. -

263. Firletka, Lychnis. Kielich rurkowaty, 5zęby; płat-
ków 5 paznogciowatych, „często 2wrębnych; torebka 1ko-
mórkowa, 5 zębami otwieraiąca się. ś

- 264. Sporek, Spergula. Kielich Śdzielny; płatków 5 ia-

iowatych, całych; pręciki niekiedy na przemian płonne;
torebka iaiowata, 1komórkowa, 5łuszczynkowa.

265. Kwaśnica, Oxalis. Kielich 5działkowy; płatków
5; pręciki zewnętrzne krótsze, u spodu zrosłe; torebka
Sścienna, Ńkomórkowa, Śłuszczynkowa; nasiona błonką
sprężystą otoczone.

266. Rozchodnik, Sedum. Kielich 5-6dzielny; płatków
5-6 lancetowatych, przy nasadzie łuszczkami miodnikowemi
opatrzonych; torebek 5-6 albo więcćy, oddzielnych, mie-
szkowatych; nasiona koło szwu osadzone.

Rząp JEDNOSŁUPKOWY.

243. MĄCZNICA, „ARBUTUS. £

1. Mącznica garbarska, A. Uva ursi: caułe procum-

bente, fruticoso; foliis obowaiis, integerrimis, coriaceis,
nitidis; floribus fascicułatis.

Krzewina gałęzista, rozesłana; liście przewrotno-iaiowa-
te, zupełnie całe, lśniące się, twarde, pod spodem siatko-
watez kwiaty wiązkowate białe lub czerwonawe; iagoda
czerwóna, wewnątrz mączasta. Rośnie wszędzie w borach,
Flor. dan. tab. 33.

 
244. MopRZEWNICA , ANDROMEDA.

A. Modrzewnica iednostronna, A. calyculata: fruticosa;
foliis ovali-oblongis, obtusis, obsołete-serrulatis, submu-

i z 22
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cronatis, uirinque lepidotis; peduwnculis axilłaribus, se-
cundis, abbreciatis.

Krzewina łokciowa i wyższa; liście iaiowato-podługo-
wate, tępe, nieznacznie piłkowane, z obu stron a miano-
wicie pod spodem łuszczkowałto-białawe; szypułki krótkie,
iednostronne; korona biała dzwonkowata, w gardzieli ści-
Śniona. Rośnie na błotach torfowych w Litwie. Paźl. £l.
ross. tab. ja. f. 1. :

2. Modrzewnica wązkołiścia, A. polifolia: fruticosa;
*foliis lineari-lanceolatis, margine revolutis, supra nitidis,
subius glaucis; pedunculis terminalibus, subumbellatis,

coloratis, corolla terlongioribus; laciniis całycinis owatis.

Krzewina prosta głokciowa, gałęzista; liście trwałe, na-
przemianległe, równowązko-lancetowate, na brzegu odgięte,

z góry Iśniące się, pod spodem modre; szypułki na wierz-
chołkach baldaszkowato-skupione, czerwone, od korony

trzy razy d'uższe; podziałki kielicha iaiowate; korony ia-
* jowate różowe. Rośnie na błotach torfowych. Flor. dan.
tab. 34.

245. Bacso, Lzpvm.

1. Bagno pospołite, L. palustre: foliis linearibus, mar-

gine revolutis, sublus ramisque ferrugineo-tomeniosis;
Jłoribus +oandris. A

Krzew łokciowy i wyższy; liście równowązkie, po brze-
gach odgięte, z góry zielone, gładkie, pod spodem równie
iak iłodyga rdzawo-kutnerowate; kwiaty baldaszkogronowe,
białawe; szypułki po przekwitnieniu odgięte. Rośnie na

' błotach torfowych. F/. dan. tab. 1031.

246. Gnuszyczka, PvrnoLa.

1. Gruszyczka iednokwiatowa, P. uniflora: styło erecto;
scapo unifłoroz foliis suborbiculatis, dentatis.

Głąbik 2-3calowy, iednokwiatowy, 3ma liśćmi okrągła-
wemi ząbkowanemi opatrzony; kwiat wielki, wonny, biały;
slupek prosty. Rośnie w lasach na gruncie pulchnym. Ffor.
dan. tab. 8.

2. Gruszyczka iednostronna, P. secunda: stylo. erecto;
racemo secundo ; foliis ovatis, serratis. .

'_ Łodyżka kilko-calowa; liście iaiowato-piłkowane; kwiaty
biało-zielonawe, w grona iednostronne ułożone, słupek pro-
sty, kilkakrotnie od owocu dłuższy. Rośnie w lasach szpil-

kowych Flor. dan. tab. 402.
3 Gruszyczka mnieysza, P. minor: sżyło erecto; race-

?no aequali; corollis campanułatis; foliis orvatis, acutis,
dentatis.
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Łodyżka kilko-calowa; liście iaiowate, ostre, ząbkowa-
ne; kwiaty w grono ułożone; korony dzwonkowate, białe,
cokolwiek czerwonawe; słupek prosty. Rośnie w lasach. ZZ.

dan. tab. 55.
4. Gruszyczka okrągło-liścia, P. rotundifolia: racemo

aequali; laciniis całycinis lanceolatis; styło recurvo, elon-

gato; staminibus ascendentibus; foliis subrotundis, cre-
natis, nitidis.

Łodyga 1łokciowa, nie dzielna, prosta; liście okrągławe,
ząbkowane, lśniące; kwiaty białe, groniaste; podziałki kie-
licha lancetowate; słupek długi, zagięty, na wierzchu czer-

wony; pręciki podniesione. Rośnie w lasach wilgotnawych.

5. Gruszyczka zielono-kwiatowa, P. chlorantha: racemo
pauczfłoro; laciniis całycis brewvissimis, obtusis; stigmate
elavato; antheris tubułosisz foliis orbiculatis, obsolete-cre=
natis, petiolo angusto brevioribus. ś

Grono nie wielo-kwiatowe; podziałki kielicha bardzo
krótkie, tępe; znamie maczugowate; główki pyłkowe rur-
kowate; liście okrągławe, szersze iak długie, nieznacznie-
karbowane, od ogonka wązkiego krótsze. Rośnie w lasach.
Flor. dan. żab. 1693.

6. Gruszyczka baldaszkowata, P. umbellata: Jloribus
umbellatis; disco filamentorum ciliato; stigma ólobum, ses-

sile; foliis spathułato-lanceołatis, acutis, serratis.

Łodyga kilko-calowa, krzewista; liście łopatkowato-lan-
Cetowate, ostre, piłkowane, tęgie; kwiaty w baldaszki o 4

szypułkach ułożone, prosto-stoiące, czerwonawe; pręciki

Po Środku w kształt tarczy rząsowatćey zgrubiałe; znamie

Sklapowe, bezszyykowe. Rośnie w borach na gruncie wrzo-

sowym, tłustym. F7. dan. tab. 1336. Chimaphila Purch.
U pospólstwa Pomocnikiem zwana.

247. KoRZENIÓWKA, JMONOTRAP4.

1: Korzeniówka pasorzytna, M. Hipopythys: racemo mul=
tufloro; petalis villosis; integerrimis, stylum pubescentem

superantibus.
3 Łodyga brudno-żółta, bezliścia, łaskami pokryta; grono

wielo-k «aatowe; kwiaty brudno-żółte: górne iopręcikowe,

do ne Spręcikowe; płatki włosiste, całe, od słupka ze zna-

mieniem tarczowasćm dłuższe. Rośnie w lasach około drzew

sosnowych. 77. dan. t. 232. Ususzona czarnieie.

248. Rura, Rvrau.

A. Ruta ogrodowa, R. graveolens: foliis decompositis:
feliolis lateralibus oblongis, terminali obovato, głaberri-
mas; petalis subdentatis; germine glabro, punczato. ż
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Łodyga łokciowa, twarda, gałęzista, trwała; liście dwa
razy złożone; listki boczne podłngowate, wierzchołkowy
przewrolno-iaiowaty, wszystkie gładkie, modrawo-zielone;

kwiaty zielono-żółte: środkowy Śdzielny, iopręcikowy, in-

ne 4dzielne, Spręcikowe; płatki całe lub cokolwiek ząbko-
wane; pręciki w czasie kwilnienia na przemian do słupka
zbliżaiące się; iaiecznik gładki kropkewany. Roślina obca,
w ogrodach wieyskich od niepamiętnych czasów utrzymy-
wana.

2. Ruta rząsówata, R. Buxbaumii: foliis lanceołatis,
-basi attenuatis, cauleque superne pubescentibus; floribus
panicułato-corymbosis; staminibus całycibusque ciliatis;
capsulis aspero-tubercułatis.

Liście prosie, lancetowate, u spodu zwężone, równie
iak iłodyga u góry omszone; kwiaty wiechowato-baldaszko-
gronowe; pręciki i kielichy rząsowate; torebki brodawkami
pokryte. Rośnie na Podolu. Bess. Ruta linifolia M. Bieber.

249g. DvPrax, DrorauNus.

1. Dyptan biały, D. albns: fołiis pinnatis: foliolis 0-
rałis, serratis, nitidis; racemo terminali, głanduloso-re-
sinoso; fłoribus roseis. A

Łodyga iłokciowa, prosto-stoiąca; włoskami czerwo. '-
wemi, mianowicie u góry, pokryta; liście pierzaste: listki
iaiowate, piłkowane, lśniące się; grono wierzchołkowe;
kwiaty biało-czerwonawe , kielichy i szypułki gruczołkami,
płyn żywiczny mocno-wonny oddzielaiącemi, osadzone. Ro-
śnie na Podolu. Od liści do Jesionu podobnych D. Fraxi-
nelła był zwany. Kwiaty tóy rośliny a bardziey iakby się
zdawało włosy gruczołkowate, wieczorem w czasie dni cie-
płych i spokoynych, formuią atmosferę z gazu, która się za
zbliżeniem światła, z szelestem zapala. »

250. BUZDYGANEK, TRIBULUS.

1. Buzdyganek leżący, T. terrestris: foliis 6jugis, sub-
* tus wilłosis; foliolis subaequalibus, oblongo-lanceolatis;
pedunculis folio brevioribus; fructu Ńcorni. a ;

Łodygi leżące; gałęziste, kosmate; liście pierzaste, o 6
parach: listki podługowato-lancetowate, prawie równe, pod

spodem kosmate; kwiaty żółte, szypułkowate, poiedyncze;
międzylistne; od liści krótsze; owoc z 5 torebek ciernistych
złożony. Rośnie na mieyscach suchych na Podolu. Besser:
Schkułwr. Hand. tab. 110. E
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Rząp DwvszŁurkowy.

'251. ŁoMIKAWIEŃ, SAXIFRAGA.

1. ZŁomikamień ziarnisty, $. granulata: foliis inferiori-*
bus reniformibus, inciso-lobatis, crenatis, petiolatis, hir-

sutisz caule paniculato; laciniis całycinis obtusis; petalis

spathulatis; radice granułata. ,

Korzeń z bulwek drobnych złożony; łodyga wiechowato-
podzielona, lipko-włosista; liście: dolne nerkowate, nacię-
to-klapowate, ogonkowate: łodygowe wielodzielne, kosmate;
kwiaty białe; podziałki kielicha tępe; płatki łopatkowate.
Rośnie na łąkach suchych i wzgórkach. 77. dan. t. 514.

2. Łomikamień trzykłapowy, S. tridactylites: radźce an-
nua; caułe ramoso, głanduloso, piloso; fołiis: radicali-

bus spathulatis, indivisis: superioribus trifidis, cuneatis;

całycibus urceołatis, petala subaequantibus.

Łodyga nie dzielna, prosta, kilkocalowa, u góry lipko-
kosmata; liście: dolne łopatkowate, niedzielne: górne 5wrę-
bne,- klinowate; kielichy kubkowate, płatkom białym ró-
wne; pręciki krótkie. Rośnie na mieyscach suchych. For.
dan. tab. 1513. M

3. Łomikamień żółty, S$. Hirculus: foliis spathułato-
łinearibus, glabris; ramis unifloris , foliosis; pubescenti-

bus; petalis oblongis, nervosis, całycem mułto superantibus.

Łodyga iłokciowa, prosta, nie dzielna, u spodu rozło-
gami opatrzona; liście łopatkowato-równowązkie; szypułki
iednokwiatowe, włosami rdzawemi pokryte, po 3-4 na wierz-
chu osadzone; płatki od kielicha większe, żółte, nerwiste,
u spodu plamą pomaranczową oznaczone: torebka nadkwia-
towa. Rośnie na biotach torfowych. Ż7. dan. t. 200.

252. ŁyYszczyca, GYPsoPHILA.

1. Łyszczyca zbożowa, G. Vaccaria: caułe tereti, gla-
bro; foliis orato-lanceołatis, connatis; floribus corymbo-

sis; całycibus pyramidalibus, laevibus; petalis emargina-
fis, erosis, |

Łodyga łokciowa, walcowata, gładka, u góry gałęzi-
staz liście iaiowo-lancetówate, zrosłe, modrawo-zielone;
kwiaty w baldaszkogron płaski ułożone, czerwone; kielichy
ostrosłapowe o 4 kątach wydatnych, równe; płatki wy-
cięte, ogryzione. Rośnie na polach około Grodna (Gilibert)

a na Podolu i Ukrainie (Besser.) Saponaria L.
2. Łyszczyca wiechowata, G. paniculata: caule erecfo,

ramoso; ramis panicułae divaricatis; filiformibus, pube-
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scentibus, unifloris; floribus dioecis, exiguis ; całycibus

obtusiusculis; peialis revolutis; foliis finearzbus, margine
eillosiuscułis.

Łodyga wzniesiona, łęcósta;;, gałęzie wiechy rozłożyste,
nitkowate, cokolwiek kosmate, iednokwiatowe; kwiaty obo-
płciowe, na niektórych tylko samicze; płatki .podługowate,
Adkikó: liście równowązkie, po acęach nieco włosiste.

Rośnie na Wołyniu. (Bess.) Jacqu. Fl. austr. FP. 5. app. t. 1.
3 Łyszczyca polna, G. muralis: caułe dichotomo pa-

niculato; pedunculis unifloris, capźllaribus; petalis crena-
is; fóliia lineari-subułatis, abbreviatis.

Łodyga gałęzista, dzielna, kilkocalowa; szypułki ję
* lkalne, iednokwiatowe, zukolwiek omszone; liście równo-
wązko- lancetowate, ostre, płaskie; płatki wycięte, czer-

wone. Rośnie na polach suchych i między zbożem. Schłukr.
Handb. t. 120.

4. Łyszczyca baldaszkogronowa, G. fastigiata: caułibus
caespitosis, strictis; foliis łinearibus, obtusis, głabris,
subsecundis; pęduncułis corymbosis, riscoso-pubesceńti=

bus; floribus aggregatis, genitalibus exsertis.
Łodygi darniną wyrastaiące, wzniesione, kolankowate;

liście równowązkie, tępe, grube, cokolwiek w iednę stronę
zwrócone; szypułki baldaszkogronowe, kosmato-lipkie;
kwiaty białe; skupione; części płciowe od koron dłuższe.
Rośnie wszędzie na polach piasczystych. G. arenaria,
odmiana liśćmi płaskiemi, szerszemi, odznaczaiąca się.

5. Łyszczyca pagórkowa, G. collina: caulłe ramoso;
, foliis linearibus, acutis, scabriusculis; pedunculis corym-

bosis, laevibusz floribus aggregatis; całycibus obtusiu-
sculis; staminibus exsertis.

Łodyga gałęzista; liście równowązkie, ostre, chropawe;
szypułki baldaszkogronowe, nie chropawe; kwiaty skupio-
ne; kielichy tępe; pręciki i słapki od koron dłuższe. Ro-
śnie na Podolu. Besser.

255. MYDLNICA, S4PONARIA.

. Mydlnica lekarska, S. officinalis: /łoribus fascicu-

FA oorribówik: całycibus głabris; petalisJaucecorona
tis; foliis-oblongis, nervosis, łaevibus.

Łodyga prosta, łokciowa; liście podłngowate, nerwiste,
równe; kwiaty wiązkowsto-baldasekogronowe, blado-różo-
we; kielichy gładkie; płatki w gardzieli łuskami osadzone.
Rośnie na polach. 7F/. dan. t. 543. Odmiana z kwiatem
pełnym często się postrzega.
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254. Goźpzik, DiaNTrnus.

*% Kwiaty skupione.

1. Goździk pagórkowy, D. collinus: //oribus aggrega-
tis; calycis squamis ovato-lanceolatis, cuspidatis, patu-
lis, tubo brevioribus ; petalis dentatis, barbatis, subtus
discoloribus; foliis lineari-lanceolatis, trinerviis, caule-
que scabris.

Łodyga iłokciowa; liście równowązko-lancetowate, 3-
nerwowe, równie iak łodyga chropawe; kwiaty we dwie
wiązki skupione; kielicha łuski iaiowo-lancetowate, ostro-
kończate, otwarte, od rurki kielicha krótsze; płatki ząb
kowane, przy gardzieli włosiste, pod spodem różno-farbne.
Rośnie na Wołyniu i Podolu.  Besser.

2. Goździk kosmaty, D. Armeria: f/oribus fasciculatis;
całycis squamis lanceołatis, subulatis, tubum aequanti-
bus, foliisque lineari-lanceolatis , hirsutiusculis; pełalis
crenatis, imberbibus.

Łodyga prosta,iłokciowa; liście równowązko-lanceto-
wate, kosmate; łuski kielicha lancetowate, szydłowaie, ko-
smate, rurce wyrównywaiące, płalki czerwone, nagie. Bo-
śnie w okolicach Grodna (Gilibert.) i na Wołyniu i Po-
doln. (Besser.) For. dan. t. 230.

3. Goździk długołuskowy, D. Pseudarmeria: /łoribus
aggregato-fasciculatis; całycis squamis orato-subulatis,
tubum superantibus, Joliisque lineari łanceolatis, asperis;
Petalis erenaiis, barbatis.

Łodyga złokciowa, drobnemi włoskami pokryta; liście
równowązko-lancetowate, szorstkie , proste; łuski kielicha
iaiowo-szydłowate, od rurki dłuższe; płatki różowe, kar-
bowane, włosiste. Rośnie na Podolu. Besser. ;

4. Goździk kartuzki, D. Carthusianorum: Jłoribus sub-
capitato-fasciculatis, involucratis; całycis squamis ovatis,
aristatis, tubo brevioribus ; petałis crenatis, rotundalis,
barbatis; foliis linearibus, nervosis.

Łodyga wzniesiona, nie dzielna; liście modro-zielone,
równowązkie, Śnerwowe; kwiaty w wiązkę główkowatą
skupione, pokrywą od wiązki krótszą, szydłowatą, opa-
trzone; łuski kielicha laiowate, ościste, od rurki krótsze;
płatki okrągławe, karbowane, włosiste. Rośnie w okoli-
cach Grodna (Gilibert.) i na Wołyniu i Podolu. (Besser.)

5. Goździk ciemno-czerwony, D. atrorubens: /oribus
asciculato-capitatis, invwolucratis; involucro owato, ari-
stato, subscarioso, capitulum aequante; całycis squamis
oratis, aristatis, tubo brevioribusz _foliis * linearibus,
głaucis.

Kwiaty wiązkowato-główkowate , pokrywami główcę



176

prawie równemi, suchawemi, iaiowatemi, ościstemi, opa-
trzone; łuski kielicha ościste, od rurki krótsze; liście ró-
wnowązkie, modre. Rośnie na Podolu. (Besser.) 2). capita-
ius Dec.

6. Goździk wielokształtny, D. polymorphus: f/oribus
fascicułatis; całycis squamis scariosis, ovatis, abbrevia-

tis; petalis angustis, dentatis, willosisz foliis linearibus,
acuminatis, scabris.

Wielokształtny co do rozgałęzienia łodygi i osady kwia-
tów: łodygi iuż nie dzielne, iuż gałęziste; kwiaty iuż
w główki skupione, iuż wiechowato-gałęziste. Odznacza
się od innych łodygą nie chropawą; liśćmi równowązkie-

mi, po brzegach i na grzbiecie chropawemi; łuski kielicha

krótkie, iaiowate, słomianego koloru; płatki wązkie, ząb-
kowane, różowe, włosiste. Rośnie na Podolu. Besser.

1. Goździk wycięty, D. prolifer: Jłoribus aggregato-

capitatis; całycis squamis orato, oblongis, tubum supe-

rantibus; petalis emarginatis; foliis linearibus, serrułatis.
Kwiaty w główki skupiane; kielicha łuski iaiowalo-

podługowate, od rurki dłaższe; płatki wycięte; liście ró-

wnowązkie, drobno-piłkowane. Rośnie na Podolu. (Besser.)

Fl, dan. t. 221. L

*% Kwiaty rozrzucone.

8. Goździk ogrodowy, D. Caryophyllus: całycis squa-

mis śternis, brevissimis, owatis, submucronatis; petalis

imberbibus, crenatis;foliis linearibus, canalicułatis, głaucis.

Łodygi rozmaitóy wysokości, nayczęŚściey złokciowe,

niekiedy 2łokciowe; liście równowązkie, rynienkowate,

modre; kwiaty pachnące, białe, różowe, krwiste, pstre

it d.; łuski kielicha krótkie, iaiowate, małemi sztyleci-

kami na końcu osadzone; płatki bezwłose, karbowane. Ro-

ślina z południowych kraiów, w ogrodach nawet pod o-

twartóm niebem, na gruncie suchym, dobrze wytrzymuie.

Dwie są odiniany w ogrodach znaiome: 10d Goździki wło-

skie, o kwiatach pół pełnych, kolora krwistego prawie; 27%

Goździki hollenderskie, o kwiatach pełnych lub poiedyn-

/ czych, farby różowćy z rozmaitemiodmianami.
9: Goździk trawny, D. deltoides: caułe decumbente,

ramoso, scabro, subpubescente; całycis squamis subbinis,

ovato-lanceolatis, acutis; foliis linearibus, pubescentibus:

inferioribus obtusiuscułis.

Łodygi leżące, w czasie kwitnienia podniesione, chro-

pawe, cokolwiek omszone; liście równowązkie, omszone:

dolne tępawe; łuski kielicha iaiowo-lancetowate, nayczę-

Ściey dwie; płatki ciemno-różowe, ha końcu ząbkowane»

Rośnie na gruntach piasczystych. Flor. dan. t. 577.

.
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10. Goździk polny, D. campestris: canle panicułato,pubescente; ramis ereciis, unifloris ; calycis squamis lanceolatis, acuminatis, tubo brewioribus; petalis dentatis,

Subiizs discoloribus ; Jołiis lineari=lanceolatis , Śnerviis,
hirsutiusculis.

Łodyga iłokciowa; gałęzie długie, iednokwiatowe; li-Ście równowązko-lancetowate, nerwowe, kosmate lub tylkopo brzegu chropawe; łuski kielicha lancelowate, kończate,od rurki krótsze; płatki ząbkowane, ciemno-czerwone, podspodem żółtawo-białe, w gardzieli włosiste; plamka przypaznogciach pręgą czarno-purpurową otoczona, Rośnie naPodolu.  Besser.
11. Goździk kropkowany, D. guttatus: caulłe pańicu-łato, laevi ; całycis squamislanceolatis, euspidatis, tubumuequantibus; petalis dentatis, albo-maculatis ; Jfoliis line-aribus, subulatiś, nervosis, scabris. E
Łodyga wiechowata, równa; liście równowązko-szydło-wate, nerwiste, chropawe; łuski kielicha lancetowate, ostro-kończate, rurce równe ; płatki czerwone, białemi plam ka-, mi opatrzone. Rośnie na Podolu. Besser.
12. Goździk dwufarbny, D. bicolor: caułe paniculato ;całycis squamis brevissimis, truncato-obtusissimis, mu-eronatis; pelalis dilatatis, erenatis, subłus discoloribus ;foliis lineari-subułatis, nervosis: inferioribus tomentosis.Łodyga słokciowa, wiechowata, u spodu kutnerowata ;liście równowązko-szydłowate, nerwiste: dolne kntnero..wate; kwiaty do goździka ogrodowego podobne; łuskikrótkie, ucięto-tępe, z małym po środku wyrostkiem ;płatki szerokie, karbowane, z wierzchu żółtawo-białe, podspodem ołowiane. Rośnie na Podolu. Besser.
13. Goździk. cienkopłatkowy, D. leptopetalus: caułepaucifloro; całycis squamis brevissimis, owatis + dcutis;Petalis lineari-lanceolatis , elongatis, subintegerrimis ;fo—liie subułatis. ©
Łodyga niewielo-kwiatowa; liście szydłowate: dolnekutnerowate; łuski krótkie, iaiowato-ostre ; płatki farbyPoprzedzaiącego gatunku, długie, równowązko-lancetowate,całe lub cokolwick wycięte. Rośnie na Podolu.  Besser.D. pomeridianus. M. B. >
14. Goździk fręzlowaty, D. superbus: caule herbaceo,multifjora , głabro; całycis squamis ovalis, mucronatis $subappressis, tibo mulio brewioribus ; petalis multifido-iniatis, fimbriatis, basi barbatis; foliis lanceolato-li-nearibus,

„ Łodyga 1łokciowa, u doła lis „ nie dzielna, u górywiechowata; liście, mianowiciedale, lancetowato-równo-Wązkie; łuski przystaiące, krótkie; iaiowate, sztyletowate ;ż £ 23
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płatki blado-różowe, nad paznogciem cętką ciemno-czer-
woną opatrzone, wielodzielno-fręzlowate, w gardzieli wło-
siste. Rośnie w borach i zaroślach pagórkowatych. Zł.
dan. t. 578.

15. Goździk pierzasty, D. płumarius: caule erecto,

paucifłoro; całycis squamis ovatis, mucronatts, brerissi-

mis, appressis; petalis laciniato-multifidis, barbatis; f0-
liis linearibus, głaucis, margine scabris.

Łodyga iłokciowa, wielo-kwiatowa; liście równowązko-
szydłowate, tęgie, rząsowato-szorstkie; łuski okrągławo-
iaiowate, ostre, przyległe; płatki wielodzielno-fręzlowate,
przy nasadzie kosmate, białawe, iednofarbne. Rośnie na

Wołyniu i Podolu. Besser.
16. Goździk piaskowy, D. arenarius: caule subunif/0-

ro; calycis squamis owatis, obtusiuscułik; petalis lacero-

multifidis, barbatis; foliis linearibus, subciliatis.
Łodyga żłokciowa, u spodu kilką gałązkami krótkiemi

opatrzona, 1-Skwiatowa; liście krótkie, równowązkie: dolne

_rząsowate: górne prawie gładkie; łuski trzy razy od rurki

krótsze, równie iak rurka czerwonawe, iaiowate, nieco 0-

stre; płatki wielo-dzielne, białe, nad paznogciem czerwo-

nemi włosami osadzone. Rośnie na mieyscach piasczystych

w borach, w Litwie.

17. Goździk niewielokwiałowy, D. serotinus: caułe

subunifloro; całycis squamis ovatis, acutiusculis, appres-

sis, abbrewiatis; petalis mułtifidis, imóerbibus; foliis li-

nearibus, abbreviatis , głaucis.
Łodyga 1-2kwiatowa; liście równowązkie, krótkie, mo-

drawe; kielicha łuski krótkie, iaiowate, przyległe, ostre;

płatki wielo-dzielne, bezwłose. Rośnie na Wołyniu. Besser.

255. CZERWIEC, SCZERANTHUS.

1. Czerwiec trwały, $. perennis: całycibus fructiferis,

clausis, obtusis, marginatis; caule antherisque głabris;

radice perenni.

Łodyżki kilko-calowe, u spodu leżące; liście drobne,

naprzeciwległe, równowązkie, ostre; kwiaty na wierzchoł-

kach w kupki zebrane; kielichy tępe, wewnątrz białe, 0-

brzeżone, po okwitnienin zamknione; łodygi i główki gład-

kie; korzeń trwały. Rośnie na polach suchych. Flor. dan.

+. 563. [Na tymto mianowicie gatunku znayduią się okrą-

głe ziarenka, poczwarkę owadu, Czerwcem (Cocczs poło-

nicus) zwanego, zawierające.

2. Czerwiec roczny, S. annuus: całycibus fructiferis,

patulis, acutis, inermibus. a

Łodyżki kilko-calowe, gałęziste; liście równowązkie,
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ostre; kwiaty na wierzchołkach gałązek w kupki zebrane;

kielichy ostre, iednofarbne, zielone, nie kolące, po okwi-

tnieniu otwarte. Rośnie na pagórkach piasczystych. Z7.

dan. t. 304. :

256. SLEDZIENNICA, CHRYSOSPLENIUM.

1. Słedziennica  naprzemianłiścia, Ch. alternifolium:

Jfoliis alternis.
Łodyga zielna, słaba, krucha, kilko-calowa; liście na-

przemianiegłe, ogonkowate, nerkowate: górnekrólko-ogon-

kowe, w okrąg pod kwiatami ułożone; kwiaty żółte: bo-

czne Spręcikowe, Środkowy 1opręcikowy. Rośnie na miey-

scach cienistych, wilgotnych. Ż/. dan. t. 366. U pospól-

stwa Minutkami zwane.

Rząp TRZYSŁUPKOWY.

257. ,TAMARISZEK, TAMARIX.

1. Tamariszek $pręcikowy, T. gallica: spicis solitariis,

Krzew kilkałokciowy; gałęzie wzniesione, długie; liście

równowązkie, płaskie, gęste; kłosy wierzchołkowe; kielich
Sdziałkowy; płatków 5 czerwonawych, tępych; pręcików
10 u spodu w kształt błonki zrosłych, która poźniey na

$ części się rozdziela; iaiecznik Skątny; znamie tępe; na-
siona od puchu dłuższe. Rośnie na Podolu. Besser. For.

dan. t. 234.

258. PIASKOWIEC, ARENARIA.

1. Piaskowiec Snerwowy, A. trinervia: caule gracili,
subramoso; foliis ovato-oblongis, acutis, Snerviis; pedun-
culis axillaribus, elongatis; sepalis angustis, acuminalis,

petala superantibus.

Łodyga rozesłana, słaba, dwudzielna, kosmata; liście
dolne ogonkowate, iaiowato-podługowate, ostre, Śnerwo-

we; szypułki z kątów gałęzi wychodzące, poiedyncze, dłu-
gie; działki kielicha wązkie, na grzbiecie szorstkie, koń-
czate, od płatków dłuższe. Rośnie w zaroślach i na po-
lach. Fl. dan. t. 429. 1

2. Piaskowiec soczysty, A. peploides: caułe dichoto-

mo, ascendente; foliis oratis, acutis, carnosis, amplexi-

caulibus; pedunculis axillaribus, brevissimis; corolla ca-
lłycem subaequante; seminibus paucis , grandibus.

Łodygi u spodu leżące; liście iaiowate, ostre, soczy-

ste, łodygę obeymuiące, 4rzędowe; szypułki kątowe kró-

tkie; płatki białe, od kielicha krótsze; torebka okrągława;

nasiona nie liczne, wielkie. Rośnie na piaskach nad mo-

rzem w okolicach Połongi. 7 dan. t. 624.
*
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. 5. Piaskowiee cząbrowy, A. serpyllitolia : zÓ ramo-sissimo, scabro, subpubescente ; foliis ovatis, acutis, ses-silibus, ciliatis; sepalis' nervosis, acutis, petała subae=
quantibus. :

Łodyga leżąca, gałęzista, chropawa, omszona; liścieiaiowate, ostre, bezogonkowe, rząsowate; szypułki iedno-kwiatowe; kwiaty białe; kielichy od koron cokolwiek dłuż-
sze. Rośnie na polach suchych. 72. dan. t. 93.

'4. Piaskowiec czerwony, A. rubra: caułe procumbente,
ramoso; foliis filiformibus; stipulis scariosis, latis, va-
ginantibus; peduncułis axillaribus demum deflexis; cały-
cibus głanduloso-pilosis; seminibus sołidis, rugułosis.

Łodyga kilko-calowa, gładka, gałęzista, leżąca; liście
nitkowate, od międzykolanek krótsze, przysadki suche,
pochewkowate, szerokie; szypułki kątowe, poźniey po-
chyłe; kielichy gruczołkowato-włosiste; płatki czerwone;
nasiona spłaszczone, pełne, cokolwiek pomarszczone. Ro-
Śnie na gruntach suchych.

5. Piaskowiec trawiasty, A. graminifolia: foliis fali
formi-subulatis, complicatis, serrulato- scabris ; caule erecto,
simplici; panicułapubescente; petalis cąłyces obtusissimos,
margine scariosds , superantibus.

Liścienitkowato-szydłowate, czasem płaskie lub podła-
Żnie złożone, piłkowano-szorstkie; łodyga wzniesiona, nie
gałęzista; wiecha rzadka, nieco kosmata; płatki przewrot-
no-iaiowate, od kielichów tępych z brzegiem szerokim, su-
chym, białawym., dłuższe. Rośnie na Ukrainie. Besser.

6. Piaskowiec tęgi, A. rigida: Jołiis lineari-setaceis,
margine ciłiato-scabris; caule simplici, folioso; panicula
trichotoma, glabra; bracteis sepalisque scariasis, elongą-
tis, acuminatis; corolla całycem subąequanie.

Łodyga wzniesiona, nie dzielna; liście równowązko--
szczecinowate, rząsowato-szorstkie; wiecha trzydzielna;przysadki kwiatowe i kielichy po brzegach białawe, suche;
płatki białe, kielichom prawie równe. Rośnie na Podolu.

Besser. E
7. Piaskowiec główkowaty, A. cephalotes: caułe erecżo,

firmo, nodoso; foliis lineari filiformibus, elongatis; flo
ribus paniculato-congestis; całycibus acuminatis, glabris,
corollam subaequantibus,
„ Łodyga wzniesiona, mocna, węzłowata; liście równo-

wązko-nitkowate, długie, po brzegach szorstkie; kwiaty
wiechowato-skupione; przysadki lancetowate, kończate, su-
che; kielichy ;kończate, u góry trzy rysy małoznaczne ma-
iące, koronie wyrównywaiące. Rośnie na Podolu. Besser.
| 8. Piaskowiec skupiony, A. glomerata: caułe basi ra
moso, incano pubescente; foliis e latiore basi subulatia,
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strietis, subappressis; floribus capitato-glomeratis; cały
cibus acuminato-cuspidatis, scariosis, striatis, petalą
longe superantibus.

Łodyga u spodu gałęzista, kosmato-biaława; liście
z szerokiey nasady szydłowate, wyprężone, prawie do ło-
dygi przystaiące; kwiaty krótko-szypułkowe, w główki
skupione; kielichy suche, ostro-kończate, od płatków dużo
dłuższe. Rośnie na Podolu.  Besser.

259. GwIAZDNICA, STELŁARIĄ.

1. Gwiazdnica serduszkowata, $. nemornm: foliis o0-
rato-obłongis, acutis, inferioribus cordatis, petiolatis;
panicuła terminali, dichotoma pubescente.

Łodyga blizko łokciowa, u dołu mianowicie rząsowala;
liście ostre, podługowato-iaiowate, dolne ogonkowate, ser-
cowate; wiecha wierzchołkowa, dwudzielna, nieco kosmata;
kielich z brzegiem suchym; płatki białe. Rośnie w lasach
wilgotnych i zaroślach. FI. dan. £. 234.

,2. Gwiazdnica Mokrzyca, $. media: caułe debili, sub
decumbente, linea laterali piłosa, alierna; foliis ovatis;
pedunculis fruetiferis, reflexis; floribus sub $andris; pe-
talis calyce brevioribus.

Łodygi soczyste, rozesłane, bok ieden od kolanka do
kolanka na przemian włosisty lub rząsowaty; liście iaio-
wate; szypułki wzniesione, poźniey odgięte; kwiaty białe,
5-4-5, rzadziey 10pręcikowe; płatki dwudzielne, od kieli-
cha krótsze. Rośnie wszędzie na dziedzińcach i w ogro-
dach. Fl. dan. t. 438 i 525. Alsine media Lin.

3. Gwiazdnica torfowa, $. uliginosa: caule decumben-
te, ramoso; foliis oblongo-lanceolatis, acutis, głabris;
pedunculis axillaribus terminalibusque, corymbosis; pe-
talis calyce brewioribus.

Łodygi rozesłane, słabe, gałęziste, iłokciowe; liście
Podługowato-lancetowate, ostre, gładkie, na końcu plamką
(z=erwouą opatrzone; szypułki kątowe lub wierzchołkowe,
baldaszkogronowe, niewielo-kwiatowe; płatki białe, od
kielicha krótsze. Rośnie na łąkach mokrych. S$. „dlsine W.

4. Gwiazdnica leśna, $. Holostea: caułe erecto, tetra
80n0; foliis lanceolatis, acuminatis, serrułatis; pedun-
Culis terminalibus, aggregatis, scabris; całycibus ener-
*ts, acutis, corolla brevioribus.

Łodyga delikatna, ostro-4boczna; liście lancetowate, na
rzegu i nerwie drobno-piłkowane; szypułki długie, szor-

stkie, ną wierzchu zebrane; kwiaty wielkie, białe; kielichy
<znerywowe, od płatków białych, dwudzielnych dwa razy

krótsze. Rośnie w lasach. Flor. dan. t. 698.
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5. Gwiazdnica trawiasta, S$. graminea: caułe diffuso

tetragono;  foliis lineari-lanceolatis, margine laevibus;

floribus terminalibus panicułatis; petalis sepala  Śnervia

subaequantibus.

Łodygi po ziemi rozpierzchłe, 4Ścienne; liście równo-

wązko-lancetowate, po brzegu gładkie; kwiaty wiechowate,

wierzchołkowe; płatki białe, działkom Snerwowym prawie

równe. Rośnie w zaroślach. Ż7. dan. £. 414.

6. Gwiazdnica modrawa, $. glauca: caułe erecio, że-

tragono; foliis lineari-lanceolatis, margine łaevibus, glau-

cis; panicula terminali, erecta; petalis calycem supe-

rantibus.
Łodyga wzniesiona, 4ścienna; liście wązko-lancetowate,

zupełnie całe, modrawe; wiecha wzniesiona, wierzchołko-

wa; płatki białe, od kielioha trzynerwowego dłuższe. Ro-

Śnie na łąkach mokrych. ing. bot. t. 825. S. palustris IV.

260. WYżPiN, CvcvuBALUs.

1. JVyzpin iagodorodny, C. bacciferus: ramis divari-

catisz foliis ovatisz całycibus campanulatis; petalis di-

* stantibus.
Łodyga ramienisto-gałęzista, leżąca 'lub pnąca się; liście

krótko-ogonkowe, iaiowate; kielich dzwonkowaty, płatki

oddalone, białe; iagoda kulista, czarna. Rośnie w za-

roślach. 5

* 261. LEPNICA, SILENE.

* Kwiaty rozrzucone.

1. Lepnica dwudziełna, S. noctiflora: caule erecto,

hirsuto, superne viscoso; folits: inferioribus spathułatis:

superioribus lanceolatis, axillaribus, abbreviatis; całycis

eostati dentibus elongatis; petalis bifidis, crenułatis.

Łodyga prosta, żłokciowa, 2dzielna, kosmata, u góry

kleista; liście: dolne łopatkowate: górne lancetowate; szy-

pułki krótkie; kielichy żebrowate, o zębach długich; płatki

odzielne, karbowane; kwiaty białe, w nocy rozwinięte. Ro-

Śnie na polach i między zbożem. Zngł. bot. t. 291.

** Kwiaty groniaste, iednostronne.

2. Lepnica pochyła, S$. supina: caule sufjruticoso, ra-

moso, ascendente; foliis linearibus, mucronatis, incano-

pubescentibus; całycibus breviter peduncułatis, tomentosis.

Łodyga u spodu zdrewniała, leżąca , wierzchołek pod-

niesiony; liście równowązkie, sztyletowate, omszono-bia-

ławe; kielichy wązkie, długie, kutnerowate, z brzegiem

suchawym; płatki rozcięte, białe. Rośnie na Podolu. Bess.
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3. Lepnica francuzka, $. gallica: caułe ramoso, hirsu-

to, riscoso; foliis oblongo-lanceolatis ; całycibus hirsutisz

petalis integerrimis.

Łodyga prosta, włosista, gałęzista, walcowata; liście

podługowato-lancetowate ; kielichy porysowane, kosmate,

cokolwiek kleiste; płatki białe albo czerwonawe, zupełnie

całe. Rośnie na Wołyniu i Podolu, Besser.

4. Lepnica dwoisto-dzielna, S. dichotoma: caułe erecto,

piłosiuscuło; foliis spathulatis, oblongo-lanceolatis; racemo

spicato, bipartito; calycibus subsessilibus, nutantibus,

socostalis, villoso-viscosis; petalis bipartitis.

Łodyga wzniesiona, nieco włosista; liście łopatkowate,

podługowato-lancetowate; grono kłosowate, dwudzielne;

kielichy krótko-szypułkowe, zwisłe, 1ożebrowe, włosisto-

lipkie; płatki 2dzielne. Rośnie na Podolu. Besser.

*k** Kwiaty wiechowate.

5. Lepnica bałdaszkowata, S$. Armeria: panicuła co-

rymbośa; bracteis obsołetis; caułe erecto foliisque subcor-

dato-ovatis, głaberrimis; całycibus cołoratis; petalis in-

łegris. ;
Łodyga wzniesiona, mało-gałęzista, iłokciowa, gładka,

pod wierzchem lipka; liście łodygowe prawie sercowato-

iaiowate, zupełnie gładkie, modrawe; wiecha baldaszkogro-

nowa; kielichy maczugowate, zafarbowane; korony czer-

wone; płatki całe, nad paznogciem łuszczką oznaczone. Ro-

Śnie w Powiecie trockim i lidzkim, tudzież na Wołyniu i
Podolu. Besser. 77. dan. t. 559.

6. Lepnica długokwiatowa, S$. longiflora: caułe ełato,

colorato, foliisque lineari-lanceolatis, głaberrimis, pani-

cula elongata, simplici; całycibus coloratis, łaevibus;

petalis afidis.
Łodyga wyniosła, zafarbowana; liście równowązko-lan-

cetowate, gładkie; wiecha długa, prosta; kielichy zafarbo-

wane, równe; płatki 2dzielne. Rośnie na Podolu Besser.

7. Lepnica oddzielno-płciowa, S. Otites: caułe stricto,

„pubescente, superne oligophydlo; foliis inferioribus spathu-

latis, villosiusculis; paniculae ramis verticillatis; Jfłoribus

dioecis; petalis linearibus, indivisis; fauce nudis.

Łodyga wzniesiona, nie dzielna, cokolwiek ku wierz-
chołkowi kleista, mało liśćmi pokryta; liście dolne łopat-
kowate, cokolwiek włosiste, wiechy gałęzie okółki formu-

lące; kwiaty nayczęściey rozdzielno-płciowe, drobne, biało=

zielonawe, płatki całe, wązkie, po brzegach faliste. Rośnie
na pagórkach suchych. 77. dan. t. 518.

8. Lepnica zwisła, S$. nutans: caułe simplici, ascen-
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/ dente, wtlloso; foliis oblongis, acutis, pubescentibus; flo-
ribus pendulis; całycibus eiscoso-villosiusculis; petalis
bipartitis.

Łodyga łokciowa, kosmata, nieco lipka; liście podła-
gowate, ostre, omszone; kwiaty iednostronne, zwisłe; kie-
lichy lipkie, kresowate; płatki białe, 2dzielne, podziałki
zwinięte. Rośnie na polach i w zaroślach suchych. FZ. dan.
tab. 24a.

9. Lepnica zielono-kwiatowa, S$. chlorantha: caułe e-
recto; foliis oblongis, acutis, głabris; paniculae ramis
secundis, bracteatis; całycibus glabriusculis ; petalis an-
gustis , bifidis.

Łodyga łokciowa, prosta; liście podługowate, wstre,
gładkie; gałęzie wiechy krótkie, przysadkami opatrzone, ie-
dnostronne; kielichy iaiowato-walcowate, zielono-fioletowe,
gładkie; płatki zielone, wązkie, głęboko 2wrębue. Rośnie
na wzgórkach suchych. :

10. Lepnica lipka, S. vwiscosa: caule simplici, willoso,
viscoso; foliis lanceolatis, undułatis; panicula subspicata,
stricta, pedicellis sub3fłorisz petalis fauce nudis.

Łodyga słokciowa, prosta, nie dzielna, włosista, lipka;
liście lancetowate, faliste, lipkie; kwiaty na wszystkie stro-
ny zwisłe;z szypułki do łodygi przytulone; kielich lipki;
płatki białe przy gardzieli czerwonawe, 2dzielne. Rośnie o-
koło Grodna (Gilibert) i na Podolu. (Besser). Flor. dan.
tab. +209. *

11. Łepnica iednostronna, S$. tatarica: caule simplicis-
simo, folioso, glabro; foliis lanceolatis; paniculła spicata,
stricta; pedunculis oppositis, secundis, decumbeniibus ;
petałis fauce nudis.

Łodyga łokciowa, prosta, nie dzielna; listna; liście lan-
cetowate; wiecha kłosowata, wyprężona; szypułki naprze-
ciwległe, iednostronne, zwisłe; płatki białe odzielne, nagie.
Rośnie w okolicach Grodna (Gilibert), nad Wilią pod Swi-
rankami (X. Jundziłł) i na Ukrainie (Besser).

12. Lepnica siatkowata, $. iuflata: foliis obowato-lan-_
ceolatis; panicula corymbosa; całycibus infłatis, reticula-
tis; petalis obcordatis, fauce coronatis.

Łodyga prosta, łokciowa, gładka, 2dzielna; liście prze-
wrotno-iaiowate, z obi stron ostre; wiecha baldaszkogro-
nowa; kielich pękato-wydęty, siatkowato-żyłkowaty; płatki
białe, 2dzielne, nad paznogciem łuszczkami opatrzone. Ro-
Śnie na polach i łąkach. For. dan. tab, 914. Cucubalus
Behen L.
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Rząnb PrĘciosŁuPKOWY.

262. RoceWNica, Czn4sriux.

1. Rogownica wodna, €. aqnaticam: caule dichotomo,
piłoso, superne piscoso; foliis cordatis, sessilibus; pedun—

culis axillaribus, solitartis, fructiferis, reflewis; denticu-
lis capsulae 5, 6, rectis. :

Łodygi 2dzielne, słabe, włosiste, u góry nieco lipkie;
liście sercowałe, bezogonkowe; szypułki kątowe poiedyn-
cze, po okwitnieniu zwisłe; kielich zielony, kosmato- lipki;
płatki białe od kielicha dłuższe; torebka u góry 5, 6, zę-
bami prostemi otwieraiąca się. Rośnie w mieyscach cieni-
stych nad wodami. F7/. dan. tab. 1333.

2. Hogownica polna, C. arvense: caule declinato; fo=
liis lineari-oblongis, obtusiusculis, pubescentibus; petalis
całyce longioribus; capsulis apice obliquo, inaequaliter
dentatis.

Łodyżki kilkocalowe, pochyłe; liście równowązko-po-
dłagowate, tępe, omszone; płatki białe, od kielicha dwa
razy dłuższe; torebki u góry akośne, zębami nierównemi
otwieraiące się. Rośnie na polach. 7/. dan. t. 626.

3. Hogownica pospolita, C. vulgatum: caułe erecto,
hirsuto , subwiscoso; foliis owatis, obtusis; floribus pedi-
cellos superantibus. >

Łodygi rozpierzchłe, u spodu leżące, kosmate, nieco
kleiste; liście iaiowate, tępe; płatki od kielichów, po brze-
gach suchych, cokolwiek dłuższe; kwiaty od szypułek
dłuższe. Rośnie na polach. C. ocałe Pers., iest odmianą z liśćmi
bardzo tępemi, kwiatami skupionemi. 3 i

4. Rogownica Śpręcikowa, C. semidecandrum: caule e-
recto, humili, incano-pubescente, viscido; foliis ovato-
obłongis; floribus subumbellatis, $andris; petalis emargi-
nalis, całyce brevioribus.

"Łodyżki 2-3calowe, wzniesione, kosmato-lipkie; liście
iaiowo-podługowate; kwiaty 5pręcikowe, prawie, w balda-
szek ułożone; płatki białe, wycięte, od kielicha nieco krót-
sze. Rośnie na polach suchych. Z7. dan. t. 1212.

=

263. FimLETka, Lrcnxyrs,

"1. Firletka Kąkol, L. Githago: hirsuta; foliis lineari-
bus;. całycibus elongatis, subcoriaceis; petalis integerri-
„mis, fauce nudis. i

Łodyga prosta, gałęzista, kosmata; gałęzie wznie-
sione; liście równowązkie, kutnerowate; kielichy dła-
gie, tęgie, o podziałkach równowązkich, długich, koro-
nie czerwono-fioletowćy wyrównywaiących, albo i dłuż-

24
s
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szych. Rośnie między zbożem. Flor. dan. tab. 536. Agrę-
, stemma L.

4. Fiiletka leśna, L. sylvestvis: f/loribus rubellis, di-

chotomo-paniculatis, subdioecis; petalis semibifidis: lo-

bis angustis, divergentibus; capsulis subrotundis; valcis

recurvis; foliis ovatis v. lanceolatis.

Łodyga prosta, łokciowa, gałęzista, kosmata; liście iaio-

wate lub lancetowate; szypułki dwudzielno-wiechowate; kwia-

ty często rozdzielno-piciowe; kielichy nadęte, żebrowatez

płatki czerwone, rozcięte: podziałki wązkie, rozwarte; to-

-rebka okrągła; łuszczynki odgięte. Rośnie w lasach wilgotnych,

cienistych. Zingl. boż. ź. 1579. Ł. dioicaflore rubro. Smith.

3. Firletka rozdzielno-płciowa, Ł. dioeca: fłoribus al-

bis, dichotomo-paniculatis, dioecis; pełalis semibifidis ;

łobis latis, approximatis; capsułis conicis, apicibus rectisz

Joliis oratis. )

Podobna do poprzedzaiącćy, różni się: liśćmi iaiowatemi;

kwiatami białemi, o klapach płatków szerokich, zbliżonych;

torebką ostrokręgową; zębami torebek prostemi. Rośnie

na polach i w ogrodach. 77. dan. t. 92.

4. Firletka poszarpana, Ł. Flos Cuculi: caułe superne

wiscido; foliis lanceołatis, głabris; foribus panieułatis;

całycibus campanułatis; petalis źfidis.

Łodyga prosta, łokciowa, u góry kosmato-lipka; liście

lancetowate, gładkie; kwiaty wiechiowate; kielichy kąto-

wate, dzwopkowałez płatki 4dzielne, czerwone. Rośnie

w zaroślach i na łąkach wilgotnawych. For. dan. t. 590»

W ogrodach z kwiatem pełnym utrzymuie się. >

5. Firletka Gaształd, L. chalcedonica: caule erecto, fo-

łiisque łanceelatis, hirsutiuścułis; fłoribus terminalibus,

dense fasciculatis z. petalis brfidis, basi utrinque subden-

tatis, talycem subsuperantibus, :

Łodyga prosta, nie dzielna; liście lancetowate, łodygę

obeymuiące, włosiste; kwiaty ponsowe, różowe lub białe,

na wierzchołku w gęstą wiązkę skupione; płatki zklapowe,

u spodu kraiu z obu stron często ząbkiem opatrzone, od kie-

licha dłuższe. Początkowo z Rossyi poładniowćy, w ogro-

dach nawet wieyskich pospolita.

6. Firletka Smołka, L. Wiscaria: caułe viscoso; foliis

łineari-lanceolatis, głabris; fłoribus fascicułatis; petalis

subintegerrimis; capsuła Ślocułari. i

Łodyga prosta, łokciowa, na kolankach mianowicie

lipka; liście równowązko-lancetowate lub łopatkowate,

gładkie; kwiaty na wierzchołku w wiązkę skupione; płatki

purpurowe, całe; torebka Skomórkowa. Rośnie na łąkach

i w lasach suchych. /ł. dan, t. 1032.
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264. SPOREK, SPERGULA. 4

s . .. . . . . ł

1. Sporek rołowy, $. arvensis: foliis werticillatis; fłori-
bus panicułatis, 1oandris; seminibus solidis, hispidis.

Łodyga rozłożysta, gładka lub nieco kosmata; liście
okręgowe, równowązkie, zaostrzone; kwiaty wiechowate,
1opręcikowe; nasiona czarńe, spłaszczone; pełne, tęgo-wło-
siste, brzegiem wązkim białym otoczone. Rośnie na polach.
Flor. dan. tab. 1033.

2. Sporek ópręcikowy, S. pentandra: fłoribus $andrisz
seminibus ałatis.

Bardzo do gatunkn poprzedzającego podobna, różni sięż
kwiatami Spręcikowemi; nasionami bardziey płaskiemi, brze-
giem szerokim, otoczonemi. Rośnie na piaskach.

3. Sporek. kolłankowaty, S. nodosa: foliis subułatis: i-
mis oppositis: superioribus fascicułalisz ramis, subuni-
Joris; corolla całycem superante,

Liście dolne długie, szydłowate, ostre, kupą wyrastaiące,
z których wychodzą liczne łodygi gałęzisie 4-5calowe, wznie-
sione lub rozesłane; liście łodygowe naprzeciwległe, zro-

słe, w kątach kupki liści krótkich, tępych, sztylecikiem
krótkim osadzonych, maiące; szypułki czyli raczey gałązki
iednokwiatowe; korony białe od kielichów dłuższe. Rośnie
na łąkach twardych wilgotnawych i na piaskach nad mo-
rzem. 72. dan. ż. 96.

265. KwaśNica, Oxazis.

1 Kwaśnica Szcząwik, O. Acetosella: foliis obcordatis;
pedunculo radicali, foliis longiore; styłis longitudine sta-
minum interiorum; radice articulato-squamata.

Liście troiste: listki przewrotno-sercowate, pod spodem
. włosiste; szypułka korzeniowa, kosmata, od liści dłuższaz
słupki długości pręcików wewnętrznych korzeń członko-
wato-łuskowaty. Rośnie wlasach cienistych na gruncie pul-
chnym. F/. dan. t. 980.

266. RozcnopNik, SEpux.

1. Rozchodnik:naywiększy, S. latifolium:foliis cordato-

Ovątis, obtusissimis, serratis, glabris, saepius oppositis;
corymbis longe peduncułatis; staminibus corolla longioribus.

Liście sercowato-iaiowate, tępe, piłkowane, gładkie,
często naprzeciwiegłe; baldaszkogrony długo szypułkowe;
pręciki od korony dłuższe. Rośnie na Wołyniu i Podolu.
esser.

2. Rozchodnik mnieyszy, S$. Telephiam: fołiis obłongis
©valibuswe, basi atitenuatis, planis, dentatis, glabris;

l
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caule erefijo; corymbis terminalibus; staminibus corolla
brerioribus.-

Łodyga prosta, ;łokciowa; liście podługowate lub o-
walne, uspodu zwężone, płaskie, ząbkowane, gładkie; bal-
daszkogrony wierzchołkowe; pręciki od koron biało-zielo-
nawych krótsze. Rośnie na polach i w zaroślach pagórkowa-
tych. Odmiana z kwiatami czerwonemi S. 7: purpureum
iest u nas postrzeganą. FZ. dan. t. 686.

3. Rozchodnik okrągłoliści, S$. Anacampseros: caułe de-

4

”

,

, cumbente; foliis obovalis, integerrimis, glancis, sessilibus:

ramorum sterilium rosaceo-congestis; corymbis peduncu-
łatis, terminalibus.

Łodyga pochyła; liście krótkie, przewrolno-iaiowate,
zupełnie całe, modre, bezogonkowe: na gałęziach płonnych

w różyczkę ułożone; baldaszkogrony szypułkowate, wierz-
chołkowe; kwiaty małe czerwonawe. Rośnie na Ukrainie.,
(Besser).

4. Rozchodnik  sześćrzędowy, S$. sexangulare:  foliis

' teretiusculis, sexfariam imbricatis, erectiusculisz cyma tri-

Jida, patente, foliosa.
Łodyga 2-3 calowa, liśćmi obłemi, tępemi, wzniesione-

| mi, w 6 rzędów ułożonemi, osadzona; podbaldaszek tróy-
dzielny, otwarty, listny; płatki od podziałek kielicha szersze.
Rośnie na gruntach piasczystych. Smak całćy rośliny łago-

dny. Fl. dan. t. 1644.

5. Rozchodnik Pryszczyrnik, S$. acre: foliis alternis,

subowatis, gibbis, adnato-sessilibus; cyma 3fida, foliosą.

Łodyżki 2-3 calowe; liście naprzemianległe, grube, pra-

wie iaiowate, garbate; przyrosło-bczogonkowe; podbalda-

szek Sdzielny, listny; kwiaty żółte; płatki od kielicha 3razy

dłuższe i szersze; smak liści ostry. Rośnie na piaskachi

murach. 77. dan. t. 1453. 5

'KLASSA XL

DWUNASTOPRĘCIKOWA, DODECA4NDRIA4.

Rząn JepsNosŁuPKOWY, MMONOGYNIA.

267. Krwawnica, Lythrum. Kielich rurkowaty, podo-

wocowy; kray 12zęby; płatków 6 na kraiu kielicha osadzo-

nych; zuamie główkowate; torebka akomórkowa, wielo-

ziarnowa.
268. Portułaka, Portulaca. Kielich nadowocowy, 2dziel-

ny, opadający; płatków 4-5 u spodu kielicha osadzonych;

słupek 3-5dzielny; torebka 1komórkowa, w poprzek otwie-

raiąca się, wieloziarnowa; nasiona włoknami szczególnem:

do osadników wolnych przyrosłe.
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269. Kopytnik, Asarum. Kielich płatkowaty, 3dzielny,
nadowocowy; główki pyłkowe boczne; znamie 6klapowe;
torebka 6komórkowa.

Rząp DwusŁurkowy, JiGcYNfIA.

270. Rzepik, Agrimonia. Kielich Śwrębny, nadowocowy,

kieliszkiem 2dzielnym opatrzony, porysowany, u góry szcze-
cinami haczykowatemi osadzony; płatków 5 na kielicha o-

sadzonych; nasiona dwa, w kielichu stwardniałym zamknięte.

Rząp TRZYSŁUPKOWY, ZTRIGYNIA4A..

271. Reseda, Reseda. Kielich podowocowy, 4-5-6dzielny,
płatki poszarpane, u spodu zgrubiałe; torebka Szęba, po-
między słupkami zieiąca; nasiona na kątach torebki osa-
dzone.

RzĄD SZEŚCIOSŁUPKOWY, MIEXAGYNIA.

272. Osoka, Stratiotes. Kwiaty rozdzielnopłciowe; kie-
lich 3dzielny; korona Spłatkowa; główki pyłkowe kończa-
te; miodników 24; słupków sześć, dwudzielnych; iagoda
6komórkowa, wieloziarnowa.

Rząp DwusNasTrosŁupkowY, DoDECAGYNIA.

273. Skoczek, Sempervivum. Kielich 10-12dzielny; płat-
ków 10-12; torebek 10-12.

Rząp WIELOSŁUPKOWY, POŁYGYNIA.

274. Przyiemka, Isopyrum. Kielich płatkowaty, 5dział-

kowy; płatków rurkowatych, awargowych, 5; mieszków

wiele, wieloziarnowych.
275. Jaskierek, Ceratocephalus. Kielich S5działkowy;

płatków 5, paznogciowatych; nasiona dziobate.

267. KRwAWNICA, ŁYTIRUM.

1. Krwawnica pospolita, L. Salicaria: foliis oppositis,
cordato-lanceolatis, subhirsutis; fłoribus racemoso-spi-
catis.

Łodyga prosta, gałęzista, ałokciowa; liście naprze-
ciwległe, sercowato-lancetowate, nieco kosmate; kwiaty
purpurowe w kłosy długie okręgowe, o kwiatach krótko-
szypułkowych, ułożone. Rośnie na mieyscach błotnych.
FL dan. t. 674. :

2. Krwawnica rózgowa,'L. virgatum: foliis oppositis,
łanceolato-linearibus, głabris; ramis virgatis, teretiuscu-
lis; pedunculis subternis. i  
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Łodygi łokciowe: gałęzie okrągłe, rózgowe; liście lan-
cetowato-równowązkie, gładkie; szypnłki nayczęśtiey po
5 osadzone; kwiaty blado-czerwone, 12pręcikowe. Rośnie
na Podolu. (Besser.) Jacqu. Flor. austr. t. j.

3. Krwawnica wązkoliścia, L. Hyssopifolia: fołiis al-
ternis, lineari-lanceolatis; floribus axillaribus, solitariis,
hexandris; caule herbaceo, stricto.

Łodyga złokciowa, prosta, nie dzielna; liście naprze-
mianległe, wązko-lancetowate; kwiaty międzylistne, poie-
dyncze, Gpręcikowe. Rośnie około Grodna nad ieziorami
(Gilibert). ZZor. austr. t. 133. y; 08

268. PoRTULAKA, PoRTULACA.

1. Portulaka pospolita, P. oleracea: caułe prostrało;
foliis spathułatis; floribus sessilibus.

Łodygi złokciowe, rozesłane; liście łopatkowate, so-
czyste; kwiaty kupkowate, żółte, bezszypułkowe; pręci-
ków 6-15; słupków 1-5. Rośnie na mieyscach wilgotna-
wych. Gilibert. Schkukr. t. +30.

269g. KoPYTNIK, fs4RUM.

1. Kopytnik pospoliży, A. europaeum: foliis geminatis,
reniformibdus, obtusissimis, pubescentibus ; całycibus hir-
sutiusculis , erectis, SLA i

Korzeń rozesłany; łodygi krótkie, leżące; liście dwa,
długo-ogonkowe, nerkowate, tępe, omszone; kielichy ko-
smate, zewnątrz zielonawe, wewnątrz czarno-czerwone;

znamie 6dzielne. Rośnie w lasach cienistych. 77. dan. t. 635.

Rząp DwuvsŁurkowy. j

j 270. RZEPIK, AGRIMONIA.

1. Rzepik pospolity, A. Eupatoria: foliis interrupte-
pinnatis, hirsutis: impari petiolato; spicis peduncułatis,
elongatis.

Łodyga wyprężona, łokciowa; liście pierzaste, włosi-
ste: listki większe nacięto-piłkowane z mnieyszemi całemi
lub Śwrębnemi pomieszane: -wierzchołkowy ogonkowaty;
kwiaty żółte w kłos cienki, długi ułożone; kielichy owo-
corodne, odgięte, szczecinami haczykowatemi czepiące się.
Rośnie na gruntach suchych. ZF. dan. t. 688.

RząD TRzysŁurkowy.

271. REzEpa, RzszDu.

1. Rezeda farbierska, R. Luteola: foliis lanceolatis,
głabris, bast utrinque unidentaćis; capsulis 4dentatis;

radice perenni. =:
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Łodyga prosta, łokciowa lub wyższa; liście lanceto-
wate, gładkie, u spodu dwoma ząbkami opatrzone; kwiaty
żółte, w kłosy długie ułożone; torebki 4zębe; korzeń
twały. Rośnie w Brzeskićm. (Gilibert.) F/. dan. t. 864.

2. Rezeda pachnąca, R. odorata: foliis dlanceołatis,
obtusiusculis, integris trifidisque; calycibus Opartitis, co-
rollam aequantibus; capsulis 3dentatis.

Łodyga jłokciowa, prosta lub pochyłaz liście lanceto-
wate, faliste, tępe, całe albo trzydzielne; kielichy Gdzielne,
koronie 6płatkowey równe; płatki 2 górne fręzlowate, inne
zaś wązkie; główki pyłkowe, ceglaste. Roślina z Afryki
północnćy, w ogrodach dla przyiemnego zapachu kwiatów
utrzymywana.

3. Rezeda żółta, R. lutea: foliis: infimis pinnatis: su- .
perioribus pinnatufidis Sfidisque; laciniis lanceolatis, sub
undułatis; całycibus 6partitis; capsulis Sdentatis.

Łodygi złokciowe, cokolwiek gałęziste; liście: dolne
pierzaste, górne pierzasto-dzielne lub Zdzielne: podziałki
lancetowate, cokolwiek faliste; kwiaty żółtawe w kłosy
czyli grona krótko-szypułkowe ułożone; kielichy Gdzielne;
torebki Szębe. Rośnie na Podolu. (Besser.) Jacqu. Fl. austr.
t 353. e

RząD SzEściosŁuvrkowyY.

272. Osoka, STRaTioTrzEs.

1. Osoka aloesowa, S$. aloides: foliis lineari-lanceola-
tis, earinatis, aculeato-denticulatis; spatha bifida, nuda.

Roślina podwodna, w czasie kwitnienia nad powierz-
chnią się wody wznosi, zawsze iednak długiemi włóknami
orzeniowemi do dna wody, w którćy zostaie, przymoco-

wana; liście soczyste, kruche, równowązko-lancetowate,
ostro-grzbieciste, kolczysto-ząbkowane, w kształt okrągły
ułożone; głąbiki liczne, spłaszczone, często na krawędziach
cierniste, zpomiędzy liści wychodzą; pochwa dwaliścia;
kielich. zielonawy ; płatki białe; miodniki do pręcików po-
dobne, żółtawe, od słapków i kielicha połową krótsze. -Rośnie w wodach stoiących. Fl. dan. t. 333.

Rząb DwvNasTrosŁvrkowr.

273. SKOCZEK, SzwPzRytivuw.
1. Skoczek czerwono-kwiatowy, S$: tectorum: propagi-

nibus pałulis; foliis lanceołatis , ciliatis; caule folioso,villoso ; nectariis euneiformibus, subcarnosis.
Odrostki otwarte; Jiście soczyste, lancetowate, czerwo-nawe, po brzegach rząsowate, w różyczki kuliste ułożone ;

odyga złokciowa, kosmata, listna, u góry ma gałęzie o-
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277. ŚLiwa, PRUNUs.

1. Słiwa Tarka, czyli Tarń, P. spinosa: foliis oblon=
gis, crenulatis, subtus pubescentibus; ramis spinosis ;
peduncułis solitariis; fructibus globosisz; nucleo subeom-
presso, orato.

Krzew bardzo gałęzisty, miernćóy wysokości, ciernisty ;
liście podługowate, karbowane, pod spodem kosmate;
kwiaty przedliściowe, białe, poiedyncze, szypułkowate ;
owoce naprzód zielone, poźniey fioletowe, okrągłe, małe,
-smaku ściągaiącego. Rośnie ponad Niemnem, i na Wołyniu
i Podolu. Besser. Fł. dan. t. 926.

2. Słiwa FVęgierka, P. domestica: foliis ovalibus, cre-
atis, subtus subpubescentibus; pedunculis geminis;fruc-
ibus ellipticis; nucleo ovato, subcompresso.
Drzewo nizkie; gałęzie otwarte, bez cierni; liście o-

walne; karbowane, pod spodem cokolwiek kosmate; szy-
pułki po dwie osadzone; owoce eliptyczne; pestka spła-
szczona. W ogrodach się utrzymnie.-

3. Słiwa Lubaszka, P. insititia: foliis oblongis, utrin-
que atienuatis, serratis , subtus villosiusculis; ramis spi-
nescentibus; pedunculis geminis; fructibus globósis; nu-
cleo subeompresso, ovato.

Różni się od gatunku poprzedzaiącego: liśćmi podługo-
watemi, z obu końców zwężonemi, piłkowatemi; gałęzia-
mi w kolce zamieniaiącemi się; owocami okrągłemi. W o-
grodach się utrzymuie.

Do Sliw także należy Morela, P. Armeniaca. Począt-
kowo z Azyi. W Litwie pod otwartćm niebem, iakkolwiek
okryta, cierpi.

4 Sliwa Czeresznia albo Trześnia, P. avium: foliis
ovato obłongis, serratis, basi biglandułosis, subtus pu-
bescentibus; ramulis bimis floriferis.

Drzewo wysokie, korą żółtawą pokryte; liście iaiowa-
to-podługowate, piłkowane, u spodu dwoma gruczołkami
opatrzone, pod spodem nieco kosmate; gałązki zaprzeszło-
czne, kwiaty wydaią; kwiaty baldaszkowate; owoce ku-

Irste, pestka okrągława. Rośnie w lasach koło Grodna.
(Gilbert) i na Wołyniu i Podolu. (Besser.)

5. Siwa FViśnia, P. Cerasus: foliis ovato-lanceolatis,
serratis, utrinque glabris; ramulis annotinis Joriferis;
Moribus subumbellatis; fructibus globosis.

Drzewo miernćy wielkości; liście iaiowato-lancetowate,
piłkowane, z obu stron gładkie; gałązki przeszłoroczne
kwiaty wydaią; kwiaty w baldaszki krótko-szypułkowe u-
łożonez owoce kuliste; pestka okrągława. W ogrodach po--
spolicie się utrzymuie.
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6. Sliwa krzewiowa, P. Chamaecerasus: foliis obova-

to-oblongis, obtusiusculis, glanduloso-serratis; caulefru-
ticoso; fructibus głobosis, subexsuccis.

Krzew 1iłokciowy; liście przewrotno-iaiowate, tępe,
gruczołkowato-piłkowane; baldaszki nayczęściey 2kwiato-
we; owoce kuliste, mało mięsa maiące. Rośnie na pochy-
łości góry bekieszowóy, w ogrodzie górnym, i na Wołyniu
i Podolu. (Besser.) Odmiana P. fruticosa zwana, z liść-
mi u spodu tylko gruczołkowato-piłkowatemi; krzew lub
drzewo 3-4łokciowe stanowi. Rośnie na Podolu i Ukrainie,
(Besser.) Pall. Flor. ross. t. 8.

7. Śliwa Drzewo Stey Łucyi, P. Mahaleb: foliis sub-
cordato-ovatis, serrulatis, subtus subpubescentibus; fłori-
bus terminalibus racemoso-corymbosis.

Drzewo 6-7łokciowe; liście sercowato-iaiowate, drobno-
piłkowane, pod spodem nieco kosmate; kwiaty wierzchoł-
kowe, groniasto-baldaszkogronowe; owoc mały, czarny,
gorzki. Rośnie na Podolu. Jacqu. Flor. austr. t. 233.

8. Siwa Czeremcha, P. Padus: foliis oblongis, dupli-
cato-serratis, subrugosis; petiolo glanduloso; racemis
Pendulis, d

Drzewo miernćy wysokości; liście podługowate, po-
dwóyno-piłkowane, pomarszczone; ogonek dwoma gruczoł-
kami osadzony; grona zwisłe; owoce czarne, cierpkie. Ro-
Śnie w lasach i zaroślach nieco wilgotnych. F7. dan. t. 205.

-278. JAŹMINEK, PuILADELPHUS.

1. Jaźminek bukietowy, P. coronarius: foliis ovato-
oblongis, acuminatis, dentatis, utrinque glabris.

Krzew 2łokciowy; liście iaiowato-podługowate, koń-
czate, ząbkowane, z obu stron gładkie; kwiaty białe, szy-
pułkowate, w gronka o 3-5 kwiatach ułożone, przyjemnie
wonne; kwiat wierzchołkowy naypierwćy rozwiiaiący się,
Spłatkowy, inne 4płatkowe. Roślina z Europy południo-
wćy, w ogrodach pod naźwiskiem Jaźminu znaioma.

Rząb Dwv-PIĘCIOSŁUPKOWY,

279. TAWUŁA, SPIRAE1.

* Krzewiaste.

1. Tawuła dziurawcowa, S. hypericifolia: fołiis obo-
valis, integerrimisz umbełlis sessillibus.

,, Krzew łokciowy i wyższy, gęsto kwiatami pokryty;
cie przewrotno-iaiowate, całe, tępe; baldaszkogrony bez-

szypułkowe, boczne; kwiaty białe. Roślina z Ameryki pół-
nocnćy, w ogrodach często utrzymywana. S. crenafa L:
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liśćmi ostremi, u góry ząbkowanemi; baldaszkogronami
szypałkowatemi odznaczaiąca się, iest tylko odmianą tego
gatunku. Pall. Flor. ross. t. 19. S. picoviensis Besser.,
z liśćmi klinowato-lancetowatemi, tępemi, u góry nie równo-
piłkowanemi , troisto-nerwowemi, stanowi drugą odmianę
tego gatunku. Rośnie około Pików na Podolu.

2. Tawuła nacięta, $. chamaedryfolia: foliis oblongis,
apice inciso-dentatis, basż atienuatis, subpubescentibus;
corymbis pedunculatis. ź

Krzew 2łokciowy; liście podługowate, u góry głębo-
ko-ząbkowane, n spodu zwężone, nieco włosiste; balda-
szkogrony szypułkowate; kwiaty białe. Rośnie w okoli-
cach Krzemieńca. (Besser) Pall. Flor. ross. t. 15.

3. Tawuła wierzboliścia, $. salicifolia: foliis oblongis,
serratis, glabris, subsessilibus; racemis compositis, ter-
minalłibus.

Krzew ałokciowy; gałęzie prosto-stoiące; liście blado-
zielone, podługowate, piłkowane, gładkie, prawie bezo-
gonkowe; grona wierzchołkowe, złożone, gęste; kwiaty
czerwonawe. Rośnie na Polesiu. (Bess.) Pałl. Fl.ross. t. 24.
Odmiana z kwiatami prawie białemi, S$. alba zwana, w o0-

 grodach często się postrzega.

t ** Zielne.

4. Tawuła kłosowata, S. Aruncus: foliis supradecom-
positis: foliolis ovato-oblongis, duplicato-serratis, acu-

. minatis, glabris; racemis spiciformibus, panicułatis; flo-
ribus dioecis; petalis minimis.

Łodyga prosta, ałokciowa, mało gałęzista, gładka; li-
ście światło-zielone, 3 razy pierzaste: listki iaiowato-po-
długowate, podwóyno-piłkowane,kończate, gładkie; kwia-
ty białe, w grona kłosowate wiechowato ułożone; kwiaty
rozdzielnopłciowez płatki małe. Rośnie na łąkach wil-
gotnawych podleśnych. Pał/. Flor. ross. t. 26.

5 Tawuła bułwowa, $. Filipendula: foliis interrupte-
pinnatis; foliolis lanceolatis, inciso-serratis; Jłoribus co-
rymbosis..

Łodyga blizko łokciowa; liście ciemno-zielone, przery-
wano- pierzaste: listki laacetowate, nacięto-piłkowane; kwia-
ty zewnątrz czerwone, wewnątrz białe, w baldaszkogron
ułożone. Rośnie na łąkach suchych. FI. dan. t. 635.

6 Tawuła błotna, S$. Ulmaria: Jfoliis pinnatis, sub-
tus subtomentosis, lateralibus indivisis „ extremo maiori,
śrilobo; corymbis proliferis.

Łodyga łokciowa; liście pierzaste, z góry zielone, pod
spodem kutnerowato-białawe, boczne nie dzielne, końcowy
czyli nieparzysty trzyklapowy; baldaszkogrony z kwiatów
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białych wonnych złożone, iedne z drugich wychodzą. Ro-
śnie na łąkach wilgotnych. 77. dan. t. 547. Odmiana
z kwiatami pełnemi, w ogrodach się utrzymuie.

280. GŁoc, MzsPiLvs.

1. Głog Irga, M. Cotoneaster: źnermis; foliis ovatis,

acutiś, mucronatis, integerrimis, subtus tomentosis; flo—
ribus subcorymbosis, paris; całycibus germinibusque
głabris. :

Krzew 2-3łokciowy; liście iaiowate, ostre, sztyleto-
wate, zupełnie całe, pod spodem kutnerowate; kwiaty
w baldaszkogrony boczne, 3-5kwiatowe, ułożone; płatki
białe lub czerwonawe, na kielichu osadzone; kielich tępo-
Szęby, czerwony;owoc czerwony, poźniey czarny, gładki.
Rośnie na Podolu. (Besser.) F7/. dan. £. 112.

2. Głog pospolity, M. Oxyacantha: spinosa; foliis
obowatis, subrhombeis, 3fidis, obtusis, membranaceis, u-

trinque concoloribus; floribus corymbosis, 1-3gynis.
Krzew miernćy wysokości, ciernisty; liście równole-

głoboczno-przewrotno-iaiowate, błonkowate, 3wrębne, tępe,
zobu stron tożkolorowe; kwiaty baldaszkogronowe, białe,
i-5słupkowe; owoc dwuziarnowy, czerwony. Rośnie na
mieyscach suchych i w zaroślach. Ff. dan: t. 634.

3. Głog iednosłupkowy, M. monogyna: foliis obowatis,
Sfidis, sublaciniatis, subcoriaceis, nitidis, subtus disco-
loribus; floribus corymbosis, monogynis; stigmate peltato.

Krzew częściey w drzewka wyrastaiący, do poprze-
dzaiącego podobny: liście ma przewrotno-iaiowate, Zdzielne,
tęgie, lśniące, pod spodem białawe; klapy nacinane; kwia-
ty białe, baldaszkogronowe, iednosłupkowe; znamie tar-
czowate. Rośnie z poprzedzającym. W wielu mieyscach
w Litwie, od pospólstwa Jaworem zwany. 77. dan. t. 1162.
Odmiana, w drzewo wyrastaiąca, z kwiatami czerwonemi,
M. monogyna flore rubro, w ogrodach się utrzymuie. M.
monogyna łaciniata: liśćmi prawie pierzastemi odznacza
się. Rośnie na Podolu. (Besser.)

281. GRvsza, Pvavs.

1. Grusza pospolita, P. communis: foliis ellipticisz

obtusis, serratis, nitidis; floribus eorymbosts; fructibus
basi productis.

Drzewo średnićy wysokości; liście eliptyczne, młode
pod spodem kutnerowate, poźniey gładkie, tępe, piłko-
wane, lśniące się; kwiaty białe, baldaszkogronowe; owoce
podługowate, u spodu zwężone. Rośnie w lasach i na
miedzach. Engl. bot. t. 1784.
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2. Grusza Jabłoń, P. Malus: foliżs ovatis, acutiuscu-
lis, serratis, subtus subtomentosis; pedunculis umbellatis;
fructibus basi umbilicatis. ,

Drzewo miernćy wysokości; liście iaiowate, cokolwiek
zaostrzone, piłkowane, pod spodem knutnerowate; szypułki
baldaszkowate; kwiaty zewnątrz czerwonawe; radi ró-
wnie iak szypułki kutnerowate; owoc u spodu wklęsłością
opatrzony. Rośnie w lasach. 77. dan. t. 1101.

3. Grusza głogowa, P. torminalis: foliis cordato-ova-
tis, laciniato-lobatis, serratis: lobis infimis divaricątis;

pedunculis corymbosis , pubescentibus; fructibus ellipticis.

Drzewo miernćy wysokości ; liście sercowalo-iaiowate,
nacięto-klapowate, piłkowane i klapy dolne rozwarte; szy-
pułkibaldaszkogronowe, nieco włosiste; owoce eliptyczne.
Rośnie na Podolu i Ukrainie. (Besser.) Jącqu. Fl. austr.
t. 443.

4. Grusza Jarzębina, P. Aucuparia: foliis pźnnatis,
sub-8jugis, subaequalibus , subtus demum nudis: foliolis
obłongis, duplicato-serratis; petiolo communi pubescente;

gemmis subtomentosis, obtusis; fructu głoboso, baccato.

Drzewo miernćy wysokości; liście młode kosmate, po-
Źźniey z obu stron gładkie, pierzaste, 6-8parowe: listki
prawie równe, podługowate, podwóyno-piłkowane; ogo-
nek ogólny, cokolwiek. kosmaty; pąki tępe; kwiaty białe;
owoc kulisty, do iaia podobny. Rośnie w lasach. FI. dan.
t. 1034. .

RzĄD DZIESIĘCIO-WIELOSŁUPKOWY.

282. MALINA, Rvavs.

* Krzewiaste.

1. Malina pospolita, R. idaens: foliis inferioribus
pinnatis: superioribus ternatis, supra glabris, subius al-
bido-tomentosis; aculeis rectis; floribus racemosis; całyci-
bus refiexis.

Łodygi podkrzewiowe, 2łokciowe; liście dolne i płon-
nych łodyg pierzaste, górne iłodyg płodnych troiste, z góry
gładkie, pod spodem kutnerowato-białe; kolce proste; kwia-
ty groniaste; kielichy białodkutnerowatć. odgięte; iagoda
złożona, czerwona lub biała. Rośnie wszędzie w lasach cie-
nistych. Odmiany z iagodami cielistemi, białemi, są w o-
grodach pospolite. F/. dan. t. 88.

2. Malina Jeżyna, R. fruticosus: foliis quinatis: folio-
lis petiolatis, supra glabris, subtus tomentosis; caule suffru-
żicoso, erecto, Śangulari, aculeis recurvis; całyce reflexo.

Podkrzew o łodygach łękowato rozchodzących się, 5kąt-
nych; kolcami odkrzywionemi osadzonych; liście 3-5listko-
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we: listki ogonkowate, iaiowate, niektóre nacinano-kla-
powate, pod spodem kutnerowate; kwiaty białe lub czer-
wonawe; iagody czarne, słodkie. Rośnie w lasach i za-
roślach.

3. Malina leszczynoliścia, R. corylifolias: foliis qui
natis, subtus pubescentibus, lateralibus sessilibus; acu-
leis .confertis, rectiusculis; caułe teretiusculo, fragili, bi-
enni; panicula glandułosa; całycibus subreflexis.

Podkrzew o łodygach cienkich; liściach popiątnych,
pod spodem prawie gładkich, zielonych: listki boczne bezo-
gonkowe; kolce skupione, proste; wiecha gruczołkowata;
kwiaty białe; iagody kwaśne; kielichy nieco odgięte. Rośnie
w zaroślach górzystych.

4. Malina rozesłana, R. caesins: foliis ternatis, sub
pubescentibus; caule repente, tereti caesio, pruinoso; a-
cułeis subrecurvis; całyce erecto, głandulłoso, pubescente;
petalis obovatis, emarginatis.

Krzew krzaczysty; łodygi długie, po ziemi rozesłane,
modrawe, szczotkowato-naieżone; liście troiste: listki iaio-
wate, nieco kosmate, boczne 2klapowe; kielichy wznie-
sione, gruczołkowato-kosmate; płatki przewrotno-iaiowate,
wcięte, faliste, od kielicha większe; iagody czarne; pył-
kiem białym pokryte, kwaskowate. Rośnie w lasach i zaro-
ślach. FI. dan. t. 1213. -

*%* Zielne.

5. Malina Kościanka; R. saxatilis: Jlagellis reptanti-
bus; caule obtusangulo; foliis ternatis, rhombeis, acutis,
inciso-dentatis, nudis; pedunculis subternis, elongatis ;
petalis linearibus. :

Rozłogi zielne, rozesłane, płonne; łodyga owocorodna,
prosto-stoiąca złokciowa, tępo-kątna; liście troiste, 4bo-
czne, ostre, nacięto-ząbkowane; szypułki długie, po 2-3 o-
sadzone; płatki białe, równowązkie; iagody światło-czer-
wone, złożone z niewielu iagod szczególnych. Rośnie w la-
sąch. FI. dan. t. 134,

6. Malina Tekszła, R. arcticus: caułe simplici, glabro;
foliis ternatis, ovatis, obtuse dentatis, glabris; peduncu-
lis solitariis;petalis obovatis, emarginatis.

Łodyga piędziowa, nie dzielna, gładka: przysadki liścio-
we zielne; liście troiste, iaiowate, tępo-ząbkowane; gład-
kie; szypułki poiedyncze; płatki różowe, przewrotno-iaio=
wate; jagody czerwono-fioletowe, smaku i zapachu przyie-
mnego. Rośnie w lasach cienistych w powiecie Wiłkomier-
skim (X. Jundziłł.) F/. dan. t. 488.

7: Malina Moroszka, R. Chamaemorus: caułeherbaceo,
simplici, unifłore ; foliis simplicibus: rotundo-łobatis, pli-
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catis; dłaciniis całycis obłomgis, incisis; floribus sub-
dioecis.

Łodyga zielna, źżłokciowa, u spodu łuskami tylko po-
kryta,u góry nayczęściey 2liścia; liście proste, naprze-
mianległe, ogonkowate, okrągło-3klapowe, nie równo-piłko-
wane; podziałki kielicha podługowate, nacięte; płatki białe
od kielicha nie równie większe; iagody wielkie, naprzód
czerwonawe,  poźniey żółle. Rośnie, w okolicach Grodna
(Gilibert.), w okolicach Jurborga, i dalszych za Jurborgiem
roystach, na Żmudzi położonych. Z. dan. t. +.

283. PoziemkA, FRAGARIA.

1. Poziemka górna, T. collina: całyce fruetifero, ere-

cto, connivente; pube foliorum erecta, petiolorum paten-
tissima; foliis utrinque pubescentibus, apice conniventi
serratisz fruciibus duriusculis.

Kielich owocorodny, wzniesiony, iagodę obeymnuiący;
włosy liści wzniesione, ogonków otwarte; liście z obu stron
nieco kosmate, nacięcia zbliżone; owoce tęgie. Rośnie na
mieyscach pagórkowatych na Podolu. Besser.

2. Poziemka pospolita, F. wesca: całyce fructifero, re-
flexo; pube petiolorum patentissima, pedunculorum ad-

pressa. *
Rozłogi po ziemi rozesłane; liście troiste: listki iaiowa-

te, piłkowane, ze spodu kosmate; głąbik kilko-calowy;
kwiaty podbaldaszkowe;' włosistość na szypułkach kwiato-
wych przytulona, na ogonkach zaś prosto-otwarta; kielich
owocowy odgięty; płatki białe. Rośnie wszędzie w lasach i
zaroślach.

3. Poziemka Truskawka, F. elatior. We wszystkich
wymiarach od poprzedzającego gatunku większa; włosi-
stością mianowicie ogonków i szypułek prosto-otwartą od-
znaczaiąca się. W ogrodach się utrzymuie.

284. SREBRNIK, POTENTILLA.

* Kwiaty żółte, liście pałczaste.

1. Srebrnik dwoisto-dzielny, P. norvegica: foliis ter-
natis, petiolatis, utrinque pilosis; foliolis oblongis, acute-

serratis; caule erecto, dichożome ramoso; pedunculis axil-

laribus; petalis calyce brevioribus.
Łodyga prosta, dwoisto-dzielna; liście troiste, ogonko-

wate, z obu stron włosiste: listki przewrotno-iaiowate, głe-

boko-piłkowane; szypułki między-listne; płatki żółte, okrą-
gławe, od kielicha krótsze. Rośnie w zaroślach i na past-
wiskach (X. Jundziłł.) 77. dan. t. 1;r.
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2. Śrebrnik Drzewianka, P. Tormentilla: foliis terna-
tis, nitidis, glabriusculis, caulinis sessilibus: foliolis lan=
ceolatis, inciso-serratis, stipulis folio proxvimis, incisis; .
pedunculis axillaribus, unifloris, fłoribus tetrapetalis.

Korzeń gruby, sokiem czerwonym napełniony; łodygi
śłokciowe; liście korzeniowe ogonkowate, górne bezogon-
Kowe, 3-5listkowe: listki lancetowate, lśniące się , gładkie,
nacięto-piłkowane; przysadki do liści zbliżone, nacinane;
szypułki międzylistne, 1kwiatowe, o kwiatach 4płatkowych;
płatki żółte. Kośnie w zaroślach i na łąkach podleśnych.
FU. dan. t. 589.

3. Srebrnik gaiowy, P. nemoralis: foliis guinatis ter-
halisque, subpedatis, subtus appresso-pilosis: foliolis cu-
neatis, acute serratis; caułe prostraio, filiformi; pedun-
cułis axillaribus, unifloris, elongatis; floribus sub-ńpetalis,
 Łodyżki leżące, delikatne; liście 3-Ślistkowe, prawie

stopowe, dolne ogonkowate, pod spodem przyległo-włosiste:
listki klinowate, głęboko-piłkowane; szypułki długie, mię-
dzylistne, iednokwiatowe; kwiaty 4płatkowe; płatki żółte.
Rośnie w okolicach Grodna (Gilibert). Fl. dan. t. 12;BZ
Tormentilla reptans L. .

4. Srebrnik rozesłany, P. reptans: foliis quinatis, u-
tringue pilosiusculis: foliolis obowatis, argute serralisz
caule sarmertoso , prostrato; pedunculis axillaribus, «flo
ris; petalis obcordatis, całycem superantibus.

Łodyga obszernie rozesłana; liście Ślistkowe, z obu
stron włosiste: listki przewrotno-iaiowate; ostro-piłkowane;
szypułki rkwiatowe; kwiaty żółte: płatki okrągławe, wy
cięte, od kielicha dłuższe. Rośnie na pastwiskach. F/. dan.
tab. 1164.

$. Srebrnik wiosenny, P. verna: foliis radicalibus 5na-
tis, caulinis Snatis, utrinque simpłiciter pilosis: foliolis
obovatis, apice profunde-serratis; cauledeclinato ; petalis
obcordatis, całycem superantibusi

Łodyga kilko-calowa, pochyła; liście palczaste: korze-
niowe Ślistkowe; łodygowe Zlistkowe, z obu stron włosi-
ste, nerwiste: listki przewrolno-iaiowate, u góry głęboko-
piłkowane; płatki żółte, przewrotno-sercowałe, od kieli-
cha nieco dłuższe. Rośnie na pagórkach. Engl. bot. t. 33.

6. Srebrnik ciemny, P. opaca: foliis 5->natis, utrinqne
pełiolis peduńnculisque hiriis: foliolis cuneato-lanceolatis,
profunde-serratis; caule filiformi, decumbente ; petalis ob-
eordatis, całycem superantibus.

Łodyżki delikatne, leżące; liście palczaste, 5-7listkowe:
listki klinowato-lancetowate, głęboko-piłkowane, ciemno-
Zielone, z obu stron równie iak i ogouki kosmate; płatki

26
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przewrotno-iaiowate, żółte, cokolwiek od kielicha większe.
Rośnie na Wołyniu i Podolu (Besser).

7: Srebrnik złocisty, P. aurea: foliis 5natis, utrinque

subtilissime, margine dense sericeis: foliolis obopato-ob-

longis, apice dentatis; petałis retusis, całyce duplo-lon-

gioribus.
Łodyga nizka, pochyła, dłokciowa; liście popiątne,

z obu stron delikatnemi włoskami pokryte, po brzegach

gęsto-włosisto-iedwabiste: listki podługowalo-przewrotno-

iaiowate, u spodu plamką pomarańczową opatrzone,. ra

końcu ząbkowane; płatki złociste, przytępione, od kieli-

cha 2 razy dłuższe. Rośnie na polach. Engl. bot. t. 561.
8. Srebrnik srebrzysty, P. argentea: foliis Śnatis, mar-

gine revolutis, subtus candide-tomentosis: foliolis lan-

ceolatis, basi attenuatis, inciso-serratis; petalis retusis,

całycem superantibus.
Łodyga pochyła, gałęzista, 4łokciowa kutnerowała;j

liście z 5 listków złożone: listki lancetowate, u spodu zwę-

żone, po brzegach zagięte, nacięto-ząbkowane, z wierzchu

zielone, ze spodu srebrzysto-kutnerowate; przysadki ogon-

kowe lancetowate, kończate, płatki przytępione, od kieli-

cha większe. Rośnie na polach suchych. FZ. dan. t. 865.
9. Srebrnik siwy, P. canescens: foliis Śnalis, subtus

incano-lanatis: foliolis spathułato-lanceołatis, profunde

serratis; floribus panicułatis; petalis emarginatis, całycem

subaequantibus. |
Łodyga wzniesiona; liście popiątne, pod spodem weł-

niste, białawe: listki łopatkowato-lancetówate, głęboko-pił-

kowane; kwiaty wiechowate; płatki żółte, wycięte, kieli-

chowi prawie równe. Rośnie na Wołyniu i Podolu. (Bess.)

10. Srebrnik prosty, P. recta: caułe erecto; foliis 5-jna-

| tis: foliolis oblongis, inciso-serratis, patenti=piłosis; pe-

talis pallidis, calycem superantibus.
Łodyga prosta, łokciowa, młoda nieco włosista, poźniey

naga; liście dolne ogonkowate, górne prawie bezogonkowe,

'z5-7 listków złożone: listki iaiowo-lancetowate, głęboko-

piłkowane, otwarto-włosiste; przysadki ogonkowe lanceto-

wate, kielich własisty; płatki żółte, przewrotno-sercowate,

od kielicha większe. Rośnie w zaroślach i na pastwiskach.

%% Kwiaty żółte, liście pierzaste.

11. Srebrnik nizki, P» supina: caułe decumbenie, di-

chotomo, pubescente; foliis pinnatis, Siugis, glabriuscu-

lis: foliolis oblongis, obtusis, inciso-dentatis; stipulis 0-

walis, integerrimis; pedunculis axillaribus, unzfloris,fru-

* ctiferis reflexis.
Łodygi jlokciowe i dłuższe, rozesłane, u spodu czer-
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wonawe, dwudzielne, nieco-kosmate; liście pierzaste; 2-5pa-

rowe: listki podłagowate, tępe, głęboko-ząbkowane; przy-

sadki liściowe, iaiowate, zupełnie całe; szypułki międzyli-

stne, iednokwiatowe, po zawiązaniu owocu nachylone. Ro-

Śnie na Wołyniu i Podolu (Besser). FZ. austr. t. 406.

12. Srebnik pospolity, P. Anserina: caule repente; foliis

interrupte-pinnatis, multiiugis, subtus sericeis: foliolis ob-

longis, argute-serralis; stipulis mudtifidisz pedunculis a-

xillaribus, unifloris, elongatis.

Łodygi rozesłane; liście przerywano-pierzaste,wielopa-

rowe,z wierzchu zielone, ze spodu biało-iedwabiste; listki

iaiowo-lancetowate, ostro-piłkowane; przysadki liściowe

wielodzielne; szypułki iednokwiatowe, długie. Rośnie wszę-

dzie na polach i dziedzińcach. 77. dan. t. 544.

* Kwiaty białe.

13. Srebrnik biały, P. alba: foliżs Śnatis ternatisqne

subtus argenteo-sericeis: foliolis oblongis, apice conni-

venti-serratis; caule ascendenie, paucifloro; petalis obcor-

datis, całycem superantibus. h

_Łodyżki nitkowate, wzniesione; liście korzeniowe 3-5-

listkowe: listki podługowate, u góry zbiegaiąco się piłko-

wane, ze spodu iedwabisto-białe; płatki białe, przewrotno-

sercowate, od kielicha większe; osadnik kosmaty. Rośnie

około Grodna (Gilibert) i na Wołyniui Podolu (Besser).

Flor. austr. tab. 415.
14. Srebrnik poziemkowy, P. Fragaria: foliżs ternatis,

subsericeis: foliolis ovalibuś, acute-serratie, retusis; caułe

decumbente, bifloro; petalis albis; obcordatis, całycem ae-

quantibus.

Łodyga twarda, pochyła lub leżąca, bardzo gałęzista,
kosmata; liście troiste: listki iaiowate, przytępione, piłko-

wane, ze spodu iedwabisto-białawe; szypułki kosmate,
2kwiatowe; płatki białe, przewrotno-sercowate, kielichowi
równe. Rośnie na pastwiskach około Grodna (Gilibert). 2..
Fragariastrum Ehhardt.

żak Kwiaty czerwone.

15. Srebrnik błotny, P. palnstris: caułe adscendente;

foliis pinnatis, subbiiugis, glabris, subtus głaucis: folio-

lis lanceolatis , argute-serralis; petalis lanceolatis, acutiis,

całyce brevioribus.

, Łodyga podnosząca się; liście pierzaste, ogonkowate,

Ślistkowe: listki podługowate, piłkowane, ze spodu białawez

kwiaty wiechowaie; kielich obszerny, purpurowy; płatki

ciemno-purpurowe, lancetowate, od kielicha mnieysze. Ro-
Śnie na błotach. 77. dan. t. 636. Comarum palustre Lin.



204

Ę 285. KukLIk, Gzvw.

1. Kuklik goździkowy. G. urbanum: foliis radicalibus
bratis: caulinis ternatis; stipulis inctsts; fłoribus erectis;
fructibus hirsutis; aristis nudiusculis.

Łodygą prosta, łokciowa, gałęzista, włosista; liście ko-
rzeniowe lirowato-pierzaste: listki iaiowate, ząbkowane, li-
stek wierzchołkowy nad inne większy: łodygowe troiste;
kwiaty prosto-stoiące; owoce kosmate; ości nagie. Rośnie
w zaroślach. 77. dan. t. 673. i

2. Kuklik zwisły, G. rivale: foliis: radicalibus lyra-
tis: caulinis ternato-trifidis; fłoribus nutantibus; petalis
calycem aequantibus; aristis plumosis, medio tortis.

Łodyga prosta, łokciowa, włosista, w górze gałęzista;
liście korzeniowe „lirowate: listki przewrołno-iaiowate, po-
dwóyno-piłkowane; przysadki ogonkowe nacinane; kwiaty
dzwonkowąte, zwisłe; płatki paznogciowate, blade, czer-
wono-żyłkowate, kielichowi równe; owoc włosisty, ości
po śradku złamane, pierzasto włosami osadzone. Rośnie
na łąkach i w zaroślach wilgotnych. F/. dam t. jaa. G.
intermedium Ehr: iest mniey włosistym; listki liści gór-
nych węższe; szypułki delikatnieysze, Rośnie na Wołynią
i Podolu, (Besser.)

286. Róża, Ros4.

* Listki prawie ląncetowąte; kwiatyprzysadkami opatrzone.

1. Róża mażowa, R. cinnamomea: germinibus głobosis
peduncułisque głabris; acułeis stipularibus, geminis, sub-
recureis; petiolig inermibus, willosisz foliolis. lanceolatis,
basi attenuatis, subtus głaucescentibus, piłosiusculis,

Krzew 2-3łokciawy, korą czerwoną pokryty;liście. ze
spodu modrawe, cokolwiek włosiste: listki lancetowate , u
spodu zwężone; ogonki bez kolców, włosiste, przy nasa-
dzie dwomą kolcami nieco zakrzywionemi, osadzone; o0-
woce kuliste, równie iak szypałki gładkie; kwiaty różowe.
Rośnie około Wilna na pagórkach artokolskich, i na Wo-
łyniu i Podola. (Ress.) Odmiana z kwiatami pełnemi, pod
nazwiskiem Róży girlandowóy w ogrodach iest znaioma.

2. Różą Kosińska, R. Kosmsciana: germinibus oblon-
gis, glabris, utringue eanstrictis; pedunculis całycibusque
hispidulisz aculeis substipularibus, recurvis; foliis cuspi-
dato-serratis, utrinque głabris, subtus pallidis.

Krzew 2łokciowy; kora brunatnawa; listków 5-7 elip-
tyczno-okrągławych, nieco ostrych, ostro-kończato-piłko-
wanych, błado- zielonych, pod spodem Światleyszych; kolce
zagięte; szypułki i kielichy szczotkowato-naieżone; owoce
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czerwone, iaiowalo-podługowate; kwiaty różowe, Rośnie
na Podolu. (Besser.)

"3. Róża zaroślowa, R. frutetorum: germinibus subglo-
bosis, pedunculisque breuissimis, glabris; aculeis substie

pularibus, walidis, reflexis; petiolis inermibus, foliolis=
que ellipticis subtus willosis. y

Krzew 5$-4łokciowy; liście popielato-zielone: listki e-
liptyczne, pod spodem kosmate; ogonki bez kolców; kolce
znaczne, niżey przysadek osadzont, odgięte; kwiaty czer-

wone, krótko-szypułkowate; płatki wycięte; owoce prawie

kuliste, równie iąk ogonki gładkie. Rośnie na Wołyniu.
(Besser.) . «

*R Kwiaty bezprzysadkowe ; listki iąiowate lub podługowate.

4. Róża karłowatą, R. pygmaea: germinibus owatis,
abbreviatis; pedunculis ramisque hispidis; caułe subiner-
mi; foliolis ovatis, qcutis, głandulosa-biserrątis, subtus
gląucis. j

Owoce iaiowate, krótkie; szypułki i gałęzie szczotko-
wato-naieżone; łodyga prawie bez kolców; listki iaiowate,
ostre, gruczołkowato-podgvóynie-piłkowane, pod spodem
modrawe. Rośnie nad Bohem.  (Besser.)

5. Różą nizka, R. humilis: germinibus oblongis, gla-
briusculis; pedunculis glandułoso-hispidis; aculeis cauli-
nis confertis, uncinątis; petiołis qaculeatis, foliolisque
subtus pubescentibus.

Owoce czerwone, podługowate, prawie gładkie; szy-
pułki gruczołkowato-szczotkowate; kolce łodygowe sku-
pione, czerwonawe, haczykowate; ogonki kolczyste; list-

ków 7, pod spodem cokolwiek kosmatych; kwiaty blado-
różowe. Rośnie ną Wołynia. (Besser.)

6. Róża śniadą, R. livescens: germinibus oblongis u-
trinque attenuatis, pedunculisque glandułoso-hispidis;
caułe pruinoso, humili, petiolisque remote-aculeatis; acu-
leis rectiuscułis; foliolis ellipticis, qcutis, glabris, biser—
ratis, subius glaucis.

Owoce podługowate, z obu stron zwężone; kielicha
podziały u spodu, równie iak szypułki i ogonki gruczoł-
kowato- szezotkowate ; łodyga łokciowa, pyłkiem białym
pokryta, równie iak ogonki odlegle-kolczysta; kolce okrą-
gławe, proste; listki eliptyczne, ostre, gładkie, podwóyno-
piłkowane, pod spodem modre. Rośnie nad Dniestrem.
sser. R

7. Róża kolczysta, R. spinosissima: germinibus gło-
bosis, głabris, pedunculisque glabriusculis; aculeis ra-
morum duplicibus, confertis, reflexis: maioribus falcatis,

e
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basi latis; petiolis acułeatis; foliolis simpliciter serratis;
głabris. 8, j

Owoce czarne, kuliste, gładkie; szypułki prawie gład-
kie; kolce gałęzi dwoiakie, skupione, odgięte: większe
sierzpowate: u spodu szerokie, inne szczecinowatez ogonki

kolczyste; liście poiedynczo-piłkowane, gładkie; kwiaty
białe, rzadko czerwone. Rośnie na Wołyniu i Podolu. (Bess.)
R. pimpineliifollia L: owocami i szypułkami gładkiemi,
kolcami prostemi, z osadą równowązko-eliptyczną, kwia-
tami statecznie białemi odznaczaiąca się, iest tylko odmianą
tego gatunku. Rośnie na Wołyniu i Podolu. (Besser.)

8. Róża czarnoowocowa, R. melanocarpa: germinibus

globosis pedunculisque hispidissimis: aculeis ramorum
subaequalibus, confertissimis, reflexis; petiolis inermibus ;

foliolis simpliciter serratis, glabris.
Krzew 1iłokciowy; gałęzie otwarte, gęsto kolcami ie-

dnostaynemi pokryte; listki poiedynczo-piłkowane, gładkie;
ogonki bez kolców; owoce kuliste, równie iak i ogonki
szczecinowatemi kolcami pokryte. Rośnie na Wołyniui
Podolu.  (Besser.)

*** Kolce różnokształtne; kwiaty przysadkowate; liście
pomarszczone,

9. Róża Centifolia, R. centifolia: germinibus ovatis
pedunculisque subgeminatis, hispidis; aculeis ramorum

sparsis; ramulis petiolisque inermibus; foliolis subtus
pubescentibus.

Krzew 2łokciowy; kolce rozrzucone; listki pod spodem
cokolwiek kosmate; ogonki równie iak i młode gałązki
bez kolców; szypułki naieżone kolcami szczecinowatemi;
nayczęściey podwóyne; owoce iaiowate. Roślina początko-
wo z kraiów ciepleyszych, na zimę do ziemi nachylona,

dosyć się dobrze utrzymuie. Odmiana, Centifolią holłen-
derską zwana: płatkami w kubek ułożonemi, zarodkami
podługowatemi, prawie gładkiemi, szypułkami podbalda-
szkowatemi odznaczaiąca się; w ogrodach iest częstą.

swiet Tiście kosmate; nacięcia rozwarte; kolce proste.

10. Róża głogowa, R. villosa: germinibus depresso-
globosis, pedunculisque głandułoso-hispidis; łaciniis ca-
łycis subdivisisz aculeis ramorum gracilibus, rectiusculis,

sparsis; petiolis subaculeatis, głandułoso-setosisz foliolis
obtusiusculis, utrinque villosis. -

Krzew 3łokciowy i wyższy; listki tępe, z obu stron
kosmate; ogonki gruczołkowato-szczecinowate; kolce ga-
łęzi rozrzucone, delikatne, proste; kwiaty blado różowe;
podziałki kielicha cokolwiek podzielone; owoce spłaszczone,
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kuliste, równie iak szypułki gruczołkowato-szczotkowate.
W ogrodach się ulrzymuie. -

11. Róża kosmata, R. tomentosa: germinibus ellipticis
pedunculisque setoso-aculeatis; laciniis całycis aliernato-
pinnatis; aculeis gracilibus, subrecurvis,. sparsis; petio—

lis subaculeatis, glandułoso-pubescentibus ; foliolis ellip-
ticis, acutis, utrinque villosiusculis, biserraiis.

Owoce eliptyczne, równie iak szypułki, szczecinowato-
kolczyste; podziałki klelicha na przemian pierzaste, kolca-
mi delikatnemi, rozrzuconemi, cokolwiek zagiętemi lub
prostemi, osadzone; ogonki zrzadka kolcami pokryte; li-
stki eliptyczne, ostre, z obu stron zrzadka włosiste, 2razy

piłkowane; kwiaty różowe. Rośnie na Wołynia w okoli-
cach Krzemieńca. (Besser.) R. dimorpha.  Besser.

12. Róża żywiczna, R. terebinthacea: germinibus ob-
longis, utrinque attenuatis, pedunculisque composito-co-
rymbosis, setoso-hispidis; laciniis calycis lanceolatis, e-
marginatis; acułeis ramorum reciis, compressis; petiolis
pubescentibus; foliolis subius tomentosis.

Owoce podługowate, z obu stron zwężone; kwiaty
w wielkie różowe baldaszkogrony, o szypułkach gałęzistych,
ułożone; szypułki równie iak owoce szczecinowato-szczot-
kowate; podziałki kielicha lancetowate, wycięte; płatki wy-
cięte; kolce gałęzi czerwonawe, proste, spłaszczone; liście
pod spodem kutnerowate; ogonki cokolwiek kosmate. Ro-
Śnie nad Dniestrem.  (Besser.)

13. Róża biała, R. alba: germinibus subowatis, gła-
briusculis ; pedunculis corymbosis, elongatis, hispidis ;
aculeis ramorum sparsis, recurvis; petiolis villosis, acu-
leatis; foliolis late owatis, simpliciter serratis, subtus
villosis. SEE i

Krzew 2-3łokciowy; gałęzie kolcami rozrzuconemi, za-
krzywionemi, pokryte; listki szeroko-iaiowate, raz piłko-
wane, pod spodem włosiste; ogonki kosmate, kolczyste;
szypułki długie, baldaszkogronowe, szczotkowato-włosami
pokryte; owoce iaiowate, prawie gładkie; kwiaty wielkie
białe, lub cokolwiek czerwonawe. Roślina obca, w ogro-
ch się utrzymnie.
14. Róża Boreyki, R. Boreykiana: germinibus owatis,

głabris; pedunculis corymbosis, głandułoso-hispidis; ra
Mis subinermibus, glabris; aculeis ramulorum raris , re
€urvis, petiolis aculeatis ; Jfoliolis utrinque pubescentibus,
Sequaliter serratis, sublus glandulosis.

Owoce iaiowate, gładkie; szypułki baldaszkogronowe,
włoskami prostemi i gruczołkowatemi pokryte; gałęzie
Zrzadka kolcami, na dół łękowato-zgiętemi, u spodu
spłaszczonemi, pokryte; liście zlistkowe: listki eliptyczne,
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nieparzysty sercowaty, z obu stron kosmate, pod śpóe
dem, mianowicie na nerwie przy podstawie gruczołkowate;
równo-piłkowane; płatki różowe, płaskie, od kielicha pie-
rzasto-dzielnego dłuższe. Rośnie na Podolu. (Besser.)

*%%iebk Jiście gruczołkowate; kolce nieiednostayne.

15. Róża ognista, R. lutea: germinibus globosis, pe-
dunculisque glabris; aculeis ramorum sparsis, rectis; pe-

tiolis recureo-aculeatis; foliolis acutis, duplicato-serratis,

supra nitidis, subtus glandiłosis. i
Krzew 3łokciowy; kora brunatna; listki ostre, po-

dwóyno-piłkowane, z góry lśniące, ze spodu gruczołko-
wate, ogonki kolcami odgiętemi pokryte; kolce gałęzi roz-
rzucone, proste; szypułki, równie iak owoce kuliste, gład-
kie; kwiaty wielkie, zółte, lub wewnątrz ogniste, zewnątrz

żółte: i ta ostatnia odmiana R. bźcołor *. punicea iest

zwana. Gilibert w okolicach Grodna, za niby dziką uważa.

R. Eglanteria. L.
16. Róża haczykowata, R.uncinella: germinibus obłon-

gis, pedunculisque głabrisj aculeis ramorum sparsis, re-

curvis; petiolis subacułeatisz foliolis subtus pubescentibus,
duplicato-serratis, utrinque confertim glłandułosis.

Owoce podługowate, równie iak szypułki gładkie; kolce

gałęzi rozrzucone, odkrzywione; ogonki kosmale, czasem

kolce maią na sobie; lisiki pod spodem omszone, z obu

stron gruczołkowate. Rośnie na Podolu. (Besser.)

17. Różagoździkowa, R. caryophyllacea: germinibuś
oblongis pedunculisque glabris; aculeis ramorum aequali-

bus; recurvis, sparsis; petiolis subinermibus; foliolis du-

płlicato-serratis , utrinque glandułosis, subtus incanis.

Krzew śŚrednićóy wysokości; kora czerwona, na gałę-

ziach zielona; kolce odkrzywione, rozrzncone; listki goź-

dzikowego zapachu, eliptyczne, podwóyno-piłkowane
pod spodem siwe, z obu stron gruczołkowale; ogonki ko-

smate; owoce podługowate, równie iak szypułki gładkie;
kwiaty małe, różowe. Rośnie na Wołyniu. (Besser.)

18. Róża Kluka, R. Klakii: germinibus owvatis, pe-

dunculisque corymbosis, głlabris, hispidiswe; aculeis ra-

morum sparsis, basi diłatatis, recurvis ;. petiołis wilłosiś»

aculeatis; foliolis biserratis, supra pubescentibus, subiuś

glandułoso-scabris. : :

Krzew Średnićy wysokości; kolce u spodu szerokić;

spłasczone, odkrzywione; listki okrągławo-eliptyczne , p”

dwóyno-piłkowane, z góry omszone, pod spodem gruczo”

kowato-chropawe; ogonki włosiste, kolczyste; owoce ><"

iowate, równie iak szypułki baldaszkogronowe , gładkie
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lub nieco szczecinowate; kwiaty mierne, cieliste. Rośnie
na Podolu. (Besser.) R. balsamica. Besser.

*BREKE Tiście bezgruczołkowe; kolce haczyste, żednostayne ż
podziałki kielicha opadaiące.

19. Róża Szypszyna, R. canina: germinibus ovatis; pe
dunculisque aggregatis, glabris; laciniis całycis pinna-
tufidis; aculeis ramorum sparsis, walidis, recurvis; petio—
lis subaculeatis;  foliis simpliciter serratis, utrinque
głabrts. ; :

Krzew 2-5łokciowy, cierniami znacznemi, haczystemi,
żrzadka osadzony; listki iaiowate, ostre, gładkie, piłko-
wane; ogonki kolczyste; owoce czerwone, iaiowate, ró-
wnie isk szypułki skupione, gładkie; podziałki kielicha
pierzasto-dzielne; kwiaty blado-różowe. Rośnie około pól.
Flor. dan. t. 535.

20. Róża pagórkowa, R. collina: germinibus ovatis,
basi peduncułisque glandułośo-hispidis; aculeis ramorum
sparsis, recurvis; petiolis glandulosis, subacułealis; fo-
liołis simpłiciter serratis, supra głaberrimis, subtus willosis.

Do gatunku poprzedzaiącego podobna: owoce iaiowate,
u spodu, równie iak i szypułki, gruczołkowato-włosiste;
kolce gałęzi rozrzucone, odkrzywione; ogonki gruczołko-
wate, niekiedy kolczyste; listki iaiowate, piłkowane, z góry
gładkie, ze spodu włosiste; kwiaty różowe. Rośnie na
Podolu i Wołyniu. Odmiana R. sołstitialis Besser. ; Z szyn
pułkami gładkiemi a podziałkami kielicha tylko gruczoł-
kowato-włosistemi. Rośnie na Wołyniu.

21. Róża Jundziłła, R. Jundzillii: germinibus oralis,
basi pedunculisque hispidis; aculeis ramorum raris, re—
curvis; petiolis głandułoso-villosis, acułeatis; foliolis
glandułoso-biserratis,  subtus głaucesceniibus, willosi-
uscułis.

Krzew 2łokciowy; gałęzie u góry szczecinowato-kól-
Czyste; na gałęziach kolce rzadkie, odgięte; listki elipty=
czno-iaiowate, na nerwach i ogonkach gruczołkowato-wło-
siste, podwóyno piłkowane: zęby gruczołkami osadzone,
pod spodem modrawe, kosmate; ogonki gruczołkowato-
włosiste; owoce czerwone, iaiowate, u spodu, równie jak
+ szypułki, szczotkowate; kwiaty cieliste. Rośnie na Wo-łyniu. (Besser.) A. głandulosa Bess., nitidula Bess.: owo-
cem prawie kulistym, liśćmi lśniącemi się odznacza. Rov-
Śnie ma Wołyniu. (Bess.)

Rkiiktk Słupki zrosłe.
22. Róża Czackiego, R. Czackiana: germinibus oblon=

śis; pedunculis petiolisque glandułoso-hispidis; caule
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pruinoso, petiolisque remote-aculeatis; acułeis subtereti-

bus, suberectis; foliolis ellipticis, biserratis, glabris, sub-

tus glaucis. i

Krzew łokciowy; gałęzie śniadawe; kolce proste, o-

krągławe, zrzadka łodygę pokrywaią; listki eliptyczne, o-

stre, podwóyno-piłkowane, gładkie, pod spodem modra-

we; ogonki zrzadka kolcami pokryte; kwiaty poiedyncze,

kielicha podziałki mniey więcey pierzaste; płatki przytę-

pione, czerwone; owoce podłagowate; szypułki graczoł-

kowato-szczotkowate. Rośnie na Podolu. (Besser.)

KLASSA XIIL

WIELOPRĘCIKOWA, POŁYANDRIA.

Rząp JEDNOSŁUFKOWY, J/ONOGYNIA.

* Kwiaty zupełne, ńpłatkowe.

287. Mak, Papaver. Kielich 2działkowy, znikliwy;

szyyka 0; torebka 1komórkowa, u góry pod znamieniem

trwałóm zębami otwierająca się; łuszczynka za osadnik

służy nasionom.
:

288. Głistnik, Chelidoniam. Kielich 2działkowy; zna-

mie 2klapowe; strąk ikomórkowy, ałuszczynkowy; nasio-

na na znaczku nabrziniałe.

289g. Hostopaść, Glaucinm. Kielich adziałkowy; zna-

mie dwuklapowe; strąk 2komórkowy; przegroda gąbczasta,

nasiona na sobie nosząca.%,'=

ago. Czerniec, Actąea. Kielich 4działkowy, znikliwy;

jagoda wieloziarnowa.

** Kwiaty zupełne, Spłatkowe.

291. Lipa, Tilia. Kielich Śdzielny, opadaiący; szy-

„pułka przysadką opatrzona; płatków 5; główki pyłkowe,

podwóyne; znamie Śdzielne; torebka nadkwiatowa, skór-

kowata, nie otwierająca się, 5komórkowa, 5ziarnowa.

292. Złotoieść, Helianihemum. Kielich trwały, Śdziel-

ny, czyli właściwie Zdzielny, z dwoma działkami zewnątrz

wązkiemi, małemi; torebka nadkwiatowa, iednokomórkowa;

-słuszczynkowa, wieloziarnowa.

** Kwiaty zupełne, wielopłatkowe.

293. Grzybień, Nymphaea. Kielich 4-5działkowy; pr<€-

ciki wszystkie na jaieczniku osadzonej; znamie tarczowate;

promieniste, po środku gruczołkowatej owoc iagoda sucha;

wielokomórkowa.
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Rząp DwvsŁUPKOWY, DierNru.

294. Krewnik, Poteriam. Kwiaty oddzielno-płciowe ;

kielich dwudziałkowy, podowocowy; korona kółkowa, 4-

wrębna, nadowocowa; znamiona penzelkowate; torebka 2-

komórkowa, 2ziarnowa. ć

Rząp TazysŁuPkowY, TR/GYNIA.

295. Piwonia, Paeonia. Kielich 5działkowy; płatków

5; iaieczników 3-5, w mieszki nie wielo-ziarnowe przecho-

dzących.

296. Ostrożka, Delphinium. Kielich płatkowaty, 5dział-

kowy, działka górna w tył w ostrogę przedłużona; płat-

ków 4, dwa górne, w tył rogate; iaieczników 1-5, w mie-

szki wieloziarnowe przechodzących.

» 297. Toiad, Aconitum. Kielich płatkowaty, Sdziałkowy,

działka górna sklepista, szyszakiem (galea) zwana; mio-

dniki kapturkowate, szypułkowałte, z przodu brodą (/abeł-

lum) opatrzone; iaieczniki 3 w mieszki wieloziarnowe prze-

chodzą.

Rząp CzTEROSŁUPKOWY, 7TETRAGYNIA.

298. Pehłica, Cimicifuga. Kielich 4-5działkowy; płat-

ków 4-5-6 chrząstkowatych; torebek 4-5 mieszkowatych.

*Rząbp PIĘCIOSŁUPKOWY, PENTAGYNIA.

299. Orłżk, Aqailegia. Kielich 5działkowy, zafąrbowa-

ny; płatków 5 różkowatych, u góry otwartych; pręciki

wewnętrzne rozszerzone, pustuiące; mieszki wieloziarnowe.

300. Czarnuszka, Nigella. Kielich 5działkowy, płat-

kowaty; płatków 5 dwuwargowych; paznogieć dołkiem

miodmikowym opatrzony; mieszki dziobate, wieloziarnowe.

Rząb WIELOSŁUPKOWY, POŁYGYNIA.

* Kwiaty zupełne.

301. Strzałka, Sagittaria. Kielich Sdziałkowy;korona

Spłatkowa; ziaren wiele bezbiałkowych; kwiaty okółkowe,

oddzielnopłciowe.

+302. ,Gorzykwiat , Adonis. Kielich 5działkowy; płat-

sek i więcey, o paznogciach nagich; owoce suche,_

A> 303. Jaskier, Ranunculus. Kielich Śdziałkowy; płat-

tów 5, u spodu łuską miodnikową opatrzonych; owoce

czone, sztyletowate. :

4
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*R Kwiaty niezupełne.
304. Zawilec, Trollias. Kielich płatkowaty, wielo-działkowy; miodniki rurkowate, iednowargowe; mieszkówwiele prostych, wieloziarnowych.
305. Ciemiernik, Helleborus. Kielich płatkowaty, 5-działkowy; miodniki rurkowate; mieszków wiele, wielo-

ziarnowych.
306. Knieć, Caltha. Kielich płatkowaty, Śdziałkowy;miodniki o; mieszki liczne, wieloziarnowe.
307. ZVietrznica, Anemone. Kielich płatkowaty, 6iwięcey działkowy; pokrywa zbliżona lub oddalona, liścio-

wata; miodniki o; nasiona.bezogonkowe.
308. Sasanka, Pulsatilla. Kielich płatkowaty, 5-6-działkowy; działki u spodu gruczołkami trzonkowatemi o-

patrzone; nasiona długo ogonkowate.
509. Powoynik, Clematis. Kielich płatkowaty, 4-5dział-

kowy; miodniki o; nasiona ogoniaste.
510. Rutewka, Thalictram. Kielich płatkowaty, 4-5—

działkowy; miodniki o; pręciki szerokie , długiez owocebez ogonków. r

Rząn JEDNOosŁUPKOWY.

287. MAK, PurayzR.

1. Mak goździsty, P. Argemone: capsuła cłavata, hi
spida; caule folioso; foliis bipinnatifidis; laciniis li-
nearibus.

Łodyga łokciowa, biało-włosista, ze spodu gałęzista;
liście dwa razy pierzasto-dzielne, podziałki równowązkie;
kwiaty światło-ponsowe; torebki goździste, czyli długie,
przewrotnie-iaiowate, nie wyraźnie Skątne, rozwartemi
włosami naieżone; promieni znamienia 5 nayczęściey. Ro-
Śnie między zbożem. FI. dan. t. 867.

2 Mak polny, P. Rhoeas: capsula obowvata, glabra;
setis caulinis patentibus; foliis pinratifidis, incisis.

Łodyga łokciowa, gałęzista, rozłożysta, włosami roz-
wartemi naieżona; liście pierzastodzielne, nacinane, wło-
siste; kwiaty purpurowe; torebki kuliste, gładkie.- Rośnie
tu i ówdzie między zbożem (X. Jundziłł.) Flor. dan.
t. 1680.

3. Mak drobnokwiatowy, P. dubium: capsuła glabra,
oblonga; setis caulinis appressisz foliis bipinnatifidis.

/Łodyżki złokciowe, włosami przyległemi okryte; liście
„spodem włosiste, pierzasto-dzielne, nacinane ; torebki po-
długowate, prawie maczugowałte, gładkie, porysowane;
kwiaty małe; płatki ponsowe. Rośnie na polach i między
zbożem. Flor. dan. t. 902.

uż
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288. GLISTNIK, CHELIDONIUM.

1. Głistnik Jaskółcze ziele, C. majas: foliis cempo-
sitis, sinuato-lobatis, inciso-dentatis;  floribus * sub

umbelłatis.
Łodyga łokciowa, gałęzista, włosista, przerwana sok

żółty wydaiąca; liście złożone: listki buchitowano-klapo-
wate, nacinano- ząbkowane; kwiaty zółte, niby baldaszko-
wale. Rośnie wszędzie w zaroślach i około płotów. Ft.
dan. t. 542.

289g. Rosropaść, Gz4vciuu.

1. Rostopaść szczecinowata, G. corniculatum: caule
piłoso;foliis caułinis pinnatyfidis, incisis; siliqua setosa.

Łodyga złokciowa, wzniesiona, włosista, mało-gałęzi-
sta; liście modre, pierzasto-dzielne, nacinane; kwiaty krót-
ko-szypułkowe, karmazynowe; strąk szczecinami okryty;
nasiona dołkami oznaczone. Rośnie na Wołyniu i Podolu.
(Besser.)

a 2go. Czznwbec, ACTAEA.

1. Czerniec gronkowy, A. spicata: foliis Sternatis: fo-
liolis owato-lanceolatis, inciso-serratis; racemo  owatoj
staminibus petala aequantibus; baccis subglobosis.

Łodyga prosta, łokciowa; liście długo-ogonkowe: listki
boczne iaiowato-lancetowate, piłkowano-nacinane, wierz-
chołkowy 3klapowy; grono krótkie; kwiaty białe; pręciki
płatkóm wyrównywaiące; iagody okrągłe, czarne. Rośnie
w zaroślach cienistych. F/. dan. t. 498.

291. Lipa, 71rzra.

1. Łipa pospolita, T.parvifolia: foliis cordato-subro-
 łundis, acutis, utrinque glłabris; axillis venarum subtus
barbatis; fructibus subglobosis.

Drzewo pierwszćy wysokości, o łyku bardzo mocnóćm3
ie sercowato-okrągławe, ostre, z obu stron gładkie,

Pod spodem modrawe i w kątach żył brunatno-włosiste;
owoce okrągławe, skórkowate. Rośnie w lasach. 7: eu
ropaea. L. +

2. Łipa wielkoliścia, [. grandifolia: foliis cordato-
subrotundis, acutis, subtus villosiuscułis; fructibus co-
statis. >,

Drzewo pierwszćy wysokości; liście sercowato-okrągła-
We, ostre, pod spodem cokolwiek kosmate; owoce podłu-
Bowate, twarde, wydatno-żebrowate. Rośnie na Wołynia
i Podolu. (Besser.) 7: europaea L. platyphylia Vent.
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3. Lipa biała, T. argentea: foliis inaequaliter corda-
tis, mucronato-serratis, subius niveo-tomentosis; venis

concolłoribus; stylis petala squama petaleidea aucta, ae-
quantibus; fructibus ovałis, ecostatis, |

Drzewo wysokie; liście nierówno-sercowate, sztyleto-
wato-piłkowane, pod spodem Śnieżysto-kutnerowate; żyły
tożkolorowe; słupki, płatkóm łuszczką płatkowałą opa-
trzonym, wyrównywaiące; owoce jaiowate, bez żeber.
Rośnie na Podolu. (Besser.) 7. alba. W..Kit.

292. ZŁOTOIEŚĆ, ZFELIANTHEMUM.

_ 1. Złotoieść pospołita, H. vulgare: caule suffruticoso,
procumbente, ramoso; foliis oblongis, margine vix rev0-
lutis, supra pilosis, subtus canescentibus; racemis laxis;
pedicellis całycibusque piłosis.

Łodygi krzewiaste, długie, po ziemi rozesłane; liście
dolne okrągławe, górne podługowate, z góry zielone, wło-
siste, pod spodem popielate; przysadki liści równowązkie,
rząsowate, od ogonka dłuższe; grona rzadkie, wolne; szy-
pułki i kielichy włosiste; płatki złocisto-żółte, u spodu
plamą ciemnieyszą opatrzone. Rośnie w lasach rzadkich,
suchych. FU dan. t. 101. Cistus Helianthemum Lin.
Odmiana z liśćmi z obu stron zielonemi, Z. obscurum
zwana, rośnie na Wołyniu.

293. GnzyBień, NYNPHAEA.

1: Grzybień biały, N. alba: całyce tetrasepało; stigmaić
concavo, lobato; foliis cordatis, iniegerrimis, subtus dis-
cołoribus. ;

__ Korzenie łodygowate, grube, w mule zagrzebane, Fiście

sercowate, zupełnie całe, pod spodem czerwonawe, poźniey

nad powierzchnią wody wychodzą; kielichy 4działkowe, we-

wnątrz płatkowate, białe; płatki liczne, białe; pręciki ze-

wnętrzne szerokie; znamie wklęsłe, klapowatez nasiona
błonką otoczone. Rośnie w wodach spokoynych. Ffor. dar:
tab. 602. ;

2. Grzybień żółty. N. lutea: całyce Śsepało; concav0,
petała breviora includente; stigmate płano, integerrimo;
foliis cordatis, integerrimis.

Z liści do poprzedzaiącey podobna, lecz liście z obu

stron są zielone; kielichy Śdziałkowe, wklęsłe, płatki żół-

te, krótkie, zamykaiące; znamie płaskie, całe; nasiona na”

gie. Rośnie z poprzedzającym gatunkiem. F/. dan. t. 603.

|
1
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Rząp DwvsŁurkowy.

294. KnewNik, Porzzivw.

1. Krewnik Krwiściąg, P. Sanguisorba: herbaceum, gla-

brum; caule, ramisque strictis, angulatis; spicae ovało=
oblongae;floribus androgynis.

Łodyga łokciowa, zielna, gładka, nieco kątowata, ma-
ło-gałęzista: gałęzie wzniesione; liście pierzaste, o 11-15-
listkach: listki owalne, drobne, głęboko-ząbkowane; kwiaty
w kłosy, wierzchołkowe ' iaiowato-podługowate ułożone;
kwiaty górne samicze, o dwóch słupkach pierzastych, czer-

wonawych, inne samcze o wielu pręcikach długich, inne o-
bopłciowe. Rośnie na łąkach suchych na Wołynia i Podolu,
W ogrodach pod nazwiskiem Pimpine//i znaioma.

Rząp TazysŁurkowyY.

295. PrwoNia, PAEONIA.

i. Piwonia lekarska, P. officinalis: foliolis inaequali-
ter laciniatis, glabris; laciniis ovato-lanceolatis; germi-
nibus rectiusculis tomentosis. j

Korzeni wiele bulwowych, długich, w wiązkę zrosłych,
z których na wiosnę wychodzą łodygi blizko łokciowe; li-
Ście dwa razy troiste, albo troisto-dzielne; listki nie równo
podzielone, gładkie: podziałki iaiowato-lancetowate; owoce.
wzniesione, kutnerowate: kwiaty ciemno-czerwone. Roślina
z Europy ciepleyszćy w ogrodach pospolita. Odmiana z kwiata-
mi pełnemi, różowemi, często się w ogrodach utrzymuie.

2. Piwonia cielista, P. corallina: kwiatami zawsze nie-

pełaemi, blado-czerwonemi; listkami iaiowatemi, całemi;
owocami odgiętemi, odznacza się. Z Europy ciepleyszćy,
w ogrodach się utrzymuie.

296. Osrnożka, DrzPniNIUu.

1. Ostrożka kłosowata, D. Aiacis: caułe glabro, su-
perne ramoso; floribus dense-racemosis; pedicellis bracieas
aequantibus; fructibus pubescentibus.

Łodyga 1-iłokciowa, gładka, u góry gałęzista; gałęzie
wzniesione; |iście wielodzielne: podziałki równowązkie;
kwiaty w gęste grono ułożone, błękitne, fioletowe, cie-

liste, „białe i t. d.; płatki 4, zrosłe; ostroga wewnętrzna
łednolistkowa ; na wewnętrznćy stronie płatka wewnętrznego,
postrzegają się trzy albo cztery rysy, niby litery A I A po-
czątkowe nazwiska Ajax, składaiące, od czego i nazwanie;
szypułki przysadkóm kwiatowym wyrównywaiące; owoc om-
szony. Rośnie na Podolu. W ogrodach pospolita,
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2. Ostrożka zbożowa, D. Consolida: caułe glabro, ra
moso; ramis divaricatis; floribus laxe racemosis; pedicellis
bracteas superantibus; fructibus glabris.

Łodyga łokciowa, nieco gałęzista; gałęzie rozwarte; liście
wielo-dzielne: podziałki nacinane, równowąskie; kwiaty
ciemno-błękitne, w grono wolne ułożone; miodnik iedno-
listkowy; torebka iedna, gładka. Rośnie między zbożem. 77.
dan. tab. 683.

3. Ostrożka klinowata, D. cuneatum: foliis basi cune-
atis, 5-7fidis; lłaciniis incists, acutis; racemo laxo , ra-
moso, glabro; calcare incurvo; fructibus pubescentibus.

Łodyga 1iłokciowa, u góry wiechowato-rozdzielona;
liście ogonkowate, klinowate, głęboko 3-5-7wrębne; po-
działki podługowate, kończate, nacięte; grona długie, wolne,
gałęziste; przysadki wązkie, gładkie, od szypułek szcze-
gólnych krótsze; kielichy światło-błękitne; ostroga pozio-
ma, prosta, długości kielicha; płatki brunatnawe, górne
dwa całe, dolne rozcięte, na kraiu odchylonym włosami żół-
temi osadzone; torebki 3 omszone lub gładkie. Rośnie na
„Ukrainie. (Besser.)

297. Torap, „covtrvu.

1. Tożad żółtokwiatowy, A. Anthora: całcare refracto;
labello obcordato seu afido; galea fornicato-kemispherica,
antice sinuata, rostrata; foliorum laeiniis angustis.

Łodyga prosta lub nieco gałęzista; liście wielodzielne,
podziałki wązkie; kwiaty wiechowate, żółte, cokolwiek om-
szone, trwałe; szyszak sklepisty, półkulisty, z przodu z obu
stron okrągło-wycięty, dziobem zakończony, miodników o-
stroga odgięta; broda długa, przewrotno-sercowata lub dwu-
dzielna; owoce zielono-czarne. Rośnie na Podolu i Ukrainie
(Besser). Jacgu. FI. austr. t. 38:. Odmiana 4. nemorosum

« B, kwiatami i owocami omszonemi, podziałkami liści
szerszemi, dziobem szyszaka krótkim odznacza się.

2. Toiad kosmatodziałkowy, A. łasiostomum: //oribus
deciduis; calcare arcuato; galea conica, attenuata; sepa-
lis mediis dense barbatis.

Kwiaty żółtawe, opadaiące; ostroga miodnika łękowata;
szyszak ostrokręgowy, u góry zwężony; działki kielicha

środkowe gęsto-włosiste. Rośnie na Wołyniui Podolu. (Bess.)
3. Toiad Stoerka, A. Stoerkeanum: nectaris supinis;

calcare capitato; labello revoluto; galea fornicata, in-
cumbente; rostro acuto ; fłoribus panicułatis.

Łodyga dwułokciowa, gałęzista; liście tęgie, ciernno-
zielone, lśniące się, palczasto-dzielne; podziałki u spodu
klinowate, 3dzielne; kwiaty ciemno-fioletowe, groniaste;
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szyszak sklepisty, dolne działki otulaiący; dziob ostry; ostro-
ga główkowata; warga odgięta. W ogrodach się utrzymuie,
4d. neomontanum W. i

Rząn CzróRosŁurkowy.

298. PcHLICA, C1uIcIirucA.

1. Pohlica śmierdząca, C. foetida: foliis decompositis:
foliolis ovatis, incisis, dentatis; racemis panicułatis, nu-
tanlibus, pubescentibus.

Ziele nie przyiemnie-wonne, do odpędzania pluskiew
w Syberyi używane; łodyga wzniesiona, łokciowa i wyż-
sza; liście dwa razy złożone, gładkie: listki iaiowate, na-
cięte, ząbkowane; kwiaty żółtawe, w grona długie ułożone;
szy pułki szczególne krótkie, omszone, trzema drobuemi przy-
sadkami opatrzone; działki prawie okrągłe; płatki kubko-
wate, małe; torebki włosiste, nayczęściey 4. Rośnie w Brze-
skiem i na Wołynia i Podolu. (Besser.)

RząDp PIiĘCIOSŁUPKOWY.

299. ORLIK, AoviLEGIA.

1. Orlik pospolity, - A. vulgaris: calcaribus incurvis,
limbum  petalorum subaequantibus; petiolis Jfructibusque
willosis; foliolis obtuse-lobatis, erenatis.

Łodyga prosta, łokciowa, gładka; liście dwoisto-troiste,
gładkie, modrawe: listki okrągławe, dwuklapowe; kwiaty
zwisłe, błękitne, ostrogi zakrzywione, kraiowi płatków
prawie równe; owoce i szypułki włosiste. Rośnie wszędzie
W zaroślach. 7. dan. tab. 695.

300. CzARNUSZKA, NiczLza.

1. Czarnuszka polna, N. arvensis: stamina multiplici
*erie disposita; antheris apicułatis; floribus nudis; caułe
głabro; capsułis laeviusculis, ułtra medium nexis; semina
angułata. ź

Łodyga złokciowa, gałęzista, gładka; liście wielodzielne,
Podziałki równowązkie; kwiaty błękitnawe; pręciki wkilka
rzędów ułożone; główki pyłkowe mackami opatrzone; ło-
rebki równe, wyżey środka zrosłe. Rośnie w okolicach Gro-
dna (Gilibert) i na Wołyniu i Podolu. (Besser.) Schkukr,
Handb. tab. 146.

Rząb WirLosŁurkowy.

301. STRZAŁKA, S4GITTARIA.

1. Sirzałka strzałoliścia, 8. sagittaefolia: foliis sagi(-
tato-lanceolatis, acuminatis: laciniis baseos rectis, acu-
minalis; scapo simplici.

28



218 ę

Korzeń podwodny, trwały, wiesieni bulwy podłagowate
wydaie; liście dolne, lub w wodach głębszych albo bystrych,
równowązkie, nad wodę wzniesione strzałkowate: klapy
strzałek proste; głąbik prosty, kątowaty, puichny; kwiaty
białe, po trzy w okółku: górne samcze, dolne samicze;
płatki przy nasadzie równie iak spód kielicha i pręciki
ciemno-czerwone. Rośnie w wodach. /7. dan. tab. 132.

302. GoRZzYKWIAT, ADONIS.

1. Gorzyłwiat letni, A. aestivalis: annuus; caule simpli-
ciuscułoz pełalis suboctonis , oblomgis, całycem głabriuscu-

lum duplo-superantibus; fructibus elongato-spicatis.
, Łodyga nie gałęzista, wzniosła, złokciowa, roczna; li-
Ście pierzasto-wielodzielne: podziałki równowązkie; płalków
płaskich, podługowatych, pomarszczonych, 7-8, od kielicha
gładkiego dwa razy dłuższych; owoce iaiowate, siatkowate,
w kłos długi ułożone. Rośnie na Wołyniu i Podola (Besser.)
Jacqu. Flor. austr. tab. 354. „4 miniata Jacqu.

2. Gorzykwiat iesienny, A. autumnalis: annuus; caule
ramoso; petalis suboctonis, obovatis, oblusis, całycem gla-

briuscułum subsuperantibus; fructibus orato-capitatis.
Łodygi roczne, złokciowe, gałęziste; kwiaty prawieku-

liste; płatków krwisto-czerwonych 6-8, wklęsłych, do sie-
bie wierzchołkami zbliżonych, tępych, od kielicha zupeł-
nie gładkiego cokolwiek dłuższych; owoce w kłos iaiowa-
ty zbliżone. Rośnie na Podolu. (Besser.) Ten to gatunek
w starożytności od kwiatów okrągłych, krwistych, za pow-
stały ze krwi Adonisa uważano.

3. Gorzykwiat wiosenny, A. vernalis: perennis; petalis
subduodenis, oblongis, apice eroso-denticulatis, całycem pu-
bescentem mułio-superantibus; fructibis villosis, uncinato-

" mueronatis.
Trwały; łodyga kwitnąca, żłokciowa, owocorodna, nie

równie wyższa, iednokwiatowa, nie dzielna, u spodu iedną

albo dwiema gałązkami płonnemi opatrzona; liście wielo-
dzielne: podziałki wązkie, prawienitkowate; płalków żółtych
podłagowatych, na końca nie foremnie ząbkowanych, od kie-
licha omszonego nierównie dłuższych, 10-123 owoce kosmate,
haczykowato-sztylelowate. Rośnie na Wołyniu i Podolu,
(Besser.) Odmiana 4. rolgensis zwana, różni się manowi-
cie: łodygą u spodu zamiast liści łuskami pochewkowatemi
pokrytą; liśćmi górnemi wielodzielnemi, o podziałkach ząb-

„kowanych. Rośnie na Podolu, (Besser.)  
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303. JASKIER, RANUNCULUS.

* Owoce poprzecznie pomarszczone; kwiaty białe.

1. Jaskier,wodny, R. aquatilis: caule natante, radicantez
foliis: emersis, Spartitis; subdentatis: submersis multifi-
dis, lineari-setaceis; petalis całycem superantibus; fru-
ctibus subhispidis.

Łodygi niekiedy Tłokciowe, pływaiące lub tylko podnie-
sione; liście podwodne nitkowate, pływaiące w roślinach
w wodzie rosnących, a wszyslkie w roślinach na mieyscach

od wody opuszczonych, prawie tarczowate, 3dzielnez pła-

tki białe, od kielicha większe, na paznogciu plamką żółtą

opatrzone: owoce czasem kosmate. Rośnie w wodach.

2. Jaskier rzeczny, R. peucedanifolius: cauje natante;

foliis omnibus submersis, di-trichotome repetito dissectis:

laciniis łongissimis, linearibus, paralłelis ; petalis calycem

multo superantibus.
Łodygi dłagie w wodzie pływaiące; liście wszystkie pod-

wodne, dwoisto-lab troistodzielne: podziałki równowązkie,

nitkowate długie równoległe; kwiaty białe; kielichy od ko-

ron dwa razy większe. Rośnie wrzękach. 77. dan.t. 376.

% Owoce równe, spłaszczone, okrągławe; korzenie
ikrowate.

/3. Jaskier Ziarnopłon, R. Eicaria: foliis cordatis, ni-

tidis, dentatis, longe petiołatis; caule ascendente; całyce

sub-3sepalo. s
Korzeń z wielu ziarnówatych bulwek złożony; łodyga

gałęzista, leżąca; liście długoogonkowe, sercowate, lśniące

się, obszernie ząbkowane; kwiaty złocisto-żółte; płatków

8, promienisto ułożonych; kielich Śdziałkowy. Rośnie w la-

sach i ogrodach cienistych. Fl. dan. t. 499. Ficaria verna.

BATE. ę i

4. Jaskier stopowy, R. pedatus: foliis głabris: radica-

libus Spartitis pedatisve, petiolatis: laciniis linearibus,

subintegris; caule pubescenie, stricto, paucifloro, ołigo-

pkyllo; sepalis appressis.
Korzenie ikrowate, bulwy podłagowate we włokna dła-

gie zwężone; liście pierwotne, ogonkowate, iaiowate, po-

Źnieysze Śdzielne, albo stopowodzielne: podziałki równo-

wązkie, całe; łodyga wyprężona, 4łokciowa, niewielo-li-

Ścia, niewielokwiatowa; działki kielicha przytulone; płatki

od działek niewiełe dłuższe. Rośnie na Podolu. (Besser.)

5. Jaskier iliryyski, R. illyricus: foliis sericeo-lanatis:

primordialibus lineari-lanceolatis, indivisis: reliquis 3par-

tilis: laciniis linearibus, subintegris; caule multifłoro;

sepalis patentissimis. :
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Liście iedwabisto-wełniste: pierwotne równowązko-lan-
cetowate, nie dzielne: iune Śdzielne; podziałki równowąz-
kie, całe; łodyga wielokwiatowa; działki bardzo otwarte.
Rośnie na Podolu. (Besser.) Jacqu. Ff. austr. t. 222.

a 6. Jaskier azyatycki, R. asiatjcus: foliis pubescentibus
łanatisve: infimis szmplicibus, Slobis, inetso-dentatis: su-

 perioribus ternątis vel biternatis; całyce patente; corolla
ampłla. :

Łodyga iłokciowa, wzniesiona, nie dzielna lub u dołu
tylko podzielona; liście kosmate lub wełniste: dolne nie dziel-
ne, Sklapowe, nacinano-ząbkowane: górne troiste lub dwa
razy troiste; kielichy otwarte; korona obszerna. Roślina
początkowo ze wschodu, z rozlicznemi odmianami w ogro-
dach pod nazwiskiem Ranunkału znaioma

**%* Korzenie włókniste albo wiązkowe; nasiona
równe, okrągłe.

+ Liście całe.

7. Jaskier długoliści, R. Lingua: foliis Janceołato-ensi-
formibus denticulatis, sessilibus, głabriusculis; caułe ere-
ćło, ramoso, mudti/floro , hirsutiuscuło.

Łodyga wzniesiona, łokciowa lub wyższa, włosista, wie-
lokwiatowa; liście lancetowato-mieczowate, ząbkowane, bez
ogonkowe, gładkie lub włosami przyległemi zrzadka po-
kryte; kwiaty wielkie, żółte; kielich kosmaty. - Rośnie na
łąkach mokrych. F7. dan t. kd

8. Jaskier pochyły, R. Flammula: foliis łanceołatis, a-
culis, subintegerrimis, glabris, inftrioribus petiolatis; cau-
łe basi radicante, ascendente; pedunculis oppositifoliis. -

Korzeń ścielący się; łodyga kątowata, pochyła; u spodu
korzonki wypuszcza; liście laiowo-lancetowate, ostre, dro-
bno-ząbkowane, gładkie: dolne ogonkowate; szypałki na-
przeciwliście; kwiaty żółte. Rośnie na mieyscach mokrych.
FL dan. t. 535. Odmiana Jaskrem leżącym R. reptans zwa-
na, różni się: liśćmi równowązkiemi, wiązkowato-ułożonemi,
u spodu każda wiązka pochewką błonkowatą otoczona, ło-
dygą ścielącą się, nitkowałą, z kolanek korzonki wypasz-
czaiącą; kwiatami drobnemi. Rośnie na łąkach suchych
jwraz z poprzedzającym gatunkiem. For. dan. t. 108.

ff Liście podzielone.

9. Jaskier górny, R. montanus: caułe unifłoro; foliia
glabris radicalibus cordato-orbiculatis, pałmato-Śłobis:
caulinis sessilibus, sub-Spartilis, acutis; peduncułis seri-
€eis; calłycibns acutiusculis, głabris.

Łodyga kilkocałowa, 1kwiatowa; liście gładkie: ko-
rzeniowe sercowato-okrągławe, dłoniasto-Śdzielne: łodygo-
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we bezogonkowe, często Śdzielne, ostre; szypułki przyle-
gło-włosiste; kielichy cokolwiek otwarte, ostre, gładkiez
kwiaty żółte. Rośnie w okolicach Krzemieńca. (Besser.)
Jacgu, Fl. austr. t. 325 i 326.

10. Jaskier różnoliści, R. auricomus : foliis membranaceis,
nitidis: radicalibus petiołatis, cordato-reniformibus, cre-
nalis Slabisque: caulinis sessilibus , in łacinias lineares,
subdeniatas , partitis; całyce appress», pubescente.

Łodyga łokciowa, gałęzista; liście błonkowate, lśniące:
korzeniowe ogonkowate, sercowalo-nerkowate,karbowane,
Śklapowe: łodygowe bezogonkowe, na części równowązkie,
cokolwiek ząbkowane, podzielone; kielich przytulony; kwia-
ty mnogie, żółte; płatki nie razem się rozwiiaią, ztądkwiaty nie zupełne bydź się zdaią. Rośnie w zaroślach ina łąkach. Fl. dan. £. 665.

11. Jaskierkaszubski, R. cassubicus:foliis subcoriaceis:radicalibus reniformi-cordatis, crenatis trilobisque: cauli-
nis disitątis, sessilibus; foliolis rhombeo-lanceolatis, ser-
ratis; całycibus fructibusque uncinato-mucronatis „, pube-scentibus.

Łodyga łokciowa,. gałęzista; liście prawie skórkowate:
orzeniowe nerkowato-sercowate, karbowane, rzadko Zkla-
Powe; łodygowe palczaste, bezogonkowe: listki czworobo-<zno-lancelowate , piłkowane; kielichy i owoce haczysto-
sztyletowate , omszone; kwiaty żółte. Rośnie w zaroślach..

12. Jaskier żadowity, R. sceleratus: foliis inferioribusSlobis; lobis Śfidis, obtusis, dentatis; caulinis Jpartitis:ciniis sublinearibuś, integris; całycibus glabris; fructi-
us subspicatis.

yga łokciowa, gruba, pulchna, równie iak i liście
łastawo”jśniąca się, gałęzista; liście dolne Sklapowe; kla-
PY Śwrębne, tępe, ząbkowane; łodygowe Ździelne: podział-

d równowązkie, całe; kwiaty małe, żółte; kielichy gładkie,
od płatków cokolwiek krótsze; nasiona w kształcie kłosad 9 osi skupione, łatwo opadaiące. Rośnie na mieyscachustych wilgotnych. F7/. dan. t. 331.

13. Jaskier brózdowany, R. polyanthemos: caułe ereczo,
3.gore > foliisque villosiusculis:. radicalibus palmatis,
e Partiiis » laciniis mudtifido incisis, angustis; fłoralibus
„oSerrimis, pedunculis sulcalis; całycibus patylis; rece-

Paculis glabris; fructibus submuticis.
s Łodyga wzniesiona, włosisto-kosmata, włosy otwarte,
„slokwiatowa; liście kosmate: korzeniowe dłoniaste, 3-5
ada? Podziałki wielodzielne, wązkie: kwiatowe zupełnie
; = szypułki brózdowane; kwiaty żółte; kielichy odsta-
Rość; Poźniey odgięte; osadnik gładki; owoce bezostne.

nie na łakach i w zaroślach. 7. dan. t. 1700. R. ne-
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morosus Dec. różni się: liśćmi 3-5dzielnemi, podziałkami

trzydzielnemi o klapach ząbkowanych; nasionami haczyko-

wało-ościstemi. Rośnie na Podolu. (Besser.)

14. Jaskier ostry, R. acris: caule erecto, mułiifloro fo-

liisque pubescentibus: radicalibus palmało-5partitis: cau-

linis Jpartitis, laciniis inciso-dentatis: floralibus lineari-

bus, integerrimis; pedunculis teretibus; calycibus patulis;

petalis emarginatis; fructibus mucronatis.

Łodyga prosto-stoiąca, okrągła, włosami przyległemi

pokryta, czcza; liście nieco włosiste: korzeniowe dłonia-

sto-Śdzielne: łodygowe Zdzielne, podziałki nacinano-ząbko-

wane: kwiatowe równowązkie, zupełnie całe; szypułki 0-

krągłe; kielichy otwarte; płatki wyciętez owoce sztyleto -

wate. Rośnie na łąkachi pastwiskach.

15. Jaskier kosmaty, R. lanuginosus: caułe erecło, mul-

tifloro; petiolis całycibusque patentissime villosis; foliis

holosericeis: radicalibus amplis, Sparitis, laciniis obova-

tis, Sfidis: summis sensim minoribus; pedunculis teretibus;

całyce patente; fructibus uncinato-muricadis.

Łodyga iłokciowa, wzniesiona, kosmata, wielokwiatowa;

ogonki i kielichy rożwarto-włosistez liście miękko- kosmate:

korzeniowe obszerne, Sdzielne, podziałki przewrotno-iaio-

wate, Żwrębne, nacięto piłkowane: górne coraz mnieysze;

szypułki obłe; kielich otwarty; owoce haczykowato-naie”

żone. Rośnie w lasach. F/. dan. t. 397.

| 16. Jaskier rozesłany, R. repens: sarmentis radicanti-

bus; caule adseendente, foliisque ternatis głabriusculis *

Rirsutis: foliolis 3fido-cuneatis, inciso-dentatis; peduncu-

lis teretibus; całycibusappressis; fructibus retto-mueronatis:

Korzeń wiązkowy; wici korzenie wydziące, liczne; ło”

dygi podnoszące się, równie iak i liście troiste, gładkie lub

kosmate: listki 3Zdzielno-klinowate, nacinano-ząbkowane;

szypałki ckrągłe; kielichy przytulonez owoce ostrzami pro”

stemi zakończone. Rośnie nałąkach i pastwiskach. 77. dar-

|. 795. Odmiana z kwiatami pełnemi w ogrodach się utrzy”

muie.
;

17. Jaskier bułwowy, R. bulbosns: caułe basi bułbos”:

 mułtifioro , foliisque ternato-Spartitis, eillosis : folio"*

$fidis, inciso-dentatis; peduncułis sulcatis; cąłycibus re”

Jłexis. - 2.

Korzeń bulwowy do cebulki podobny; łodyga złokciow

prosta; liście troiste lub dzielne, równie iak i łodyga * E

siste; listki Śwrębne, nacinano-ząbkowane; szypułki ab

dowane; kwiaty ROA I. odgięty. „Rośnie '

łąkach i polach such ch. Fł. dan. t. 554. hę

s 18. Jaskier łagody, R. Philonotis: caule foliiag

subternato-3partitis, hirsutiusculis: lobis inferiorum 0
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siusculis, inciso-dentatis, superiorum integerrimis; pe-
duncułis sulcatis; całycibus refłevis; jructibus muticis,
margine tubercułatis; radice fibrosa. j

Podobny poprzedzaiącemu; korzeń ma włóknisty, wie-
lołodygowy; łodygi piędziowe, nieco kosmate; liście troi-
sto-dzielne, kosmate: klapy dolnych tępe, nacinano-ząbko-
wane, górnych zupełnie całe; szypułki brózdowane; kieli-
chy odgięte; owoce tępe, z brzegiem grudkow:»,m. Ro-
Śnie nałąkach. 277. dan. t. 1453.

304. ZawiLEc, TROLLIUS.

1. Zawilec pospolity, T. europaeus: sepalłis 15 conni-
*entibus; nectariis stamina aequantibus.

Łodyga prosta 4-iłokciowa, nie dzielna; liście Sdzielne,
nacinano-ząbkowane: dolne ogoukowate; kwiat wielki zło-
cisto-żółty: działek 15 do wewnątrz zagiętych, kształt
róży formuiących; miodniki pręcikom równe. Rośnie
w zaroślach. Flor. dan. t. +33., Ę

305, CiEWwIERNIK, JfEŁLEBORUS.

1. Ciemiernik czerwonawy, H. purpurascens: caule
afloro, folioso; foliis caule aliioribus, digitatis, argute-
serrulatis, subtus subpubescentibuss foliolis floralibus 3-
fidis: floribus livide purpurascentibus.

Łodyga iłokciowa, 2kwiatowa, listna; liście od łodygi
dłuższe, palczaste, ostro-piłkowane, pod spodem na ner-
wach nieco kosmate; listki kwiatowe 3wrębne; kwiaty
spełzło-czerwonawe. Rośnie na Podolu. (Besser.)

2. Ciemiernik czarny, H. niger: scapo subunifloro;
flore involucrata; foliis radicalibus pedatis, coriaceis,
apice serratis..
0 Głąbik łokciowy, 1-2kwiatowy, kwiaty. przysadkami
1aiowatemi 2-3 opatrzone; liście korzeniowe słopowe,
skórkowate, na końcu piłkowane; kwiaty białe. Rośnie
na Podolu. (Besser.) Jacqu. F7. austr. t. 204.

=

306. Ksieć, C41LTH1.

1. Knieć pospolita, C. palustris: caułe erecto; foliis
€ordatozorbiculatis, crenatis; sepalis cblongis, obtusis.

Łodyga wzniesiona, iłokciowa, gałęzista; liście sercó-
 wato-okrągławe, karbowane; działki żółte, podłngowate,
tępe. Rośnie na łąkach wilgotnych. FZ. dan. t. 668. U po-
spólstwa Łotociami zwana.
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307. WiETRZNICA, -ANENONr.

* Pokrywa Slistkowa, do kwiatu na kształt kielicha zbliżona.

1., FVietrznica Przelaszczka, A. Hepatica: foliis 3lo-
bis: lobis owatis, obiusiusculis; petiołis scapisque villosis.

Liście korzeniowe Sklapowe: kłapy” iaiowate, tępe, zu-
pełnie całe; ogonki równie iak i głąbik kilkocalowy, wło-
siste; kwiaty niebieskie. Rośnie w lasach. Flor. dan. t.
610. Odmiany z kwiatami różowemi, białemi i pełuemi,
często się postrzegają. Hepatica triłoba. « Dec.

** Pokrywy liściowate, wielodzielne, od kwiatu oddalone;
szypułki iednokwiatowe; owoce włosiste lub: wełniste.

2. F/ietrznica gaiowa, A. nemorosa: foliis ternatis:

foliolis 3fidis, łatis, inciso-dentatis; involucri fo-
łiis ternis, pełio , simdlibus; sepalis 6, ełlipticis;
fructibus villosis;radice lignosa.

Korzeń twardy, prawie drzewiasty; łodyga słaba, ;ło-
kciowa; liście troiste: Jąstki Śwrębne, nacinano-ząbkowa-

ne; pokrywy liście potróyne, do liści korzeniowych po-
dobne, ogonkowate; działek 6 eliptycznych, białych, ze-
wnątrz różowych; owoce włosiste. Rośnie w lasach cie-

nistych. 74. dan. t. 549.
53. FPietrznica iaskrowa, A. ranuqculoides: caule sub-

byfłoroz foliis involucri ternis, subpetiolatis, 3partito-
ternatis: foliolis lanceolatis, inaequaliter serratis; sepa-
lis 5; fructibus głabris. t

Łodyga słaba, iłokciowa, nayczęściey akwiatowa; li-
ście pokryw potróyne, krótko-ogonkowe, trzydzielno-troi-
ste; listki lancetowate, uie równo-piłkowane; działek 5
żółtych; owoce gładkie; korzeń ścielący się. Rośnie w la-
sach cienistych. Fl. dan. t. 140.

4. JVietrznica leśna, A. sylvestris: radice fibroso-fa-
sciculata; foliis omnibus peliolatis, ternatis, sub 5par-
titis, subłus hirsutis: laciniis lłanceołatis, inciso-serra-

tis; sepalis 6, ellipticis.
Łodyga 4łokciowa, nie dzielna, 1-2kwiatowa; liście

wszystkie ogonkowate, troiste, często Śdzielne, pod spo-
dem kosmate; podziałki lancetowate, nacinano-ząbkowane;
działek 6 białych, eliptycznych, zewnątrz kosmatych; na-
siona biało-wełniste. Rośnie w zaroślach suchych i na
pagórkach.

%i* Szypułki iednokwiatowe w bałdaszek ułożone;
owoce gładkie.

5. FVietrznica narcyzowa, A. narcissifłora: foliis ra-
dicalibus palmato-digitatis: laciniis subtrifidisz inpolu-



225 A

cri foliis sessilibus, cuneatis, 3-Sfidis; peduncułis sub-
numerosis. „3

Łodyga śłokciowaz liście korzeniowe ogonkowate, dło-
niasto aż do nasady podzielone; podziałki 3-4-5wrębne;
ogonki kosmate; liście pokryw bezogonkowe, klinowate,
3-Śwrębne; szypułki liczne; kwiaty białe. Rośnie na Wo-
łyniu i Podolu (Besser).  Złor. austr. t. 159.

308. SASANKA, PULSATILLA.

1. Sasanka łąkowa, P. pratensis: foliis Dipinnatts,
hirsutissimis: foliolis mułtipartitis; laciniis linearibus,

inciso-dentatis; flore penduło; sepalis 6, apice reflexis,
Głąbik iłokciowy, pokrywą wiełodzielną opasany; li-

ście dwa razy pierzaste: listki wielodzielne; podziałki
równowązkie, nacinano-ząbkowane; działek 6, ciemno-fio-
letowych, stulonych, na wierzchu odgiętych. Rośnie na -

„pagórkach. FI. dan. t. 611. „dnemone Lu
2. Sasanka zwyczayna, P. vulgaris: foliis spinnatis,

hirsutis : foliolis maultipartiiis; łaciniis linearibus, sub=

iniegerrimis; fłore subnulante; sepalis 6, erecto-patulis.

Głąbik kilko-calowy, pokrywą wielodzielną opasany;
liście dwa razy pierzaste, młode włosiste: listki wielo-
dzielne; podziałki równowązkie, całe; kwiat pochyły fio-
letowy; działki otwarte. Rośnie na pagórkach. Z. dan.
t. 153. 4. Pułlsatilla L. ;

3. Sasanka ddwonkowata, P. patens: foliis serotinis,
ternato-digitatis, rigidiusculis: fołiolis latiuscułis, 3fi-
dis; flore erecto, patenie.

Głąbik przed liśćmi wyrastziący, iłokciowy, iedwabi-
sto-kosmaty; liście troisto-palczaste, tęgie; listki wązkie,
Śwrębne; kwiat wielki, fiolelowy, otwarty, prosto-stoiący.
Rośnie wszędzie w borach. Ten to gatunek, u pospólstwa
uaszego, Sasanką iest zwany. „dnemone L.

309g. PowoYNIK, CrzwA4TIS.

1. Powoynik całoliści, C. integrifolia: foliis ovato-
oblongis, acutiuscułis, nerwosis, ciliatis; pedunculis. unt-

fłoris;floribis nutantibus, coriaceis.
Łodygigładkie, proste, łokciowez liście iaiowato-po-

ugowate, ostre, gładkie, po brzegach rząsowane, 5-Śner-
wowe; szypułki iednokwiatowe, wierzchoikowe, rzadko
zpomiędzy gałęzi wychodzące, wzniesione, na końcu za-
gięte, zkąd kwiat zwisłym bydź się zdaie; kwiaty błę-
Kitne; działki tęgie, młode po brzegach włosiste, poźniey
faliste; liście górne dwa wklęsłe i przed kwitnieniem stu-

RE 29

*
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Ie we wnątrz kwiat zawieraiące. Rośnie na Podolu (Bess.).
Jacqu. PY. austr. t. 363.

.2. Powoynik prosty, C.erecta: foliis pinnatis, glabris;
foliolis evato-lanceołatis, integerrimis; caułe erectiusculo;
Jłoribus umbellato-panicułatis.

Łodygi okrągłe, gałęziste, wzniesione; liście pierzaste,
o 5-4parach, z iednym na końcu: listki iaiowato-lanceto-
wate, zupełnie całe; kwiaty brudno-białe, baldaszkowo-
wiechowate, cokolwiek kosmate; nasiona iaiowate z dłu-
gim ogonem. Rośnie na Wołynia i Podolu (Besser). Jacqu.
Fl. austr. t. 291.

510. Rurewka, 7Twauriornum.

1. Rutewka orlikoliścia, T. aquilegiaefolium: foliis de-
compositis; foliolis obtuse łobatis, głabris; petiolis basi
stipulatis; floribus corymboso-panicułatis, erectis; fructi-
bus ałatis, pendulis. ć

Łodyga prosta, łokciowa i wyższa, okrągła; liście dwa
razy składane, modrawe: listki szerokie, tępo-klapowe,
gładkie; kwiaty baldaszkogronowo-wiechowate, błado-pur-
purowe; nasiona skrzydełkowate, zwisłe. Rośnie wszę-
dzie w lasach. Jacqu. Fl. austr. t. 348.

2. Rutewka żółta, T. flavum: foliis decompositis: fo-
-liołis ovato-obłongis, 3fidis, aeutis, subtus głaucescenti-
bus; petiolis basi vaginantibus; caule sulcato; panicula
corymbosa; fruciibus ovato-subrotundis, submaticis.

Łodyga wzniesiona, łokciowa, głęboko-rówkowana; li-
(ście dwa razy składane: listki iaiowato-podługowate, 3-
wrębne, ostre, pod spodem białawe; ogonki u spodu po-
chewkowate; wiecha groniasta. owoce iaiowato-okrągławe,
tępe. ośnie na łąkach i w zaroślach. Zngł. bot. t. 363.
Th nigricans Jacqu., różni się: łodygą wyprężoną; list-
kami korzeniowemi klinowatemi, łodygowemi zaś podłu-
gowato-równowązkiemi. Rośnie na Wołyniu (Bess.). Jacqu.
Fl. austr.t. 424.

3. Rutewka lśniąca, Th. lucidaum: foliolis lanceolatis
». linearibus, subrevolutis, nitidis: ułlimo tripartito pe-

, tiolato; caule simplici angulato; panicula patuła; fructi-
bus ovato-obłongis..

Łodyga łokciowa lub wyższa, kresowato-rówkowata;
liście wielokrotnie składane; listki lancetowate łub równo-
wązkie, twarde, lśniące się, po brzegach nieco odgięte:

nieparzysty Śdzielny; kwiaty białawe, w wiechę otwartą
ułożone; owoce podługowato-iaiowate. Rośnie w okoli-
cach Grodna (Gilibert). 7%. angustifolium Jacqu.

4. Rutewka prosta, T. simplex: fołiis „subsimpliciter
composiiis: foliolis oblongo-linearibus, obiusiasculis, Sfi-
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dis, subtus głaucescentibus; caule simplici, subangułate;
racemis axillaribus terminalibusque, paucifłoris; fructi-
bus owato obłongis, sulcatis, oblique mucronatis.

Łodyga;łokciowa, prosto wzniesiona, poiedyncza, nieco
kątowata; liście dwa razy pierzaste; listki podługowato<
równowązkie, tępe, Źwrębne, podspodem modrawe; grona
międzyłistne lub wierzchołkowe, niewielokwiatowe; owoce
podłagowato-iaiowate, brózdowane, ukośnie sztylelowate.
Rośnie na Wołyniu. 77. dan. t. 244.

5. Rutewka mnieysza, T. minus: fołliolis subcordato-

subrotundis, 3fidis, dentatis, subtus głaucis; caule fle-
xuoso, pruinoso; panicuła diffusa; fructibus oblongis,
utrinque contractis.

Łodyga łokciowa, gałęzista, modra, pogięta; liście
wielokrotnie pierzaste: listki sercowato-okrągławe, $wrębne,

ząbkowańe, pod spodem modrawe, wierzchy czerwonawe;
wiecha rozpięrzchła; kwiaty purpurowo-żółtawe; owoce

Podługowate, z obu stron zwężone. Rośnie w lasach. 77.
dan. t, 32. : ,

6. Rutewka większa, T. maius: foliolis subcordato-
late-ovatis, Sfidis, subtus glaucisz caule głabro, elato;
Panicuła difjusa, foliosa; antheris cuspidatisz fruclibus
owato-oblongis, oblique mucronatis.

ż Łodyga łokciowa, gałęzisia, pyłkiem nie pokryta; li-
ście 4, kr>tnie-składane: listki szeroko-iaiowate, nieco
sercywąte, Śwrębne, pod spodem modrawe; wiecha roz-
pierzchła, listnaz kwiaty pochyłe, purpurowo-zielone; 0-
woce po końcach zaokrąglone, ukośnie sztyletowate. Ro-
Śnie w okolicach Wilna. Jacqu. Flor. austr. t. 420.

KLASSA XIV.

NIERÓWNOCZTEROPRĘCIKOWA, DZDYNAMIA..

RzĄąD NAGOZIARNOWY, GYMNOSPERMIA.

* Kielichy dwuwargowe,

311. Główienka, Prunella. Kielich ż (to iest: górna
Wargą Śwrębna, dolna 2wrębna): warga górna płaska, sze-

3 ; korona 4; nitki podniesione, na końcu widłowate;j
Błówki pyłkoweprzewięziste. ;

312. Pszczelnik, Dracocephalum. Kielich + albo 5zęby;
$ardziel korony wydęta.-

„ SaB. Cząber, Thymus. Kielich 4, «w gardzieli włosa-
MU zamkniony; korona 2; pręciki podniesione.
A Storzyszek, Clinopodium. Kielich 3, o zębach

istych; pokrywy szczecinowałe; korona 3: warga górna
Przewrotno-sercowala. z" i
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315. Miodownik, Melittis. Kielich 3; korona 1; głó-
wki po,dwukomórkowe, na krzyż ułożone.

316 Tafezyca, Ścutellaria. Wargi kielicha nie dzielne,
owocorodnego zamknione, górna pokrywkowata; korona
prawie maskowata.

we Kielichy Sdzielne, równe.

317. Dąbrowka, Ajuga. Kielich Śwrębny; korony warga
górna mała, wycięta; pręciki wystawne, podniesione; gło-
wki pyłkowe iednokomórkowe; owoce siatkowate.

"318. Ozanka, Teucrium. Kielich Śwrębny; warga górna
korony rozcięta, bardzo krótka: podziałki na boki odgięte;
wargi górney klapa środkowa szeroka, wycięta; pręciki
w rozcięcia wargi górnćy podniesione, wystawne.

319. Lawenda, Lavandula. Kielich rurkowaty, Szęby;
korona ż; pręciki niewystawne.

320. Goynik, Sideritis. Kielich Szęby; korona 3; prę-
ciki nie wystawne; główki pyłkowe akomórkowe; znamie
iedno drugie pochewkowato-obeymuiące. x

521. Macierzyca, Origanum. Kwiaty kłosowe, przy-
sadkami opatrzone; kielich Szęby, rzadko awargowyż ko-
rona +; pręciki nie wystawne.

322 Cząberek, Satureia. Kielich Śrębny; korona 4, ©
klapach prawie równych; klapa górna wycięta; pręciki
oddalone.

323. Hizop, Hyssopus. Kielich Szęby; korona ;3z; prę-
ciki wystawne, proste, oddalone; główki pyłkowe 2ko-
mórkewe. - i

324. Mięta, Mentha. Kielich Szęby; korona 4klapo-
wa, prawie foremna; klapa szersza wycięta; pręciki od-
dalone, proste.

325. Bezząb, Galeobdolon. Kielich nie równy, Szęby
ościsty; korona 3; Warga górna sklepista; wargi dolnćy
podziałki ostre. T

326. Badyl, Galeopsis. Kielich Szęby, ościstyz ko-
rona 4; warga górna sklepista; wargi dolnćy kłapy boczne
u spodu gruczołkami opatrzone, środkowa karbowana;
klapy główek podłagowate, rząsowate.

327. Jasnota, Lamium. Kielich 5zęby; korona rurko”
wata, wydęta; warga górna sklepista; wargi dolnćy po”
działki boczne w zęby odgięte zamienione, klapa środko-
wa wycięta; komwki główek pyłkowych brodate lub fię-
zlowate.

528. Obłożnik, Glechoma. Kielich 5zęby; koronyrurka
długa, kray j; wargi dolnćy klapa średnia wycięta; głó”

i po parze zbliżone, na kształt krzyża ułożone.
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329. Szanta, Nepeta. Kielich 5zęby4 korona 4; wargi
dolućy klapa średnia wklęsła; pręciki zbliżone.

330. Zywiczka, Stachys. Kielich Śwrębny; korona 3;
wargi dolnćy klapy boczne odgięte; pręciki po okwitnie-
niu na boki rozchylone.

331. Serdecznik, Leonurus. Kielich Szęby, ościsty;
korona 4: klapy nie dzielne; komórki główek pyłkowych
równoległe.

332. Mierznica, Ballota. Kielich 5ścienny, Szęby; ko-
rona +; warga górna prosta; wargi dolney klapa średnia
wycięta. E

333. Bukwica, Betonica. Kielich 5zęby; korony rurka
długa, wałcowata; warga górna podniesiona, pionową,
prawie płaska; klapa średnia wargi dolney karbowana.

334. Krzecina, Marrubium. Kielich sokrćsowy, 5-10-
zęby; korony warga górna równowązka, prosta.

335. Hełmek, Phlomis. Kielich 5ścienny, 5zęby; warga
górna korony sklepista, na dolney prawie równey leżąca;
klapa Średnia wargi dolney większa.

RzĄąD OKRYTOZIARNOWY, ANGIOSPERMIA.

*% Korona maskowata lub w gardzieli zwężona.

336. Zaraza, Orobanche. Kielich 4-Śwrębny, przy-
sadkami opatrzony; korona trwała, rurkowata, awargowa:
warga górna sklepista, wycięta, dolna Śwrębna, odgięta;
torebka iednokomórkowa, 2łuszczynkowa; nasiona na za-
giętych brzegach łuszczynek osadzone.

337. Łuskiewnik, Łatliraca. Kielich 4dzielny, farbo-
wany, przysadkami opatrzony; korona 2wargowa, wargą

górna cała, dolna Szębd; główki pyłkowe, strzałkowate,
włosiste; torebka złuszczynkowa:z łuszczynki przegrodę i
osadę nasion stanowią.

338. Świetlik, Euphrasia. Kielich 4wrębny; korona
rurkowata, awargowa: warga górna wycięta, albo ząbko-
wana, dolnćy Zwrębnćy równa; główki pyłkowe, odzielne,
u spodu kolczyste; torebka akomórkowa, kielicha nie prze-
wyższaiąca; nasiona na Środku łuszczynek osadzone.

339g. Pszeniec, Melampyrum. Kielich awargowy, 4-
wrębny; warga górna korony szyszakowata z brzegiem od-
giętym, dolna Żklapowa; główek pyłkowych komórki na
dół kończate; torebka kończąta, akomórkowa; komórki
niewieloziarnowe (2ziarnowe). - z

_ 840. Dzwoniec, Rhinanthus. Kielich siatkowaty, pę-
katy, 4zęby, okrągło-spłaszczony; korony warga górna :
spłaszczona, wycięta; główki pyłkowe, 2dzielne; torebka
2komórkowa, spłaszczona; nasiona płaskie.

j
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541. Gnidosz, Pedicularis. Kielich wydęty, Śwrębny;
korona rurkowata, awargowa: warga górna szyszakowałta,
spłaszczona, dolna Sklapowa; torebka dziobata, zkomórkowa.

342. Lnianka, Linaria. Kielich Śdzielny; korona ma-
skowata, ostrogą opatrzona; torebka 2komórkowa, u góry
zębami otwieraiąca się; nasiona nieco obrzeżone.

545. Myżlin, Antirrhinum. Kielich 5dzielny; korona
maskowałta, u spodna garbata; torebka zkomórkowa, u góry
dziurkami otwieraiąca się. ć

(
** Korony otwarte.

344. Trędownik, Scrofularia. Kielich 5wrębny, ko
rona wydęta, kray Ścisniony, nie równo Sklapowy; prę-

ciki pochyłe; torebka kończata; łuszczynki do środka za-.
gięte, osadnik formuiące.

345. Naparstnik, Digitalis. Kielich 5dzielny: podziałki

nie zupełnie równe; korona dzwonkowata: kray 4wrębny;

pręciki pochyłe; główki pyłkowe, 2dzielne; torebka koń-
czata, brzegi łuszczynek zagięte, osadnik formuiące.

346. Mulnica, Limoseila. Kielich Śdżielny; korona

Sklapowa; torebka wieloziarnowa, 2Ścienna; osadnik nasion
środkowy, wolny.

347. Koszysko, Verbena. Kielich 5wrębny, ząb ieden
"mnieyszy; kray korony nieforemnie S5klapowy; pręciki nie
wystawne; Owoc pęcherzykowaly, 4ziarny, prędko się

otwierający, tak, że doźrzałe owoce z nasionami nagiemi
bydź się zdaią.

RzĄD NAGOZIARNOWY.

311. GŁówIENKA, PRUNELLA.

1. Główienka pospolita, P. vulgaris: foliis ovato-ob-

« longis, subdentatis; łabio całycis superiore truncato, sub-

dentato; corolla calycem duplo superante.
Łodyga śłokciowa, u spodu leżąca, wzniesiona; liście

iaiowato-podługowate, przy nasadzie zrzadka ząbkowane;
kłos walcowaty; kwiaty fioletowe; kielicha warga górna

ncięta, 3-oścista; korona od kielicha 2 razy dłuższa. Ro-

Śnie na łąkach i pastwiskach. 7. dan. ż. gro. Odmiana

z kwiatami białemi czasem się postrzega.
2. Główienka wielkokwiatowa, P. grandiflora: foliis

ovoto-obłongis, basi dentatis; labio całycis superiore 3-

dentato; corolla calłycem quadruplo-superante. >

Podobna do poprzedzaiącego gatunku, różni się: liśćmi
m spodu ząbkowanemi: kwiatami wielkiemi, a mianowicie
wargą górną kielicha Szębą. Rośnie na łąkach suchych.
Fl. austr. t. 377. :

| A
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312. PsZCZELNIK, DRA4COCEPNALUM.

* Kwiaty kłosiste lub główkowe.

1. Pszczelnik całoliści, D. Ruyschiana: verticiliis ap-
proximatis; foliis bracteisque lineari-lanceolatis, integer-
rimis.

Łodyga złokciowa, gładka, nie dzielna; liście i przysadki
kwiatowe równowązko-lancetowate, zupełnie całe; okółki
z kwiatów wielkich, błękitnych złożone, w kłos gęsty sku-
pione. Rośnie na mieyscach suchych. 72, dan. t. 421.

2. Pszczelnik trzydzielny, D. austriacum: werticillis ap—

proximatisz foliis linearibus, mucronatis; caulinis bracte-
isque Spartitis. i

Łodyga złokciowa, nieco kutnerowata; liście równowąz-

kie, sztyletowate: łodygowe i przysadki kwiatowe Sdzielne;
kwiaty wielkie, błękitno-fioletowe. Rośnie na Wołyniu i
Podolu (Besser).

*%* Kwiaty okółki oddzielone formuią.

3.Pszczelnik melissowy, D. Moldavica: verticillis remmo-
tiusculis;z bracteis lanceolatis, serratis: denticulis ciliato-
aristatis; foliis oblongo-lanceolatis, profunde crenatis, sub-
tus punctatis.

Łodyga blizko łokciowa, gałęzista; liście podłagowato-
lancetowato-piłkowane, ze spodu kropkowane; kwiaty okół-
kowe błękitne lub białe; przysadki lancetowate, piłkowane,
Tząsowato-ząbkowane. Rośnie w okolicah Grodna (Gilibert)
1 na Wołynia i Podolu (Besser).

4. Pszczelnik cząbrowy, D. thymiflorum: verticillis re-
mofis; bracteis oblongis, integerrimis; corollis vix calycem

*uperantibus ; foliis oblongis, dentatis.
Łodyga 4łokciowa i wyższa, prosto-stoiąca, na wierz-

chu okółkami pokryta; liście podługowate, ząbkowane;
Przysądki kwiatowe podługowate, zupełnie całe; kielicha
wargą górna sztyletowata, koronie równa; korony blado-
błękitne „ małe. Rośnie na Podolu (Bess.).

313. CzĄRER, Tayuvs.

, 1+ Cząber iglasty, T. acicularis: floribus lariuscule ca-

Pitatis; bracteis ovatis, coloratis; ramis wirgatis, pube-
*centibus. fołiis linearibus, obtusis, lineato-venosis, pun-
tatis, ciłiatis. ę +

Kwiaty w główki wolne ułożone; przysadki iaiowate,
farbowane; gałązki rózgowe, omszone, liście równowązkie,
tępe, równoległo-żyłowate, rząsowane, kropkowane. Ro-

e ną Podolu (Besser).
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2. Cząber szorstko-włosisty, T. hirsutus: fłoribus sub
capitatis, dentibus całycis subułatis, subaedqtalibus; f0-
łiis linearibus, undique piłosissimis; caule repente.

Łodyżki leżące; liście równowązko-szydłowate, płaskie,
zewsząd włosiste; kwiaty na wierzchu łodygi skupione;
zęby kielicha szydłowate, prawie równe. Rośnie na Wołyniu
i Podolu (Besser). i

3. Cząber Marszalła, T. Marschallianus: werticillis sub-

racemosis; dentibus całycis subaequalibus, subulatis, hir-

sutis; ramis erectis, willosis; foliis lineari-oblongis, ob-

tusis, subłtus płanis, lineatis, głabriusculis.

Łodyżki wzniesione, włosiste; liście równowązkie tępe,
pod spodem płaskie, gładkie porysowane; okółki groniaste;
zęby kielicha prawie równe, szydłowate, kosmate. Rośnie
na Wołyniu i Podolu (Besser). x
"4. Cząber wązkoliści, Hf. angustifolius: /oribus głlo-
merato-capitatis; dentibus całycis inaequalibus, inferio-
ribus subulatis; ramis ascendentibus, hirsutis; foliis li-
neari-oblongis, obtusis; subtus planis, padlidis, lineatis,
ciłiatis. *

Łodyżki podnoszące się, kosmate; liście równowązkie,
tępe, pod spodem płaskie, blade, porysowane, rząsowane;
kwiaty skupiono główkowate; zęby kielicha nie równe, dolne
szydłowate. Rośnie na Wołyniu (Besser).

5. Cząber pospolity, T. Serpyllum: forzbus głomerato-
capitatis, verticillatisque; całycis hirsuti limbo discolore;
staminibus corollam subaequaniibus; foliis ovalibus, bast
ciłiatis; caułe decumbente; ramis adscendentibus.

Łodyżki rozesłaney wierzchy podniesione; liście owalne,
przy nasadzie rząsowatez kwiaty skupiono-główkowate lub

' okółkowe; kielicha kosmatego kray różnokolorowy; pręciki
koronom równe. Rośnie na polach piasczystych. 72, dan.
tab. 1463. -

6. Cząber długo-pręcikowy, T. exserens: Różni się od
poprzedzalącego : kielichem gładkim ; pręcikami od korony
dłuższemi; liśćmi bardziey podłagowatemi. Rośnie na pia-
skach.

1. Cząber górny, T. montanus: /oribus verticillato-spi-
catis; całycibus nudiusculis; staminibus corollam subes-
.cedentibus; foliis ovato-ellipticis, glabris; caułe ramis”
que erectis, pubescentibus. e
 Łodygii gałęzie wzniesione, omszone; liście iaiowo-€”

liptyczne, gładkie; kwiaty okółkowato-kłosowe; kielichy
nagie; pręciki. cokolwiek od korony dłuższe. Rośnie ©*
Podolu (Besser).

8. Cząber bazyłikowy, T. Acinos: werticillis Gflorisz ©9"
łycibus basi gibbosis, hirsutis, corolla dimidio breviore

*
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bus; foliis oblongis, acutis, subserratis; caule erecto, ra-

moso , wilłoso.
Łodyga wzniesiona, 3-6 calowa, gałęzista, włosista;

liście podługowate, ostre, z wierzchu piłkowane; okółki

6-8 niekiedy 1okwiatowe; kwiaty blado-fioletowe; kielichy

u spodu garbate, kosmate, od korony połową mnieysze. Rośnie

na polach i łąkach suchych. Fł. dan. t. 814.

g. Cząber Szanta, T. Nepeta: peduncułis.dichotomo-

corymbosis, folio longioribus;z foliis owatis, serratis, cau-

leque ascendente hirsutis.

Łodyga słokciowa, wzniesiona, u spodu leżąca, kosmata;

liście iaiowate, piłkowane, od szypułek krótsze; szypułki

dwudzielno-baldaszkogronowe, zęby kielicha prawie równe,

dwa górne odgięte; korona biaława, czerwono-plamista. Ro-

śnie na Podolu (Besser).

314. STORZYSZEK, CLINOPODIUM.

1. Storzyszek pospolity, €. vulgare: capitulis werticilla-

tis; bracteis setaceis, hispidis; foliis ovatis, subcordatis,

supra piłosis, remote dentatis. 5

Ć Łodyga prosta, czterościenna, Ałokciowa, otwarto-wło-

Sista, nie dzielna; liście iaiowate, nieco sercowate, z góry

tęgo-włosiste, pod spodem włosiste, odległo-ząbkowane;

okółki w gęste główki skupione; przysadki szczecinowate,

tęgo-włosiste; korony fioletowo-różowe, od kielicha dwa

razy dłuższe. Rośnie w lasach. 7/. dan. t. 930.

315. Miopowsik, MELITTIs.

1. Miodownik melissoliści, M. Melissophyllum: foliis

Owątis, aequaliter serratis; całyce glabre, 3fido;z laciniis

initegerrimis.
Łodyga iłokciowa; prosta; liście naprzeciwległe, eli-

ptyczno-iaiowate, równo-piłkowane; kwiaty szypułkowate;

Kielich gładki, 3wrębny: podziałki całe; korona biała; wargi

dolnćy klapa średnia fioletowo-purpurowa. Rośnie około

Grodna (Gilibert), pod Szczuczynem w lasach dębowych

(X. Jandziłł), i na Wołyniui Podolu (Besser). Jacqu. Flor,
austr. tab. 26.

'316. TanczYca, ScuTELLARIA.

* Kwiaty międzylistne, poiedyncze. :

1. Tarczyca większa, S. galericulata: caule deorsum

pubescente ; foliis cordato-lanceołatis, crenato-serralis; flo-

ribus secundis.
Łodyga iłokciowa, wzniesiona, gałęzista; liście serco-

30
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wato-lancetowate, karbowano-piłkowane; kwiaty międzyli-
stne, błękitne, pochyłe: dolne od liści krótsze. Rośnie nad
wodami. F/. dan. t. 633.

2. Tarczyca oszczepoliścia, S. hastaefolia: caule sursum
pubescente; foliis subhastatis, subintegerrimis ; floribus se-
cundis.

Łodyga wzniesiona, nie dzielna, „iłokciowa, do góry
nieco włosista; liście zupełnie całe: dołne oszczepowate,
średnie strzałkowate, podwierzchne łancetowate; kwiaty
parzyste, iednostronne, błękitne, od poprzedzaiącego gatun-

, ku większe. Rośnie około Wilna (X. Jundziłł), i na Woły-
niu i Podolu (Besser).

** Grona kłosowate, międzylistne.

3. Tarczyca mnieysza, S. minor: caułe glabro,graciki;
foliis inferioribus cordato-ovatis, suberenatis, superiori-
bus lanceolatis, integerrimis; floribus secundis.

Łodyżki delikatne, od spodu gałęziste, gładkie; liście
dolne sercowato-iaiowate, nieco karbowane: górne lanceto-
wate, zupełnie całe; kwiaty drobne, czerwonawe: warga
dolna bładsza, brunatno-kropkowana. Rośnie nad Niemnem
około Grodna (Gilibert).

4. Tarczyca kłosista, $. peregrina: racemis spicatis,
elongatis, secundis; bracteis petiołatis, ovatis, całycem
superantibus; foliis cordatis, serratis, głabris.

Łodyga łokciowa; liście sercowate, piłkowane, gład-
kie; grona kłosowate, iednostronne; kwiaty czerwone albo
białe; przysadki ogonkowate, iaiowate, od kielicha kleisto-
kutnerowatego dłuższe. Rośnie na Podolu (Besser).

5. Tarczyca chmiełowa, S$. lupulina: racemis laxis, sub-
spicatis, aequalibus; bracteis obłongis, glabris, coloratis,
deciduis, całyces piłosissimos longe superantibus; foliiso-
wato-obłongis, obtusis, crenatis, głaberrimis.-

Łodygi leżące; liście iaiowato-podługowate, tępe, kar-
bowane, gładkie; grona kłosowate, wolne; przysadki far-
bowane, opadaiące, podługowate, gładkie, od kielichów
włosistych nieco dłuższe; korony żółtawo-białe. Rośnie na
Podolu. (Besser). k

>

317. DąBnówka, Arvca.

1. Dąbrówka piramidalna, A. pyramidalis: werticillis
multifioris, pyramidato-confertis; lobo medio labii inferi-
oris producto, emarginato; foliis radicalibus maximis, obo-
vato-obłongis, crenatis.

Liście korzeniowe wielkie, przewrotno-iaiowate, karbo-
wane; liście łodygowe i przysadki kwiatowe błękitnawe;
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okółki wielokwiatowe, w kształt piramidy 4ściennćy uło-

żone; korony błękitne; wargi dolnćy klapa średnia wydatna,

wycięta. Rośnie w zaroślach około Wilna. Fl. dan. t. 185.

2. Dąbrówka małoliścia, A. genevensis: folżis cauleque

subvillosis: caulinis radicalia subsuperantibus, inciso-

dentatis; fioribus werticillatis; lobo medio labii inferioris

abbreviato.

Łodyga iliście nieco włosiste; liście korzeniowe od łody-

gowych nieco mnieysze, nacinano- ząbkowane; kwiaty okół-

kowate; korony czerwonawe lub białe: wargi dolnćyklapa

Średnia krótka. Rośnie w lasach i zaroślach.

3. Dąbrówka rozłogowa, A. replans: foliis oblongis,

obtusis, basi attenuatis, subdentatis, cauleque glabris ;

ślolonibus reptantibus; floribus arilłaribus, sesssilibus:

łobo medio labii inferioris obcordato.

Gładka; rozłogi ze spodu łodygi na wszystkie strony ro-

zesłane; liście podługowate, tępe, u spodu zwężone, nieco

ząbkowane; kwiaty międzylistne, bezszypułkowe; korony

błękitne, wargi dolnćy klapa Średnia przewrotno-sercowata.

Rośnie w zaroślach. F/. dan. £. 925. - B

4. Dąbrówka gałęzista, A. Chamaepitys; foliis 3fidis,

pilosis; floribus axillaribus, solitariis, folio brewioribus;

cąule ramoso, erecto. t

Łodyga wzniesiona, gałęzista; liście 3wrębne, włosiste;

kwiaty poiedyncze, żółte, bezszypułkowe, międzylistne, od

liści krótsze; korony warga dolna czerwono-kropkowana.

Rośnie na Podolu. (Bess.). Zng/. bot. t. 77.

318. OzaNKA, 7TZUCRIUM.

1. Ozanka Laxmanna, T. Laxmanni: foliis oblongis,

nerwosis, integerrimis, subserratis, villosis; fłoribus axil-

laribus , solitariis; całycibus brewiter peduncułatis, pillo-

sissimis, dentibus obtusiusculis; caule herbaceo.

Korzćń Ścielący się; łodyga zielna; liście podługowate,

nerwiste, zupełnie całe, nieco piłkowane, włosiste; kwiaty

międzylistne, poiedyncze; kielichy krótko-szypułkowate, o

$ zębach równych, włosiste; korony białawe, purpurowo-

zyłowate. Rośnie na Podolu (Besser.).

2. Ozanka nacięta, T. Chamaedrys: foliis obovato-ob-

longis; inciso-crenatis, pilosiusculis; werticiłlis paucifłoris;

catycis campanułati dentibus acutis; caule procumbente.

Łodyga leżąca, cokolwiek włosista; liście potróyne, po-

dugowato-przewrotno-iaiowate, nacięte, karbowane, wło-

śiste; okółki niewielokwiatowe; kielicha dzwonkowatego,

zęby ostre. Rośnie na mieyscach suchych na Wołyniu i Po-
dola (Besser.).
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3. Ozsanka czosnkowa ; T. Scordium: foliis oblongis,
sessilibus; basi attenuatis, grosse-serratis, głabriusculis;verticillis dimidiatis; caule vilłoso.

Łodyga kosmata; liście podługowate, u spoda zwężone,
grubo- piłkowane, prawie gładkie; kwiaty czerwone, w 0-kółki połowiczne niewielokwiatowe ułożone. Rośnie nad
wodami w okolicach Grodna (Gilibert), i na Wołyniu około
Łucka (Besser).77. dan. t. 593.

4. Ozanka nizka, T. supinum: foliis linearibus, sub-
tus revolutis, incanis, floribus fascicułato-capitatis; cały-
cis dentibus elongatis, cuspidatis.

Łodyżki leżące, kilkocalowe; liście równowązkie, całe,po brzegach na dół odgięte; kwiaty wiązkowato-główkowe;
Kielicha fioletowego zęby długie, kończate; korona biała.
Rośnie na Wołyniu i Podolu (Bess.) Z. austr. £. 43.

5. Ozanka Poley, T. Polium: foliis lineari-lanceolatis,
obtusis, crenatis, tomentosis; capitułis peduncułatis, dense
lanatis; caule decumbente.

Łodygi leżące, kwitnące podniesione; liście równowązżko-
lancetowate, tępe, u góry karbowane, kulnerowale; głów-
ki szypałkowate, gęsto-wełniste; kwiaty białe. Rośnie na
Podolu (Besser). :

319. LAWENDA, ZA4yvA4NDULA.
1. Lawenda pospolita, L Spica: foliis linearibus, sub-

tus revolłutis; werticillis spicatis, inferne remotiusculis;
bracteis ovatis, acutis, scariosis. -

Łodygi qzłokciowe;!liście równowązkie, po brzegach od-
gięte; okółki kłos składaią: dolne oddalone; kwiaty modre;
przysadki iaiowate, ostre, suche. Roślina z południowćy
Europy, w ogrodach pospolicie utrzymywana. ;

320. GovNik, Srpzatris.
1. Goynik górny, $. montana: foliis oblongis, sessili-

bus, obtusis, dentatis; werticillis remotis; całycibus spi-
nulosis, corolla majoribus; corollae labio superiore 3fido;
caułe erecżo , herbaceo, hirsuto.

Łodyga zielna, wzniesiona, szorstko-włosista; liście po-
długowate, bezogonkowe, tępe, ząbkowane; okółki odle-
głe, kielichy kolące, od korony większe; korony żółtey
z brzegiem brunatnawym, warga górna Śwrębna. Rośnie na
mieyscach suchych na Podolu (Besser). Jacqu. Flor. austr.
tab, 434.

321. MACIERZYCA, Onic4NV1.
1. Maeierzyca pospolita, O. vulgare: spicis aggregatis,

peduncułatis, elongatis; bracteis głabris, cołoratis, cały-
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ces aequantibus; foliis owato-oblongis, integerrimis, gla-

briusculis; caule crecto.

Łodyga prosta, włosista, gałęzista; liście zupełnie całe;

iaiowato-podługowate, ze spodu włosiste; kłosy skupione,

długo-szypułkowate; przysadki kwiatowe gładkie, farbówa-

ne, kielichom farbowanym równe; korony czerwonawe. Ro-

Śnie w zaroślach. Fł. dan. t. 1581.
2ęMacierzyca Mayran, O. Majorana: spicis ternis, sub

rotundis, peduncułatis; bracteis imbricatis, pubescentibus;

foliis petiolatis, ellipticis, głabriusculis ; radice annua.

Łodyga roczna, ;łokciowa, gałęzista; liście ogonkowa-

te, eliptyczne lub okrągławe, popielate, kłosy potróyne,

okrągławe,ogonkowate; przysadki kwiatowe dachówkowa-

fe, omszone. Roślina początkowo ze wschodu, w ogrodach

się uprawia.

322. Hizop, HyssoPUs.

1. Hizop zwyczayny, H. officinalis: fasciculis axillari-

bus, multifloris, secundisz dentibus całycis erectis, sub-

aequalibus; lobo medio labii inferioris 2lobo,  integerri-

mo; foliis lanceolatis.

Łodyga iłokciowa, u spodu drzewiasta; liście lanceto-

wate; kwiaty w wiązki międzylistne, iednostronne, ułożo-

ne; zęby kielicha proste, prawie równe; korony błękitiey

lub czerwonawóy warga dolna 2klapowa, cała. Rośnie na

Podolu (Besser). W ogrodach pospolita. Jacqu. Flor.

austr. t. 254. Odmiana z kwiatami białemi, w ogrodach

częsta.
323. CZĄBEREK, S4TUREIA.

„1. Cząberek ogrodowy, S. hortensis: caułe herbaceo,

erecto; ramis brachiatis; fołiis lineari-lanceolatis, pa-

tentissimis; pedunculis cymosis, axillaribus, paueifloris;

bracteis calyces superantibus. zi
Łodygi zielne, czerwonawe; gałęzie ramieniste; liście

równowązko-lancetowate, otwarte; szypułki podbaldaszko-

we, niewielokwiatowe, międzylistne; przysadki kwiatowe

od kielicha dłuższe; korony czerwonawe. Roślina z po-

łudniowćy Europy, w ogrodach raz zaprowadzona sama się
zasiewa.

; 324. Mięra, MzENTrna.

1. Mięta pieprzowa , M. piperita: vertżciliis distinctis,

obtuse spicatis; pedicellis calycibusque apice piłosiuscu-

lis; staminibus corolla brevioribus; foliis petiolatis, ob-

ongis, acutis, serratis, supra głlabris, subtus pube-

scentibus.
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Liście ogonkowate, podługowate, piłkowane, z góry
gładkie, pod spodem omszone; okółki odznaczone , kłos
tępy formuią; szypułki i kielichy u góry włosiste; pręciki
od koron krótsze. Roślina z Anglii, w ogrodach się u-
trzymuie.

2. Mięta leśna, M. sylvestris: werticillig spicatis, basi
distinctis; pedicellis całycibusque hirsutis; staminibus
corolla longioribus; foliis subeordato-obłongis, subsessi-

, łibus, serratis, subtus subwiłłoso-lanatis.
Łodyga 4boczna, kutnerowata; liście krótko lub bez-

ogonkowe, przy nasadzie nieco wycięte, podłagowate, pił-
kowane, pod spodem prawie wełniste; kłosy z okółków
u doła oddalonych, złożone: w początku pochyłe, poźniey
proste; szypułki i kielichy kosmate; pręciki od koron bla-
do-czerwonych dłuższe. Rośnie w zaroślach wilgotnych.
Fl. dan. t. 484.

3. Mięta kędzierzawa, M. crispa: werticillis distinctis,
spicątis; pedicellis calycibusque basi glabris; staminibus
corollam aequantibus; foliis subsessiłibus, cordato-ovatis,
euspidato-serratis, undulłatis, głabriusculis.

Liście królkoogonkowe, sercowato-iaiowate, kończato-
piłkowane, faliste, prawie gładkie; okółki oddzielone,
kształt kłosa stanowią; szypułki i kielichy u spodu gład-
kie; pręciki koronom równe. Roślina obca, w ogrodach
wieyskich pospolita.

4. Mięta wodna, M. aquatica: verticillis capitatis; pe-
dicellis całycibusque pilosisz staminibus corollam aequan-
tibus v. superantibus; foliis owatis, serratis, petiolatis,
utrinque cauleque willosis.

Łodyga prosta, złokciowa, włosista; liście ogonkowate,
iaiowate, piłkowane, z obu stron włosiste; okółki głó-
wkowate; szypułki i kielichy włosiste; pręciki od korony
nayczęściey dłuższe; korony błękitnawe. Rośnie wszędzie
nad wodami w Litwie. Fl. dan. t. 638.

5. Mięta polna, M. arvensis: pedicellis głabriusculis;
całycibus subcampanułlatis, birsutis: dentibus abbrevia-
tis; staminibus corolla brevioribus; fołiis petiolatis, owa-
tis, acutis, serratis, caułeque ascendente subwillosis.

Łodyga u spodu leżąca, wzniesiona, pod wierzchem
kosmata; liście iaiowate, zaostrzone, piłkowane, kosmate;
kwiaty okółkowe; okółki oddalone, międzylistne; pręciki
od korony czerwono-fioletowćy krótsze. Rośnie na polach
nizkich. Flor. dan. t. 542.

6. Mięta austryiacka, M. austriaca: pedicellis pube-
scentibus ; eałycibus oblongis, hirsutis: dentibus subuła-
tis; staminibus corolla brevioribus; foliis cordato-ovatis,
acutis, serratis; cauleque ascendenie hirtis.

s
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Łodyga nastroszona, wzniesiona; liście sercowato-iaio-

wate, zaostrzone, piłkowane; okółki ze dwóch baldaszko-

gronów międzylistnych, szypułkowatych, złożone; szy-

pułki od ogonków krótsze; szypułeczki omszone; kielichy

podługowate, kosmate, o zębach szydłowatych; pręciki

koronóm równe. Rośnie nad wodami na Wołyniu i Podolu
(Besser). Flor. austr. t. 430.

7. Mięta Poley, M. Pulegium: rertźcillis axillaribus ;

pedicellis calycibusque hispidiuscalis; staminibus exsertis;

foliis subovalibus, subdentatis, obtusis, in petiolum de-

currentibus, pilosiusculis.

Łodyga prawie obła, rozesłana; liście nieco włosiste,

iaiowate, tępe, zrzadka ząbkowane, w ogonek zwężone;

okółki międzylistne; szypułki naieżone; kielichy kosmate:
zęby rząsowane; pręciki wystawne. Rośnie na Podolu
(Besser).

525. BEZZĄB, G4LEOBDOLON.
*

1. Bezząb żółty, G. lnteum: joliżs subcordato-ovatis,
dentatis; floribus verticillatis, luteis.

Łodyga słokciowa; liście iaiowate, nieco u spodu wy-
cięte, ząbkowane; kwiaty żółte, w gardzieli czerwono-
kropkowane, po sześć w okółku; pokrywy 4liście: listki
iaiowate. Rośnie w'lasach. Flor. dan. t. 23a. Galeo-
psis Galeobdolon L.

326. BADYL, QGA4ŁLEOPSIS.

1. Badył purpurowy, G. Ladanum: internodiis caulinis
subaequalibus, superne ramisque glandułoso-villosis; ca-
lycibus pungentibus, tubo corollae triplo-brevioribus;
bracteis subułatis, subrefłexis; foliis oblongis, utrinque
attenuatis, remote serratis, utrinque virentibus: floralibus

łanceolatis , serrułatis.
Łodyga jłokciowa, 4ścienna, często czerwonawa, ga-

łęzista, włosista: międzykolanka równe (to iest nie na-
brzmiałe); kielichy kolące, gruczołkowate, wonne, od
rurkikorony trzy razy krótsze; korony blado-purpurowe;

przysadki kwiatowe szydłowale, nieco odgięte; liście lan-
cetowate, odlegle-piłkowane, z obu stron zielone: kwiato-
we węższe, drobno-piłkowane. Rośnie na polach między
zbożem. Engl. bot. t. 884. Schkuhr Hand. t. 160.

2. Badyl omszony, G. pubescens: iniernodiis caulinis
subincrassatis, foliisque ovatis, acuminatis, serratis,pu-
escentibus; bracteis subglandułosis, minutis; całycibus

Piłosis, corolła triplo-brevioribus. ;
Międzykolanka nieco zgrubiałe, omszone; liście iaio-
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wate, kończate, piłkowane, omszone; przysadki kwiatowe
drobne, zrzadka gruczołkowate; kielichy włosiste, od ko-
rony purpurowćy 5 razy krótsze. Rośnie ha Wołyniu i
Podolu (Besser).

3. Badył żółty, G. ochroleuca: znternodiis caułinis

aequalibus, foliisque oblongo-lanceolatis, serratis, ap-
presse pubescentibus, subtus subtomentosisz całycibus vil-
łosis, pungentibus , inaequalibus, corolla quadruplo bre-
pioribus; gałea apice bifida.

Łodyga złokciowa, kosmata: międzykolanka równe; li-
ście podługowato-lancetowate, piłkowane, przylegle om-
szone, pod spodem kutnerowate; kielichy kolące, nie ró-
wne, kosmate, od korony „rdzawo-żółtćy czterokrotnie
krótsze; hełm dwuwrębny. Rośnie na polach uprawnych.

4, Badył drobnokwiatowy, G. Tetrahit: znternodiis cau-
linis superne incrassatis; ramis subretrorsum hirtis; fo-
liis owato-oblongis, dentatis, hirsutis; verticillis summis

subeontiguis; calycibus longissime aristatis, tubum co-
rolłae aequantibus.

Łodyga ńścienna: międzykolanka u góry zgrubiałe; li-
Ście iaiowało-podługowate, ząbkowane, szorstko- włosiste;
kwiaty blado-purpurowe, w okółki ułożone; okółki górne
zbliżone; kielich kolący, koronie prawie równy. Rośnie
na polach uprawnych. 77. dan. t. 1234. |,

5. Badył upstrzony, G. versicolor: internodiis caulinis
superne incrassatis, ramisque hirtis; foliis ovato-oblon-
gis, dentatis, hirsutis; werticillis summis subcontiguis;

corolla fauce infłata, galea apice crenułata, całycem pun-
entem mułto superante.
Podobny do poprzedzaiącego gatunku, różni się: ko-

roną w gardzieli wydętą, z hełmem i w gardzieli żółtą,
od kielicha dwa razy dłuższą. Rośnie na polach upraw-
nych. Ff. dan. t. 929. CG. canrabina W.

F 327. JASNOTA, ŁL4xiumw.

1. Jasnoia płamista, L. maculatum: foliis cordatis,
acuminatis, inaequaliter dentatis, caułeque głabriuscudis;
werticillis tofloris; galea apice acute-emarginata.

Łodyga iłokciowa, nieco włosista; liście ogonkowate,
sercowate, kończate, młodsze często biało-plamiste; okręgi
nayczęściey 10kwiatowe; kwiaty buyne, purpurowe; ko-
rony warga górna ostro-wycięta, dolna biało-upstrzona.
Rośnie na mieyscach cienistych. 77. dan. t. 1649.

2. Jasnota biała, L. album: foliis cordatis, acumi-
natis, dentato-serratis, caułeque piłosiusculis; verticilłis

zoflorisz galea apice obtusa, integerrima.
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Łodyga iłokciowaz liście sercowate, kończate, ząbko-
wano-piłkowane, równie iak i łodyga włosiste; okółki
2okwiatowe; korony białóy warga górna tępa, zupełnie
cała. Bośnie około płotów. Zł. dan. t. 594. Pospolicie
głuchą pokrzywą zwana. >

3. Jasnota purpurowa, L. purpureum: foliis cordatis,
petiolatis, obtusis, inaegualiter-obtuse-dentatis, cauleque
hirsutisz eorollae tubo intus barbato.

Łodyga u spodu naga; liście pod wierzchem skupione,
ogonkowate, sercowate, tępe, nie równo-tępo-ząbkowane,
włosiste; rurka korony purpurowćy wewnątrz włosista.
Rośnie na polach uprawnych. For. dan. t. 523.

4. Jasnota różowa, ©. amplexicaule: foliis floralibus
amplexicaulibus, subrotundis, crenato-incists; fauce co-
rollae utrinque bidentata.
„Łodyga pochyła; liście dolne ogonkowate, klapowate:

górne łodygę obeymuiące, prawie okrągłe, głęboko-karbo- .
wane ; gardziel korony blado-purpurowćy ząbkiem z obu stron
opatrzona. Rośnie na polach uprawnych. 7/or. dan. t. 352,

i 2
328. OsBŁożAiK, Gziecaoita.

1. Obłożnik bluszczowy, G. hederaceam: foliis reni-
formi-subrotundis, crenatis, cauleque głabriusculisz ver-
ticillis paucifloris; calycibus subułatis.

Łodygi rozesłane, nieco włosiste, liście nerkowato-
okrągławe, karbowane, prawie gładkie; okółki nie wielo=
wiatowe; kwiaty błękitne. Rośnie w zaroślach i około

płotów. Fl. dan. t. 789. >

329. SZANTA, NzPETA.

1. Szanta drobnokwiatowa, N. parviflora: cymis axił-
ibus, erectis, paucifłoris, folia superantibus; całycis

hirsuti, striati dentibus, bracteisgue elongatis, subula-
to-aristatis; foliis lanceolatis, remote-serratis, subtus
ramisque brachiatis , hirsutis.

Łodyga od spodu bardzo gałęzista: gałęzie naprzeciw-
ległe; liście lancetowate, odległo-piłkowane, pod spodem
rownie jak i gałęzie szorstko-włosiste; podbaldaszki mię -
dzylistne, dwudzielne; kielicha kosmatego, porysowanego
zęby szydłowato-ościste; korona mała, błękitna; przy-

i szydłowato-ościste. Rośnie na Podolu (Besser.).
2.Szanta pospolita, N. Cataria: cymis axillaribus,

Pedunculatis, superne congestis, spicatis; całycibus in-
canis. cuspidatis; foliis cordato-ovatis, serralis, cane-
ścentibus.

Łodyga łokciowa i wyższa, popielata; liście sercowa-
31

NĘ
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to-iaiowate, piłkowane, popielate; podbałdaszki między-
listne, szypułkowate, u góry zbliżone, kłos formuią; kie-
lichy popielate, ostro-kończate; korony białóy warga dolna
czerwonawo-kropkowana. Rośnie w ogrodach iokoło pło-
tów. Flor. dan. t. 580. ,

5. Szanta naga, N. nuda: cymis racemosis, mułtiflo-
ris; całycibus nudiusculis colło coarctatis, tubum cwrol-
lae subaequantibus; foliis sessilibus, cordato-oblongis,
serralis, glabris.

Łodyga łokciowa i wyższa, czterościenna, prawie
gładka; liście bezogonkowe, podługowato-sercowate, pił-
kowane, gładkie; podbaldaszki groniaste, wielokwiatowe;
kielichy prawie nagie, w gardzieli zwężone, rurce korony
błękitnawćy prawie równe. Rośnie na Wołyniu i Podolu
(Besser.).

330. Żywiczka, STACHYS.

2. Zywiczka roczna, S$. annua: caułe fherbaceo, ra-

moso, głlabriuscuło; foliis oblongo-łanceolatis, acutiu-
sculis, Śnerviis, dentatis; summis integerrimis; verticil-
lis Gfloris; calycibus vilłosis, subpungentibus. >

Łodyga prosta, gałęzista; liScie dolne krótko-ogonko-
wate, podługowato-lancetowate, Snerwowe, ząbkowane,
nieco chropawe: górne bezogonkowe, zupełnie całe; okółki

6kwiatowe; korony warga górna biała, czerwono-kropko-
wana, dolna żółta. Rośnie między zbożem. Jacqu. Flor.
austr. t. 360.

2. Zywiczka łeśna, S$. sylvatica: caułe erecto, willoso;
hirsuto, solido; foliis cordato-ovatis, deniato-crenatis,
sillosis; verticillis Gfloris, subaphyllis; całycibus acu-
minatis.

Łodyga łokciowa, gałęzista, kosmata, pełna; liście
włosiste, sercowato-iaiowate, ząbkowane: zęby zaokrąglo-

ne; okółki 6Gkwiatowe, przysadkami wązko-lancetowatemi
opatrzone; korony warga górna kasztanowato-fioletowa,

dolna purpurowa; kielichy kończate. Rośnie w lasach wil-
golnawych. 7, dan. t. rro2. ?

8 ŻZywiczka prosta, S. recta: caule ascendente , foliis-

que subsessiłibus, lanceołatis, subdentatis, hirsutisz ca-
łycibus pungentibus.

Łodyga prosta, cokolwiek u spodu pochyła, szorstko-
włosista, liście prawie bezogonkowe, lancetowate, ząbko-
wane, kosmate; okółki 7-gkwiatowe; kwiaty siarczyste;
warga dolna czerwono-kropkowana; kielichy kolące. FRo-
Śnie na polach. Jacqgu Pl austr. t. 359.

4 Zywiczka błotna, S$ palustris: caułe ereczo, retror<
sum hispido; foliis amplexzicaulibus, lanceolatis, serrati5>
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pubescentibus; verticillis j-8floris, hirsutis; całycibus
pungentibus. .

Łodyga łokciowa, wzniesiona, wstecznie-szorstkaz li-
Ście łodygę obeymuiące, długie, lancetowate, karbowane,
omszone; okółki 6-8kwiatowe; kwiaty purpurowe; kieli-
chy kolące,|szorstko-włosiste. Rośnie w lasach i na łą-
kach wilgotnych. Flor. dan. t. 1103.

5. Zywiczka niemiecka, $. germanica: caułe erecto, ła-

nato; foliis obłongis, erenatis, łanato-villosis; bracteis

lanceolatis, integerrimis, patułis; dentibus całycis oratis;

galea corollae rotundata; łobo medio labii inferioris emar-
gtnato.

Łodyga wzniesiona, wełnista; liście iaiowato-podługo-
wate, karbowane, włosisto-wełniste ; przysadki kwiatowe lan-
cetowale, zupełnie całe, otwarte; zęby kielicha iaiowate;
warga górna korony czerwonćy zaokrąglona; dolney klapa
środkowa wycięta. Rośnie na Wołyniu i Podolu (Besser).
Jacqu. (Fl. austr. t. 319. _

331. SERDECZNIK, LZOWURUS.

1. Serdecznik pospolity, L. Cardiaca: fołiis oblongis,
Sfidżs., basi cuneatis, głabriusculis: lłaciniis acutis;.c0-

rollą całycem pungentem superanie; lobo medio labii in-
ferioris oblongo. ' i

Łodyga 4śŚcienna, ałokciowa, gałęzista; liście podłu-
Sowato-klinowate, Swrębne, prawie gładkie: podziałki o-
stre; kielichy kolące, od korony zewnątrz wełnistćy, we-
Wnątrz krwisto-kropkowanćy, mnieysze; klapa Średnia wargi
dolney podługowata. Rośnie około płotów. Flor. dan.
t jaj.

2. Serdecznik krzecinowy, L. Marrubiastrum: foliis ob-
ngis, grosse dentatis, utrinque attenuatis; całycibus

onge spinosis, corollae tubum subsuperantibus; lobo me-
dio łąbii inferioris subrotundo.

„, Łodyga 13łokciowa, wzniesiona, 4ścienna, gałęzisla;
liście podługowate, grubo-ząbkowane, z .obu stron zwę-
żone; kielichy długo-ościste, rurkę korony czerwonawćy
Prawie przewyższające; klapa Średnia wargi dolućy zao-
krąglona. Rośnie w okolicach Krzemieńca. Jacqu. Flor.

Susty, £, 4oó. Chaiturus leonuroides Ehrh.

332. MiERZNICA, BALLOTA.

1. Mierznica pospolita, B. nigra: foliis subcorcatis,
ACużis, serratis; bracteis, tubum całycinum aequantibus;
Ycibus acuminatis, aristatisque rectis.
Łodyga łokciowa lub wyższa, wzniesiona, niec ko-
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smałta; liście długo-ogonkowe, iaiowate, nieco u spodu

wycięte, szeroko ząbkowane, po wysuszenia z wierz-
chu czarniawe; kielichy kończate, lub ościste, proste;
korony blado-czerwone liniami biułemi sztrychowane; przy-

_ sadki kwiatowe rurce kielicha równe. Rośnie około pło-

tów. Zl. dan. t. 102.

333. Buvkwica, BzeroNica.

1. Bukwica lekarska, B. officinalis: caułibus ascenden-
tibus, laxis; foliis cordato-oblongis, crenatis; spica in-

terrupta abbreviata; całycibus eiliatis, głabriuscułis; łobo
medio labii inferioris subemarginato.

Łodyga łokciowa, wolna, u spodu pochyła; liście o-
© gonkowate, karbowane: dolne sercowato-podługowate: ło-
dygowe iaiowate: górne bezogonkowe; kłos krótki a gruby,
przerywany, z okółków gęstych złożony; kwiaty purpu-
rowe; podziałki kielicha rząsowate, prawie gładkie; klapa

Średnia wargi dolnćy wycięta. Rośnie nałąkach podleśnych.
Fl. dan. t. >26. ,

334. KRZECINA, J/4RRUEBTUM.

1. Krzecina pięćzęba, M. peregrinum: caułe ramosis-

simo, ramis divaricatis;'foliis oblongo-lanceolatis, denta-
tis, rugoso-venosis, incano-tomentosis; bracteis denti-
busque całycis quinque subułatis, rectis.

Łodyga gałęzista, gałęzie rozwarte; liście podługowato-
lancetowate, ząbkowane, pomarszczono-żyłowate,„ popiela-
to-kutnerowate; przysadki szydłowate, proste; zębów kie-
licha pięć szydłowatych; korony białe. Rośnie na Podolu
(Bess.). Jacqu. Flor. austr. t. 160.

2. Krzecina pospolita, M. vulgare: foliis subrotundo-
ovałis, dentatis, venoso-rugosis, incanis; bracteis denii-

busque calycis decem, setaceo-uncinatis.
Łodyga prosta, gałęzista, popielato-kosmata; liście o-

krągławo-iaiowate, ząbkowane,  żyłowato- pomarszczone.
popielate; szypułki krótkie, międzylistne; przysadki kwia-
towe i zębów kielicha 10, haczysto-szydłowate; korony bla-
do-purpurowe. Rośnie około płotów. F/. dan. t. +036.

2 335. HEŁWEK, Pnzouis.

1. Hełmek bułwowy, Ph. tuberosa: radice tuberosa;

caule glabro; foliżs cordato oblongis, serratis, glłabriu-
sculis; eałycis dentibus patentibus, bracteisque subułatś
hirsutis. sy oj.

Korzeń bulwowy; łodyga a13łokciowa, gładka; liście

«
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korzeniowe, sercowato-podługowate, piłkowane, szorstkie;
kwiatowe podługowato-lancetowate; kielicha zęby otwarte,

równie iak przysadki kwiatowe szydłowate, szorsiko-wło-
siste; korona blado-purpurowa. Rośnie na Wołynia i Po-
dolu (Besser.). Schkuhr. Hand. t. 163.

2. Hełmek kołący, Ph. pungens: pubescens: foliis pe-

tiolatis, supra scabris, subtus tomentosis: caulinis ovato-

lanceolatis, serratis ;fioralibus lineari-lanceolatis , integerri-

mis; calycis dentibus patentibus, bracteisque subułatis,

asperis.
Łodyga omszona; liście ogonkowate, z góry szorstkie,

pod spodem kutnerowate: łodygowe iaiowo-lancelowate,

piłkowane: kwiatowe równowązko-lancetowate, zupełnie

całe; zęby kielicha otwarte, równie iak przysadki kwiato-

we szydłowate, szorstkie. Rośnie na Podolu (Besser.).

RząpDp OkRYTOZIARNOWY.

336. ZARAZA, OROBANCIIE.

* JVarga górna korony cała.

1. Zaraza większa, O. maior: floribus łaxe spicatis,
infłato ventricosis; bracteis simplicibus; całyces quadri-
partitos, subbisepalos subsuperantibus; corollae łabium
inferius trifiddum: łobis subaequalibus; staminibus gła-
briusculis.

Łodyga iłokciowa, bezlistna , niedzielna , łuskami rdza-
wo-kasztanowatemi pokryta; kwiaty podobnćy farby, na-
dęte, w kłos rzadki ułożone; przysadki kwiatowe poie-
dyncze, od kielicha czterodzielnego prawie 2działkowego-
nieco dłuższe; korony warga dolna trzydzielna:.klapy pra-
wie iednostayne, ostre; pręciki gładkie. F/or. dan. t. 1388.

* 2. Zaraza goździkowa, O. caryophyllacea: pubescens;
foribus łaxe spicatis; bracteis flore brevioribus; labio co=
rollae superiore emarginato; łobis labii inferioris obtusis,

fimbriato-crispis, staminibus basi pilosis; germine głabro;
stigmate fusco.

Łodyga omszona; kwiaty kłos rzadki formuiące; przy-
sadki od kwiatu krótsze; koreny czerwonawćy warga górna
wycięta, dolney trzydzielney klapy tępe, fręzlowato po-
marszczone; pręciki u spodu włosiste; iaiecznik gładki;
znamie kaszłanowate. Rośnie na łąkach suchych.

3. Zaraza błękitnawa, O. coerulescens: pubescens;

floribus dense spicatis; bracteis flores aeguantibus, cały-
cibusque albo-villosis; staminibus styloque głabris.

Łodyga  omszona; kwiaty błękiinawe, w kłos
gęsty ułożone; przysadki kwiatóm wyrównywaiące, równie
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iak kielichy biało-włosiste; korona czterodzielna; słupek i
i pręciki gładkie, czasem u spodu włosiste. - Rośnie na
Podolu (Besser.).

** JVarga górna korony dwuklapowa.

4. Zaraza biała, O. alba: fulvo-villosa; Jfłoribus lare
spicatis; bracteis solitariis, całycem aequantibus; łobis
corolłae subaequalibus,  denticulatis; staminibus basi
styłoque apice glandułoso piłosis.

Łodyga niedzielna, rudo-włosista; kwiaty w kłosy rzad-
kie ułożone; przysadki poiedyncze, kielichóm dwudział-
kowym wyrównywaiące; korony czterowrębne, białe, nieco
czerwonawe; klapy korony prawie równe, ząbkowane;
pręciki u spodu, a słupki na wierzchu gruczołkowato-wło-
siste. Rośnie na Podolu (Besser).

5. Zaraza błękitna, O. coerulea: głabriuscuła; floribus
laxe spicalis, tubułosis, cernuis; bracteis acuminatis,
ternis, calycem semi-quadrifidum subaequantiibus; labio
corolląe superiore bifido, subbidentato ; łobis labii inferio-
ris aequalibus, planis, integerrimis; staminibus glabris.

" Łodyga niedzielna, prawie gładka; kwiaty rurkowate,
zwisłe, w kłosy wolne ułożone; przysadki kwiatowe koń-
czate, potróyne, kielichóm czterowrębnym prawie równe;
warga korony górna dwuwrębna; dolna trzywrębna o kla-
pach równych, płaskich, zupełnie całych; pręciki gładkie;
główki włosiste. Rośnie na Podolu (Besser.). Jacqu. Flor.
austr. t: 276.

6. Zaraza piaskowa, O. arenaria: glabriuscula; spica
paucifłora; bracteis solitariis , corolla minoribus, cały-

cibusque subquadrifidis laevibusz łobis corollae acutiu-
sculisz staminibus głabris. i

Łodyga niedzielna, prawie gładka; kłos niewielo-kwia-
towy, błękitnawy; przysadki poiedyncze, od korony -mniey-
sze, równie iak i kielichy gładkie; podziałki korony nieco
zaostrzone; pręciki gładkie. Rośnie na Podoiu (Besser.).

7: Zaraza gałęzista, O. ramosa: scapo ramoso ; fłori-
bus remote spicatis, alternis; bracteis solitariis , całyces
subaequaliter quadrifidos, aequantibus; corollae tubo basi
constricto, łimbo aequaliter quinquelobo ; staminibus gła-
bris inclusis.

Głąbik gałęzistyj kwiaty na przemianległe,w kłos rzad-
kiułożone; przysadki poiedyncze, kielichóm czterodzielnym
wyrównywaiące; korony purpurowćy, błękitnćy lub biała-
wćy, rurka n spodu zwężonaz kray o pięcju klapach ró-
wnych; pręciki gładkie od korory krótsze. Rośnie na Wo-
łynia i Podolu (Besser.).
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337. ŁUSKIEWNIK , LaTrnnarA.

1. Łuskiewnik pospolity, L. Squamaria: scapo simplici
squamoso; fłoribus bracteatis pendulis.

Korzeń biały, trwały, gałęzisty, mięsistemi łuskami po-
kryty; głąbik niedzielny, łuskowaty; kwiaty zwisłe, cieliste,
w grona ieduostronne ułożone; korony: od kielicha nieco
dłuższe, z których główki pyłkowe włosiste wystaią. Ro-
Śnie w lasach cienistych na gruntach pulchnych. Z/or. dan.
tab. 1a6.

338. ŚWIETLIK, EOPARRASIA.

1. Swietlik lekarski, E. officinalis: corolla fauce aperta;
lobis inferioribus emarginatis; antheris ciliatis; foliis 0—
vatis , płaniuscułis argute dentatis.

Łodyżka delikatna, kilkocalowa; liście iaiowate, płaskie,
ostroząbkowane, kwiaty białe: warga dolna przy gardzieli
żółta i kreskami fioletowemi upstrzona; klapy wycięte,
gardziel otwarta; główki pyłkowe rząsowate; torebka wcię-
ta. Rośnie wszędzie nąpastwiskach. F/. dan. t. 1037. Od-
miana z łodyżką wyższą, bardziey gałęzistą, z liśćmi pra-
wie lśniącemi się, kwiatami, drobnieyszemi, u Persoana Z.
nemorosa, zwana; często się w borach cienistych postrzega.

2. Swietlik czerwony, E. Odontites: corollae fauce con
stricta; lobis inferioribus, obtusis, ciliatis; antheris gła-
berrimis, foliis łanceolatis, serratis. ;

Łodyga żłokciowa i wyższa, bardzo gałęzista, włosista;
liście lancetowate, piłkowane, kwiaty iednostronne; korony
blado-purpurowćy, gardziel Ściśniona; klapy dolne tępe,
Tząsowate; główki pyłkowe gładkie; wierzch torebki cały;
nasiona, od powłoki obszernćy, kątowate. Rośnie kołodróg
na gruntach gliniastych. F/. dan. t. 625. Odontites rubra
Pers. Bartsia Huds.

3. Swietlik żółty, E. lutea: caułe subramoso, głabriu-
scuło; foliis linearibus, serratis; superioribus integerrimis;
Roribus distiche-racemosis; genitalibus exsertis.

Łodyga złokciowa i wyższa, gałęzista, nieco chropo-
wata; liście równowązkie, piłkowate: górne zupełnie całe;
kwiaty żółte, krótko-szypułkowe, dwurzędowe, lub nay-
częściey iednostronno-groniaste; korony warga górna wy-
Ciętła, dolna trzydziałkowa: działki boczne ząbkowane;
Pręciki i słupki od korony dłuższe, główki pyłkowe, po-
marańczowe. Rośnie na mieyscach suchych na Podolu (Bess.).
Jacqu. Fl. austr. t. 398.

353g. PSZENIEC, MELAMPYRUM.

„A+ Pszeniec grzebieniasty, M. cristatum: floribus qua-
fariam spicatis; bracteis cordatis, complicatis, colo-
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ratis, dense-imbricatis, serratis; foliis lineari-lanceolatis;
integerrimis.

Łodyga prawie łokciowa, nayczęściey nie dzielna; li-
ście równowązko-lancetowate, całe; kwiaty, kłos eztero-
rzędowy składaią: przysadki sercowate, w dłuż złamane,
farbowane, gęsto dachówkowate, piłkowane; korony nayczę-
ściey purpurowe. Rośnie na polach i łąkach. Flor. dan.
tab. 1104.

2. Pszeniec polny, M. arvense, f/oribus sparsim spica-
tis; bracteis cołoratis, płanis; pectinato-laciniatis, sublus
punetatis; dentibus całycinis, głabriusculis, tubum corol-
łae aequantibus. >
< Łodyga głokciowa, wyprężona; gałęzista; liście lance-
towate, kończate; kwiaty rozrzucono-kłosiste; przysadki
płaskie, grzebieniasto-podzielone, pod spodem kropkowane:
górne blado purpurowe; zęby kielicha cokolwiek chropawego,
rurce korony prawie równe; korona żółta, zamkniona,
wierzch blado-purpurowy. Rośnie na polach. For. dan.
tab. 911.

3. Pszeniec gaiowy, M. nemorosum: //oribus secundis,
axillaribus; bracteis cordato-lanceolatis, dentatis, summis
'cołoratis, sterilibus; całycibus łanatis.

"Łodyga złokciowa; kwiaty iednostronne, międzylistne;
korony żółte, wierzch pomarańczowy; przysadki sercowo
"lancetowate, ząbkowane, górne pięknie fioletowe, płonne;
kielich wełnisty. Rośnie na łąkach podleśnych. For. dan.
tab. Jośó.

4. Pszeniec łąkewy, .M. pratense: fłoribus secundis,
axillaribus, remotis, bracteis viridibus, hastato-dentatis;

całycibus abbreviatis; foliis lanceołatis, integerrimis.
« Łodyga żłokciowa, gałęzista; liście lancetowate, całe;

kwiaty iednostronne; korony rurka biała, wierzch żółty;
kielichy krótkie; przysadki oszczepowate, ząbkowane. Ro-
śnie na łąkach podleśnych suchszych.

5. Pszeniec zieiący, M. sylvaticum: /łoribus secundis,
axilłaribus; remotis; foliis bracteisque conformibus, lineari-
łanceołatis, integerrimis; całycis dentibus elongatis.

Łodyga gałęzista; liście i przysadki równowązko-lance-

towate, zupełnie całe; kwiaty iednostronne, międzylistne;
korony zieiące, całe żółte, przy gardzieli trzykątne; kieli-
cha zębydługie. Rośnie w lasach. F/. dan. t. 145. M. al-

pestre. Pers.

340. DzwoNitc, RHINANTRUS.

1. Dzwoniec pospolity, R. Crista galli; corołlae łabio
superiore breviore; całyce głabro; gałeae deniibus; pistil-

łoque exserto, violaceśs; tubo 'incurvo; caule maculato.
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Łodyga prosta, blisko łokciowa, gałęzista, plamista;
Jiście lancetowate, piłkowane; kwiaty żółte; kielich gładki;
korony warga górna spłaszczona, u wierzchu dwuzęba: zę-
by te wraz ze słupkiem, wystawne, fioletowe; rurka krzy-
wa. Rośnie na łąkach i między żytem. Nasiona tćy rośliny
z żytem zmieszane daią chleb ciemny. For. dan. tab. 981.
Odmiana o łodydze bez plam, o zębach korony i słupku
ukrytym tożkolorowych, rośnie i kwitnie wraz z poprze-
dzaiącym.

'341. Gsiposz, PEprcULARIS.

1. Gnidosz błotny, P. palustris: galeae apice obtuse

Łidentato; calyce fpliaceo, bilabiato; fłoribus subsolitariis,
pedunculatis; foliis bipinnatifidis; caule erecło ramoso.

Łodyga 4łokciowa, gałęzista; liście dwa razy pierzasto-
dzielne; kielich iaiowaty, listkowaty, dwuwargowy, niefore-
mnie podzielony; korony, purpurowćy hełm tępo dwuzęby.
Rośnie na gruntach torfowych. Zmgłl. bot. t. 899.

2. Gnidosz leśny, P. sylvalica: galea truncata, acute
bidentata; całyce inaequaliter quinquefido, crenulato; fło-
ribus subsolitariis peduncułatis; foliis bipinnatifidis; caule
erecto , subramoso. . :

Łodyga nizka, niekiedy.od spodu gałęzista; liście dwa
razy pierzastodzielne; kwiaty blado-purpurowe, poiedyncze,
szypułkowate; kielichy nierówno-pięć-wrębne, karbowanez
warga górna wcięta, na dół ostro-dwuzęba. Rośnie w lasach
około Grodna (Gilibert.). 7. dan. t. 225.

3. Gnidosz listny, P. comosa: galea oblique truncata;
całyce guinquefido; spica dense foliosa; foliis sub-bipin-

natis: laciniis lineari-lanceolatis, argute serratis,

Łodyga niedzielna; lście pierzaste: listki pierzasto-dziel-
ne: podziałki równowązko-lancetowate, głęboko piłkowanez
kłos gęsty listny; kielich pięćwrębny; korony żółtćy warga
górna ucięta, dwuzęba. Rośnie na Ukrainie i Podolu (Bess,).

4. Gnidosz okazały, P. Sceptram: gałea obtusissima,
corollam cłaudente; całyce ófido, foliaceo, obtuso ; floribus
remote-spicatis, bracteatis, foliis pinnatifidis: laciniis ob-
tusis, denticułatis.

„ Łodyga łokciowa i wyższa, prosto-stoiąca, niedzielna;
liście pierzasto-dzielne: podziałki tępe, ząbkowane; kwiaty

: okazałe, żółte, z wierzchami czerwonemi, w kłosy u doła
okółkowate ułożone, przysadkami opatrzone; kielichy Śdziel-
ne, tępe, listkowate; korony zamknionćy warga górna tępa,
na dolną się zaginaiąca. Rośnie na gruntach torfowych,
wilgotnych. F/. dan. t. 26. ż

| 3a.
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342. LNIANKA, LiNARIA,

1. Lnianka mnieysza, L. minor: foliis opposźtis, spar-
sisque, lineari-lanceolatis, obtusiusculis; caule ramoso,
diffuso , glandułose-piloso; pedunculis axillaribus, cały-
cem aequantibus.

Łodyga kilkocalowa, gałęzista , gruczołkowato-kosmata;
liście dolne naprzeciw, górrie na przemianległe lub rozrzu-
cone, kosmate, równowązko-lancetowate, przytępione; szy-
pułki międzylistne, od kielicha wiele dłuższe; kwiaty bla-
do-purpurowe. Rośnie na polach suchych nad Niemnem i
na Wołyniu i Podolu (Bess.). ZF/. dan. t. 502.

2. Lnianka ianowcowa, L. genistaefolia: foliis lanceo-
latis, omnibus enerviis, sessilibus, glaberrimis, sparsis;
racemis panicułatis; calcare elongato. ;

Łodyga łokciowa i wyższa, na gałęzie rózgowato-po-
dzielona, u spodu nie dzielna; liście rozrzucone, lanceto-
wate, kończate, pod spodem modre, beznerwowe, bezogon-
kowe, zupełnie gładkie; gróna wiechowate; korona żółta:
ostroga przedłużona. Rośnie na Wołyniu (Besser.), Jacqu.
austr. tab. 244.

3. Lnianka pospolita, L. vulgaris: caule folioso; foliis
sparsis, lanceolato-linearibus, acutis; floribus racemoso-
spicatis. ;

Łodyga prosta, nie dzielna, listna, łokciowa lub wyższa;
liście lancetowato-równowązkie, ostre, rozrzucone, gęsto
łodygę pokrywaiące; na wierzchu łodygi kwiaty gęsty kłos
składaią; korona żółta: podniebienie nieco włosiste, po-
marańczowe: ostroga od szypułki kilkakrotnie dłuższa. Ro-
Śnie na polach o gruncie suchym a twardym i na rozwali-
nach murów. F/. dan. t. 982.
« 4, Lnianka Lezeła, Ł. Loeselii: foliis sparsis, linea-
ribus , erassiuscułis, acutis, utrinque glabris, sessilibusz
ramis virgatisz floribus racemosis; całcare corollam ae-
quante. Ę

Łodyga pochyła, bardzo gałęzista: gałęzie rózgowe; li-
ście grube, z obn stron płaskie, równowązkie, ostre, bezo-
gonkowe; kwiaty w grona rzadkie ułożone; korona żółta:

podniebienie pomarańczowe, kosmate: warga dolna czerwo-
nemi pręgami upstrzona: ostroga koronie wyrównywaiąca.
Rośnie na piaskach lecących po nad morzem w okolicach
Połongi. *

5. Lnianka długo-ostrogowa, L. stricta: caule simpli-
ci, erecto, apice ramoso ; foliis sparsis, crassiusculis, li-

nearibus, canalicułatis, glaucescentibus; floribus racemo-
so-spicatis; całycibus villosis; całcare recto, corollam ex-
cedente.



251

Łodyga u spodu nie dzielna, u góry gałęzista; liście

rozrzucone, grube, równowązkie, rynienkowate, modrawe;

kwiaty krótko-szypułkowe, w grona ułożone; kielichy wło-

sami rzadkiemi pokryte; korony żółte: podniebienie poma-

rańczowe. Rośnie w borach około Rudnik w Powiecie wi-

leńskim.
: .»

343. WyżLiN, ANTIRRUINUM.

1. J/yżlin większy, A. maius: foliis oppositis, oblongo=

lłanceolatis, glabris; fłoribus racemoso-spicałis; łaciniis

całycis glanduloso-pubescentibus, obtusis.

"Łodyga łokciowa i wyższa; liście naprzeciwległe, po-

długowato-lancetowate, gładkie; kwiaty groniasto-kłosowe;

podziałki kielicha gruczołkowato-kosmate, tępe; korony

żółte, białe, czerwone, nayczęściey białe żółto i czerwono-

upstrzone. Roślina z południowey Europy, w ogrodach pod

nazwiskiem lwiey paszczęki znajoma; raz zasiana sama się

utrzymanie.

a. JVyżlin polny, A. Orontium: foliis alternis opposi-
tisque, lanceolato-linearibus, subpetiołatis;fłoribus spar-

sis, subsessilibus; calycibus digitatis, łongissimis.

Łodyga złokciowa, omszona; liście naprzemian i naprze-
ciwległe,  lancetowato-równowązkie, krótko-ogonkowe ;

kwiaty rozrzucone, czerwone; kielichy palczaste, długie.

Rośniena polach około Grodna (Gilibert). 77. dan. t. 94.

344. TRĘDOWNIK, SCHOFUJLARIA.

1. Trędownik bulwowy, S$. nodosa: foliis cordato-ob-

łongis, acutis, serratis, sub3nerviis; cauleque acużangu-

ło > glabris. i

Łodyga ałokciowa, 4graniasta , ostrokątna, gładka; ko-

rzeń trwały, bulwowy; iście sercowato-podługowate, ostre,

piłkowane, 3nerwowe; wiechy wierzchołkowćy gałęzie Sdziel-

ne; korony zielone: wargi brudno-czerwone. Rośnie na

mieyscach wilgotnych. 7. dan. t. 1167. j

2. Trędownik strzydełkowaty, S. aqualica: foliis subcor-

dato-oblongis , serratis, utrinqne glabris, in petiołos de-

currentibus ; ceaule alato; pedunculis axillaribus, corym-
osi. - X

Łodyga 13łokciowa, czworoboczna, na kątach skrzy-

dełkowata; liście sercowato-podłagowate, piłkowane, z obu

stron gładkie, wogonek zbiegaiące, tępe; szypułki między-

listne, baldaszko-gronowe; kwiaty brudno-czerwone. Rośnie
Wszędzie nad wodami. F/. dan. t. 503.

3. Trędownik gruczołkowaty, S$. glandulosa: foliis cor-

dato-oblongis „ inaequaliter-crenatis, pubescentibus; petiv-

lis ciliątis; pedunculis bracteisque glandułose-piłosis.
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Liście sercowato-podługowate, nie równo-karbowane,'omszone; ogonki rząsowate; szypułki i przysadki kwiatowegruczołkowato-włosiste. Rośnie na Wołyniu (Besser).

345. NAPARSTNIK, DicirAzts. +

1. Naparstnik czerwony, D. purpurea: foliis oblongis,erenatis, rugosis, pubescentibus ; pedunculis rectis, cały-ces aequantibus; laciniis całycis orato-oblongis.
Łodyga prosta, nie dzielna, łokciowa; liście podługo-wate, karbowane, pomarszczone, nieco kosmate; szypułkiproste, kielichom wyrównywaiące; kwiaty gronowe, zwi-słe; podziałki kielicha iaiowato-lancetowate: korony pur-

purowe, tępe, wewnątrz oczkowato-plamiste; warga górna
nie dzielna. Rośnie podług Giliberta około Grodna w lasach;w ogrodach, dla piękności swćy i użyteczności w medycy-nie, iest utrzymywaną Jacqu. Fl. austr. t. j4.

2. Naparstnik rdzawo-żółty, D. ochrolenca: Joliis ora-
to-ellipticis, venosis, denticułatis » cauleque viscido-villo-siuscułis; pedunculis całyce subbrewioribus ; laciniis lan-ceolatis, corołłae lobis brevissimis, obtusis.

Łodyga łokciowa, wzniesiona, nie dzielna; liście iaio-
wato-eliptyczne, żyłowate, ząbkowane, podobnie iak i ło-dyga, kleisto-kosmate; kwiaty gronowe, iednostronne; szy-pułki kielichowi prawie równe; podziałki kielicha lanceto-wate; Korony rdzawo-żółiey, kosmatćy, klapy krótkie, tę-
pe: Rośnie w lasach. Schtułr Hłandb. t. 174.

346. MuLNica, Zrwoszira.

1. Mulnica wodna, L aqualica: foliis lanceolatis,
obtusis, peduncuło longioribus. :
- Korzeń wici wypuszczaiący; liście lancetowate, tępe, od
szypułek dłuższe; szypułki korzeniowe cal długie, iedno-
kwiatowe; kwiaty drobne, białe,  czerwono-kropkowane-
Rośnie na mieyscach od wód opuszczonych w okolicach
Grodńa i nad Dubissą. 77. dan. z. 69.

347. Koszysko, Fznsew.

1€Koszysko lekarskie, W. officinalis: caułe erecio, his-
pidiuscuło; foliis 3fido-laciniatis, dentatis, scabrisz spi-
cis filiformibus, subracemosis; fłoribus remotiusculis. ;

Łodyga czworokątna, łokciowa, ramienisto rozgałężaią-
ca się, włosami drobnemi nastroszonaz liście poszarpane,
Śdzielne, ząbkowane, chropawe; kłosy cienkie, prawie
groniaste; kwiaty oddałone; kielich S$zęby; korona czerwo-
na, leykowała, krzywa, Sklapowa. Rośnie na Wołyniu !
Podolu (Besser.). 7/. dan. t. 628.



253

KLASSA XV.

NIEROWNOSZEŚCIOPRĘCIKOWA, 7E7R4DYNAMI4.

1. OwocE NIE OTWIERAIJĄCE SIĘ.

348. MNesłia, Neslia. Kielich otwarty; owoc kulisty, we-
wnątrz błonką przedzielony.

349. Modrak, Crambe. Kielich otwarty; pręciki mniey-
sze nieco widłowate; owoc 2stawowy; dwu-ziarnowy czło-
nek górny kulisty, iedno-ziarnowy, dolny trzoneczkowaty,
nayczęściey pusty.

$3o0. Dziobak, Cakile. Kielich otwarty; owoc 2stawowy:
staw górny dziobaty; ziarno górne wzniesione, dolne zwisłe.

351. Jf'ronog, Coronopus. Kielich otwarty; owoc roz-
dwoiony; znawmie bez trzonka; komórki iednoziarnowe;
nasiona zwisłe.

352. Rukiewnik, Bunias. Kielich wzniesiono-otwarty;
owoc nie wyraźnie śkątny, 2-4komórkowy; komórki iedno-
ziarnowe.

353. Rzodkiew, Raphanus. Kielich wzniesiony, u spodu
nieco wydatny; owoc strączkowaty, przewięzisty, dziobaty,
wieloczłonkowy; nasiona zwisłe; liścienie złożone.

354. Urzet, lsatis. Kielich otwarty; owoc eliptyczny,
płaski, iednokomórkowy, iednoziarnowy, z trudnością się
otwierający; ziarno zwisłe.

2. STRĄCZKOWE.

* Strączki niewieloziarnowe.

f Zarodek na zetknięciu liścieniów położony.

355. Miesięcznik, Lunaria. Strączek eliptyczny, płaski,
| szypułkowaty; nasiona skrzydełkowate , za pośrednictwem .

sznurką długiego do przegrody przyrosłe.
356. Smagłiczka, Alyssum. Nitki pręcikowe ząbkami

często opatrzone; strączek prawie okrągły, spłaszczony;
hasiona nayczęściey poiedyncze, z brzegiem ostrym.

357. Tysdalia, Teesdalia. Nitki pręcikowe u spodu
ząbkowane; strączek wycięty: łuszczynki czółenkowate;
komórkiaziarnowe. AX + *

fi Zarodek na grzbiecieliścieniów położony.

358. Pieprzyca, Lepidiam. Strączek przewrotno-iaio-
waty: łuszczynki łódkowate, nadęte; komórki iednoziarno-
We; nasiona bez skrzydełek.
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** Szrączki wieloziarnowe.

+ Zarodek na zetknięciu liścieniów.

359. Pyłeniec, Farsetia. Strączek eliptyczny, słupkiem

krótkim zakończony: łuszczynki płaskie; nasiona spłasczo-

ne, skrzydełkowale.
360. JViosnówka, Draba. Strączek owalno-podługo-

„waty: łuszczynki płasko-wypukłe.

361. F/arzęcha, Cochlearia. Strączek prawie kulisty

lub iaiowo-podługowaty: łuszczynki nabrzmiałe, grube.

362. Tasznik, Thlaspi. Strączek spłasczony, wcięty:

łuszczynki czółenkowate, prawie skrzydełkowate.

4+ Zarodek na grzbiecie liścieniów.

563. Judra, Camelina. Strączek okrągły albo prze-

wrotno-iaiowały : łuszczynki brzuchate, razem z częścią

słupka otwieraiące się. or

3. SqR ĄKOWE.

* Strąki krótkie, strączkowate.

364. Rukiew, Nasturtium. Kielich otwarty; strąk 0-

krągławy, słupkiem krótkim zakończony: łuszczynki wy-

pukłe; nasiona dwurzędowe; zarodek na zetknięciuliście-

niów położony.

*% Szrąki doskonałe.

+ Zarodek na zetknięciu liścieniów.

365. Zywiec, Dentaria. Kielich wzniesiony; strąk lan-

cetowaty, spłaszczony, słupkiem zakończony: łaszczynk!

płaskie, beznerwowe, sprężysto-otwieraiące się; nasiona

iednorzędowe, na sznurkach rozszerzonych osadzone.

366. Rzerzucha, Cardamine. Strąk równowązki: ła-

szczynki płaskie, beznerwowe, od przegrody po brzegac

zgrubiałćy, węższe, często sprężysto-otwieraiące się; n=”

siona iednorzędowe. ;

367. Nietoła, Arabis. Strąk, równowązki: łaszczynk

płaskie po środku nerwem opatrzone; nasiona iednarzędow©

368. ZFieżyczka, Turrilis. Strąk równowążki, dług”

łuszczynki płaskie, nerwistez nasiona orzędowe.

- 369. Gorczycznik, Barbarea. Kielich wzniesiony; strąk

czteroboczno-obosieczny, słupkiem zakończony; nasion?

iednorzędowe.
370. Łak, Cheiranthus. Kielich zamkniony, u spod”

wydatny; strąk znamieniem dwuklapowćm albo główko”



  
   

    

  
  

    
   

    

255

watćm zakończony; nasiona iednorzędowe, spłaszczone,
z brzegiem błonkowatym.

571. Lewkonia, Matthiola. Kielich zamkniony; pręciki
dłuższe rozszerzone; strąk znamionami zbliżonemi, na
grzbiecie zgrubiałemi, zakończony; nasiona iednorzędowe,
spłaszczone.

fi Zarodeł na grzbiecie liścientów.
372. Malkolmia, Malcolmia. Kielich prawie zamknię-

ły; strąk okrągławy, zuamieniem ostróm, długićm, za-kończony.
373. IFieczornik, Hesperis. Kielich u spodu wydatny;

strąk okrągławy lub nieco czworoboczny, znamionamizbliżonemi zakończony; nasiona iednorzędowe.
374. Rzodkiewnik, Sisymbrium. Kielich otwarty, u

spodu równy; strąk okrągławy lub kątowaty; nasiona ie-
daorzędowe.

,375. Pszonak, Erysimum. Kielich wzniesiony lub zam-
lony; strąk czterościenny; nasiona iednorzędowe.

tłł Zarodek w liścieniach złożonych ukryty.
376. Kapusta, Brassica. Kielich wzniesiony; strąk 0-

krągławy, słupkiem zakończony, albo dziobaty; nasiona ie-
norzędowe.
377. Gorczyca, Sinapis. Kielich bardzo otwarty; strąkokrągławy, słupkiem zakończony, albo dziobaty; nasionaiednorzędowe. ,

„ 378. Dwurząd, Diplotaxis. Kielich otwarty, u spodu
strąk spłaszczony; nasiona dwurzędowe, iaiowate.

1. Owoce NiE OTWIERAIĄCE SIĘ.

348. NEsLia, Nssiia.

tu, j Nesłia wiechowata, N. paniculata: siłiculis subro-*ndo-globosis, reticulato-rugosis ; Joliis ałternis, sagit-
> integerrimis; Jłoribus racemosis, fłavis.

Łodygą łokciowa; liście. naprzemianległe, strzałkowate,nie całe lub nieco ząbkowane; grona w wiechy uło-one; kwiaty żółte; strączki prawie kuliste, siatkowato-„Marszczone. Rośnie pomiędzy zbożem. FI. dan. t. 304.
Yagrum paniculatum Lin.

549. Mopnax, Cz4xsz.

1. Modrak nadmorski, C. maritima: głaberrima;foliisrotundis, sinualis, dentatis, undulatis,głaucis.
orzeń trwały, gruby, równie iak i cała łodyga; liście
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okrągławe, buchtowane, ząbkowane, rozmaicie pogięte,
modre; kwiaty groniasie; szypułki otwarte; płatki białe,
przewrotno-iaiowate; strączki wielkości grochu; nasiona
podobnego kształta, nieco mnieysze. Rośnie ponad morzem
na piaskach porostami morskiemi pokrytych, około Połongi.
FI. dan. t. 316.

2. Modrak tatarski, C. tatarica: caule głabriuscuło;

foliis decompositis, subtus piłosiuscułts: foliolis pinnati-

fdis, dentato-łacisis.
Łodyga u spoda, liście, na nerwach mianowicie, nieco

kosmate; liście dwa razy złożone: listki pierzasto-dzielne,
ząbkowano-nacinane : młode, podobnie iak i łodyga są
włosiste, ze wzrostem włosy nikną. Rośnie na Podolu i
Ukrainie (Besser.).

350. DzioBak, C4KILE.

1. Dsiobak nadmorski, C. maritima: articułis fructus

ancipitibus, superiori sagittato; foliis pinnatifidis, sub-
dentatis, carnosis. 3 ,

Łodyga iłokciowa, gałęzista, u spodu prawie drewna;
ście grube, pierzasto-dzielne: podziałki ząbkowane; kwiaty
różowe; członki owocna obosieczne, górny strzałkowaty.
Rośnie na piaskach w okolicach Połongi. 77. dan. t. 1168.

351. WROSNOG, CoRovoPvVs.

* 4. I/ronog grzebieniasty, ©. Ruellii: fructibug com-
pressis, reticułato-cristatis; racemis axillaribus, sessili-
bus; foliis pinnatifidis; caule prostrato. 3

Łodyga nizka, rozesłana; 'liście pierzasto-dzielne, grona

międzylistne, bezszypułkowe; kwiaty białe; owoce spła-
szczone, siatkowato-grzebieniaste. Rośnie na mieyscach

twardych na Wołynia i Podola (Besser.). Z2. dan. t. 202.

352. RUKIEWNIK, BuNi4s.

1. Rukiewnik podróżnikowy, B. orientalis: fructibus

, oratis, sub-4gonis, slocułaribus , werrucosis; foliis: in-

ferioribus runcinatis: superioribus łanceołatis, dentatis.

Łodyga łokciowa i wyższa, nieco włosista; liście: dol-

ne haczysto-pierzasto-dzielne: górne lancetowate, ząbko-

wane; kwiaty żółte; owoce nieco 4boczne, 2komórkowe,
brodawkowate. Rośnie na gruntach uprawnych na Woły-

niu i Podolu (Besser.). For. dan. t. 1651. .
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353. Rzopkiew, RepuaNvs.

1. Rzodkiew zwyczayna, R. sativus: siliquis teretibus,

torosis, acuminatis, pluri-looularibus , fungosts, sepłatis,

pedicellos aequantibus.

Liście lirowate; strąki obłe, przewięziste, kończate,

wielo-komórkowe, gąbczaste, szypułkóm prawie równe.

Gatunek początkowo z Chin, w licznych swych odmianach

w ogrodach się utrzymuie, a z tych znacznieysze są:

A) Rzodkiew Radysa, RB. Radicala. Korzeń mięsisty,

mniey więcey różowy, albo czerwony. Odmiany tego

podgatunku: 1. Radyska, z korzeniem okrągłym, po-

długowatym, i te w kolorach bardzo rozmaitych daią

się postrzegać. 2. Radysa Rzepak, R. oleifera: korzeń

mały, biały, albo tylko u wierzchu czerwoniawy; ło-

dygi tęższe; liście większe i bardziey włosiste; kwia-

ty nieco większe, czerwono-fioletowe, nakoniec białe;

strąki dłuższe 10, 12 do 18 nasion  zawieraiące.

_W odmianie tey, iak i we wszystkich roślinach, amia-

nowicie krzyżowych, daie się naywidoczniey postrze-

gać to prawidło: że im więcey zwróconą będzie

/ czynność organiczna na rozwiianie korzeni, tym mniey

się nasion zawiązuie, i przeciwnie.

B) Rzodkiew czarna, R. niger. Zbitością korzenia i sma-

kiem mocnym gorzkim odznaczaiąca się, a mianowi-

cie skórą zewnątrz czarną, zkąd w ogrodach Murzyn-

ką się zowie. Odmiany ićy z korzeniem okrągłym

farby szarćy i z korzeniem kulisto-spłaszczonym farby

białóy, w ogrodach się utrzymuią. Ostatnia odmiana

mianowicie, pod nazwiskiem Rzodkwi auszburskićy iest

znaioma.
2. Rzodkiew Swirzepa, R. Raphanistrum: siliquis uni-

łocularibus, stylo łongioribus; całyce colorato; foliis

simpliciter lyratis; radice annua.

Łodyga łokciowa, gałęzista, u spodn wstecznie szorst-

ka; liście lirowate; kielich żółtawy; korony brudno-żółte;

strąki mało-przewięziste, iednokomórkowe, od słupka

dłuższe. Rośnie na vgorach i w śród zboża letniego. ZF.

dan. i. 678.

354. UszeEr, /s4r1s.

1. Urzet farbierski, |. tinctoria: silicułis spathułatis,

obtusis, glabris; całyce corollam subaequanie.

Łodyga łokciowa; liście modrawe: korzeniowe iaiowa-

te, karbowane: łodygowe strzałkowate, żupełnie całe;

kwiaty żółte; korona kielichowi prawie równa; strączki

łopatkowate, tępe, gładkie, czarne. Rośnie na mieyscach
33

*  
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gliniastych zly Gi Handb. t. 188. Następnegatunki, na Podolu znayduiące się, od Sprengela za od-
miany są policzone:

A) 7. campestris; Stev. Strączkami podługowatemi, u<podu zwężonemi, od szypułki krótszemi , odznacza-iąca się. - i
B) /. maeotica Dec. Strączki ma ieszcze dłaższe, tępe,wycięte.
C) £. taurica MB. Podobna do odmiany poprzedzaią-cey ze strąków, różni się tylko brakiem wycięcia.
D) 4. heterocarpa Andrz. Strączki nasienne przewrotno-iałowate, gładkie, znamieniem zakończone, strączkizaś płonue, u wierzchu zwężone.

2. STRĄCZKOWE.

355. MIESIĘCZNIK, LowARI4.

1. Miesięcznik trwały, L. rediviva: siliculis łanceola-
tis, utrinque attenuatis.

Korzeń trwały; łodyga 2łokciowa; liście dolne długo-ogonkowate, sercowate, grubo-ząbkowane; kwiaty wielkie,czerwonawe; strączki niekiedy dwa cale długie, a cal sze-rokie; nasion płaskich 3-4. Rośnie na mieyscach kryni-cznych , cienistych, okołoNiemenczyna, Wiszniewa i namuydzi.

356. SMAGLICZKA, Arrssvmw.

* Krzewiaste.

1. Smagłiczka skalna, A. saxatile:foliis oblongo-lan—
ceołatis, integerrimis, ramisque subtomentoso-canescenti-busz racemis paniculato-corymbosis ; filamentis appendi-
cułatis.

5 tŁodygi u spodu drzewiaste; liście podłagowato-lance-towate, zupełnie całe, równie iak gałęzie,  siwo-kutnero-wate; kwiaty obfite, żółte; grona w baldaszkogron ułożo-ne; pręciki ząbkami opatrzone; strączek okrągławy, dwu-ziarnowy. Rośnie na Podola (Besser.). W ogrodach dlaobfitego pokrywania się kwiatami, pod nazwiskiemkoszykazłotego (corbeille d* or),iest znaioma.
2. Smagliczka sawrańska, A. savranicum: foliis spa-thulato-linearibus, stellato-pubescentibus, incanis; subtusdense tomentosis; ramis ascendentibus , diffusis; floribusminułis; siliculis incano-pubescentibus. :Łodyżki u spodn leżące, wierzchołkami podnoszące się,rozpierzchłe; liście łopatkowato-równowązkie, gwiazdko-wato-omszone, siwe, pod spodem kutnerowate ; kwiaty
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drobne; strączki siwe, nieco od szypułek krótsze; pręciki

ząbkami opatrzone. Rośnie na Podolu (Bess.).

©. 3. Smagliczka murowa, A. murale: foliis oblongis,

acutiusculis , supra siliculisque stellato-pubescentibus, sub

tus ramisque virgatis, dense albido-tomentosis; seminibus

haud marginatis. | ;

Łodyga u spodu drzewiasta; gałęzie rózgowe, gęsto '

białawo-kutnerowate; liście podłagowate, nieco ostre, z gó-

ry podobnie iak i strączki gwiazdzisto-omszone, pod spo-

dem ketnerowalo-białawe; nasiona nie obrzeżone. Rośnie

na Podolu (Bess.).
4. Smagliczka pogięta, A. tortuosum: fołiis spathula-

łatis, stellato-pubescentibus, incanis; ramis flexuosis; si-

liculis ellipticis, płanis, incano-tomentosis; seminibus

haud marginatis.

Łodygi od spodu gałęziste, pogięto-podnoszące się, 6-8

cali długie, młodsze podobnie iak liście łopatkowate,

strączki eliptyczne, płaskie, szypułki i kielichy, gwiazdko-

watemi włosami gęsto pokryte, poźniey prawie gładkie;

nasiona nie obrzeżone. Rośnie na Podola (Bess.).

5. Smagliczka górna, A. montanum: foliis spathuła-

tis, candido-tomentosis; ramis di/fusis , ascendentibus ;

racemis simpłicibus; siliculis suborbicułatis, canescenti-

bus, stylum subaequantibus.

Łodygi rozpierzchłe , podnoszące się, równie iak liście

łopatkowate, okrągławe, gęsto białym kutnerem pokryte;

grona poiedyncze, z kwiatów żółtych ułożone; strączki

prawie okrągłe, nieco omszone, słupkowi prawie równe.

Rośnie na piaskach ponad morzem około Połongi, i na Wo-

łyniu i Podolu (Bess.).

%R Zielne.

6. Smagliczka dziobata, A. rostratum: foliis obłongo-

łanceolatis, stellato-pubescentibus, scabrisz ramis erectis,

racemoso-paniculatis; siliculis ellipticis, incano-piłosis,

stylo longo rostratis.
Łodygi wzniesione, zielne, piędziowe lub wyższe, na

gałęzie groniasto-podzielone; liście podługowato-laricetowate,

gwiazdkowato-włosiste, chropowate; strączki eliptyczne,

włosisto-siwe; słupkiem długim zakończone; kwiaty żółte;

dwa pręciki mnieysze łuszczką szydłowatą uspodu, cztery

zaś dłuższe po środku ząbkiem opatrzone; kwiaty żółte.

Rośnie na Podolu (Bess.).
7. Smagliczka krótkodziobowa, A. calycinum: foliis

lineari-lanceołatis, basi attenuatis, pube stellata cane-

scentibus; całycibus persistentibus, ungues petalorun: mar-

cidorum aequantibus; filąmentis longioribus, edentulis;  
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siłiculis orbicułatis, pubescentibus w. głabriuseulis, con=
wvexis, stylo brevi coronatis; seminibus marginatis.

Łodyga 5-6 calowa, u spodu pochyła, wzniesiona;
liście równowązko-lancetowate, u spodu zwężone, włoska-
mi gwiazdkowatemi pokryte; kielichy trwałe, paznogciom
płaskim zwiędniałym wyrównywaiące; pręciki dłuższe bez-
zębe; strączki okrągławe, wypukłe, nieco kosmate lub
prawie gładkie, słupkiem krótkim zakończone; nasiona
błonką otoczone. Rośnie na Wołyniu i Podolu (Besser.).
Schkuhr Handb. t. +81.

8. Smagliczka naymnieysza, A. minimum: foliis linea-
ribus, incano-hirsutis; całycibus deciduis; siłiculis orbi-
culatis, medio conwesis, głaberrimis, stylo brevi, deci-
duo, coronatis.

Łodyżki zielne, rozpierzchłe; liście równowązkie, si-
wo-kosmate; kielichy opadaiące; pręciki mnieysze u spodu
dwiema szczecinami opatrzone; strączki prawie okrągłe,

__po Środka płaskie, gładkie, słupkiem krótkim opadaiącym
zakończone. Rośnie na Ukrainie (Bess.).

357. TYSDALIA, TEESDALI4.

1. Zysdalia Ubiorek, T. lberis: petałis inaequalibus,
exterioribus maioribus.

Łodyżki kilkocalowe; liście przy ziemi rozłożone,
buchtowane; kwiaty białe; płatki nie równe, zewnętrzne
mnieysze. Rośnie na gruntach piasczystych.  Schkuhr
Handb. t. «9. JIberis nudicaulis L. 7

358. PiErRzyca, ŁzErPrbirx.

1. Pieprzyca FViosnówka, L. Draba: foliis cordato-
sagitiatis, amplexicaulibus, oblongis, dentatis; racemis
eorymbosisz siliculis owatis, turgidis, styło coronatis.

Łodyga iłokciowa i wyższa, u góry gałęzista; liście
sercowato-strzałkowate, łodygę obeymniące, podługowate,
ząbkowane; grona w baldaszkogron ułożone; kwiaty białe;
strączki jajowate, nieco nabrzmiałe, słupkiem zakończone.
Rośnie na Podolu (Besser). Jacqu. Flor. austr t. 315.

2. Pieprzyca szerokoliścia, L. latifolium: fołiis ovato-
oblongis, dentato-serratis: infimis łonge petiołatis: sum-
mis subsessilibus; racemis paniculatisz siliculis owatis,
stigmałe appendicułatis.

Łodyga łokciowa; liście iaiowo-podługowate, ząbko-
wano-piłkowane: dolne dłago-ogovkowe, górne prawie
bezogonkowe; gałęzie, gronami z kwiatów białych w wie-
chę ulożenemi, zakończone; strączek iaiowaty, słupkiem
kończaty. Rośnie na Podolu (Bess.). 77. dan. t. 557.
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3. Pieprzyca polna, L. campestre: folićs sagittatis,

subdentalis, pubescentibusz siliculis subałatis, lepidoto

punctatis. t

Łodyga jłokciowa, drobnemi włosami pokryta; liście :

górne strzałkowate, ząbkowane, nieco włosiste: dolne po-

długowate, bachtowato-lirowate; kwialy drobne, białe,

w grona ułożone; strączki iaiowate, u góry wycięte, łusz-

czkowato-kropkowane, prawie skrzydełkowate Rośnie na

polach suchych, gliniastych. 72. dan. t. 1221. Thlaspi

campestre Lin.
4. Pieprzyca Rzerzucha, L. sativam: foliis pinnatifi-

do-incisis integrisque, głabris; silicułis orbiculatis, mar—

inatis, emarginalis.

Łodyga iłokciowa i wyższa; liście pierzasto-dzielne»

nacinane lub całe, kędzierzawe, gładkie; strączki okragła-

we, wycięte, brzegiem błonkowatym otoczone. Roślina

początkowo ze wschodu; odznaczaiąca się prędkićm wscho-

dzeniem i podzielnością na trzy części liścieni. W ogro-

dach, raz na sałatę zimową porą iest zasiewana; częstsze

zaś ićy użycie do pokrycia kolumn, piramid kłakami ob-

winiętych, ma których zasiana, bardzo prędko całe zielo-

nością powleka.
'5. Pieprzyca gruzowa, L.raderale: foliis: infimis pin-

natifidis: superioribus linearibus, integerrimis; Jfloribus

diandris, apetalis; siliculis oratis, emarginatis.

Łodyga iłokciowa, gałęzista; liście: dolne pierzasto-

dzielne: górne równowązkie, zupełnie całe; kwiaty 2prę-

cikowe, bezpłatkowe; strączki iaiowate, wycięte. Rośnie

na mieyscach suchych gliniastych. Na zwaliskach murów

znayduiąca się, liście dolne prędko traci, a cała liśćmi

nie Aper zdaie się bydź opatrzoną. Flor. dan.

t. 184.
6. Pieprzyca przerosłoliścia, L. perfoliatum: foliis: in-

ferioribus bipinnatis, laciniis linearibus, incisis: superio-

ribus cordatis, amplexicaulibus, integerrimis; siliculis el-

lipticis, retusis.
Łodyga iłokciowa; liście: dolne ogonkowate, dwarazy

pierzaste, podziałki równowązkie, nacięte: górne serco-
wate, łodygę obeymuiące, zupełnie całe; grona wierzchoł-
kowe; kwiaty drobne, białe; strączek eliptyczny, przytę-

Ep Rośnie na Podolu (Besser.). Jacqu. Flor. austr.
t. .

359g. PYLENIEC, FARSETIA.

1. Pyłeniec pospolity, F. incana: foliis lanceołatis, in-
sze petalis afidis; silicułis ovali-oblongis, pubescen-

15.  
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Łodyga iłokciowa, gałęzista; liście lancetowate, biała-
we, zupełnie całe; kwiaty bałdaszkogronowe, białe; płatki
2dzielne; strączki owalno-podługowate, omszone. Rośnie
na mieyscach suchych, twardych.

2. Pyleniec Inianoliści, F. linifolia: fołiis linearibus,
integerrimis, cano-pubescentibus; siliculis ellipticis, gla-
berrimis. j

Łodyżki złokciowe, delikatne, włoskami promieniste-

mi, nakształt łaski poszarpaney, do łodygi przylegaiącemi,
pokryte; liście równowązkie, całe,  popielato-zielone;
strączki eliptyczne, gładkie. Rośnie na Podolu (Bess.).

s WiosNówkA, DRA4su.

1. JViosnówka uralska, D. uralensis: foliis oblongis,
basi attenuaiis, utrinque 2dentatis, scapoque racemifero,
oligophyllo, pube minuta, stellata, incanis; staminibus
subdeniatis; siliculis ovalłibus, incano pubescentibus.

Liście podługowate, u spodu zwężone, 2zębe; głąbik
groniasty , niewieloliści, podobnie iak i liście od włosków
gwiazdkowatych siwy; kwiaty białe; pręciki ząbkowane;
strączki owalne, włosisto-białawe. Rośnie na Wołyniui
Podolu (Bess.). Schicereckia „Andrz.

2. FFiosnówka biała, D. verna: foliis oblongis, sub-
dentatis, pube stellata piłosiusculis; scapo nudo, racemi-
Jero; petałis spartitis; silicułis oblongis, glabris.

Głąbik nagi; liście korzeniowe rozesłane, lancetowate,
nieco ząbkowane, włoskami gwiazdzistemi zrzadka pokry-
te; płatki białe, adzielne; strączki podługowate, gładkie.
Rośnie na polach piasczystych suchych. F/. dan. t. 933.

3. JViosnówka żółta, D. nemorosa: caułe ramoso, fo-
lioso fołiisque subovato-obłongis, sessilibus, dentatisz ra-
maułose-pubescentibusz fłoribus flavis; silicułis oblongis,
piłosiuscułis, tandem glabratis. ż

Łodyga nayczęściey nie gałęzista, listna; liście prawie
iaiowato-podługowate, bezogonkowe, ząbkowane, podobnie
iak i łodyga u doła kosmate; kwiaty żółtawe, w grona
rzadkie ułożone; strączki podługowate, od szypułek dwa
razy krótsze, nayczęściey gładkie, ziaren około 30 zawie-
raiące. Rośnie na wzgórkach trawiastych. D. łutea Gi-
libert: iest odmianą tego gatunku o strączkach stale gład-
kich: a iaka się w okolicach Wilna nayczęściey postrzega.

361. WARZĘCHA, CocHLEARIA.

1. H/arzęcha lekarska, C. officinalis: fołiis dentato-an-
gulatis, glaberrimis: radicalibus cordatis, petiolatis: cau-
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linis ampłexicaulibus; siliculis globosis, pedicello brevia-
ribus.

Łodyga iłokciowa, gałęzista; liście ząbkowano-kątowa-
te, soczyste, gładkie: korzeniowe sercoyato-ogonkowate:
łodygowe łodygę obeymuiące; kwiaty gronkowe, białe; strą-
czki kuliste, od szypułki krótsze. Rośnie około Grodna.
(Gilibert). 77. dan. t. 135.

2. JVarzęcha Chrzan, C. Armoracia: foliis: radicali-
bus oblongis, crenatis: caułinis lanceolatis, elongatis,

inciso-serratis; sepalis patulisz siliculis elliptico-oblongis;
radice carnosa, maxima.

Korzeń biały, gruby, obły, dłagi; łodygi wzniesione;
łokciowei wyższe, gałęziste; liście: , korzeniowe ogonko-
wate, podługowate, karbowane, wielkie: łodygowe długie,
lancetowate, nacinano-piłkowate; kwiaty białe; kielich ot-
warty; strączki eliptyczno-podługowate. Rośnie wszędzie
w ogrodach wilgotnawych. Schkuhr. Handb. t. 181.

-

362. TaszSik, THLASPI. ,

1. Tasznik górny, T. montanam: surcułis repentibus;
foliis: radicalibus spathulato-obłongis, integerrimis: cau-
linis sagittatis, amplexricaulibus, petalis całyce majoribus;
silicułis obcordatis, 4spermisz styło filiformi.

Odziomki scielące się; liście: korzeniowe długie, ło-
patkowato-podłagowate, całe: łodygowe prawie strzałko-
wate, łodygę obeymuiące; płatki białe, od kielicha więk-

sze; strączki przewrotno-sercowate, 4ziarnowe; słupek nit-

kowaty. Rośnie na Podolu. (Bess). Jacgu. Fl. austr. t. 237.
| 2. Tasznik przerosłoliści, T. perfoliatum: radice an-
nia; caułe ramoso; foliis subdentalis: radicalibus petio-
łatis: caułinis cordato-sagittałis; petalis całycem aequan-
tibus; silicułis obcordatis, 8spermis; stigmate subsessili.

Korzeń roczny; łodyga gałęzista; liście nie wyraźnie
ząbkowane: korzeniowe ogonkowate: łodygowe strzałko-
wate; płatki białe, kielichóm wyrównywaiące; strączki
przewrotno-serćowate, Sziarnowe; znamie bezszyykowe.
Rośnie na Podolu (Bess.). Jacqu. Fl. austr. t. 333.

3. Tasznik pospolity, T. Bursa: foliis: radicalibus run-
einato-pinnatifidis: caulinis sagittatis, dentatis; siliculis

obcordatis.

Łodyga iłokciowa, gałęzista; liście: korzeniowe różno-
ksziałtne, nayczęściey pierzastodziełne: łodygowe strzałko-
wate, ząbkowane; kwiaty białe; strączek tróykątno-prze-
wrotno-sercowaty; nasiona liczne. Rośnie 1a gruntach upra-
wnych. Fł. dan. t. 729. f

4. Tasznik polny, 1. arvense: foliis omnibus sagiitato-
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oblongis, sinuato-dentatis, siliculisque suborbiculatis, ob-

cordatis.
Łodyga iłokciowa i wyższa, zapachu czosukowego; li-

Ście wszystkie strzałkowate, podługowate, buchtowato-ząb-

kowane; płatki białe; strączki szerokie, przewrotno-ser-

cowate, prawie okrągłe. Rośnie na polach i w ogrodach.

Fl. dan. t. 793.

363. Jopna, C4xELINu.

1. Judra zwyczayna, C. sativa: foliis sagittatis, łancec-

łalis, subdentatis; siliculis pyriformibus, bicostatis, stylo

coronatis.
Łodyga łokciowa; liscie: dolne lancetowate: górne strzał-

kowate, łodygę otulaiące, zupełnie całe; kwiaty żółte; strą-

czki gruszkowate, z obu stron dwiema wydatnościami opa-

trzone, słupkiem zakończone. Rośnie na polach, mianowi-

cie między lnem. F/. dan. t. 1038. Myagrum L. Judra o

liściach grubo-ząbkowanych, strączkach czterożebrowych,

osłupku dłuższym, C. dentata zwany; równie iak gatunek

C. microcarpa, strączkiem mnieyszym dwużebrowym, słup-

kiem dłuższym, liśćmi lancetowatemi, ząbkowanemi , wło-

sistemi, odznaczaiący się: od Sprengela za odmiany są tyl-

ko uważane. Rosną na Podolu (Besser.).
a. Judra uszkowata, C. austriaca: foliis. oblongo-lan-

ceołatis, dentatis, basi auriculatis; siliculis obowato-sud-

głobasis „ bicostatis, stylo łongo coronatis.

Łodyga delikatna, gałęzista, gładka; liście podługowa-

to-lancetowate, ostre, ząbkowane, u spodu zwężore, całe,

uszkami łodygę obeymuiące; kwiaty żółte; strączki prze-

wrotno-iaiowate, prawie kuliste, słupkiem długim zakoń-

czone. Rośnie na Podolu (Bess.). Jacgu. PF. austr. t. +44.

Myagrum Ł.

3. STRĄKOWE. +

364. RokiEew, IV4STURTIUM.

1. Rukiew ziemnowodna, N. amphibiam: foliis oblon-

gis, pinnatifidisque, serratis; pełalis calyce maioribus,

siliguis ellipticis, stylo coronatis; caule basi radicante.

Łodygi długie, pogięte, korzenie wypuszczaiące; liście

jodługowate, nie równo- ząbkowane lub pierzasto-dzielne,

piłkowane: a w wodzie zanurzone nitkowate; kwiaty żółte:

płatki od kielicha dłuższe; strąki eliptyczne słupkiem za-

kończone. Rośnie nad wodami mulistemi. Ergł. bot. 4. 1840.

Sisymbrium Lin.
2. Rukiew pospolita, N, sylvestre: siliguis linearibus,
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płaniusculis, pedicello longioribus; petalis całyce maiori-
bus; caulibus adscendentibus; foliis pinnatifidis: foliolis
superiorum sublinearibus, serratis.

Łodyga podnosząca się, gładka; liście pierzasto-dzielne:
listki górnych, prawie równowązkie, piłkowane; kwiaty
żółte: płatki od kielicha większe; strąki nieco okrągławe,
od szypułki dłuższe. Rośnie na nmiieyscach wilgotnych.
Engl. bot. t. 2324. Sisymbrium. L.

3. Rukiew błotna, N. palustre: foliis łyrato-pinnatifi-
dis, głabrisz laciniis obtuse-dentatis; auriculis amplexia
caulibus, ciliatis; petalis całycem aequantibus; siliquis
turgidis; radice fusiformi.

Łodyga głokciowa; liście lirowato-pierzasto-dzielne:
podziałki tępe, ząbkowane, nszkami rząsowatemi łodygę
obeymuiące; kwiaty żółte; płatki kielichóm wyrównywa-
iące; strąki nabrzmiałe; korzeń mały, wrzecionowaty. Ro-
Śnie na mieyscach błotnych. F/. dan. t. 409. SisymbriumL.

4. Rukiew rzerzuchowa, N. officinale: foliis pinnatis:
Joliolis subcordato-oblongis, obtusis, repandis; floribus
albis; siliquis teretiusculis, subdeclinatis.

Łodygi piszczałkowate, mięsiste, podnoszące się; liście:
dolne troiste: górne pierzaste, o trzech parach, z nieparzya
stym większym: listki sercowato-podługowate, tępe, obłą-
czysto-wycinane; kwiaty białe: pręciki i słupki fioletowe;
strączki okrągławe, nieco pochyłe. Rośnie w Litwie około
Źródeł i strumyków cienistych. F/. dan. t. 690.

365. Żywiec , DzrsraRta.

1. Żywiec cebułorodny, D. bulbifera: foliis: inferiori-
bus pinnatis: superioribus ternatis: summis simplicibus:
foliolis oblongo-lanceolatis, serratis, ciliatis; axillis bul-
biferis; floribus corymbosis.

Łodyga blizko łokciowa; liście: dolne pierzaste: górne
troiste: przy kwiatach poiedyncze: listki podługowate,
lancetowate, odległo-piłkowane, drobno-rząsowate; cebulki
w kątach liści, purpurowe; kwiaty bałdaszkogronowe, nie-
liczne; płatki białe lub czerwonawe. Rośnie w lasach cieni-
stych wilgotnych. F/. dan. t. 361.

2. Zywiec nadbohowy, D. hypanica: foliis decursive
pinnatis: foliolis lanceolatis, inaequaliter dentatis; axillis
bulbiferis.

Liście zbiegaiąco-pierzaste: listki lancetowate, nie ró-
wno-ząbkowane; w kątach liści cebulkisą osadzone; kwiaty
czerwone. Rośnie nad Bohem (Bess.).

3. Żywiec pierzasty, D. pinnata: foliis pinnatis: folio-
lis oblongo-lanceolatis, remote serratis, ciliatis; fłoribus
€orymbosis, łonge pedicellatis. ż

Ay 4
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Liście pierzaste: listków 9-7 w dolnych, 7-5 w śred-
nich, 5-5 w górnych, podługowato-lancetowatych, rząso-
watych; kąty liści bez cebulek; kwiaty baldaszkogronowe,
białe; szypułki cal długie. Rośnie nad Bohem (Bess.).

4. Zywiec gruczołkowaty, D. glandulosa: fołiis ternis,
werticillatis, peliolatis, ternatis: foliołis obłongis, łanceo-
łatis, grosse dentatis; axillis glanduliferis; racemis pau-

' cifloris; staminibus corolla rubra brevioribus.
Łodyga wzniesiona, iłokciowa; liści 3 w okółku ogon-

kowatych, troistych: listki lancetowate, grubo-ząbkowane;
kąty liści gruczołkowate; grona 2-4kwiatowe; pręciki od
korony czerwolćy krótsze. Rośnie nad Bohem (Bess.).

366. RzEenzucna, C4RDANINE.

1. Rzerzucha gorzka, C. amara: caułe basi radicante,
solido; foliis pinnatis: foliolis ellipticis, repando-angu-
lato-dentatis, głabris; floribus corymbosis; petalis inte-
gerrimis; antheris fuscis; siliquis stylo filiformi coronatis.

Łodyga u spodu korzenie wypuszczaiąca, iłokciowa;
liście pierzaste: listki eliptyczne, odległo-kątowato-ząbko-
wane, gładkie; kwiaty baldaszkogronowe, białe; płatki
całe; główki pyłkowe brunatne; strąki słupkiem cienkim
zakończone Rośnie na łąkach przy źródłach i straumykach.
Liście na wiosnę na sałatę są używane. Odmiana z łodygą_
i liśćmi włosistemi dosyć iest częstą. 4 :

2. Rzerzucha błotna, ©. uliginosa: caułe basi stoloni-
fero; foliis pinnatis: foliolis angulato dentatis, obtusiu-
sculis: radicalibus subrotundis, caulinis oblongis; floribus
corymbosis; petalis integerrimis; antheris flavisz stylo bre-
wissimo.

Łodyga u spoda rozłogami opatrzona; liście pierzaste:
listki kątowato-ząbkowane, nieco tępe: korzeniowe okrą-
gławe, łodygowe podługowate; kwiaty baldaszkogronowez
płatki całe; główki żółte; słupek bardzo krótki. Rośnie
na Polesiu i w okolicach Krzemieńca (Bess).
"8. Rzerzuchałąkowa, C. pratensis: caułe erecto, fistu—

łoso; foliis pinnatis: foliolis inferioribus subrotunde-ova-
tis, dentatis: superioribus linearibus, integerrimis; an-
tkeris flavis, siliquis stylo brevissimo, stigmateque capi-
tato, apicułatis. R ie

Łodyga wzniesiona, piszczałkowata, u spodu czerwona;
liście pierzaste: listki dolnych okrągławe , ząbkowane, gór
nych równowązkie, całej kwiaty czerwonawe; główki
pyłkowe zółte; strąki, słupkiem o znamienia główkowa-
tem, zakończone. Rośnie ną łąkach wilgotnych. 77. dan.
tab. 1039. ;

=
.
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4. Rzerzucha kosmata, C. hirsnta: caule erecto, sub-

Jflexuoso, solido, foliisque pinnatis, hirsutiusculis: folio

lis subdentatis; radicalibus subrotundis: superioribus ob-

longis; petalis spathulato-linearibus, całycem excedeniibus;

siliquis obtusiusculis.
Łodyga złokciowa, pogięta, pełna, równie iaki liście

pierzaste, kosmata; listki nieco ząbkowane: dolne okrą-

gławe, górne podługowate; płatki białe, łopatkowate, ró-

wnowązkie, nieco .od kielicha dłuższe: pręcików 4; strą-

czki tępe. Rośnie na łąkach. F/. dan. t. 336.
5. Rzerzucha cienista, €. umbrosa: caule erecto, foliis-

que pinnatis, głlabris: foliolis integerrimis, mucronatis;

pedicellis subturbinatis; petalis oblongis ; siliquis patulis,

stylo brevissimo, crasso, terminatis.
Łodyga wzniesiona, równie iak liście pierzaste, gładka:

listki całe, sztyletowate; szypułki u góry zgrubiałe; płatki

podługowate; strąki otwarte, słupkiem krótkim, grubym,

zakończone. Rośnie na Wołyniu w lasach ,Besser.).

—_6. Rzerzucha Niecierpek, C. Impatiens: caulłe erecto,

glabriuscuło; foliis pinnatis, muliijugis: foliolis incisis;

stipulis lanceolatis, ciliatis, reflexis; fłoribus apetalis.

Łodyga wzniesiona, iłokciowa, gładka; liście pierzaste

o wielu parach: listki nacięte; przysadki lancetowate, rzą-

sowate, odgięte; kwiaty małe, nayczęściey bezpłatkowez

płatki białe, drobne, rpodługowate. Rośnie w mieyscach

cienistych nad Niemnem (Gilibert.), i na Wołyniu i Podolu

(Bess). F/. dan. t. 1339.

367. NiEroTa, „ARA5ls.

1. Nietota kosmata, A. hirsuta: caułe simplici stricto,

foliisque pube ramosa hirsutisz radicalibus obowato-ob-

longis, repando dentatis: caulinis cordato sagittatis, sub-

denticułatis; petalis spathulatis, erecto-patulis; siliquis

strictis.

Łodyga wyprężona, nie gałęzista, równie iak liście
szorstko-włosista; liście: korzeniowe przewrotno-sercowate,

podługowate, odległo-ząbkowane: łodygowe sercowało ło-

dygę obeymuiące, nieco ząbkowane; płatki łopatkowate,

białe, prawie proste; strąki wyprężone. Rośnie na wzgór-

kach. FZ. dan. t. 1o4o. „l. sagittata Dec.
a. Nietota uszkowata, A. auriculata: caule simplicissi-

mo, foliisque pube ramosa hirsutis: radicalibus ovalibus,

subintegerrimis : caułinis cordało-oblongis, dentatis; pe-

dicellis całycem subaequantibus; siliquis patulis, lineari-

bus.
Łodyga nie dzielna, u góry gładka, cała zaś podobnie

/
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iak i liście od włosówwidełkowatych kosmata; liście: ko-rzeniowe owalne, nie wyraźnie-ząbkowane: łodygowe ser-cowate, podługowate, ząbkowane; szypułki kielichom ró-wne; strąki otwarte, równowązkie. Rośnie na Podolu(Besser.). j >
3. Nietotą piaskowa, A. arenosa: caułe hispido;foliisradicalibus caulinisgnue inferioribus łyratis, pube bifurcahispidisz siliquis patentibus, planiusculis.
Łodyga gałęzista, włosista; liście korzeniowe i dolnełodygowe lirowate, włoskami dwudzielnemi nąstroszone:górne równowązkie; kwiaty białe; strąki spłaszczone, ot-warte. Rośnie na mieyscach suchych.
4. Nietota gałęzista, A. Thaliana: caułe gracili, sub-

ramoso, foliisque pube brevissima, ramosa, pubescenti-bus: radicałibus spathulato-oblongis, subdentatis; caulinispaucis, oblongis;- siliquis patulis.
| Łodyga delikatna, prosta, n spodu nie dzielna, kosmatą
pod wierzchem gładka, gałęzista; liście: korzeniowe ło-
patkowato-podługowate, nie wyraźnie ząbkowane, równieJak łodygowych kilka podłagowatych, włoskami krótkiemi,gałęzistemi, pokryte; strąki otwarte. Rośnie na gruntachpiasczystych. F/. dań. t. 1406.
"5. Nietota kosmato owocowa, A. dasycarpa: caułe ba
si stolonifero, pubescente; fołiis siliquisque compressis,
stellata pube hirsutis; foliis radicalibus oblongis, obtuse
dentatis: caułinis hastatis „ integerrimis.

Łodyga u spodu rozłogówa, nieco kosmała; liście, po-
dobnie iak strąki spłaszczone, włosami gwiazdzistemi po-
kryte; liście: korzeniowe podługowate, tępe, ząbkowane:
łodygowe strzałkowate, zupełnie całe. Rośnie na Podolu
(Besser.). e

368, Wreżyczka, 7vRRrris,

a. TPieżyczka gładka, T. glabra: caułe erecto, stricto;
foliisradicalibus lanceolatis, stnuato-dentatis, hirsutiuscu=
lisz caułinis sagittatis, amplexicaulibus, glłąberrimis; si-
łiquis strictissimis, elongatis. ć

Łodyga prosta, łokciowa i wyższa, wyprężona; liście:
korzeniowe lancetowate, buchtowano-ząbkowane, włosiste:
łodygowe strzałkowate, łodygę obeymuiące, zupełnie gład-
kie; strąki wyprężone, długie. Rośnie na pagórkach. 77.
dan. tab. 809.

2. JFieżyczka kosmata, T. Loeselii: caułe hirto, ra-
moso; foliis runcinatis, piłosis; siłiquis patentibus,
głabris. ; Et

Łodyga presta, wstecznie szorstko-włosista;. liście ha-
<zyslo-pierzastodzielne, włosiste: podziałki nacięto-ząbko-
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wane, ostre; kwiaty drobne, żółte; strąki wzniesione,
gładkie. Rośnie około Grodna i na Wołynia i Podolu
(Besser.). Jacqu. Flor. austr. t. 324. Stsymbrium Loese-
ZA Lin.

369. GoRczYczNik, B4RBAREA.

1. Gorozycznik pospolity, B. vulgaris: foliis łyratis,
crenalis, basi auriculatis: lobo terminali subrotundo, la-
teralibus obovatis; petalis spathułato linearibus; siliquis
prismaticis,,erectiusculis, ©. strictis.

Łodyga wzniesiona, blizko łokciowa; liście lirowate,
karbowane, u spodu uszkowate, ciemno-zielone; klapa
wierzchołkowa prawie okrągła, boczne przewrotno-iaiowate,
karbowane; płatki żółte, łopatkowate, równowązkie; strąki
czworoboczne, wzniesione lub wyprężone. Rośnie na łą-
kach wilgotnych koło stramyków i w ogrodach. Flor.
dan. t. 985. B. stricta: gałęźmi wyprężonemi, kwiatami
mnieyszemi, strąkami wyprężonemi, długiemi odznaczaiąca
się, iest tylko odmianą tego gatunku.

2. Gorczycenik łękowaty, B. arcuata: foliis lyratis, an-
gułato-repandis, basi auriculatis; lobo terminali subro-
tundo, łaterałibus oblongis; petalis obovatis; siliguis pa-
tuło incurvis.

Liście lirowate, kątowato-obłączyste, u spodu uszko-
wate: klapa górna okrągława, boczne podłagowate; płatki
przewrolno-iajowate; strąki otwarto-zakrzywione. Rośnie
na Wołyniu i Podola w mieyscach cienistych (Bess.).

3. Gorczycznik wczesny, B. praecox: foliis: inferiori-
bus łyrato-interrupte-pinnatis; superioribus pinnatifidis:
łaciniis lineari oblongis, integerrimis; petalis obowatis;
siłiguis erecto-patulis. 3

Podobny do pospolitego; liśćmi przerywano- lirowato-
pierzastemi, górnemi pierzastodzielnemi o podziałkach ró-
wnowązko-podługowatych, zupełnie całych; strąkami nieco
otwartemi i smakiem liści gorzkim odznacza się. Rośnie
na Podolu (Bess.).

370. Lak, CnzrRavTravs.

1. Lak pospolity, €. Cheiri: caułe herbaceo w. suffru-
ticoso; foliis łanceolatis, acutis, glabris, v. subtus pube
<ppressa, bipartita, canescentibus; siliquis linearibus ;
stigmatis łobis recurvis. 3

Łodyga zielna lub u spodu drzewiasta, łokciowa i
wyższa; liście lancetowate, ostre, gładkie lub pod spodem
włoskami przyległemi, dwnudzielnemi zrzadka pokryte;
strąki równowązkie; klapy znamion odgięte. Roślina z kra-
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jów ciepleyszych, dla kwiatów przyiemnie wonieiących i
łatwego pędzenia w treibhauzach, w ogrodach pod nazwi-
skiem  fiałków pospolicie iest utrzymywaną. Odmiany
z kwiatami wielkiemi i z kwiatami pełnemi, nad inne są
przekładane. i

371. LEwkosNia, MA4TTIOLA.

1. Lewkonia pospoliża, M. incana: caułe suffruticoso
w. herbaceo; foliis lanceołatis, obtusis, incanis, sessili-
busz siliquis subcyłindricis.

Łodyga złokciowa lub wyższa, zielna lub u spodu drze-

wiasta; liście lancetowale, tępe, popielate, bezogonkowe;

strąki spłaszczone. Roślina z nad brzegów morskich kra-

jów południowych, dla pięknych odmian kwiatu co do peł-

ności i rozmaitości kolorów, równie iak dla przyiemnego

zapachu i łatwego utrzymywania przez zimę, w ogrodach

jest ulubioną. Cheiranthus incana Lin. Pospolicie zi-

mową zwana. Odmiany stałe tego gatunku z nasion się

utrzymywać mogące, są następne: 1. Lewkonia letnia, M.

annua: zupełnie do poprzedzaiącćy podobna: iest mniey-

szą, roczną, strąki ma ostre; zresztą co do odmian kwia-

tów, niczóm się od zimowćy nie różni.  Podgatu-

nek ten odznacza się ieszcze prędkim wzrostem, tak, że

w przeciągu 40 dni kwiaty wydaie, zkąd Francuzi ią qua-

rantaine nazywają. 2. Lewkonia kędzierzawa, M. foene-

stralis: skupionemi gęsto i falisto-pogiętemi liśćmi odzna-

czaiąca się. 5 Lewkonia gładka, 237. głabra: podobna do

zimowćy: liście ma statecznie gładkie, Iśniące się, ciemno-

zielone; strąki gładkie; kwiaty większe, nayczęściey białe
lub czerwone; łodyga zielna lub u spodu drzewiasta, trwała.

4. Lewkonia grecka, M. graeca: kwiatami stale białemi,

roczną trwałością, od poprzedzaiącey tylko się różni.

372. MALKOLMIA, J/ALCOŁNI4-

| 1. Malkolmia afrykańska, M. africana: caułe ramosxo,

foliisque oblongis, subdentatis, pube ramosa. hispidis;

siliquis sessilibus , hirtis.

Łodyga od spodu gałęzista, rozpierzchła, kilkocalowa;

liście podługowate, nieco ząbkowane lub eżłe, włosami ga-

łęzistemi nastroszone; strąki bezszypułkowe, gęsto-kosma-

te; kwiaty drobne, czerwonawe. Rośnie na Podolu na

mieyscach wystawnych, o gruncie kredowym, około Ja-

orlika (Bess.). A ;

373. WizczonNik, /fzsrzais.

: 1. Wieczornikponury, H. tristis: foliis oblongo-łan-

eeolatis, subdentatia: superioribua sessilibus, hirsutis;
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pedicellis elongatis, rigidis; siliquis compressis; suturia
incrassatis, p

Łodyga wzniesiona, łokciowa, biaława, u góry gałęzi-
sta, gładka lub włosami długiemi zrzadka nastroszona; li-
ście lancetowato-podługowate, całe lub grubo-ząbkowane,
ogonkowate, górne bezogonkowe; kwiaty bronatno-czerwo-
nawe, wgrona rzadkie ułożone; szypałkikwiinące krótkie,
„cienkie, poźniey grubemi i długiemi staią się; strąki spła-
szczone, na szwach zgrubiałe. Mośnie naPodolu (Besser.).
Jacqu. Flor. austr. t. 102.

a. FFieczornik poszarpany, H. laciniata: caułe ramoso,
siliquisquegłanduloso-hirsutiuscułisz foliis dentato-sinua—.
tis: radicalibus obovatis: caulinis lanceolatis, acumina-
tis, sessilibus. '

Łodyga łokciowa, wzniesiona, niekiedy gałęzista, ró-
wnie iak i strąki gruczołkówato-kosmata; liście ząbkowa-
no-buchtowane: korzeniowe przewrotno-iaiowate: łodygo-
we lancetowate, kończate, bezogonkowez kwiaty dosyć
wielkie, purpurowe, w dzień i w nocy wonne. Rośnie
na Wołyniu i Podolu (Bess. 7. suaveolens Bess.

3. IWieczornik zmienny, H. matronalis: caułe willosi-
usculo, subramoso ; fołliis ovato-lanceolatis, acuminatis,
sinuato-dentatis; siliquis erectis, głabria. -

Łodyga łokciowa lub wyższa, nie dzielna, lub nieco
gałęzista, cokolwiek włosista; liście iaiowo-lancetowate,
kończate, buchtowano-ząbkowane; strąki wzniesione, całe;
kwiaty białe lub czerwone: płatki tępe. Rośnie w okoli-
cach Wilna. Liczne odmiany tego gatunku, z kwiatami
białemi, czerwonemi, pstremi, poiedynczemi lub pełnemi,
w ogrodach się utrzymują.

374. RzopKiEWwNIK, SisrwsRiU».

1. Rzodkiewnik miotłowy, S$. iuncenm: caułe ramoso,
foliisque glaucis, laevibus; ramis wirgatis; foliis: radi-
calibus runcinatis: caulinis lineari lanceolatis , integer=

* ramis.

Łodyga blizko łokciowa, wzniesiona, modrawa, młod-
sza u spodu włoskami otwartemi pokryta, u góry zupeł-
nie gładka, poźniey cała gładką się staie; gałęzie rózgo-
we; liście modrawe, gładkie: korzeniowe ogonkowate, ha-
<czysto-pierzasio-dzielne: łodygowe równowązko-lancetowa-
te,zupełnie całe: górne równowązkie; strąki wyprężone,

awe, suche, czterościennemi się okazuią. Rośnie na

2. Rzodkiewnik prątki, $. strictissimum: eaule elato,



i 978

foliisque oblongo-lanceolatis, denticulatis, pubescentibus;
racemis ebracteatis; siliquis strictis, głaberrimis.

Łodyga ałokciowa i wyższa, równie iak liście podłu-
gowato-lancetowate, ząbkowane, omszona; grona bezprzy-
sadkowe; strąki wyprężone , zupełnie gładkie. Rośnie na
Podolu (Bess.). Jacqu. Fl. austr. t. 194.

8. Rzodkiewnik lekarski, S$. officinale: .caułe ramosó

foliisque runcinatis, pubescentibus; siliquis caułi appres-
sis, subwillosis.

Łodyga iłokciowa, gałęzista, równie iak i liście ha-
czysto-pierzasto-dzielne, nieco kosmata; strąki do łodygi
przylegaiące, nieco włosiste. Rośnie około płotów i na
dziedzińcach. ZF. dan. t. 560.

4. Rzodkiewnik szczotkowaty, Ś. pannonicum: caułe

retrorsum hispido; foliis: inferioribus runcinatis, hispi-
dułis: superioribus pinnatis, linearibus, integerrimis,
głabrisz siliquis patentissimis, elongatis, gracilibus, lae-
pibus.

Łodyga łokciowa i wyższa, nie dzielna, u góry rozga-
łężona, włosami tęgiemi na dół obróconemi osadzona; li-
ście: dolne haczysto-pierzasto-dzielne, tęgo włosiste: górne
pierzaste; listki równowązkie, całe, gładkie; strąki cien-
kie, długie, otwarte, równe. Rośnie na Wołyniu i Podolu

5. Rzodkiewnik gładki, S. Irio: caule głabro; foliis
runcinatis, głabris: laciniis łinceołatis, dentatis; siliguiś
ereciis, gracilibus, laevibus.

Łodyga wzniesiona, gładka, łokciowa; liście haczysto-
pierzaste, gładkie: podziałki lancetowato-ząbkowane; strąki
cienkie, wzniesione, gładkie; kwiaty drobne, blado-żółte.
Rośnie około dróg. Jacqu. Ff. austr. t. 332.

6. Rzodkiewnik wielodzielny, S. Sophia: caułe ęrecto;
oliis abinatis, głauco-pubescentibus: laciniis linearibus;

petalis całyce brevioribus; siliquis pedicellatis, erectis,
głabris. -

Łodyga 1iłokciowa, gałęzista, nieco kosmata; liście

dwa razy pierzaste: podziałki równowązkie; kwiaty żółte,
w grona ułożone; kielich od płatków dłuższy; strąki szy-
pułkowate, wzniesione, gładkie. Rośnie wszędzie w ogro-
dachiokoło dróg. Fl.dan.t. 528. :

375. PszoNak, Farsiwvx.

1. Pszonak popielaty, E. canescens: caule diffuse-ra-
mośo foliisque lineari-lanceolatis, integerrimis, pube bi-
partita, adpressa, canescentibus; unguibus petalorum ca

łycem excedentibus, laminis obovatis; siliquis erecii,
stigmate subsessili coronatis.
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Łodyga gałęzisto-rozpierzchła;z liście równowązko-lan-
cetowate, zupełnie całe, podobnie iak i łodyga, włoskami
leżącemi,  dwudzielnemi, zrzadka pokryte; płatki żółte:
paznogcie od kielichów dłuższe: blaszka przewrotno-iaio-
wata; gruczołki ucięte; strąki wzniesione, 4Ścienne, zna-
mieniem prawie bezszyykowćm uwieńczone. Rośnie na Po-
dolu (Besś.). Z. Andrzeiowscianum Bess.

2. Pszonak wzniosły, E. exaliatum: caułe elato, pa-
niculato; foliis: radicalibus spathułatis: caułinis lineari-
łanceolatis, pubescentibus, remote denticulatis; petalis

retusisz glandulis externis Slobis; siliquis patentibus;
inerassatis, incanis, stylo brevissimo coronatis.

Łodyga 1-2łokciowa, wiechowata; liście: korzeniowe
łopatkowate: łodygowe równowązko-lancetowate, otwarte,

odległo-ząbkowane; płatki żółte, przytępione; gruczołki
zewnętrzne Jklapowe; strąki otwarte, zgrubiałe, siwe,
słupkiem bardzo krótkim zakończone. Rośnie na Podolu

r.).
| 8. Pszonak pachnący, E. odoratum: caulłe ramoso;

foliis łanceolatis, inciso-sinuato-dentatis, pube Spartita

scabris; unguibus petalorum całyces subaequantibus, la-
Fe subrotundis; siliquis strictis, elongatis; stigmate

0.
Łodyga gałęzista; liście lancetowate, nacięto-buchto-

wano-ząbkowane, od włosków Śdzielnych chropawe; pa-
znogcie płatków kielichóm prawie równe. blaszki prawie
okrągłe; strąki wyprężone, długie; znamie 2klapowe. Ro-
Śnie na Wołyniu i Podolu (Bess.).

4. Pszonał lakowy, E. cheiranthoides: caułe ramoso
pube apartita, foliisque lanceolatis, subdentatis pube 3-
partita scabris; siliquis erecto-pźtulis, stigmate parvo,
subsessili, coronatis.

Łodyga wzniesiona, gałęzista, od włosów 2dzielnych
szorstka; liście lancetowate, nie wyraźnie ząbkowane, wło-

j sami Śdzielnemi, podobnie iak łodyga, pokryte; strąki
wzniesiono-otwarte, znamieniem małóm, królkoszyykowóćm
zakończone. Rośnie na polach: Flor. dan. t. 331.

5. Pszonak obłączysty, E. repandum: caułe ramoso;
foliis: radicalibus runcinatis: caulints lineari-lanceolatis,
z ; is, sinuato-dentatis, pube appressa, spartita,
acabris; petalis spathulato-linearibusz siliquis patentissi-
mis, subsessilibus, elongatis, obtusis, torułosis.

Łodyga prosta, gałęzista; liście: korzeniowe haczysto-
pierzastodzielne: łodygowe równowązko- lancetowate, obłą-
€zysto-ząbkowane, włoskami drobnemi, 2dzielnemi zrzadka
Pokryte; płatkiłopatkowato-równowązkie; strąki w po-

wzniesione, poźniey otwarte, długie RY
5
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pułkowe, tępe, przewięziste. Rośnie na wzgórkach su-
chych Podola (Bess.). FZ. austr. t. 2a.

6. Pszonak różnofarbny, E. versicolor: caułe stricto,
pube bipartita, foliisque pube Spartita incanis: inferio-
ribus runcinatis, superioribus linearibus, subintegerrimis;
siliquts teretiusculis,canescentibus.

Łodyga wyprężona, od włosów 2dzielnych, podobnie
iak liście od Śdzielnych, popielata; liście dolne haczysto-
pierzasto-dzielne, górne równowązkie, zrzadka ząbkowane;
kwiaty białe, blado-żółte, siarczyste lub żółte; strąki o-
błe, popielate. Rośnie na Podolu (Bess.).

7. Pszonak czosnkowy, E. Alliaria: caułe foliisque pe-
tiolatis, cordatis, głabrisz całyce patuło; siliquis erectis,
tetraćdris, pedicello mułto longioribus.

Łodyga prosta, łokciowa lub wyższa, równie iak i li-
ście ogonkowate, sercowate, gładka; kwiaty białe; kieli-
chy otwarte; strąki długie, wzniesione, czterościenne, od
szypułki dłuższe. Rośnie w zaroślach cienistych. Flor.
dan. t. 935.

8. Pszonał przerosłołiści, E. perfoliatum: głaberrimum,

glaucum ; foliis: radicałibus obowatis: caułlinis cordatis,

obtusis, amplexicaulibus, integerrimis; siliquis 4gonis,
wenosis, patentibus. Ę

Łodyga iłokciowa, równie iak i liście gładka, modra;
liście zupełnie całe: korzeniowe przewrotno-iaiowate: ło-
dygowe sercowate, tępe, nieco mięsiste, łodygę obeymu-
iące, zupełnie całe; grona wierzchołkowe; kwiaty białe:
działki zbliżone, 2 garbate; strąki śkątne, żyłowate, o-
twarte. Rośnie na polach. Zrassica orientalis L. Jacqu.
Fl. austr. t. 282.

9. Pszonak wązłołiści, E. angustifoliam: foliis linea-
ribus, angustissimis, incanis; całycibus sessilibus, deci-

duis; siliquis śgonis, styło filiformi multo longioribus.
Łodyga prosta, łokciowa, nie dzielna, albo mało gałę-

zista; liście równowązkie, bardzo wązkie, na końcu na-

brzmiałe, popielate; grona długie, bezprzysadkowe; kwiaty

bezszypułkowe; kielichy opadaiące; strąki śkątne, od
słupka nilkowatego wiele dłuższe. Rośnie na Wołyniu i

Podolu (Bess.).
10. Pszonałk kończaty, E. cuspidatum: foliis oblongie,

sinuato-deniatis, scabris; całycibus brevissime-pedicella-
tis, deciduisz siliquis appressis, ńgono-ancipitibus, styło

triplo-longioribus.
Łodygi proste lub nieco u spodu pochyłe, łokciowe;

liście podługowate, buchtowano-ząbkowane, od włosów

chropawe; grona proste, poźniey długie; kwiaty prawie
bezszypułkowe; kielichy opadaiące; płatki żółte, o pa-
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znogciu cienkim, od kielicha prawie dłuższym; strąki 4-
Ścienno-obosieczne, od słupka trzy razy dłuższe. Rośnie
na Podola (Bess.).

376. Karvsra, BRA4sSsICA.

1. Kapusta ogrodowa, B. oleracea:głaberrima, glau-
co-pruinosa; foliis subcarnosis: radicalibus łyratis: cau-
linis superioribus cordato-oblongo-lanceolatis, denticułatis.

Zupełnie gładka, modrawo-sniedzista; liście grube: ko-
rzeniowe lirowate: łodygowe górne sercowate, podługo-
wato-lancetowate, ząbkowane. Roślina początkowo z Gre-
cyi, w licznych odmianach w ogrodach się utrzymuie.
dmiany znacźnieysze, są następniące:
'a) Jarmusz, B. o. sabellica. Łodygą prostą, liśćmi

buchtowano-klapowatemi, o klapach wielodzielnych,
odznaczający się.

b) Kapusta właska- albo Sawoyka, B o. bullata v. cri-
spa. Łodyga czyli trzon okrągły; liście młode wgłó-
wkę miękką skupione, poźniey otwarte, nadęte lub

ierzawe; grona wiechowate.
©) Kapusta głowiasta, B. o. capitata. Łodyga okrągła,

krótsza; liście wklęsłe, nie nadęte, w główkę twardą
przed kwitnieniem ułożone. Odmiany ićy są: kapusta
biała, z liśćmi biało-żółtawemi, o głowach okrągłych
lub spłaszczonych, i kapusta czerwona, liśćmi czer-
wono-purpnrowemi, różniąca się.

d) Gałarepa, B. o. Caulorapum. Łodyga uspodu zgru-
biała, kulista. Wraz z odmianami farby czerwonawćy
i białćóy, w ogrodach pospolita.

e) Kalafiory, B. o. Botrytis. Szypułki baldaszkogronów
przed rozkwitnieniem mięsiste, krótkie, skupione. Od-
miana zaś łodygą wyższą, liśćmi długiemi, gałązkami
gron mięsistemi, na których pąki małe są osadzone,

teryzuiąca się, 2. o. HB. asparagoides zwana,
pod nazwiskiem Brokułów iest znaioma.

A) Rzepak zimowy, B. o. oleifera. Korzeń ma drobny,
| „dla nasion jest tylko zasiewany.

8) Rzepak Brukwiowy, B. o. Napus. Różni się korze-
niem wrzęcionowatym, pod wierzchem zgrubiałym.

h) Rzepak letni, B. o. praecox. W przeciągu lata kwia-
ty i nasiona wydaie.

_ 2. Kapusta dzika, B. campestris: foliis: radicalibus
„ała, subcarnosis, głaucescentibus, caułeque inferne

idis: caułinis superioribus oblongis, inciso-dentatis,
ue glaucis, głabris.

Łodyga delikatna, gałęzista; liście: korzeniowe nieco
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grube, modrawe, lirowate, podobnie iak i łodyga u spódu
włosami nastroszone: łodygowe górne podługowate, nacię-
to-ząbkowane, równie iak i gałęzie modrawe, gładkie. Od-
miany znacznieysze tego gatunku: 1. Kolnik, B. c. ołeifera:
korzeniem cienkim, wrzecionowatym i łodygą długą od-
znacza się. 2. Brukiew, B. c. Napobrassica: korzeniem
zgrubiałym, rzepowatym, od poprzedzaiącćy się różni.
Brukwi odmiany są: 1. Brukiew pospolita: korzeń ma biały
lub czerwony; ogonki liści zielone albo granatowe. 2. Bru-
kiew Rutabaga: korzeń ma żółtawy, kulisty.

3. Kapusta Rzepa, B. Rapa: foliis: radicalibus sub-
łyratis, viridibus, setoso-scabris: caulinis summis cor-

dato-łanceolatis, subintegerrimis, glabris; całyce patente.
Korzeń mięsisty, smaku słodkiego, nieco ostrego, kształtu

bardzo- rozmaitego; liście: korzeniowe lirowate, zielone,
szczecinami chropawe: łodygowe górne sercowato-lanceto-
wate, prawie całe, gładkie; grona w wiechy rzadkie uło-
żone; kielich otwarty. Odmiany tego gatunku są: 1. Rze-
pa zwyczayna, B. R. depressą: korzeń przy nasądzie ło-
dygi zgrubiały, kulisto-spłaszczony, pod spodem korzon-
kiem razem zwężonym, długim, zakończony. Korzenie tćy
rośliny, farby są iuż białćy, żółtawćy, czarniawćy lub zie-
lonćy. Odmiana z wielkiemi korzeniami, pod nazwiskiem

Turnepów iest znaioma. 2. Rzepa podłagowata, B. A.
obłonga: korzeniem podługowatym, nie znacznie ku koń-
cowi zwężonym, różni się od poprzedzaiącóy. 3. Rzepa
oleyna, B. KR. ołeifera: korzeń ma cienki, i iedynie dla na-
sion iest zasiewaną. i

4. Kapusta wysmukła, B. elongata: caułe herbaceo,
ramoso, głauco-pruinoso; foliis: radicalibus sinuato-pin-

 natifidis, hispidulis: superioribus glabris, subintegerrimis;
całycibus patulis.

Korzeń dwuletni; łodyga 1-2łokciowa, wzniesiona, ga-
łęzista, Śniedzią modrawą pokryta; liście: korzeniowe bu-
chtowato-pierzasto-dzielne, włoskami u spodu zgrubiałemi
naieżone: górne prawie całe, gładkie; kwiaty groniaste;
skielich żółtawy, gładki, albo niewielą szczecinkami po-
kryty, otwarty; płatki żółte. Rośnie na Podolu (Bess.).

$. Kapusta Rokietta, B. Eruca: caule foliisque łyrato-
pinnatifidis, hirsutiusculis; racemi pedicełlis abbrewiatis,
petalis venosis; siliquae głąbrae rostro lato ancipiti.

Łodyga złokciowa i wyższa, włosami zrzadka pokryta;
Fiście lirowato-pierzasto-dzielne, włosami nieco nastroszo-
ne; gróna o szypułkach krótkich; płatki żyłowate; strąki
owalne albo podługowate, gładkie, dziobem obosiecznym,
prawie długości strąka, zakończone. Rośnie ną Wołyniui
Podolu (Bess.). |
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377. GonczYca, S/wAPts.

1. Gorczyca czarna, S$. nigra: glabriuscuła; foliis: in-
ferioribus lyratis: superioribus lanceolatis; siliquis glabris,
erectis, stylo breviusculo coronatis.

Łodygi łokciowe i wyższe, prawie gładkie; liście: dol-
ne lirowate: górne lancetowate na gałązkach zwisłe; strąki
wzniesione i prawie do szypułki przylegaiące, gładkie, słup-
kiem krótkim zakończone. Roślina początkowie obca, w o-
grodach się utrzymnie. 77. dan. t. 1582.

2. Gorczyca Świrzepa, 8. arvensis: caułe piłoso; foliis
inferioribus lyratis: superioribus oblongis, dentatis, piło-
sis; siliquis erectis, angulatis, torulosis.

Łodyga łokciowa, gałęzista, włosista; liście: dolne pra-
wie lirowate: górne podłagowate, ząbkowane, włosisie;
kwiaty żółte; strąki wielokątne, przewięziste. Rośnie wszę-
dzie na polach. 77. dan. t. 53.

3. Gorczyca biała, S$. alba: caule foliisque lyrato-pin-
natifidis, glabriuscułis; siliquis torosis, hispidis, oligo-
spermis, rostro ancipiti brevioribus.

Łodyga łokciowa i wyższa, gładka lub nieco włosista;
liście lirowato-pierzastodzielne, prawie gładkie; strąki prze-
więziste, włosami naieżone, niewieloziarnowe, od dziobu
obosiecznegu krótsze. Roślina początkowie obca, w ogro-
dach się utrzymuie.

4. Gorczyca wschodnia, S$. orientalis: caułe siliquisque -
erectis, retrorsum hispidis, sub-4gonis, rostro tenui bre-
vioribus; foliis: inferioribus łyratis: superioribus oblon-
gts, incisis.

Łodyga łokciowa, wstecznie-włosista; strąki wzniesione,
wstecznie-włosiste, prawie 4ścienne, dziobem gładkim, od
strąków krótszym, cienkim, zakończone, liście: dolne li-
rowate: górne podłagowate, nącięte. Rośnie na Wołyniui
Podola (Besser.).

378. Dwvnząp, DrpzoTaxis.

1. Dwurząd murowy, D. muralis: caułe subnudo, as-
cendente; retrorsum pilosiuscuło; foliis: radicalibus sub-
łyratis seu abłongis, inciso-dentatis, głabris: caulinie
Paucissimis; rostro siliquae truncato, abbrewiato.

Łodyga głąbikowata, niewielą liśćmi pokryta , wste-
<znie-włosista; liście korzeniowe prawie lirowate albo po-
pigowate, ząbkowane, gładkie; dziob strąka ucięty, krót-

Rośnie na Podolu (Besser.).

z
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KLASSA XVI

JEDNOWIĄZKOWA, MON4DELPHTA.

Rząp TRZYPRĘCIKOWY, ZTRIANDRIA.

379. Bałsamka, Momordica. Kwiaty rozdzielnopłciowe;
kielich nadowocowy Śwrębny; korona Śwrębna; niteczki 3,
u góry połączone; główki pyłkowe'na dwóch pręcikach
parzyste, na iednym poiedyncza; słupek trzywrębny; dy-
nia Skomórkowa, że sprężystością nasiona wyrzuca.

380. Przestęp, Bryonia. Kwiaty oddzielno- lub rozdziel-
no-płciowe; kielich nad-owocowy, Szęby; korona Śdziel-
na; niteczki trzy, u dołu połączone ; główki pyłkowe na
dwóch pręcikach parzyste, na iednym poiedyncza; słupki
3; iagoda Skomórkowa.

,
/Rząbp PIĘCIOPRĘCIKOWY, PENTANDRIA.

381. /glica, Erodium. Kielich Sdzielny; płatków pięć
foremnych; gruczołów miodnikowych 5; pręcików 10:
z których 5 naprzemian płonnych; woreczków 5, iedno-
ziarnowych, w dziob ościsty do góry przedłużonych, spi-
ralnie zwinionych, wewnątrz kosmatych.

382. Dynia, Cucurbita. Kielich 5dzielny; korona dzwon-
kowata; Śwrębna; niteczki trzy, w rurkę zrosłe; główki
pyłkowe dłagie, pogięte, zrosłe; dołek miodnikowy u spodu
kielicha; słupek Śwrębny; znamiona 2klapowe; owoc dyniak
Skomórkowy; nasiona płaskie z brzegiem zgrubiałym.

583. Ogórek, Cucumis: różni się od Dyni, nasion brze-
ostrym. A

384. Ogórkowoy, Sicyos. Kwiaty oddzielnopłciowe; kie-
lich Szęby; korona Śwrębna; niteczki 3, u spodu zrosłe;
główki na dwóch niteczkach parzyste, na iednćy poiedyn-
cza; znamie Swrębne; torebka iednoziarnowa, naieżona.

+

Rząb DziEsięĘcioPRĘCIKOWY, DzcANDRiA.

385. Bodziszek, Geraniam. Kielich Śdzielny; płatków
5, foremnych; gruczołów miodnikowych 5; woreczków 5,
iednoziarnowych z góry ościstych: ości proste nagie.

Rząp WiELoPRĘCIKOWY, POŁYANDRIA.

* Kwiaty  obopłtiowe.

t Kielich podwóyny.

386. Sżaz, Malva. Kielich zewnętrzny Żdzisłkowy; we-
wnętrzny Śwrębny; torebki iednoziarnowe, rzadko 2-3 ziar-
nowe, nieotwieraiące się, w okrąg ułożone.
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387. Lawatera, Lavatera. Kielich zewnętrzny Swrębny,
wewnętrzny 5wrębny; torebki w okrąg ułożone, iednoziar-
nowe.

388. Topołówka, Althaea. Kielich zewnętrzny 6-gdział-
kowy; słupek 8-wielodzielny, torebki iednoziarnowe; w o0-

ułożone.

+t Kielich poiedynczy.

389. Gwiazdkowiec, Sida. Kielich $wrębny; słapek wie-
lowrębny; torebki 1-niewieloziarnowe, w okrąg ułożone.

** Kwiaty rozdzielnopłciowe.

3go. Cis, Taxus. Kwiaty rozdzielnopłciowe; pokry-
wy łuski naprzeciwległe, dachówkowato-ułożone; główki

pyłkowe liczne tarczkowate, nitkami w iedno zrosłe; znamie
zyykowe, iedno; owoc orzech osadnikiem mięsistym

pokryty.
RząD TRZYPRĘCIKOWY,

379. BALSAMKA, MfomoRDiC4. |

1. Balsamka Niecierpek, M. Elaterinm: fołiis cordatis,
obtusis, dentatis, hispidis; fructibus ellipticis, muricato-
echinatis.

Łodygi leżące, bardzo gałęziste, splecione, podobnie,
iak i liście ogonkowate, sercowate, tępe, ząbkowane, wło-
Sisto-szorstkie; kwiaty żółte szypułkowate: owoce elipty-
czne, korniszonom podobne, kolcami naieżone; przy od-

in się od szypułki ściany się Ściskaią i tak nasiona
otoczone dosyć daleko wyrzucają. Rośnie w okoli-

«ach Odessy (Bess.). W ogrodach dosyć pospolita.

380. Paztsręe, BRroNi4.
| 1. Przestęp pospolity, Br. alba: foliis cordatis quin-
quelobo-angulatis, dentatis, utrinque calłoso-asperis; fło-
ribus racemosis: fructibus nigris.

Łodyga wąsami wysoko pnąca się; liście 5-7klapowe,
s€Tcowate, ząbkowane, z obu stron od twardych brodawek
szorstkie; kwiaty groniaste oddzielnopłciowe , żółtawe, cie-

wate; samicze mnieysze; iagody czarne. '/Często
a. individua są tylko samczemi. Rośnie około płotów.

dan. tab. 843. '

Rząb PiĘcioPRĘCIKOWY.

381. IGnica, ERoprvx.

f A+ łglica pospolita, E. cicutarium: caule decumbente,
ue pinnatis, hirsutis; foliolis sessilibus, pinnatifi-



280

dis, inciso-serratis; pedunculis multifłoris; petalis caly-
cem aequantibus vel superantibus.

Łodyga leżąca, równie iak iliście pierzaste, kosmata:

listki bezogonkowe pierzasto-dzielne, nacinano-piłkowate;

szypułki wielokwiatowe; korony purpurowe od kielichów

większe. Rośnie na polach i ogrodach. 77. dan. t. 986.

2. /glica poźna, E. serotinam: caule kerbaceo ramo-

sissimo; foliis ternato-tripartitis acutis, inciso-serratis;

lobo medio pinnatifido, lateralibus divaricatisz peduncu-

lis multiflorisz całyce longe aristato; radice perenni.

Łodyga zielna, bardzo gałęzista; liście troisto-trzy-

dzielne: podziałka Środkowa pierzasto-dzielna: boczne roz-

| warte; szypułki wielokwiatowe; kielich długo-ościsty; ko-

rzeń trwały. Rośnie na Podolu (Bess.).

382. DrNia, CvcvRBiTu.

1. Dynia Tykwa, C. aurantia: foliis cordatis, profunde

Slobis, argute denticulatis, scabris; fructibus głobosis,

laevibus.
Łodygi leżące lub pnące się; liście sercowate, głęboko

 Sklapowe, ostro ząbkowane, chropowate; owoce pomarań-

czowe, kuliste równe. Oyczyzna niewiadoma; w ogrodach

pospolicie się utrzymuie.
a. Dynia iaykowała, C. ovifera: foliis cordatis, an-

gułatoa denticulatis, macułatis pubescentibus;

fructibus obowałis, longitudinaliter vittato-lineatis.

Liście sercowate, kątowato-Sklapowe, ząbkowane, pla-

'miste, omszone; owoce przewrotnie-iaiowate, wdłaż biało-

smugowane. Roślina obcadla piękności owoców w ogrodach

się utrzymuie.
3. Dynia zwyczayna, €. Pepo: foliis cordatis obtusis

Ślobis, denticulatis, asperis; fructibus subrotundis ob-

Liście sercowate, tępe, Śklapowe ząbkowane, szorstkie;

owoce okrągławe lub podłagowate, bezżebrowe. Odmiany

ićy gładkie większe lub mnieysze, brodawkami pokryte, ia-

ko i z wydałnościami dziesięcia na wierzchu, mitrą pospo'

licie zwane: w ogrodach pod nazwiskiem Dyń się utrzy”

mnią. e s

* Dynia Harbuz, C. Melopepo: foliis cordatis sub-

cucułłatis, obtusis, subólobis denticułatis; Jructibus de-

presso-umbonatis , sułcatis, margine tumidis.

Liście sercowate, prawie trąbkowate, tępe, Sklapowe;

ząbkowane; owoce  spłaszczono-pępowate, żebrowate;

z brzegiem zgrubiałym. W, Litwie pod nazwiskiem „frbuza,

Harbuza, w ogrodach pospolita.
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5. Dynia Kawon, €. Citrullas: foliis 3-5partitis, sub-
tus asperis; laciniis sinualo-pinnatifidis, obiusis; fru-
chibus ellipticis, łaevibus.

Liście 3-5dzielne, pod spodem szorstkie; podziałki
buchtowato-pierzastodzielne, tępe; owoce eliptyczne, bez-
ebrowe, ciemno zielone lub żółto pręgowane, z mięsem

żółtćm lub czerwonćm. Roślina ze wschodu. W Litwie na
inspektach utrzymywać się musi; na gruncie zaś ciepłego i
długiego lata potrzebuie, aby owoce dorosły i należycie
doźrzały.

383. Ocónzk, Cvcowts.
1. Ogórel: Melon, C. Melo: foliis gubcordatis, indi-

włsis, sinuato-denticulatis, hispidis; fructibus torułosis,
pibus. £
Liście u spodu nieco wklęsłe, kątowate, o kątach tępych,

buchtowano-ząbkowane ; włosami tęgiemi naieżone; owoce
guzowate, żebrowate, lub równe, wewnątrz białawe, żółte
lub pomarańczowe. Roślina początkowo z Indyi. W odmia-
nach licznych w ogrodach na inspektach utrzymnie się.

2. Melon brzoskwiniowy, C. deliciosus: owotami iaiowa-
to-okrągłemi nieco omszonemi odznacza się. Mięsa ma mniey
nierównie: lecz skórka zewnętrzna bardzo iest cienka. Pod
nazwiskiem Melonów wcześnych, często się w ogrodach utrzy-
muie gatunek C. Dudaim zwany, z owocami prawie ku-
istemi, wielkości iabłek sporych, koloru pomarańczowego.

3. Ogórek zwyczayny, C. sativus: foliis basi subtrun=
cato-cordata, quinquangularibuś, inaequaliter dentatis,
irsutiuscudis; fructibus obłongis, werrucułoso-asperis.
Liście u spodu jakby ncięte, Skalne, nierównoząbkowa-ne, szorstko-włosiste; owoce podługowate, brodawkowato-szorstkie lub gładkie, białe lab zielone, wielkości bardzoTozmaiićy. Roślina z Indyy wschodnich, w odmianach roz-maityci w ogrodach się utrzymuje. Naymnieysze brodaw-

kowale trockiemi się nazywają; większe rzadziey brodaw-
ate holenderskiemi; wielkie, długie, prawie gładkie, zielo-

ne lnb białe, o skórze grubey, rozmaicie mianowane, sąW ogrodach bardzo częste.

384. OcónkowoY, Sicrox.

Ogórkowoy kątowaty, $. angulata: foliis cordatis, an-Sulatis, denticułatis, hiepidia. Ą
gidelikatne, pnące się, szorstkie, na kolankach nie-

co kosmate , wąsami międzylistnemi, gałęzistemi opatrzone;
liście aercowate, kątowate, ząbkowace , z obu stron włosisto-

„ ouKlez Kwiaty drobne, białawe; owoc włosami lęgiemiMaieżony, Rośnie około wsi na Wołynia (Bess.).
36
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Rząb DziEsiĘciOPRĘCIKOWY.

385. Bopziszek, Gzna4wiux.

* Szypułki «kwiatowe.

1. Bodziszek czerwony, G. sanguineum: caule erecto,

ramoso, ramis hirsutis; foliis 5partitis: laciniis angustis,

3fidis; pedunculis elongatis.
Łodyga wzniesiona, gałęzista: gałęzie kosmate; liście

okrągłe, Śdzielne: podziałki Śwrębne wązkie; szypułki od

liści kilkakrotnie dłuższe; korona blisko cala średnicy, czer-

wona; płatki wycięte. Łodyga mianowicie w iesieni czer-

woną się staie, skąd nazwisko. Rośnie w borach i na miey-

scach suchych. Fł. dan. t. 1103.

** Trwałe; szypułki skwiatowe.

2.Bodziszek brunatno-czerwony, G. phaenm: caule e-

recto, hirto; foliis subpeltato-palmatis, ólobis: summis

subsessilibus: lobis trifidis, inciso-dentatis; pedunculis

subpaniculaiis; fructibus transverse plicatis.

Łodyga wzniesiona, tłokciowa i wyższa, kosmata; liście

dolne ogonkowate, Śklapowe, dłoniasto podzielone, klapy
u spodu zbliżone tak, że się tarczowatemi bydź zdaią: kla-

pyŚwrębne nacięto ząbkowane; liście górne bezogonko-

we; szypułki niby wiechę składają; korony ciemno czer-

wone, uspodu nieco włosiste; kielicha działki ostrzem za-

kończone; nasiona poprzecznie pomarszczone. Rośnie w za-

roślach na Wołynia i Podolu (Bess.). F/or. dan. tab. 987.

3. Hłodziszek leśny, G. sylvaticum: caułe tereti, infer-

ne glabro; foliis subpełtatis, 5-zfidis: łaciniis acutis, in=

* €iso-serratis; pedunculis corymbosis, całycibusque villosis;

etalis subemarginatis.
Łodyga obła, u doła gładka, baldaszkowato-podzielona;

liście prawie tarczowałe, 5-7wrębne, spody zbliżone: po-

działki ostre nacięto-piłkowane; koronydzw onkowato-uło-

żone, Światło-ficletowez płatki wycięte; kielichy kończale,

równie iak szypułki włosiste. Rośnie wszędzie wlasach.

Engi. bot. tab. 421. ;
4. Bodziszek błękitny, G. pratense: caułe erecto, in-

cano-tomentoso; foliis subpeliatis, mułtipartitis, villosis:

łaciniis acutis pinnatifido-incisis; peduncułis subcorymóo-

sis; petalis integris; filamentis basi diłatatis.

Łodyga niedzielna, kutnerowato-siwa; liście prawie tar-

* czowate, 0 spodach zbliżonych,  wielodzielne, kosmate:

podziałki ostre, pierzasto-dzielno-nacięte; szypułki u góry

wiechowale; kielichy kończate, poźcićy zwisłe; korony

płaskie, błękitne: płatki zaokrąglone. Rośnie na łąkach >

w zaroślach suchych. F/. dan, t. +24.
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_5. Bodziszek wzgórkowy, G. collinum: caule diffuso,

ramoso, superne canescente; foliis peltatis 5-3partitis,

subtus appresse-pilosis: laciniis trifidis incisisz peduncu-

lis elongatis, glanduloso-viscosis.

' Łodygi rozpierzchło-gałęziste, u góry popielate; liście

tarczowate, 5-7dzielne, pod spodem przyległo-ułosiste :

podziałki dzielne, nacięte; szypułki długie, gruczołko wato-

kleiste, płatki od kielicha dłuższe, u spodu brodate, pur-

purowo-błękitne. Rośnie na Ukrainie i Podolu (Bess.).

6. Bodziszek błotny, G. palustre: caule erecto, angu-

lato, retrorsum hirsutiuscuło; foliis pałmatis , śfidis: ła-

ciniis 3-fido-incisis; pedunculis elongatis, głabriusculis,

demum reflexis. ?

Łodyga łokciowa, wzniesiona, kątowata, rozłożysto-

gałęzista, wsteczno-włosista; liście wszystkie ogonkowate,

dłoniaste lub $wrębne: działki ostre, 3wrębnonacięte; szy- -

pułki dłagie, prawie gładkie, .poźniey rozłożyste; płatki

od kielichów dwa razy dłuższe, podługowate, purpurowe;

owocę nieco kosmate. Rośnie w zaroślach wilgotnych. Ff.

dan. tab. 596.
1. Bodziszek nerkowaty, G. pyrenaicum: caułe erecto,

ramoso, willoso; foliis reniformibus, 5-jłobis: łobis ob-

łongis, obtusis, Sfidis, łaciniis Sdentatis; petalisemargi-

nalis; fructibus głabriusculis.

Łodygi wzniesione, gałęziste, włosiste; liście nerkowate,

5-gklapowe: klapy podługowate, tępe, Jwrębne: podziałki

Szębez płatki wycięte lub awrębne, blado-purpurowe; o-

woce, kielichy i szypułki prawie gładkie. Rośnie na Podolu.

(Bess.). W Litwie zdaie się bydź z ogrodów rozsiany G.

Flor. dan. tab. 679.

po

*%% Roczne; szypułki akwiatowe.

i 8. Bodziszek miękki, G. molle: caułe diffuse-ramoso,

foliis reniformibus, 9-Jlobis willosis: lobis Sfidis crenatis;
pedunculis subdeclinatis;  petalis subbifidis calycem

muticum aequantibus; fructibus glabris, corrugałiś.

| Łodyga cienka, iłokciowa, rozpierzchło-gałęzista, wło-

skami paięczasto-pokryta; liście nerkowate, g-7klapowe,

: klapy Śwrębne, karbowane; szypułki nieco po-

chyłe; płatki dwuwrębne, różowe lub światło fioletowe,
od kielicha bezostnego nieco dłuższe; owoce gładkie, po-

one. Rośnie w ogrodachi na groblach.

| g. Bodziszek drobny, G. pusillam: eaułe prostrato,

4 ; foliis subseptemlobis, Sfidis; petalis e-

marginatis, calycem muticum aequantibus; floribus sub-

Pentandris; fructibuspubescentibus.
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Łodyga rozesłana, rozpierzchło-gałęzista; liście 5-7klapowe: klapy Śwrębne; płatki wycięte, blado-fioletowe,długości kielicha bezostnego; pręcików 5 giówkami opa-trzonych, 5 zaś nayczęściey płonnych; owoce omszone.Rośnie w ogrodach.
10. Bodziszek okrągłoliści, G. rotundifoliam: caułeprostrato, difuse-ramoso; foliis: radicalibus arbicułatis,mudęiłobis: caulinis basi truncatis > Śfdis, dentatisz pe-talis integris, całycem aristatum excedentibus; semini-bus reticułato-punctatis.
Łodyga leżąca, rozpierzchło-gałęzista; liście: korze-niowe okrągłe, wieloklapowe: łodygowe u spodu ucięte,Śwrębne, ząbkowane; płatki Światło-fioletowe, całe, odkielicha ościstego nieco dłuższe; nasiona gładkie, siatko-wato-kropkowane; nasiennik omszony. ośnie na polach

uprawnych.
t1. Bodziszek wielkokielichowy, G. columbinum: catułe

di/juse-ramoso,głabriuscuło ; foliis palmato-Spartitis: la-
ciniis dineari-łanceolatis, pinnalifidisz petalis emarginaiis,
łońgitudine całycis aristati; fructibus głabris.

Łodyga prawie gładka, rozpierzchło-gałęzista; liściedłoriasto-Śdzielne: podziałki równowązko-lancetowate, pie-rzasto-dzielne; płatki różowe, wycięte, długości kielichaościstego, gładkiego, o działkach szerokich; owocegładkie. Rośnie na łąkach i w zaroślach. 7 dan. t. 1222.
12. Bodziszek wązkoliści, G. dissectum: caułe diffuse-

ramoso, wiłloso; foliis pałmato-Śpartitis: laciniis linea-
ribus, diwaricatis, 3fidisz petałis emarginałis, całycem
aristatum subaequantibus; fructibus willodis,

ygi rozpierzchło-gałęziste, kosmate; liście prawie
okrągłe, Śdzielne; podziałki wązkie, rozłożyste, wrębne;
płatki purpurowe, wycięte, kielichowi ościstemu, włosi-
siema, wyrównywaiące; owoce kosmate. Rośnie na polach
i okoła płotów. Flor. dan. t. 936.

13. Bodziszek czeski, G. bohemicum: caułe ramoso ;
dupłiciter villoso; foliis $lobis: lobis cuneato-ovalis, in-

| eiso-dentatif; petalis emarginatis, całycem longe arista-
tum aequaniibus; fructibus hirsutis.

Łodyga gałęzista, pomiędzy miększemi włosami dro-
bnieyszemi pokryta; liście Śklapowe: klapy klinowato-ia-
jowate, mnacięto-ząbkowane; płatki wycięte, kielichowi
długoościstemu równe; owoce szorstko-włosiste. Rośnie
na Podolu (Bess.). £

14. Bodziszek śmierdzący, G. Roberlianam: caułe e-
'recto, ramoso, piłoso; foliis ternatis, quinatisque, Jfido-
pinnatifidis; pedunculis panicułatis; pełałis całycem de-
cagonum superantibus; fructibus rugułosis.

*
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Łodyga gałęzista, łokciowa, wzniesiona, włosista; li-
ście poźniey czerwienieiące, troiste lub Ślistkowe: listki
Śwrębne, pierzasto-dzielne, włosiste; szypułki wiechowa-
te; platki czerwone, od kielicha 1okątowego dłuższe; 0-
woce pomarszczone. Rośnie na mieyscach cienistych. Wo-
nia mocna, odraźliwa. Fl. dan. t. 694.

Rząp WIELOPRĘCIKOWY.

386. SŚLAz, MaALvA.

1. Słaz łeśny, M. Sylvestris: caułe erecto; pedunculis
aggregatis, subcorymbosis, petiolisque piłosis; foliis 5-3-
łobis, acutiusculis, dentatis; petiolis peduncułos supe-
rantibus. :

Łodyga ałokciowa, kosmata; szypułki skupione, ró-
wnie iak i ogonki włosiste; liście górne głębiey Sklapo-
we, dolne mniey głęboko wrębne, 7klapowe: klapy dol-
nych tępsze, górne ostre; szypułki od ogonków królsze;
korony błado-parpurowe, trzema rysaimi ciemnieyszemi 0-
znaczone. Rośnie wzaroślach. F/. dań. t. 1223.

2. Słaz ołrągłoliści, M. rotundifolia: caułe prostrato;
foliis suborbicułatis, obtuse lobatis, crenatis, labris ;
pedunculis fructibus declinatis, petiolisque pubescentibus;
corollis calyce duplo-maioribus.

Łodyga gałęzista, kątowata, rozesłana; liście okrągła-
we, tępo czyli nieznacznie 5klapowe, karbowane, gładkie;
szypułki owocami pochyłe, równie iak i ogonki nieco ko-
smate; płatki czerwonawe, odkielicha dwa razy dłuższe.
Rośnie wszędzie. Fl. dan. t. j2:. Odmiana 0 płatkach
ledwo długości kielicha, o liściach prawie okrągłych, M,
pusilla Smith, borealis Łiebl, często się postrzega.

8. Slaz kędzierzawy, M. crispa: caułe erecto; foliis
profunde cordatis, subpeltatis, jlobis, undułato-crispis ;
pedunculis aggregatis, axillaribus, petiolo-brevioribus.

Łodyga niekiedy 3łokciowa, wzniesiona; liście głębo-
sercowate, prawie okrągłe, 5-7klapowe, falisto-kędzie-

rzawe, prawie gładkie; szypułki międzylistne, skupione,
od ogonka krótsze; kwiaty międzylistne, białe. Roślina
obca, w ogrodach sama się zasiewa.

; 4. Slaz dłoniasty, M. Alcea: caułe erzcto; foliis infe-
rioribus angulatis, superioribus Spartitis, głabriusculis;
laciniis lanceołato-cuneatis, incisisz ramis całycibusque
stellato-pubescentibus; involucri foliolis obtusis.

yga wzniesiona, ałokciowa, mało-gałęzista, tęga;
dolne kątowate, górne 3-Śdzielne, prawie gładkie;

pod i klinowato-nacięte, lub pierzasto-dzielne; gałęzie
i kielichy kupkowato-włosiste; kielicha zewnętrznego działki



286

tępe; płatki światło-różowe, wycięte. Rośnie w zaroślach
i na miedzach.

5. Słaz wonny, M. moschata: caułe erecto, ramisque
scabris; fołiis radicalibus reniformibus, lobatis, crena-

tis; caulinis Spartilis: laciniis pinnatifidis; involucri pe-
tiolis łineari-lanceolatis, acutisz całycibus stellato-pube-
scentibus. y

Łodyga łokciowa iwyższa, wzniesiona, równie iak ga-
łęzie od włosów rzadkich, na brodawce osadzonych, cliro-
pawa; liście dolne nerkowate, klapowate, karbowane, ło-
dygowe, prawie do ogonka 5-5dzielne: podziałki pierza-
sto-dzielne; kielicha zewnętrznego działki równowązko-
lancetowate, ostre; kielichy gwiazdkowato-kosmate, krop-
kowane; kwiaty czerwonawe lub białe, zapach myszki

wydają. Rośnie w zaroślach ilasach suchych. Fłor. dan.
t. 905.

387. LawAaTERA, LArATERA.

1. Ławatera kutnerowata, |. tharingiaca: caułefoliis-

que tomentosis: inferioribus angulatis, superioribus 3lo-
bis: lobo medio longiori, obtuso; pedunculis axillaribus
solitariis, petiolos superantiibus; petalis obcordatis. -

Łodyga 1głokciowa, równie iak i liście kutnerowała;

liście dolne Śklapowe, górne Sklapowe: klapa środkowa
dłuższa, tępa; szypułki poiedyncze, międzylistne, od o-
gonków dłuższe; płatki wycięte,  Światło-fioletowez owo-
ców nayczęściey 14. Rośnie na Wołyniu i Podolu. Jacqu.
Fl. austr. t. 311. -

588. ToroLówka, dzruaza.

1. Topołówka lekarska, A. officinalis: caułe erecto f0-
liisque subcordato-ovatis, subangułatis, inaegualiter den-
tatis; wirinque incano-tomenfosis; peduncułis axillari-

bus, abbreviatis, superioribus sub3fioris.
Łodyga ałokciowa, wzniesiona, tępa, kutnerowato-

biaława; liście nieco sercowato-iaiowate, kątowate, nieró-
wno-ząbkowane, z obu stron miękko-kutnerowate; kwiaty
blado- czerwone,  krótko-szypułkowe, pomiędzy liśćmi
górnemi po 3-4 osadzone. Rośnie na Wołynia i Podolu
(Besser.). ;

2. Topołówka konopioliścia, A. cannabina: caułe ełato;

| ramie diffusis, foliisque dentatis, stellato-tomentosis: in-

ferioribus palmato-digitatis, superioribus Spartitis: laci-

ńiis angułatis intermedia longissima; pedunculis ełonga-

tis, aubracemosis. 4 ł 2

Łodyga Słokciowa, wzniesiona; gałęzie rozpierzchłe,

od włosów gwiazdkowatych, równie iak i liście popielate;
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liście dolne dłoniasto-palczaste, Sklapowe, górne Ździel-
ne: podziałki wązkie: Średnia naydłuższa; szypułki mię-
dzylistne, od liści "górnych dłuższe, na dwoie lub troie
podzielone; kwiaty różowe; płatki karbowane. Rośnie na
Podolu (Bess.).

3. Topołówka błada, A. pallida: caule erecto, pube

stellata hirsuta; foliis cordato-subrotundis, obsołete 'tri-

łobis, dentatis, villosis; pedunculis abbreviatis, inxo-

lucrisque hirsutissimis; petalis bilobis.

Łodyga 3łokciowa, wzniesiona, włosami gwiazdkowa-

temi nastroszona; liście sercowato-okrągławe, nie wyra-

źnie Żklapowe, ząbkowane, kosniate; szypułki krótkie;

kielichy zewnętrzne szorstko-włosiste; płatki blado-różo-

we, zklapowe. Rośnie na Podolu (Bess.).

4. Topołówka różowa, A. rosea: canłe ełato, hirsutoz

foliis cordatis, 5-3 angułlaribus, crenatis, rugosis, hir—

sutiusculis; pedunculis abbreviatis; involucris całycibus-

que_villosissimis.

Łodyga ń4łokciowa i wyższa, gałęzista, szorstko-ko-

smata; liście sercowate, 5-7kątne, pomarszczone, karbo-

wane, nieco szorstko-włosiste; szypułki krótkie; kielichy

zewnętrzne i wewnętrzne gęsto-kosmate; kwiaty cieliste,

różowe, ciemno-fioletowe i t. d-, poiedyncze lub pełne.

Roślina z kraiów ciepleyszych. W ogrodach pod nazwi-

skiem Malwy, a po wsiach Róży zielnćy, znaioma.

5. Topołówka figowoliścia, A. ficifolia: caule elato,

foliisque jlobo-palmatis, rugosis, hirsutis: lobis oblon-

gis, obtusis, crenatis; pedunculis abbreviatisz involucris

całycibusque villosissimis. Ę

|. Łodyga wysoka, szorstko-kosmata; liście dłoniasto-7—

klapowe, pomarszczone, szorstko-włosiste; klapy podłu-
gowate,tępe,karbowane; szypułki krótkie; kielichy we-.

wnętrzne i zewnętrzne bardzo kosmate; kwiaty żółtawe.
Rośnie na Podolu (Bess.).

389. Gwiazbkowizc, S104.

1. Gwiazdkowiec dwurogi, S$. Abutilon: herbacea; fo-

Mis cordato-subrotundis, acuminatis, dentatis, pubescen-

| tibus; fructibus truncatis, divaricato biaristatis.

Łodyga zielna, 1-ałokciowa, gałęzista; liście sercowa-

to-okrągławe, kończate, ząbkowane, miękkiemi małemi

włosami pokryte; kwiaty żółte; szypułki wielodzielne; to-

rebki ucięte, dwiema ośŚciami osadzone, 2-Sziarnowe. Ro-
Śnie na Podolu (Bess.).
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3go. Cis, Taavs,

1. Cis pospolity, T. baccata: Jfoliis distichis, approxi-matis, linearibus, płanis; fructibus głobosis.
Drzewo 15-20łokciowe, zawsze zielone, 0 drzewieczerwonawćm, twardóm, korze mocnćy; liście ciemno-zie-

lone, równowązkie, ostre, płaskie, dwurzędowe, zbliżone;kwiaty międzylistne, bezogonkowe, mało widoczne; owocorzech do ziarna grocha podobny, naprzód w miseczcebłonkowatćy zamknięty, która sięł poźniey mięsistą, soczy-
słą, czerwoną słaie. Rośnie w lasach preńskich nad Nie-muem (X. Jundziłł) i na Żmuydzi około Rosień i Szwekszó.
Flor. dan. t. 1240. ; ”

żę KLASSA-XVIL

A, DwuwIiązkowa, DIr4DELPHTA.

Rząp SzzEściorRĘcikowY, HzxuNpkRre.

3g1i. Dymnica, Fumaria. Kielich mały, dwudziałko-wy; korona ze czterech płatków złożona, zieiąca, n spo-
du garbała lub ostrogowata; niteczki dwie szeroki?, ka-żda o trzech główkach pyłkowych; strączek nieotwieraiący
się, iednoziarnowy. ;

, 39a. Kokorycz, Corydalis. Kielich 0; strąk dwuła-
szczynkowy, wieloziarnowy; reszta charakterów iak w ro-
dzaiu poprzedzającym.

Rząn OświorRĘCIKOWY, OcraxwvRia.

393. Mlecznica, Polygala. Kielich Śdziałkowy, trwały;
listki dwa szersze, naprzód się farbuiące, poźniey ziele-
nieiące, i powiększone w kształcie skrzydełek torebkę o0-
beymnią; korona rurkowata, brzeg Śwrębny: dwie górne
klapy żagielek, dolna zaś grzebieniasta, ośm pręcików po-
łączonych zawieraiąca, łódkę naśladuie; torebka prze-
wrotno-sercowata, akomórkowa, komórki iednoziarnowe.

Rząb DziEsięciornęctkowy, Dzcuspara.
* Łupiny (-Sziarnowe; pręciki w iednę wiązkę połączone.

594. FFilżyna, Ononis. Kielich Śdzielny, podziałki
równowązkie; żagielek strychowany; łupina beztrzonkowa,
nabrzmiała.

„95. Przelot, Anthyllis. Kielich pękaty,krótko-Szęby ;
Łagi odreszty płatków dwarazy większy; łupina wkie-

a
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licha dwa razy obszernieyszym zamkniona i z nim opa-
daiąca.

** Łupiny 1-3ziarnowe; pręciki we dwie wiązki zrosłe.

396. Sparcetta, Onobrychis.- Kielich 5wrębny, trwały;
skrzydełka krótkie; łupina spłaszczona 1-2ziarnowa, naie-
Żona lub szorsiko-włosista.

397. Mełiłot, Melilotus. Kwiaty groniaste; kielich 0-
padaiący; łupina 1-2ziarnowa, dwułuszczynkowa, od kie-
licha większa.

398. Koniczyna, Trifolium. Kwiaty główkowato-knli-
ste; korona trwała; łupina 1-3ziarnowa, kielichem i ko-
roną okryta, nieotwieraiąca się.

*%%e Łupiny wieloziarnowe; pręciki w iednę wiązkę żrosłe:

3g9. Janowiec, Genista. Kielich awargowy, 4 (warga
górna dwu, dolna Szęba); łódka poźnieynadół pochyła.

„400. Scezodrzenica, Cytisus. Kielich 2wargowy, zęby
dolne zełknięte: tak, że Ż ukaznie się. dit

401. JFilczyn, Lupinus. Kielich awargowy; główek
pyłkowych, okrągłych z niteczkami dłuższemi 5, pięć
krótszych podłagowatych; łupina skórkowata.

***% Lupiny wieloziarnowe; pręciki dwuwiązkowe.

+ Łupiny +komórkowe. |

402. Miesznik, Colutea. Kielich 5zęby; żagielek uspo=
da dwiema nabrzmiałościami opatrzony; słupek na końcu
haczysto-zagięły, pod spodem kosmaty, gruczołkowaty;
łupina trzonkowata, błonkowata, nadęta.

403. Robinia, Robinia. Kielich 4wrębny; podziałka
górna wycięta; łupina spłaszczona. ;

404. Fasoła, Phaseolns. Kielich niekiedy przysadkami
opatrzony; łódka z częściami płciowemi szrubowato-skręco
na; łaupina spłaszczona. : ś

405. Groch; Pisum. Kielich Szęby: zęby: górne krót-
sze; żagielek obszerny; słupek tróykątny, omszony, z góry
rynienkowaty; łupina podługowata. ”

406. JVołowik, Orobus. Kielich Szęby; zęby górne
krótsze, głębsze; słupek na końcu okrągły, z góry om-
szony; łupina wązka; liście bez wąsów.

407. Groszeł, Lathyrus. Kielich 5wrębny; zęby dwa
górne krótsze; słupek na końcu rozszerzony; łupina lan-
celowata; liście wąsate. i

408. JVyka, Vicia. Kielich Śwrębny; słopek pod
wierzchem poprzecznie brodaty (rzadko gładki); liście
wąsate.

31



  

ago
409. Soczewka, Ervum. Kielich Śdzieluy, koronie pra-

wie równy; słupek cienki; znamie główkowate; łupina
spłaszczona, 2-4ziarnowa.

410. Hutwica, Galega. Kielich o pięcia zębach szy-
dłowatych, równych; łupina ukośnie porysowana.

411. Komonica, Lotus. Kielich zwargowy, ż; skrzy-
dełka zbliżone; łupina okrągła lub spłaszczona.

41a. Pięćłist, Pentaphyllum. Kielich dzwonkowaty, o
zębach szczecinowatych; znamie haczyste; łupina okrągła,
długa.

EJ Lucerna, Medicago. Kielich 5zęby, równy; łódka
naprzód zamkniona, z którćy, przy otwarciu się poźniey
części płciowe ze sprężystością do żŻegielka się zbliżaią;
łupina sierzpowata lub ślimakowato-zwiniona, 2-2-% lub
wieloziarnowa.

SE Łupiny akomórkowe.

414. Traganek, Astragalus. Łupina akomórkowa; szew
dolny do środka zagłębiony i przegrodę stanowiący.

***6R Łupiny przewięziste, członkowate.

415. Siekiernica, Hedysarum. Kielich dzielny; łódka
poprzecznie tępa; łupina członkowata: członki spłaszczone,
po brzegach zaokrąglone. h

416. Cieciorka, Coronilla. Kielich 5zęby: zęby górne
połączone; łupiaa okrągła, przewięzista; członki podłu-
gowate.

Rząb SzEŚCIOPRĘCIKOWY.

5ga. Drunica, Fow4RIA.

1. Dymnica lekarska, F. officinalis: caułe erecto, dif-
fuse-ramoso; fołiis decompositis, głaucis>foliolis lineari-
łanceołatis, apice diłatatis, incisis; racemo laxiusculo.

Łodyga wzniesiona, rozpierzchło-gałęzisia, modrawa;
iście dwa razy złożone, modrawe: listki równowązko-lan-
cetowate, u góry rozszerzone, nacięte; grono wolne; ko-
rony purpurowe, z wierzchem ciemnym; łupiny okrągła-
we, z góry wgniecione, nerkowałe, Rośnie na mieyscach
'uprawnych. 74. dan. t. 940.

2. Dymnica kłosowa, F. spicata: caułe erecto; foliis
decompositis, głaucis: laciniis lineari-subulatis, confer-
tis; racemis spicatis; fructibus compressis owalibus lae-
wibus.

Łodyga delikatna, wzniesiona, iłokciowa; liście dwa
razy złożone, modre: podziałki równowązko-szydłowale,
skupione; kwiaty czerwone , z wierzchołkiem ciemno-pur-
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purowym, w kłosy gęste, iaiowate ułożone; owoce owal-
ne, spłaszczone, równe. bośnie na Wołyniu i Podolu
(Bess,).

392. KokonYcz, Conrp4Lts.

1. Kokorycz Marszalła, €. Marschalliana: caułe erecto;
foliis aternatis: foliolis oblongis uirinque attenuatis,
sublobatis; racemo terminali; braeteis ovalibus,pedun-
cułos aequaniibus; calcare corołlae sub-incurvo obtuso.

Łodyga jłokciowa i wyższa, wzniesiona; liście dwa
razy twoiste: listki podługowate, niegłęboko  nacięte,
z obu stron zwężone; kwiaty żółte, w grona wierzchoł-
kowe ułożone; przysadki owalne, szypułkóm równe; o-
stroga korony nieco zakrzywiona, tępa. Rośniena Podolu
(Bess. ). ;

2. Kokorycz bułwowy, €. tuberosa: caule erecto, basi
nudo; fołiis biternatis: foliolis cuneatis, inciso-multifi-
dis; bracteis oblongis, integerrimis, peduncuło łongiorić
bus; radice cava.

Łodyga wzniesiona, iłokciowa, u spodu naga; liście
dwa razy troiste: "listki klinowate, nacięto-wielodzielne;
kwiaty purpurowe, groniaste; przysadki kwiatowe podła-
gowate, zupełnie całe, od szypułki dłuższe; korzeń o-
krągły, czczy, naokoło próżności żółiego koloru i smaku
gorzkiego. Rośnie w zaroślach. -Fł. dan. t. 605. C. buł-
bosa Pers *

3. Kokorycz cebułowy, 0. bulbosa: caułe simplici, basi
squamigero; foliis sternatis: foliolis bracteisque peduncu-
ło łongioribus, cuneatis, inciso-digitatis; radice solida.

Łodyga złokciowa, poiedyncza, u spodu pochwą oto-
czona; liście dwa razy troiste: listki klinowate, Śwrębne;
przysadki kwiatowe klinowate, dłoniasto-nacięte; korzeń
pełny, wewnątrz iednofarbny, okrągły, powłokami po-
kryty, ze spoda tylko korzenie wypuszczaiący: tak, że do
cebuli iest podobny. Rośnie w zaroślach. Flor. dan. t.
*224. Odmiany: z przysadkami tylko karbowanemi (C. in-
termedia); z przysadkami całemi, iaiowatemi (€. fabacea.)
FL dan, t. 13594., czasem się postrzegaią.

593. Mreczsica, PozrcAŁa.

1. Mlecznica większa, P. major: caule subelato; fo-
łiis omnibus lanceolatis, acutis; floribus racemosis; alis
całycis obłongis, trinerviis, demum patentibus, corollam
subaequantibus, capsula stipitellata łongioribus.

Łodyga złokciowa, wzniesiona; liście wszystkie lance-
towale, ostre; kwiaty purpurowe, groniaste; skrzydełka
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podłagowate, trzynerwowe, poźuiey ołwarte, koronie ró-
wne, a od torebki u spodu w trzonek zwężoney, dłuższe.
Rośnie na Podolu (Bess.). Jacqu. Flor. austr. t. 443.

2. Mlecznicą średnia, P. comosa: cąułe erecto; foliis
infimis sparsis, obowałtis; bracteis ante anthesin flore

łongieribusz alis całycis ellipticis, corallam capsulaimque
breviorem, łatitudine aequantibus.

Łodyga blizko iłokciowa, wzniesiona, u góry niekiedy
gałęzista; liście dolne małe, rozrzucone, przewrotno-iaio-
wate: łodygowe równowązko-lancetowate; kwiaty groniaste,
fioletawe; grona u góry zbite, przysadkami od kwiatów
dłuższemi opatrzone; skrzydełka eliptyczne, koronie ró-
wne a torebce krótszćy szzrokością wyrównywaiące.  Ro-
Śnie-ua mieyscach suchych. Schłuźr Handb. t. 194.

3. Mlecznica pospolita, P. vulgaris: caułe erectiuscu-
« ło; fołiżs sparsis, lanceolatis; alis całycts ellipticis, ob-
-tusis, corollam aequantibus , capsuła łatioribus longiori-
busque. :

Łodygi 5-4calowe, u spodu nieco pochyłe, daley
wzniesione, licznie z iednego korzenia wychodzą; liście
dolne lancetowate, górne dłuższe; kwiaty Świalło-błękitne,

(w grona rzadkie ułożone; skrzydełka owalne, tępe, ko-
-ronie równe, od torebki zaś szersze i dłuższe; torebka
przewrołno-iaiowata, nieco wycięta. Rośnie w borach i
(i mieyscach suchych. Flor. dan. t. 5:6. P. Faillantii

55.
© Modkaica gorzka, P. amara: foliis radicalibus ob-

ovałis, obiusissimis; alis całycis corolłam subaequanti-
bus, demum capsuła suborbicułata brevioribus.

Łodyżki Zcalawe, u spodu pochyłe; liście korzeniowe
przewrotno-iaiowate, tępe: łodygowe lancetowałe; kwiaty
błękitne, w gronka ułożone; skrzydełka kielicha koronie
„prawie równe; poźniey od torebki okrągławóy krótsze.

ośnie wszędzie na łąkach. Zar. dan. t. t169. Od-
miana z liśćmi łodygowemi lancetowatemi, „u góry szer-
szemi, zaokrąglonemi; kwiatami drobnieyszemi: o skrzy-
dełkach nieco od korony dłuższych; często się postrzega.

Rząb DzizsiĘCiIOPRĘCIKOWY,

| 594. Wsiiżysa, Ovoxis.

1. H'iltynaciernista, O.spinosa: suffruticosa, wiłłoso-

subylutinosa, spinosa v. inermis; foliis ternatis simpłici-

busque, oblongis, obtusis, apice serratis; Jloribus subso-

„łitaviis. i 2

Krzewina nizka, włosista, kleista: końce gałęzi ostre,

:
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kolące, rzadko bez kolców; liście spodnie troistć, dolne

pojedyncze, podługowate, tępe, u spodu całe, u góry

piłkowane; kwiaty czerwonawe, poiędyncze, rzadziey pa-

rzyste. Rośnie około Nowogródka, i na Wołyniu i Po-
dolu (Bess.). Fi. dan. t. 783.

2. Iilżyna polna, O. arvensis: su/fruticosa, willoso-

subglulinosa, inermisz foliis ternatisy simplicibusque,

oblongo-lanoceolatis, acutis; fłoribus subgeminis.

Krzewina wyższa, włosista, nieco kleista, bez kolców,

liśćmi bardziey iak poprzedzaiąca pokryta; liście troiste:

górne poiedyncze, podługowato-lancetowate, ostre, piłko-

wane, n spodu całe; kwiaty podwóyne, większe, czerwo-

ne. biało-strychowane. Rośnie około Grodna (Gilibert), i

około Żagar w Kurlandyi. Fl. dan. t. 1584.

395. PazEnor, ANTnYŁLts.

| 4. Przelot pospołity, A. Vulneraria: foliis pinnatis,

inaegualibus: foliolo extremo majori; capitulis subgemi-

nis, foliątis. i

Łodyga iłokciowa; liście pierzaste, 5-13listkowe: -

stek wierzchołkowy, mianowicie w dolnych większy; listki

- dolnych iaiowate, górnych lancetowate; kwiaty żółie, nie-

kiedy czerwonawe, w główki podwóyne ułożone, przy-

sadkami dłoniastemi opatrzone. Rośnie na łąkach i w la-

sach suchych. Fłor. dan. t. 988. Liczba liści i ich

kształt, iako i wielkość względna, częsta się odmienia.

396. SranczETTA, ONOsRYCHiS.

a. Sparcetta pospolita, O. sativa: ascendens, głabraz

foliolis łanceolatis, mucronatis, subius subsericeisz *e-

xillo carinam superanie; alis cąłyce brevioribus; fructibus

głabriusculis. |

Łodyga podnosząca się, łokciowa, gładka; liście pie-

rzaste: listki lancetowate, sztyletowate, pod spodem ie-

dwabiste; kwiaty różowe, strychowane, w kłosy szypuł-

kowate ułożone; żagiciek od łódki dłuższy; skrzydełka od

kielicha krótsze; owoce cierniste, nieco kosmate. Rośnie

na gruntach gliniasto-piasczystych, suchych, nad Niemnem,

i na Wołynia i Podolu (Bess.). Jacqu. Fl. austr. t. S3a.

O. gracilis Bess., odznacza się: liśćmi równowązko-lan-

cetowatemi, z wierzchu na nerwie przyległo-włosistemi;

Żagielkiem cielistym, porysowanym, u spodu z obu stron

żółtym; skrzydełkami ledwo od rurki kielicha dłuższemi;

maj bardzicy włosami pokrytemi. Rośnie na Podolu
(Bess.). a
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2. Sparcetta skupiona, O. conferta: ascendens, pube-

seens; foliolis oblongis, obtusis, subtus iineato-venosis,
pubescentibus; wexillo carinam aequante; alis całyce bre-
vioribus; fructibus incanis.

Łodygi podnoszące się, omszone; liście pierzaste, o
listkach podługowatych, tępych, pod spodem sirychowa-
nych, żyłkowatych, omszonych; kwiaty ciemno-purpuro-
we, w grona iaiowate ułożone; żagielek łódce równy;
skrzydełka od kielicha krótszej owoce siwe, na grzbiecie
dłuższemi kolcami, na bokach zaś pomarszczone , krótsze-
mi kolcami opatrzone. Rośnie na Podolu (Bess.).

597. MeriLor, WzziŁorys.

1. Melilot modry, M. coerulea: łeguminibus  disper-
mis, wentricosis, acntis, seminudisz racemis spicatis, 0-
wałis, strictis, peduncułatis; stipulis lanceolatis, membra-
naceis; foliis ternatis: foliolis elliptico-oblongis, ser_
ratis.

Łodyga łokciowa i wyższa, gałęzista; liście troiste:
listki «liptyczno-podługowate, piłkowane; przysadki liścio-
we lancetowate, błonkowate; kwiaty blado-błękitne, uło-
Żone w grona kłosowate, iaiowate, na szypułkach wyprę-
żonych osadzone; łupiny 2ziarnowe, pękate, ostre, do po-
łowy kielichem pokryte. Rośnie na Wołynia i Podolu
(Bess). 2/. procumbens Bess. odznacza się łupinami 3 ra-
zy od kielicha dłuższemi i łodygą leżącą. Rośnie na Wo-

- łynia i Podolu (Bess.). ?
2. Meliłot grubokorzeniowy, M. macrorrhiza: legumini-

bus monospermis, ovałis, oblique rugosis; racemis laxis,
folia superantibusz stipułis subułatis; foliolis linearibus
serrulatis; caułe elato; radice perenni, craśso.

Łodyga wzuiosła; listki równowązkie, drobno-piłkowa-
ne; przysadki liściowe szydłowate; kwiaty żółie, w grona
rzadkie, od liści dłuższe ułożone; łapiny iaiowate, spła-
szczonue, ostre, ukośnie pomarszczone, 1ziarnowe. Rośnie
na Wołyniu (Bess.).

3. Melilot zwyczayny, M. officinalis: łeguminibus 2sper-
mis, owatis, acutis, reticułatis; racemis łaxis; corolla

całycem dupło superante; petalis longitudine aequałibus;
stipulis subułatis; caułe erecto.

Łodyga ałokciowa i wyższa, gałęzista; listki podłu-
gowato-lancetowate, tępe, piłkowane; przysadki szydło-
wale; kwiaty żółte, z żagielkiem nieco ciemno-strycho-.
wanym, w grona rzadkie ułożone; korona od kielicha dwa
razy dłuższa; żŻagielek, łódka i skrzydełka równey długo-
ści; owoce 2ziaruowe, iaiowate, ostre, siatkowato-pomar-
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szczone. Rośnie na polach uprawnych. 77or. dan. t. 934.
Melilot zwyczayny, M. eulgaris: różni się łupinami 14iar-
nowemi; kwiatami białemi; żagielkiem od łódki i skrzyde-
łek dłaższym.

4. Melilot polski, M. polonica: łeguminibus aspermis,
łanceolatis, łaeviusculis; racemis laxis; alis corollae di-
waricatis; caułe erecto.

Łodyga obła, łokciowa i wyższa; listki klinowato-iaio-
wale, ząbkowane, iakby ucięte, z zębem dłuższym po środku;
kwiaty groniaste, światło-żółte; skrzydełka ukośnie rozwarte;

łupiny 2ziarnowe, lancetowate, prawie niepomarszczone,
Rośnie około Grodna (Gilibert).

598. KosiczyNa, 7RrFoLIUM.

* Kielichy gładkie pochyłe.

1. Koniczyna wątpliwa, T. ambigunm: capitułis obłon-
gis, longe pedunculłatisz deątibus całycis subaequalibus,
corolla multo łbrevioribus; leguminibus subdispermis;
stipulis latis, marcescentibus; caułe repentez ramis ere-
ctis; foliolis obłongis, argute serrułatis.

,,. Łodygi jłokciowe, scielące się, gałęzie wzniesione; li-
Ście troiste; listki podługowate, ostro piłkowane; kwiaty
czerwonawe, w główki podługowate, szypułkowate, uło-
żone; zęby kielicha prawie równe od korony krótsze; łu-
piny 1-2ziarnowe; przysadki liściowe szerokie, więdnieiące.
Rośnie na Podolu (Besser).

2. Koniczyna mieszana, T. hybridnm: fłoribus fasci-
cułato-umbellatis, dentibus całycis subaequalibus; legu-
minibus subtrispermis; stipulis lato-lanceolatis; foliolis
oborato-oblongis, serrulatis; ramis ascendentibus.

Łodygi złokciowe i wyższe, u spodu leżące, wzniesio-
ne; liści troistych listki przewrotno-iaiowato-podłagowale,
drobno piłkowane, nieco wycięte; przysadki liściowe sze-
roko-lancetowate; kwiaty światło-różowe, w wiązki czyli
główki baldaszkowate ułożone; zęby kielicha prawie równe;
łupiny 3-4ziarnowe. Rośnie na łąkach i polach. Fłor. dan.
tab. 1j06.

3. Koniczyna rozesłana, T. repens: capitulis subum-
dellaribus; dentibus całycis inaequalibusz łeguminibus
śspermis; pedunculis sulcatis; canle repente; foliis 0b0-
watis, serrulatis.

Łodygi ścielące się; listki przewrotno-iaiowate, delikat-
nie piłkowane, nieco wycięte; kwiaty białe; zęby kielicha
órne, krótsze; łupiny 4ziarnowe, szypułki brózdowane.
Śnie na polach. F/ dan. t. 990. Do zasiewania darniny

sztuczney używana. Pospolicie w Litwie dzięcielinką zwana.

=  
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Koniczyna miedziana, 7. anomalum: listkami miedzianego
koloru odznacza się. W ogrodach się utrzymuie.

3** Kielichy gładkie, trwałe, po okwitnieniu pochyłe.

4. Koniczyna górna, T. montanum: capiłułis pedun=
cułatis subgeminis; dentibus całycis aequalibus; vexillis
acuminatis; stipulis subułatis; foliolis oblongo-lanceola=

tis, argute serrułatis; caule erecto hirsuio.

Łodyga ;łokciowa, wzniesiona, niedzielna, kosmata; li-
stki dolne owalne, górne podługowato-lancetowate, ostro-
ząbkowane; przysadki liściowe na końcu szydłowate; kwiaty
białe, w główki szypułkowate poiedyncze lub niekiedy
podwóyne, ułożone; Kielichy o zębach wązkich, równych,
gładkie lub kosmate; żagielek kończaty. Rośnie na pagór=
kach suchych. F7. dan. t. 1172.

5. Koniczyna polna, T. agrarium: capiłułis ovalibus
peduncułatis; dentibus całycis inaequalibus; vexillis obo-
watis; stipulis łanceołatis; foliolis oblongis, antice serru-
łatis; caułe erecto, głabriuscuło.
"_ Łodyga iłokciowa, wzniesiona, niedzielna, prawie gład-
ka; listki przewrotno-iaiowato-podługowate, na końcu ząb-
kowane; przysadki liściowe lancetowate; kwiaty światło-żółte
bynaymniey w brunatne się nie zamieniają; główki podłu-
gowate, szypułkowate; zęby kielicha nierówne, gładkie; ża-

gielki suche przewrotno-iaiowate, na dół pochyłe. Rośnie
_ma polach suchych. 77. dan. t. 558. k

6. Koniczyna brunatna, T. spadicenm: capitulis ob=
łongis, peduncułatis; dentibus całycis inaequalibus: lon-
gioribus ciliatis; vexillis oblongis; stipulis connatis, łan-

ceołatis; petiolis basi dilatatis; foliolis oblongis, serru-

łatisz caułe erecto, glabro.
Łodyga wzniesiona, 4łokciowa prawie gładka; listki

krótko-ogonkowate, podługowate, na końcu nieznacznie

karbowane; przysadki liściowe zrosłe, lancetowate; ogonki

liści u spodu rozszerzone; kwiaty żółte, w główki podługo-

wate ułożone, poźniey brunatnemi się staiąz zęby kielicha

nierówne: większe włosiste; żagielki po okwitnienia na dół

odgięte. Rośnie wborach i lasach suchych. Sturm. Flor.
żabr6:41

7. Koniczyna leżąca. FT. procumbens: capitułis owadis,

peduncułatis: pedunculis foliis longioribus veł aequanti-

busz dentibus całycis inaequalibus, ciliatis; vexillis obo-

satisz stipulis ovatis, ciliatis; foliolis obowatis  suberenu-

latisz caule procumbente, flexuoso , pubescente. :

Łodygi leżące, pogięte, gałęziste, omszone,;łokciowe;

liście troiste: listek górny krótko-ogonkowy: listki prze-

'wrotno-iaiowate, nieco karbowane; przysadki liściowe iaio-

*
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wałe, rząsowate; kwiaty żółte, poźniey nieco brunatne,
w kłosy iaiowate, szypułkowate, ułożone: szypułki nie-
kiedy od liścia dłaższe; kielicha zęby nierówne, rząsowateżżagielek szeroki, podłużnie porysowany. Rośnie na polachi łąkach sachych. 77. dan. t. 796.

8. Koniczyna nitkowata, T. filiforme: 'fascieulis pau-
cifloris , peduncułatis; , dentibus całycis inaequalibus,
glaberrimis; pedunculis capillaribus; stipulis owatis , cili-
atis; foliolis obovatis, emarginatis, denticułatis; caule subaprocumbente wel erecto.

Łodygi łeżące lub wzniesione, nitkowate; listki prze-
wrotno-iaiowale, wycięte, ząbkowane; przysadki liściowe,
iaiowate, ostre, rząsowate; szypułki długie, nitkowateż
kwiaty drobne, żółte, nieliczne; w wiązki ułożone; Żagie-lek nieporysowany; zęby kielicha nierówne, zupełnie gład-kie. Rośnie na polach chudych. FI. dan. t. « j07.

38% Kielichy włosiste; główki bez pokryw.
9. Koniczyna czerwona, T. rubens: spicis obłongis,

terminalibus; dente infimo całycis subułato, coroliam ae-
quante; stipulis waginantibus, Joliolisque łanceolatis; ser-

is; caułe erecto , stricto.
Łodyga ;łokciowa, wzniesiona, wyprężona, gładka; listki

wate, tępe, piłkowane; przysadki dłogie, mieczo-wate, pochwowate; kłos kwiatowy podłogowaty; koronypurpurowe, iednopłatkowe; kielichy włosiste: ząb dolny
ie równy. Rośnie nałąkach. Jacqu. PI. austr. t. 385.

10. Koniczyna węgierska, T. pannonicum: spicis obłon-
gis, sołitariis; całycis hirsutissimi dente infimo tubum

subaequante; stipulis lanceolato-linearibus; fo-liolis oblongo lanceolatis, mucronatis, apice obsolete den-
tatis, caułegne erecto hirsutis.

Łodyga blizko łokciowa, wzniesiona, kosmata; listki
podłagowato-lancetowate, sztyletowate, na końcu nie wyra-źnie ząbkowane; przysadki długie, wązkie, nieco kosmate;kwiaty białe, w kłosy długo-szypułkowate, iaiowate lubpodługowate, ułożone; kielichy kosmate, o zębach ostrych:z których dolny rurce korony prawie równy; Żagielekwązki, od łódkidłuższy. "Rośnie na Wołynia i Podola. -(Besser).

11. Koniczyna żółtawa, T. ochroleucnm: capitulis ob—longis; dente całycis infimo longiori; tubo corollae cały-cem mudio excedente; stipułis lineari-lanceołatis; foliclieoblongis, infimis obcordatis , cauleque pilosis.
ga wzniesiona, iłokciowai wyższa, włosista; liścieu dołu liczne: listki przewrotno-sercowate; górne raadsze,© listkach podługowatych; przysadki wązkie, ostre, nieca
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u spodu połączone; kwiaty biało-żółtawe, w główki iaio-
wate lub okrągłe, skupione; kielicha ząb dolny od innych
dłuższy; rurka korony iednopłatkowćy od kielicha dłuższa.
Rośnie na Podolu. (Bess.) Jacqu. FI. austr. t. ko.

12. Koniczyna pośrednia, T. medium: capźtułis ovatis,
łaxis, solitariisz dente całycis infimo tubo corollae ae-
quante; stipułis lineari-lanceolatis cuspidatis; foliolis ob-
łongis, subintegerrimis, caulegue flexuoso, pubescentibus.

Łodyga złokciowa, pogięta, omszona; listki „podłago-
wate, prawie całe; przysadki liściowe szydłowate; kwiaty
ciemnoczerwone, w główki wolne, poiedyncze, ułożone;
kielichy z góry włosiste: ząb dolny rurce korony wyrówny-
waiący. Rośnie wzaroślach suchych rzadziey. Fłor.$dan.
tab. +273: ; ł

13. Koniczyna polna, TF. arvense: spicźs obłongis, com-
pactis; dentibus całycis villosissimis, corolla łongioribus ;
foliolis obłongo-linearibus; caule erecio, ramoso.

Łodyga gałęzista złokciowa; listki podługowato-równo-
wąskie; szypałki nakońcu szczecinowate; kwiaty w główki
gęste, podługowate, ułożone; kielichy szczecinowate, bar-
dzo włosiste, od korony blado-czerwonćy dłuższe. Rośnie
wszędzie na polach.- Dla główek miękkich u pospólstwa
Kotkami, Kaciukami zwana. Fl. dan. t. ;a4.

*%a Kielichy włosiste; główki pokrywami opatrzone.

14. Koniczyna łąkowa, T. pratense: capitulłis densis,
owałisz dentibus calycis subułatis, inaequalibus, tubo co-

* rollae brevioribus; stipułis owatis, subulatisz foliolis 0-
palibus, subintegerrimis; caułe ascendente.

Łodyga u spodu pochyła: listki owalne, prawie całe,
niekiedy plamą strzałkowatą oznaczone; przysadki liściowe,
ościste; kwiaty ułożone w główki iaiowate, gęste, bezszy-
pułkowe, lub (w odmianach uprawianych na gruncie tłu-
stym) szypułkowate, dwoma liśćmi naprzeciwiegłemi na-
kształt pokrywy uspedu pokryte; zęby kielicha szydłowa-
te, nierówne, od rurki korony krótsze; korony czerwone,
czasem białe. Rośnie na łąkach u pospólstwa dla obfitości
płynu słodkiego w koronach Miodunką zwana. Flor. dan.
tab. 989 4 ;

15. Koniczyna dwugłówkowa, T. alpestre: capitułis
densis, subgeminis; dente infimo całycis kirsuti elongato,
tubum corołiae aeqrante; stipułis nervosis, łonge aristatis;
fołiolis łanceołatis,  serrulatis, wenoso-striałis; caule
stricto, simplicissimo. i
| Łodyga niedzielna, wyprężonaz listki lancetowate,

| drobno-piłkowane, żyłowato-kresowate; przysadki nerwiste,
długo-ościste; główki kwiatowe gęste, prawie kuliste, nay-
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częściey po dwie skupione, bezszypułkowe; korony czer-

wone; kielicha kosratego ząb dolny długi, koronie wyró-

wnywaiący. Rośnie w zaroślach górzystych. Fl. dan. t. 662.

16. Koniczyna rozpierzchła, T. diffusum: capitułis

subrotundo-ovatis, villosis; dentibus całycis sełaceis, sub-

aequalibus hirsutis, corollae tubum aequantibus;z stipułis

membranaceis, ventricosis, nervosis, subułatisz foliolis

obłongis, subdenticułatis; ramis diffusis, villosis.

Łodyga wzniesiona, gałęzie rozpierzchłe; listki podłago-

wate, sztyletowate, niewyraźnie ząbkowane; przysadki

liściowe wązkie, kończate, błonkowate, nadęte; główki

okrągławo iaiowate , włosiste; zęby kielicha prawie równe,

(dwa górne nieco krótsze) rurce korony wyrównywającez

korony czerwone o rurce białćy. Rośnie na Podolu (Beśs.).

***** Kielichy poźniey nadęte.

17. Koniczyna pęcherzykowata, T. yesicnlosum: capi-

tulis oblongis; całycibus membranaceis, nervasis, glabris:

dentibus subułatis, subrecurvis, carina corollae breviori-

bus; stipulis subułatis; foliolis oblongo-lanceolatis, u-

trinque attenuatis, maucronatis, argute serrułałis, ramis-

que ułałis, recurris, głabris.

Łodyga wzniesiona, tęga, porysowana; listki podługo-

wato-lancetowate, z obu stron zwężone, sztyletowate, o-

stro-piłkowane; przysadki szydłowate; główki podługowate,

czerwonawe; kielichy błonkowate, nerwiste, gładkie; zęby

szydłowate, nieco odkrzywione, od łódki krótsze. Rośnie
na Podolu (Besser.).

18. Koniczyna poziomkowata, T. fragiferum: capitulis

subrotundis; całycibus membranaceis, reticułatis, pube-

scentibus: dentibus setaceis, inaequalibus: binis reflexis;

foliolis obovatis; caułe repente.
Łodyga rozesłana; listki przewrotno-iaiowate; główki

prawie okrągłe, czerwonawe; kielichy błonkowate, siatko-

wate, omszone; zęby szczecinowate, nierówne, znich dwa

SP Rośnie na Wołyniu i Podolu (Besser.). Ffor. dan.

. (04a.

399. lasowizc, Gzyisr4.

1. łanowiec farbierski, G. tinctoria: inermis; ramie

teretibus, striatis, erectis; foliis lanceolatis, leguminibus-

que racemosis, gladris.
|| Krzewina łokciowa, gałęzista; gałęzie prostostolące,

kresowate, bez cierni; liście lancetowate, niekiedy trochę

kosmate, nayczęściey gładkie; kwiaty długie, żółte, wkło-

sy ułożone; łupiny gładkie, spłaszczone, liściom co do
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długości i szerokości równe. Rośnie w lasach w okolicachGrodna, Bobruyska i na Wołyniu i Podola. W okolicach Bo-bruyska Drokiem gładkim iest zwany. 7/7. dan. t. 526.2. lanowiec śkątny, G. tetragona: znermis; ramis 4an-gułis, asceridentibus; foliis łanceolatis, obiusiusculis, sub-sericeis; pedunculis racemosis ; eorollis glabris.Łodyga podnosząca się, bez cierni ; gałęzie 4kątne; li-Ście lancetowate, tępawe, nieco włosami przyległemi, pa-kryte; kwiaty żółte, groniaste; korony gładkie, Rośnie naPodolu nad Dniestrem (Besser.).

3. łanowiec miotłowy, G. scoparia: inermis, fruticosa;ramis angulatis, flexilibus; foliis inferioribus ternatis,summis simplicibus, obiongis, piłosiuscułis; floribus axil-lłaribus; legaminibus margine piłosis,Krzew bezbronny, łokciowy i wyższy; gałęzie kątowa-te, giętkie; liście dolne troiste, górne poiedyncze, podła-_gowate, omszone; kwiaty międzylistne, wielkie, żółte;szypułki liściom równe lub dłuższe; łupiny szerokie, pabrzegach włosiste. Rośnie w okolicach Brześcia (Gilibert).Flor. dan. tab. 343. Spartium scoparium Ł.„ łanowiec ciernisty, G. germanica: spinosa; foliisłanceołatis , hirsutis; ramis: Jłoriferis erectis, inermibus:caułinis spinis Sfidis compositisque; racemis terminalibusaphyllisz catycibus piłosia.
Krzewina ;łokciową, rózgowata; gałęzie: kwiatowebeacierni, ładygowe cierniste: ciernie Śdzielne, lub złożone;Niście lancetowate kosmate; kwiaty żółte, gronłaste; koronyłódka omszona; kielichy włosiste; łupiny od liści krótszea szersze. Rośnie na Wołyniu i w okolicachBobrayska,gdzie go Drokiem kolącym zowią.

400. SzczoDnzENica ; OCrrrscs.

* Kwiaty groniaste. .
1. Sczodrzenica Iielkokwiat, €. Laburnum: frutico=sus; foliis ternatis: fołiolis obłongis, basi attenuatis;subius sericeis; racemis pendułis, elongatis; łeguminibusappresse piłosis, margine incrassatis. .Krzew 3łokciowy i wyższy; liście troiste, długo-ogon-kowate; listki podługowate, u dołu zwężone, pod spodemiedwabiste; kwiaty wielkie, żółte, w grona zwisłe ułożo-ne; łupiny z rzadka przyległo-włosiste, po brzegach zgru-białe; nasion 5-6, nerkowatych. Roślina z południowćy Eu-ropy, w ogrodąch na graucie chudym, piasczystym, dobrze' Wwylzymuie. Jacgu. Fl. austr. t. 306.

„2. Szczodrzenica czarniawa, C. nigricans: ełatus; fo-łiis ternatis: foliolis obowatis, mucronatis, subtis sericets;
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racemis erectis, elongatis; całycibus leguminibusque seri-
ceo-villosiusculis,

Krzewina złokciowa, o gałęziach cienkich, wzniosłych,
u wierzchu omszonych; liście troiste, z listkami przewrot-

_no-iaiowemi, sztyletowatemi, z góry ciemno-zielanemi,
2 dołu iedwabistemi; kwiaty żółte, pachnące, szypułkowa-
te, w grona wzniesione, wierzchołkowe, ułożone; szypzłki,
równie iak kielichy i łupiny, iedwabisto-włosiste. Rośnie na
mieyscach sachych w powiecie słonimskim i na Wołyniu i
Podolu (Bess.). Jacgu. Fl. austr. t. 383.

3. Szczodrzenica bezogonkowa, €. sessilifolins: frutico-
sus; foliis caulinis ternatis, brevi pedunculatis: foliolis
subrotundo-owvalis, maueronatis, utrinque glabris; florali-
bus sessilibusz racemis erectis ; całycibus Jbracteatis.

Krzew 2-3łokciowy, wzniesiony, gałęzisty, gładki; liście
łodygowe krótko-ogonkowe, troiste, o listkach okrągławo=
iaiowatych, sztyletowatych, z obu stron gładkich: kwia-
towe bezogonkowe; kwiaty żółte, szypułkowate, w grona
wierzchołkowe, 2-$kwiatowe, ułożone; kielichy trzema
przysadkami osadzone; łupiny gładkie; ziarna czarne. Rośnie
ua Wołyniu (Besser).

** Kwiatyzłowkowo-Naldafikowok,
4. Szczodrzenica główkowa, C. capitatus: ramiserectis,

eillosis; foliis ternatis: foliolis obovato-oblongis, subtua
piłosisz całycibus inflatis, bracteatis; łeguminibus willosis,

Krzewina łokciowa, od spodu na gałęzie rozdzielona:
gałęzie liśćmi pokryte, kosmate, czarniawe; liście troiste,
ogonkowate: listki podługowato-przewrotno-iaiowate, ciem-
ne, po brzegach i pod spodem włosiste; kwiaty wielkie,żółte, niekiedy czerwonawe, na końcu gałęzi główki for-muiące; kielichy nadęte; przysadkami opatrzone; łupinykosmate. Często wczasie kwitnienia wierzchołek gałęzi prze-dłaża się: tak, że główki te poźniey bocznemi się staią.Rośnie na Wołyniu. (Bess.) Jacqu. Fl. austr. t. 33.

(5. Szczodrzenica austryacka, 0. austriacus: ramisap-
presso-piłosis; foliis ternatis: foliolis łanceołatis, subseri-
©eis; floribus umbelłatis, terminalibus; całycibus bra-
eteatis.

Krzew 1złokciowy, wzniesiony; gałęzie róż owe, przyległo włosiste; Sa arkiw:Listki actiowia, nAgło-włosiste; kwiaty żółte, w baldaszek wierzchołkowyułożone; kielichy przysadkami opatrzone, równie iak łupinyz rzadka włosiste. Rośnie na Podolu (Besser). Jacqu. Flor.
Gustr. tab. 21. ą

6. Szczodrzenicą białołwiatowa, C. lencanthus: ramie*irgatis, willosiusculis; foliis ternątia: Jaliołis spathu=
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łato-lanceolalis, subtus sericeis; floribus capitato-umbel-
łatis; całycibus hirsużis. i

Gałęzie rózgowe, nieco kosmate; liście treiste: listki
łopatkowato-lancetowate, pod spodem iedwabiste; kwiaty
białe, w główki baldaszkowate, dwiema przysadkami opa-

trzone, ułożone; kielichy i łupiny kosmate. Rośnie na Wo-
łyniu i Podola (Besser.).

7. Sczodrzenica leżąca, C. supinus: peduneulis geminis,

axillaribus; całycibusvitlosis: labio inferiore integerrimo;
Jłoribus resupinatis: ramis virgatis, decumóbentibus; foliis
ternatis: foliolis obovato-oblongis utrinque willosis.

Łodyga krzewiasta, u spodu gruba, wiele gałęzi rózgo-
wych, żłokciaiwięcey długich, leżących, wydaie: liście
troiste: listki podługowato-przewrotno-iaiowate, z obu stron
włosiste; kwiaty nayczęściey żagielkami na dół obrócone,
żółte, lab przed opadnieniem czerwonawe, po dwa między
Hśćmi osadzone; kielichy włosiste, o wardze dolnćy całćy.

Rośnie około Białegostoku i na Wołyniu i Podolu (Besz.).
Jacq. Flor. austr. tab. 30.

8. Szczodrzenica skwiatowa, C. biflorus: pedunculis
geminis, axillaribus; całycibus foliolisque supra głaóris,
subtus sericeis; labio całycis inferiore Sdentato; ramis

assurgentibus.
*  Łodygi rozpierzchłe, podnoszące się; liście troiste: li-
stki z góry gładkie; pod spodem iedwabiste; kwiaty żółte,
poiedynczo lub po dwa między liśćmi osadzone; kielichy
przyległo włosiste; o wardze dolnćy Szębćy. Rośnie na
Podolu (Besser.). 3

401. WitŁczYvs, ŁvPiNvs.

1. Wilczyn fioletowy, L. varius: foliis digitatis: fo-
łiołis łanceołatis, subtus villosisz racemi pedicellis -semi-

werticillatis, bracteatis; całycibus appendicułatis ż.

Łodyga roczna , blizko łokciowa, nayczęściey nie dziel-

na; liście po 5-8 palczaste; listki lancetowate, z góry zie-
lone, pod spodem kosmate; kwiaty farby rozmaitćy, po-

między czerwoną i błękitną, krótko-szypułkowe, przy-
sadkami opatrzone, w okółki połowiczne ułożone; kieli-

wydatnościami opatrzone, dwuwargowe: warga górna

2-, dolna Szęba; łapiny kosmate. Roślina z południowćy
Europy, w ogrodach podnazwiskiemZiela kawianego zna-

402. MiEszNIK, CoLUTEA4.

1. Miesznik drzewiasty, C. arborescens: arborescensz

foliis pinnatis: foliolis ellipticis, retusis, subtus głauce-
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zeeniibus; pedunculis racemosis, subsexfloris; leguminibus
apice clausis.

Krzew 2-3łokciowy; liście pierzaste, o 9-1u listkach
* eliptycznych, na końcu wgiętych, pod spodem modra-
wych; kwiaty żółte, w grona 5-6kwiatowe, szypułkowałe,

Międzylistne, ułożone; żagielek u spodu plamką czerwoną,
sercowatą, oznaczony; łupiny nadęte, nakońcn zamknięte,
Roślina z południowćy Europy, zimy nasze dosyć dobrze
wytrzymuie.

2. Miesznik wschodni, €. orientalis: fructicosa; foliis
pinnatis: foliolis obovałis, emarginałis, subius głaucis;

peduncułis trifloris; łeguminibus apice hiantibus.
Krzew niższy od poprzedzającego; liście pierzaste; listki

przewrotno-sercowate, wycięte, pod spodem modrawe;

kwiaty mnieysze, krwiste, z plamą podwóyną u spodu
Zagielka; szypułki Zkwiatowe; łupiny na końcu zieiące.
Podobnież iak poprzedzający gatunek z Europy połu-
dniowćy. ;

403. Rosisia, Rosisra.

*% Szypułki iednokwiatowe.
1. Robinia krzewia:ra, R. frutescens: foliis quater-

natis: foliolis petiolatis, spathułatis, mucronatis, gła-
bris; petiolo apice mucronato; pedunculis unifloris, legu-
minibus głabris. t

Krzew 2łokciowy; liście poczwórne; listki ogonko-
wate, łopatkowate, sztyłetowate, gładkie; ogonek na
końca sztyletowaty; szypułki iednokwiastowe; kwiaty
żółte; łupiny gładkie. Rośnie na Podolu (Bess.). Pał/. Fi.
ross. t. 43.

2. Robinia miękka, R. mollis: foliis quaternatis: fo0-
liolis subpetiolatis, spathułatis, mucronatis, incano-to-

mentosisz pedunculis całycibusque pubescentibus; łegumi-
nibus sericeo-villosia.

Podobna poprzedzaiącćy, różni się: listkami kutnero-
wało-siwemi; szypułkami i kielichami omszonemi: łupina-
mi iedwabisto-włóknistemi. Rośnie na Podolu (Bess.).

3. Robinia Groszek sybirski, R. Caragana: foliis ab-
rupte-pinnatis, sub śjugis: fołiolis ellipticis, mucronatis,
glabris; petiolis inermibus; pedunculis aggregatis; legu-
minibus teretibus.

Krzew 7-8łokciowy; liście parzysto-pierzaste, o 4-5-6 -
parach: listki eliptyczne, sztyletowate, gładkie; ogonki
bez kolców; szypułki po 3-4 skupione; łupiny obłe. Ro-
ślina z Syberyi, w ogrodach pospolita. Pall, Fior. ross.
1.43.
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*% Kwiaty groniaste.
4. Robinia biała, R. Pseudacacia: spinescens; foliis

impari-pinnatis, mudiijugisz foliolis ellipticis, mucrona=
tis, glabris; stipułis spinescentibus; racemis mudtifloris,
elongatis, glabris. ą

Drzewo mierućy wysokości; gałęzie przy nasadzie li-
Ścia nayczęścićy dwoma cierniami osadzone; liście niepa-
rzysto-pierzaste, 17-2ulistkowe: listki eliptyczne, sztyle-
towate, gładkie; kwiaty białe, pachnące, w grona wiszące
ułożone; kielichy i łapiny gładkie. Roślina z Ameryki
północnćy, klimat nasz dosyć dobrze wytrzymuie. Wzrost
prędki, drzewo dosyć twarde a kruche.

5. Robinia kłeista, R. viscosa: inermis; foliis impari-
pinnatis, mułtijugis: foliolis ellipticis, mueronatis, gla-
briusculis; racemis mudtifloris; ramudis, łeguminibusque
głandułosó-viscosis.

Drzewo miernćy wysokości; gałęzie bez kolców; liście
nieparzysto-pierzaste, 19-21listkowe: listki eliptyczne, szty-
letowate, gładkie; kwiaty liczne, różowe, w grona uło-
żone; gałązki, szypułki, kielichy i łupiny, gruczołkowa-
to-kleiste. Roślina z Ameryki północnćy, w ogrodach na

© gruncie suchym, żwirowatym, dcąyć dobrze się utrzymnie.

6. Robinia różowa, R. hispida: inermis; foliis pin=
natis, bijugis: foliolis subrotundo-ovalibus, mucTonatis;

petiolispubescentibus: partialibus basi stipulatis; racemis
ispidis. )
Krzew kilkałokciowy, gałęzisty; gałęzie rozłożyste,

lub zwisłe, szczotkowato-włosami pokryte; liście pierza-
ste, 13-aŚlistkowe: listki owalne lub okrągławe, sztyle-
towate; ogonki omszone: szczególne dwiema przysadkami,
nitkowatemi osadzone; kwiaty wielkie, różowe, w grona
zwisłe ułożone; szypułki i kielichy włosami tęgiemi naie-
żone. Krzew ten piękny z Ameryki północney pochodzą-
cy, od innych na zimno iest czulszym, ,

a 404. FasoŁa, Pzaszozvs.

1, Fasoła zwyczayna, Ph. vulgaris: wołubilis, głabri-
uscułus; racemi foliis brevioris, pedicellis geminis; brac
teis całyce minoribus, „patulis; leguminibus compressis,
eminis.

Łodyga 2-5łokciowa, wiiącą się, nieco kosmata; kwia-
ty żółtawe, poźniey białe, w grona, od liści troistych
krótsze, ułozone; szypułki ma osi ogólnćy po dwie
zbliżone; przysadki kwiatowe otwarte, od kielicha
mnieysze; łupiny spłaszczone, podwóyne; nasiona białe,

.

mę
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cżerwone lub platmiste, podłagowate lub prawie okrągłe:
Początkowo. z Indyy wschodnich. Odmiana o nasionach
białych, okrągławych, pod nazwiskiem Zaso/i perłowey
znaioma.

2. Fasoła wielotwiatowa , Ph. multiflorus: wołubźlia
głaber; racemi foliia łongioris, pediceliis geminis; brac
tóis calyce minoribus, appressis; leguminibus eompressis,
Pendulis.

Różni się od poprzedzaiącego gatunku, któremu bar-
dzo jest podobna: gronami od liści dłuższemi; przysadka-
mi przytulonemi; łupinami krótszemi a szerszemi. Kwiaty
Ma nayczęściey czerwone, czasem białe; nasiona czerwone
lub fioletowe, czarno-plamiste, rzadko białe. Podobno
2 Ameryki południowóy. W ogrodach pod nazwiskiem
Szabałbonu znaioma.

3. Fasoła karłowa, Ph. nanus: ereciiuscułus, fleru-
Osus, głaber; foliolis ovatis; bracteis całyce maioribus;
guminibus compressis, pendulis.
Łodyga głokciowa i wyższa, wzniesiona, poźniey odciężaru łupin pochylona lub leżąca, kątowata, gładka; li-Ście trojste: listki iaiowate; kwiaty białe, rzadziey czer-

wone,w grona niewielokwiatowe ułożone; przysadki kwia-
towe kielichowi równe lub dłuższe; łupiny spłaszczone,
zwisłe, doźrzałe pomarańczowe; nasiona nerkowate, białelub czerwone. Zlndyy wschodnich. Fasolą pieszą niekiedy
£wana,

*

405. Gnocn, Pisz.

__1- Groch pospolity, P. vulgare: pedunculis miudiiflorie3petiolis teretibus; cirris ś-Sphyllis; stipulis basi rotun-datis erenatis.
Łodyga pnąca się, rozmaitćy wysokości; kwiaty białe,<zerwonawe lub purporowe, na szypułkach międzylistnych, po kilka osadzone; ogonki liści obłe; liście 4-8listkowe;przysadki liściowe zaokrąglone, karbowane; nasiona okrą-głe lub do kwadratowych zbliżone. Znaioma wszystkimina, w rozmaitych odmianach w gospodarstwie utrzy-mywana. Odmiany znakomitsze są: 1. Groch Burczak : okwiatach czerwonych, nasionach okrągłych, brunatno-upstrzonych; 2. Groch biały: o kwiatach białych, nasio=nach okrągłych, białych; 3. Groch cukrowy: o kwiatach4 nasionach białych, powłoce soczystćy, bez skbrki; 4.och bukietowy, P. umbelłatum Mili: o kwiatach naWierzchu szypułki licznych, w kształt baldaszka ułożo-hych; 6. Groch karłowy: 0 łodydze nizkićy; liściach odwóch parach listków okrągławych; nasionach iakby u-

t 385 -*
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ciętych; 6. Groch zielony: 0 nasionach kwadratowych,
białych lub zielonawych.

2. Groch polny, P. arvense: łodygą niższą; szypułka-
mi 1-akwiatowemi odznacza się. Rośnie na Podolu (Bess.).

406. WoŁowiR , Onosvs.

* Liście o dwóch parach.

1. Wołowik mleczny, O. lacteus:. fołiis sessilibus,

conjugatis bijugisve, summis sub śjugis glabris: foliolis

lineari-lanceolatis, cuspidatis, nervosis;' stipulis semisa-

gittatis, subdentatis; pedunculis racemosis; całycis den-
tibus inferioribus longioribus, lanceolatis; caule ramoso.

Korzeń gałęzisty; łodyga gałęzista; liście pierzaste,

gładkie, 1-2parowe: górne o 3-4 parach; listki równo-
wązko-lancetowate, nerwiste;, kończate; przysadki liściowe

strzałkowe, całe lub ząbkowane; zęby dolne kielicha

towate, dłuższe; korona biała. Rośnie na -Podolu.

(Bess.). ę
a. IWołowik biały, O. albus: foliis petiolatis , głabri-

usculis: foliolis lineari-lanceolatis, cuspidatis, nervosis;

petioło aristato; stipulis semisagittatis, integerrimis; pe-
duncułis racemosis; caulłe simpłici, angułato, stuperne pu-

bescente; radice tuberosa.
Korzeń z wielu bulw podługowatych złożony; łodyga

niedzielna, kątowata, gładka, u góry drobno-włosista;

liście ogonkowate, gładkie, o 1-2 parach: listki równo-

wązko-lancetowate, nerwiste, kończate; ogonek zamiast

wąsa, mackiem ościstym zakończony; przysadki półstrzał-
kowe, całe; szypułki groniaste; kwiaty białe. Rośnie na
Wołyniu (Bess.). Jacgu. F/. austr. t. 39.

4% Piście o 3-4 i wielu parach.

3. Iołowik wiosenny, O. vernus: foliis trijugis; fo-

liolis ovato-łanceolatis, cuspidatis, Snerviis; stipułis se-

misagittatis, integerrimis; pedunculis terminalibus, race-

mosis; caułe simplici, subangulato.

Łodyga niedzielna, prawie tróygroniasta; liście o 3 pa-

rach: listki iaiowo-lancetowate, kończate, 3nerwowe; przy-
sadki liściowe półstrzałkowe, zupełnie całe; kwiaty wierz-
chołkowe groniaste, purpurowe, poźniey błękitnemi się

staiąz łupiny prosto stoiące. Rośnie w zaroślach na grun-

cie gliniastym. FŁ dan. t. 1236.
4. Wołowik bulwowy, O. tuberosus: foliis 2-3jugis,

oblongo-lanceolatis, mucronatis; stipulis semisagittatis,
basi dentatis; peduncułis terminalibus, pauciflorisz caule
alato; radice tuberosa.
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Korzeń z wieln bulwek, nitkowatemi korzonkami po-

łączonych, złożony; łodyga niedzielna, czasem gałęzista,
skrzydłowata; liście 2-4parowe,  podługowato-lanceto-
wate, sztyletowate; przysadki liściowe półstrzałkowe, u
spodu ząbkowane; szypułki wierzchołkowe, niewielokwia-
towe; kwiaty purpurowe. Rośnie nałąkach i w zaroślach.
FI. dan. t. 381. »

5. ZVołowik rdzawy, O.laevigatus: fołiis J-5jugis: f0-
liolis oblongis, mucronatis, margine scabris, subtus pał-

łescentibus; stipulis semisagittatis, subdentatis; racemis

mudltifloris, axillaribus; dentibus całycis abbreviatis.
Łodyga niedzielna lub małogałęzisia, ałokciowa i wyż-

sza, u spodu naga, u góry liśćmi opatrzona; liście o 3-5
parach: listki podługowate, sztyletowate, po brzegach
chropawe, pod spodem bladsze; przysadki liści pół-

strzałkowe, całe, albo nieco ząbkowane; kwiaty rdzawo-
żółte, w grona wielokwiatowe, międzylistne ułożone; zęby
kielicha krótkie. Rośnie w zaroślach. 4

6. /Vołowik czarny, O. niger: foliis muliujugis: fo-
liolis obłongo-lanceolatis, mucronatis, glabris; stipulis
lineari-lanceolatis; pedunculis axillaribus,  racemosis;
caule ramoso, głabro. ń

Łodyga łokciowa, gładka, obosieczna, tęga, gałęzista;
ście 5-6parowe, po ususzeniu podobnieiak łodyga czarnie-
iące: listki podługowato-lancetowste, kończate, gładkie;
przysadki wązko-lancelowate; kwiaty purpurowe lub błę-
kitnawe, po 4-8 w grona międzylistne ułożone; korzeń
-"nakształt lukrecyi słodki. Rośnie w zaroślach. 72. dan,
4. +1jo.

407. Gnoszik, L4TrnyRus.

1. Groszek szerókołupinowy, L. sativus: cirris zphyllis
tetraphyllisgue; foliolis lanceolatis, cuspidatis; stipulis
folia łatitudine aequantibus, semihastatis; pedunculis u-
nifloris, folio brevioribus; leguminibus dorso amar-

ginatis.

Łodyga złokciowa i wyższa, słaba, skrzydełkowata,
gładka; liście o i, rzadko o 2 parach listków lancetowa-
tych, kończatych, nerwistych; przysadki półstrzałkowe,
liścionyco do szerokości wyrównywaiące; kwiaty różowe
lub fioletowe, poiedynczonaszypułkachodliści krótszych,
międzyłistnych, osadzone; łupina dwiema wydatnościami
Rz na grzbiecie opatrzona. Rośnie na Podolu

).
a. Groszek pachnący, L. odoratus: cirris diphyllisz

foliolis avato-oblongis; stipulis spartitis; pedunculis 2-
fioris; leguminibus hirsutis.

dany 1.  
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Łodyga skrzydełkowata, puąca się; wąsy gałęziste, a-
listkowe: listki iaiowo-podługowate; przysadki 2dzielne;szypułki 2-5kwiatowe; kwiaty fioletowe lub różowe; łu-piny kosmate. Z kwiatami fioletowemi pochodzi z Sycy-
lii, z różowemi zaś z Indyy. W ogrodach dla kwiatów
pachnących się utrzymuie. |

3. Groszek bułwowy, L. tuberosus: cirria diphylłią;
foliolis oblongis, mucronatis; petiolis caulegne nudis;
stipulis semisagittatisz pedunculis multiforis, elangatis ;
radice tuberosa.

Korzeń złożony z wielu bulwek, korzonkami ścielące-
mi się, głęboko zachodzącemi, połączonych; łodygi słabe,
kątowąte, gałęziste, złokciowe; wąsy alistkowe: listki pa-
dłagowate, tępe, prawie beznerwowe, sztyletowąte; ogonki
i łodyga bez skrzydła; przysadki liściowe półstrzałkowe;
szypułki długie, 5-7kwiatowez kwiaty różowe. Rośnie
w okolicach Grodna (Gilibert) i na Wołyniu i Podolu
Bess. ).

A: Groszek szerokoliści, Ł. latifolius: cirris diphyłłis:
foliolis, owali-oblongis mucronatisz  stipulis ablongo-
sanceolatis, subdentatis: petiolis caułeque subułatis; pe-
dunculłis mułtifloris.

; Łodyga 13łokciowa, skrzydełkowata, gładka, gałęzista;
wąsy alistkowe: listki owalno-podługowate, sztyletowate;
przysadek część górna podługowato-lancetowata, czasem
ząbkowana; kwiaty wielkie, różowe, w grona długoszy-
pułkowe, wielokwiatowe skupione. Rośnie około Szczors
i w okolicach Grodna (Gilibert.). 72. dan. t. 285.

5. Groszek leśny, Sylvestris: cirris diphyllis: fo
liolis ensiformi-lanceolatis, acuminatis; stipulis lineari-
bus, integerrimis; pełiolis caułeque subałatis.

Łodyga łokciowa i wyższa; wąsy 2listkowe : listki mie-
czowato-lancetowate, kończate; przysadki liściowe równa-
wązkie, zupełnie chłe; kwiaty różowe lub purpurowe,
po 5-6 ma szypułkach długich osadzone. Rośnie w zaro-
Ślach. 72. dan. t. 325.

6. Groszek łąkowy, L. pratensis: cirris diphyllis, com-
positis: foliolis stipulisque lanceołatis, nervosis; petia-
lis caulłeque angułatis; pedunculis multfłoris.
/ Łodygi blizko łokciowe, wzniesione, delikatne, kąta-
wate, małogałęziste; wąsy dwulistkowe: listki lancetowate,
cokolwiek kosmate, pod spodem Śnerwowe; przysadkili-
ściowe strzałkowate: część górna lancetowata, wielkością
liścióm równa; kwiaty żółte, po 3-7 na szypułkach osa-
dzone. Rośnie na łąkach gliniastych. 77. dan. t. 527.

| 1. Graszek błotny, L. palustris: cirris 4-Ophyllis,
śryfidis: foliolis łanceołatis, mucronatis, nervosis; stipy-

.
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lis semisagittatis; petiolis angulatis; caule superne ala-
to; pedunculis mułiifloris.

Łodyga łokciowa, u góry skrzydełkowata; wąsy trzy-
dzielne, o 4-6 listkach, lancetowatych, sztyletowatych, ner-

wistych; przysadki półstrzałkowe; ogonki liści kątowatez
kwiaty fioletowe, po 3-6, w grona szypułkowałe ułożone.
Rośnie na łąkach mokrych. Ż7. dan. t. 399.

8. Groszel: grochowaty, L. pisiformis: cirris połyphył-

lis, trifidis: foliolis oblongis, mucronatis, subtus głancis;
stipulis late ovatis, dentatis; racemis axillaribus, secun-

dis, folio brevioribus.
Łodyga blizko łokciowa, gładka, kątowata, lub nieco

skrzydełkowata; wąsy Ździelne, o 3-4 parach listków po-
długówatych, sztyletowatych, spodem modrych; przy-

„sądki liściowe iaiowate, ząbkowane, uszkiem u spodu o-
'patrzone, od listków niekiedy szersze; kwiaty purpurowe,
w grona 10-iakwiałowe, jednostronne, szypułkowate, uło-
Żone. Rośnie ua Wołynia i Podolu (Bess.).

408. Wyka, FIcia.

* Kwiaty międzylistne, prawie bezszypułkowe.

1. FJVyka groszkowata, VW. lathyroides: foribus soli-
tariis; leguminibus erectiusculis, glabrisz seminibus gło-
bosis, mauricatis; foliolis inferioribhus obcordatia, cirro

- destitutis: superioribus oblongo-łinearibus, 2-3jugis; sti=
, pulis semihastatis, subdentatis.

Łodyżki delikatne, 6-8calowe; liście. dolne bezwąse,
©iednćy parze listków przewrotno-sercowatych: górne zaś
o 2-5 parach listków podługowato-równowązkich; przy-
sadki liściowe półstrzałkowe, całe; kwiaty purpurowe, '

iedyncze; łupiny wzniesione, gładkie; nasiona od ma-
grudków chropawe. Rośnie na mieyscach suchych,

gliniastych i między zbożem. 77. dan. t. 58.
2. FVyka siewna, VW. sativa: flaribus solilariis gemi-

nisque; łeguminibus erectis, glabris; foliolis obowato-
ablongis, retusis, pubescentibus; stipulis dentatis, ma-

ZE Łodyga jłokciowa i wyższa, kątowata, prawie gładką,
lub omszona, wzęiesiona lub u spodu leżąca; liście o 4-6
parach: listki omszone, nayczęścićy klinowato-przewrotno-
daiowate, na końcu przytępione lub nieco wycięte; przy-

- madki liściowe ząbkowane, plamką brunatną, wkięsłą po-
środku oznaczone; kwiaty purpurowe, prawie bezszypuł-

| kowe, po 1-2 w kątach liści osadzone; łupiny wznie-
%ione, gładkie. Rośnie na polach uprawnych. Flor. dan.

523. Dwie są znakomitsze tego gatunku odmiany: 1.
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Wyka kosmata, /. obovata: którćy liście są przewrotno-
jalowale, na końcu mocno wycięte; łapiny omszone. Sturm.
Deutschł, Flor. fasc. 31. 2. Wyka wązkoliścia, /. angu-
stifolia: kwiaty ma poiedyncze; łupiny wieloziarnowe,
a mianowicie liście równowązkie, ucięte, sztyletowate. 77.
dan. t. 1340.

5. Wyka Biberszteyna, V. Biebersteinii: fłoribus gemi-
his; leguminibus patentibus, glabris: foliolis lineari-
bus, obiusis, mucronatis; stipulis macułatis, apartitis;
radice perenni.

Korzeń trwały; listki równowązkie, tępe, sztyletowa-
te; przysadki liściowe, adzielne, plamką oznaczone; kwia-

ty żółte, podwóyne, czasem poiedyncze; łupiny otwarte,
gładkie. Rośnie na Wołyniu i Podolu (Bess.).

4. FFyka płotowa, VW. sepium:  fłoribus aggregalisz
łeguminibus subrefłexis, glłabris, incurvo-cuspidatis; f0-
liolis owałibus, mucronatis, summis minoribusz stipulis
dentatis, submacułatis.

Łodyga ałokciowa, gałęzisia, kątowata, prawie skrzy-
dełkowata, zrzadka włosista; liście o 5 lab 6 parach list-
ków owalnych, ku wierzchołkowi coraz drobnieyszych,
sztyłetowatych, zrzadka, mianowicie na nerwach i brzegach,
włosistych; szypułki krótkie, międzylistne, po 3-4 kwiaty
ciemiio-purpurowe, na sóbie noszące; przysadki liściowe

/ gąbkowane, niewyraźnie plamiste; łupiny krótkie, 5-6ziar-
nowe, nieco odgięte, zakrzywiono-kończate. Rośnie około
płotów i na łąkach. Flor. dan. t. 699.

5. IWyka węgierska, W. pannonica: fłoribus aggrega-
tis; leguminibus reflexis, verilloque villosis; fołiolis li-
neari-oblongis, mucronatis, pubescentibus; stipulis ova-

to-lanceołatis, integerrimis, macułatis; radice perenni.

'-Korzeń trwały; łodyga łokciowa, kątowata, gładka
lub nieco włosista, gałęzista; bście o 8-10 parach listków
równowązko-podłagowatych, nieco przytępionych, sztyle-

towatych, omszonych; przysadki iaiowo-lancetowate, zu-
pełnie całe, plamiste; kwiaty żółte, po 5-4 w kątach li-

Ści skupione; żŻagielek kosmaty, purpurowo-porysowany;
łupiny krótkie, odgięte, równoległoboczno-iaiowate, ko-
smate. Rośnie na Podolu (Besser.). Jacqu. Flor. austr.

t. 34.
6. JVyka Bob, V. Faba: fłoribus aggregatisz legumi-

nibus refłexis, torułosis: foliolis ovato oblongis, integer-

rimis; cirris nułlis; stipułis semisagittatis, dentatis; cau-

łe erecto. U)
Łodyga 13łokciowa, prostostojąca; liście bez wąsów,

odwóch parach listków szerokich, niecomięsistych, owalno-

podłagowatych, całych; przysadki liściowe połstrzałkowe,
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ząbkowane; kwiaty białe, z plamką axamitną czarną na
Środku skrzydełek, po 2-3, w kątach liści skupione; łupi-

ny odgięte, przewięziste. Roślina z ponad morza kaspiy-

skiego. Odmiany z kwiatami zupełnie białemi cokolwiek
różowemi; z nasionami białemi, czerwonemi w gospodar

stwie się utrzymują.

** Szypułki wielokwiatowe, od liści krótsze,
równe lub dłnisze.

7. TFyka prosta, V. cassubica: pedunculis folio bre-
wioribus; leguminibus obłongis, dispermis, głabris; foli-

olis ellipticis, mucronatis., parallele venosis, pubescenti-
bus; cirris brevissimis; stipulis semisagittatis, integerri-

mis.
Łodyga złokciowa i wyższa, sama się utrzymać prosto

mogąca, omszona; liście o 5-6 parach listków eliptycznych
sztyletowatych, omszonych; wąsy krótkie; przysadki li-
ściowe półstrzałkowe, zupełnie całe; kwiaty czerwonawo-
fioletowe, liczne, na szypułkach od liści krótszych osadzo-
ne; łupiny płaskie, 2ziarnowe. Rośnie w zaroślach. 77.
dan. tab. 1395.

8. Jfyka ptasza, VW. Cracca: peduncułis maultifloris,
folio longioribus, fłoribus imbricatis; leguminibus oblongis,
pendułis, glaberrimis; foliolis lanceolatis, obtusis, pube-

scentibus; stipulis semisagittatis, lineari-subułatis, inte
imis.
Łodygi łokciowe i wyższe, gładkie lub nieco kosmate,

słabe, gałęziste; liście o 8-10 parach listków lancetowatych,
tępych lub krótko-sztylelowatych, z rzadka włosami po-
kryte; przysadki liściowe półstrzałkowe, równowązko-

dłowate, zupełnie całe; szypułki wielokwiatowe od li-
Ści dłaższe; kwiaty purpurowo-błękitne, w grona ułożone;
łapiny gładkie, podługowate, zwisłe. Rośnie na łąkach i
w zaroślach. F/. dan. t. 804. Odmiana z liśćmi i przysad-
kami równowązkiemi F/. tenuifolia Roth; często się na
gruntach piasczystych postrzega.

© ..g: FFyka wieloliścia, V. polyphylla: f/oribus confertis,
secundis; pedunculis folio longioribusz foliolis lineari-

is, mucronałis, caułeque villosis; stipulis semisa-
gittatis, lanceolatis, integerrimis.

gałęzista, miekiedy ałokciowa, omszona; liście
0 10-12 parach listków równowązko-lancetowatych, zrzadka
włosami przyległemi pokrytych, krótko-sztyletowatych;
przysadki półstrzałkowe, lancetowate, zupełnie całe; kwia-

_ ty błękitne, skupione, iednostronne, na szypułkach, wiele
odliścidłuższych, osadzone. Z charakterów innych do po-
przedzaiącego gatunku podobna. Rośnie w zaroślach.

4
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10. Flgyka kosmata, V. villosa: peduneulis folio longiaoribus; floribus imóricatis; leguminibus oblongis, pendu=lis, głabris; foliolis oblongis, mucronatis, cauleque willo—sis; stipułis ovato-semisagittatis, basi obtuse dentatis.Łodyga wzniesiona, kosmata;- liście o 7-8 parach li-stków podłagowatych, sztyletowatych, kosmatych; przysadki liściowe półstrzałkowo-iaiowate, u spodu tępo-ząb-kowane; kwiaty iasno-błękitne, groniasto na szypułkach,od liści dłuższych, ułożone; łupiny podługowate, gładkie.Rośnie pomiędzy: zbożem około Połongi i ua Wołynia(Besser).
11. FFyka leśna, V. sylvatica: Jłoribus laxe racemosis;wexillo striato; pedunculis folio longioribus; łeguminibusteretiusculis, foliolisque ellipticis, gladris; stipułis lunatis,sełaceo-dentalis; caule flaccido.
Łodyga gładka, słaba, puąca się, ałokciowa; liście o6-8 parach listków eliptycznych, gładkich, krótko-sztyle-towatych;. przysadki xiężycowate, szczecinowato-podzie-lone; kwiaty białe, z żagielkierh błękitno-rysowanym,w grona rzadkie ułożóne, na szypułkach od liścidłaższych,osadzone; łupiny okrągławe, gładkie. Rośnie w zaroślach cie-mistych. Flor. dan. tab. 277.
12. JFyka grochowata, V. pisiformis: pedunculis folio aequalibus; foribus confertis; foliolis owatis, mucrona-tis, cauleque głaberrimis; infimis sessilibus, stipułas den/łatas, ocułtantibusz radice perenni.
Korzeń trwały; łodyga niekiedy Słokciowa, przez sięutrzymać się mogąca, prawie 4ścienna, gładka; liście o4-5parach listków iaiowatych, nieco wyciętych, sztyleto-watych, gładkich, krótko-ogonkowatych:dwa dolne listkioddalone, bezogonkowe, do łodygi przycisłe, przysadki li-ściowe ząbkowane, okrywaiące; szypułki tęgie, poźniey li-ścióm równe, kwiaty żółtawe, liczne, w grono nłożone, nasobie noszącej łapiny gładkie. Rośnie w zaroślach, na po-a pagórków około lanowa, Grodnai na Wołyniai Podolu (Bess.). Jacqu. Fl. atstr. tab. 364.
13. JFyka zaroślowa, V. dumetorum: pedunculis folioaequalibus; floribus laxe racemosis; foliolis impari-pin-natis, ovatis, mucronatis, venosis, glabris;z stipulis sub-dentatis

Łodyga ałokciowa i wyższa, kątowata, pnąca się,gładka; liście 0.4-5 parach listków iaiowatych, sztyletowa-
tych, żyłowatych, gładkich: dolne listki nie są do łodygi- przyległe; przysadki liściowe ząbkowane; kwiatów 6-8 bla-
do-fioletowych, zwisłych, nakońcu szypułki liściom równćy,
w grono Roa łupiny gładkie. Rośnie w zaroślach.
Flor. dan. tab. 1464,

.
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409. Soczzwka, Farvm.

1. Soczewka 4ziarna, E. tetraspermum: peduncułis sub-
unifloris, folia excedentibus; dentibus całycis tubum ipsius
aequantibus; leguminibus głabris, tetraspermis; petiolis
omnibus cirriferis; foliolis iugis, łinearibus; stipulis ha-
statis, dentatis.

Łodygi wzniesione, iłokciowe i wyższe, równie iaki
cała roślina gładkie; liście wąsowałe, o 4 parach listków
równowązkich, tępych; przysadki półstrzałkowe, lanceto-
wale; szypułki 1-4kwiatowe; kwiaty czerwonawe; zęby
kielicha rurce samegoż kielicha wyrównywaiące; łupiny
4ziarnowe, gładkie. Rośnie na polach między zbożem. F2.
dan. tab. 95.

2. Soczewka zwyczayna, E. Lens: pedunculis bi-tri-
Joris, folia subaequantibus; całycibus stipulisque łanceo-

is, integerrimis, ciliatis; leguminibus glabris, disper-
zab. petiolis cirriferis; foliolis multiiugis, owato-ob-
ongis.
A iłokciowe i wyższe, kątowate; liście © 5-6 pa-

rach listków iaiowo-podługowatych, tępych; przysadki li-
Ściowe lancetowate; ogonek królkim wąsem zakończonyz
szypułki delikatne 2-3kwiatowe; kwiaty białe: Żagielek błę-
kitno porysowany; łupiny krótkie, szerokie, 2-Sziarnowe;
nasiona spłaszczone. W wielu mieyscach dla ziaren się u-
prawuie. Sturm. FI. ger. fasc 3a

3. Soczewka kosmata, E. hirsutam: pedunculis sub-
quadrifloris, folia aequantibus; leguminibus dispermis, hir—
sutiusculis ; „foliolis linearibus, truncato-retusis; stipulis
apartitis integrisque, lanceolati: s

_ Łodyga blizko złokciowa, delikatna, gałęzista; liście
© 6-7 parach listków równowązkich, ucięto-tępych; wąs

połęziaty: szypułki 2-4kwiatowe liściom równe; kwiaty bia-
lub blado-błękitne; łapina kosmata o dwóch ziarnach

okrągłych. Rośnie na polach. FI. dan. t. 639.

410. Rurwica, G4tzcu.

1. Rutwica lekarska, G. officinalis: foliis pinnatis: fo-
. is, mucronatis, głabris; stipułis lanceola-

łis, sagittatis; racemis mudtsfloris; leguminibus ereciis,
strictis.

Łodyga 13łokciowa i wyższa, wzniesiona, sowana,
gładka, i:liście IRS plażaałe askokowe:
listki lancetowate, tępe lub nieco na końcu wycięte, szty-

„ gładkie; przysadki liściowe lancetowate, strzałko-
wałe; kwiaty liczne, błękitnawe lub białe, zwisłe, w gro-

40
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na szypułkowate, ułożone; łupiny cienkie, wzniesione, wy-
prężone, ukośnie między nasionami porysowane. Rośnie na
Podolu i Ukrainie (Besser.).

411. Komosica, Łorvs.

1. Komonica pospolita, L. corniculatus: Żerbaceus, e-
rectus, głabriuscułus; foliolis obowato-oblongis; stipulis
subrotundo-ovatis; umbellis łonge pedurcułatis, bractea-

tis; całycibus apice barbatis; leguminibus patentibus, te-
retibus, aristałis.

Łodyżki do połowy leżące, zjelne, gładkie; liście troi-
ste: listki podługowato-przewrotno-iaiowate; przysadki li-
Ściowe iaiowate; kwiaty żółte, wysuszone zielone, w balda-
saki, długoszypułkowe, przysadkami opatrzone, ułożone;
kielichy nakońcach zębów włosiste; łupiny otwarte obłe,
ościste. Rośnie na łąkach i pastwiskach. F/. dan. t. 994.

i „Ąaa. PrĘćntsr, PzyrspayziUw.

1. Pięćlist koniczynowy, P. Lupinaster: foliis quinatis:
foliolis łanceołatis, serrułatis; stipulis membranaceiś, łan-

ceołatis, cuspidatis, integerrimis; capitułis mułtifloris;
dentibus całycis subułatis, aequalibus, piłosiusculis.

Korzenie bulwowe, długie, niekiedy przewięziste; łody-
ga jłokciowa,n góry czasem podzielona; liście ogonkowa-
te, Ślistkówe: listki podługowate-lancetowate, drobno-pił-
kowane, nerwiste; przysadki błonkowate, łodygę otacza-
iące, kończate, zupełnie całe; kwiaty w główki płaskie u-
łożone, rdzawo-żółte; zęby kielicha równe, włosiste. Ro-
Śnie na gruntach wrzosowych w powiecie trockim i nowo-

kim. Odmiana z kwiatami mnieyszemi, czerwonemi,
, zlistkami węższemi, P. mmani Ledeb.: w powiecie nowo-
grodzkim często się postrzega.

: 413. LvcEnsa, MEDic4G0.

1. Lucerna siewna, M. sativa: perennis; fołliolis ob-
łongis, dentatis; stipulis integerrimis; floribus raoemosis;

uminibus lunato-contortis.
Trwała; łodygi iłokciowe, tęgie, gałęzistez liście trzy-

listkowe: listki podługowate, na końcu ząbkowane; przy-
sadki liściowe całe; kwiaty fioletowe, w grona szypułko-
wate, międzylistne, ułożone; łupiny gładkie, wązkie,

"w koło skręcone. Rośnie około Grodna (Gilibert) i na
Podolu (Bess.). Do zasiewania łąk sztucznych używana.

2. Lucerna rozesłana, M. prostrata: perennisz foliis
spathulato-linearibus; apice dentatisz stipułis basi den-
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ticulalis; floribus racemosis; leguminibus contortis, gla-
bris, reticułato-venosis.

Korzeń trwały; łodygi łokciowe, rozesłane; liście troi-
ste: listki łopatkowato-równowązkie, na końcu ząbkowane;

przysadki liściowe równowązko-szydłowate, u spodu ząb-

kowane; kwiaty żółte; w gronkaniewielok wiatowe ułożone;

łupiny gładkie, skręcone, siatkowato-żyłowate. Rośnie na
Wołyniu i Podolu (Bess.). 24. procumbens Bess.

3. Lucerna sierpikowata, M. falcata: perennis; foliolis

oblongis, apice dentatis; floribus racemosis;z leguminibus
fałcato-contortis, pubescentibus.

Korzeń trwały; łodygi łokciowe i wyższe, twarde, ga-
„łęziste, do połowy leżące; liście troiste: listki podługo-
wałe, na końcn ucięte, ząbkoware; kwiaty żółte, czerwo-

nawe, czasem błękitnawe, w gronka rzadkie, nagie, ułożo-

ne; łupina sierzpowato-zgięta, omszona. Rośnie na polach

suchych, gliniastych. F/. dan. t. 233. M. media, Pers.
"4. Lucerna chmielowata, M. lupulina: biennisz folio-

lis obowato-oblongis, apice denticułatis; stipulis subden-
tatis; racemis, spicaeformibus; leguminibas reniformibus,

rugosis, monospermis.
Korzeń dwuletni; łodyga iłokciowa, delikatna, leżąca;

liście troiste: listki przewrotno-iaiowate, na końcu ząbko-
wane; przysadki liściowe czasem ząbkowane; grona krótkie,
gęste z kwiatów drobnych żółtych ułożone; łupiny nerko-
wate, drobne, czarniawe, porysowane, iednoziarnowe. Ro-
Śnie około dróg-i na łąkach. 77. dan. t. 992.

5. Lucerna tarczowata, M. scutellatą:  leguminibus

cochłeatis, articulatis, basi coneexis, apice depressis, an-

fractibus arctis; stipulis dentatis; foliolis oblongis, acu-
tiusculis, dentatis.

Łodygi u spodu leżące, omszone; liście troiste: listki
podłagowate, zaostrzone, ząbkowane; przysadki liściowe
ząbkowane; kwiaty, żółte, na szypułkach ogonkóm równych
osadzone; łupiny Ślimakowato-zwinione, o 5-6 zakrętach

Ściśle przystaiących, u spodu wypukłe, na wierzchu pła-
skie. Rośnie na Podola (Besser.). |

6. Lucerna naymnieysza, M. minima: łeguminibus sub-

globosis, pilosisz aculeis rectis, subułatis, uncinatisz pe-
dunculis multifloris; stipulis oblongis, integerrimis; fo-
liolis obowatis, dentatis. ;

Łodygi równie iak i liście włosiste, rozesłane; liście

troiste: listki przewrotno-iaiowate, lub sercowate, na wierz-
chu Szębe; przysadki liściowe podłogowate, całe; szypułki

rótkie, 1-Skwiatowe; łupiny Ślimakowato-zwinione, wło-

siste, o 5-6 zakrętach wązkich, kolcami prostemi, szydło-
watemi, haczystemi, osadzone. Rośnie na Podolu (Besser).  
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414. TRAGANEK, „dsSTRAGALUS.

* Krzewiaste; kwiaty groniasto-kłosowe.

1. Traganek rozgowy, A. virgatus: foliis 3-8iugis, in-
canis: foliolis lineari-lanceclatis; racemis elongatis; legu-
minibus oblongo-triquetris, mucronatis, pubescentibus.

Łodyga złokciowa, i wyższa, od włosów nieco siwa;
liście siwe, o 3-8 parach listków równowązko -lancetowatych;
kwiaty purpurowe, w grona długie ułożone: łupiny po-
długowato-SŚcienne, sztyletowate, omszone. Rośnie na Po-
dolu (Besser.).

2. Traganek witkowaty, A. vimineus: foliis sub-3iugis,
incano-sericeis: foliolis lanceolatis; pedunculis folia su-
perantibus; floribus spicato-capitatis; leguminibus ob-
łongo-łanceolatis, villosis.

Krzew wzniesiony, blizko łokciowy; liście iedwabisto-
siwe, o 4-5 parach listków lancetowatych; kwiaty ciemno-
purpurowe, w kłosy główkowate, o szypułkach od liści
dłuższych, ułożone; łupiny wzniesione, podługowato-lan-
cetowate, włośSiste. Rośnie na Podola (Besser.). 4. odessa-
nus. Besser.

** Zielne; łodygi wzniesione; kwiatykłosowato-główkowe.
3. Traganek czarnomorski, A. ponticus: erectus, pu-

bescens; foliolis ellipticis, głabriuscułis; stipulis subuła-
tis; capitulis ovatis, brewiier pedunculatisz dentibus ca-
łycis owati lanatis.

Łodygi wzniesione, nieco włosiste; listki eliptyczne,
gładkie, lub na nerwie i brzegu włosiste; przysadki liścio-
we szydłowate; główki z kwiatów żółtych, krótko-szy-
ułkowe, od liści krótsze; zęby kielicha iaiowate, wełniste;

łupiny nieco włosiste. Rośnie na Podolu (Besser.).
4. Traganek wełnistokwiatowy, A. dasyanthus: wilło-

sissimus; foliolis ellipticis, mucronatis; stipulis lanceola-
tis; capitulis subrotundis, longe peduncułatisz dentibus
całycis łanceolatis; leguminibus villosis.

Łodygi rozpierzchłe, wzniesione, miękko-kosmate; li-
ście kosmate, o 9-12 parach listków eliptycznych, sztyle-
towatych; przysadki liściowe lancetowate; główki z kwia-
tów żółtych długo szypułkowate; zęby kielicha lancetowa-
te; łupiny iaiowo-lancetowate, kosmate. Rośnie na Podola

** Zielne; łodygi wzniesione; kwiaty groniasto-kłosowe.
5. Traganek szorstki, A. asper: caułe stricto, aspero;

foliolis lineari-lanceolatis; spicis longissime peduncula-
tis, strictisz leguminibus obłongis , triquetris.
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Łodygi wzniesione, wyprężone, od włosów przyległychSszorstkie; liście o 12-13 parach listków równowązko-lan-cetowatych; przysadki liściowe równowązko-lancetowate;kłosy z kwiatów zielonawo-żółtych wzniesione, groniaste,dłago-szypułkowate; szypułki wyprężone; łupiny podłu-gowate, tróygraniaste. Rośnie na Podolu (Bess.).
*** Łodygi podnoszące się lub rozpierzchłe.

6. Traganek piaskowy, A. arenarius: difjuse procum-bens; foliolis lineari-lanceolatis, sericeis, complicatis;pedunculis subracemosis, folia superantibus; leguminibusoblongis, pubescentibus.
Łodygi leżące, gałęziste, włosami przyległemi pokryte;ie pierzaste, 3-4parowe: listki równowązko-lancetowa-te, iedwabiste, podłużnie złożone; przysadki liściowe naprzeciwliście, z sobą w większćy połowie zrosłe; szypuł-ki 4-S5kwiatowe, od liści nieco dłuższe; kwiaty purpuro-we; łupiny podłagowate, omszone. Rośnie w Litwie napolach piasczystych. Odmiana, o łodydze prostostoiącćy,© liściach prawie gładkich lub pod spodem na nerwie ie-dwabistych, łupinach słepkiem zakończonych, gładkich:często się między wrzosami postrzega.
7: Traganek pęcherzykowaty, A. Cicer: diffuse-procum-bens; fołiolis oblongis, obtusis,mucronatis, glabriusculis ;stipulis lanceolatis; racemis peduncułatis; leguminibussubgloboso-inflatis, mucronatis , „hirsutis.
Łodygi leżące, długie, rozpierzchłe; liście o 11-12pa-rach listków podługowatych, tępych, krótko sztyletowatych,gładkich; przysadki liściowe lancetowate, otwarte lub od-gięte; kwiaty żółte, w grona od liści dłuższe, ułożone;upiny krótkie, nadęte, sztyletowate, od włosów ciemnychkosmate. Rośnie w zaroślach suchych około Szczuczyna (X.Jundziłł.) i na Wołynia i Podola (Besser). Jacqu. Flor.austr. tab. 251.
8. Traganek szydłowaty, A. subulatus: procumbens ;foliolis lineari-lanceolatis, tomentosisz racemis pauciflo-risz leguminibus triquetro-subulatis, subarcuacis, erecti-uscułlis.
Łodygi leżące, kutnerowate; liście o listkach równo-wązko-lancetowatych , kosmato-siwych ; grona z kwiatówżółtych, od liści dłuższe, niewielokwiatowe; łupiny tróy-groniasto-szydłowate, łękowate, wzniesione. Rośnie na Po-dolu (Bess.).
9- Traganek austryacki, A. austriacus: ascendens, pa-tulus; foliolis linearibus, emarginato-truncatis, hirsułi-is; racemis laxiusculis; alis corollae afidis; legumi-nibus triquetris, pendulis.
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Łodyga leżąca, podnosząca się; liście pierzaste, o 7-8
parach: listki równowązkie, ucięto-wycięte, kosmate;
kwiaty błękitno-purpurowe, grona szypułkowate, od liści
dłuższe, formuią; skrzydełka koron dwudzielne; łupiny
tróygroniaste, zwisłe. Rośnie na Podolu (Bess.). Jacqu.
Fl. austr. t. 195.

10. Traganek Sparcetta, A. Onobrychis: ascendens,
ramosissimus; fołiolis oblongo-linearibus, subtus sericeis;

spicis łonge peduncułatis; vexillo coroliae elongato.
Łodygi leżące, końce podniesione, gałęziste, gładkie

albo nieco omszone; liście o 10-1% parach listków podłu-
gowato-równowązkich, spodem iedwabistych; przysadki
liściowe szerokie, wolne; kłosy krótkie, długoszypułko-
wate; po przekwilnieniu przedłużające się, z kwiatów fio-
letowych złożone; Żagielek wązki, 2 razy od skrzydełek
dłuższy; strąki wzniesione, Śboczne, brózdą opatrzone.
Rośnie na Podolu (Bess.), około Grodna (Gilibert.) i nad
rzeką Stą na mieyscach suchych. Schkuhr. Handb. t. 209.

11. Traganek błady, A. pallescens: ascendensz folio-
lis lineari-oblongis canescentibusz racemis spicatis, łaxis;
łeguminibus oblongis, prismatico-triquetris, erectiuscule

mucronatis.
Łodygi pochyłe; liście o 6 parach listków równowązko-

podłagowatych, białawych; grona kłosowate, z kwiatów

biało-żółtawych; łupiny podługowate, groniasto-tróykątne,

sztyletem prostym zakończone. Rośnie na Podolu (Bess.).
12. Zraganek szerokoliści, A. glycyphyllos: prostratus,

glaberrimus; foliolis oblongis, obtusis, mucronatis; ra-

cemis spicatis ovałis; leguminibus subtriquetris, arcuatis.
Łodygi gałęziste, kątowate, leżące, gładkie, 1-2łokcio-

we; listków 11, podłagowatych, tępych, sztyletowatych;
kwiaty brudno-żółtawe grona gęste, iaiowałe, od liści
połową krótsze, składają; żagielek skrzydełkóm prawie
równyż łupiny łękowate, prawie tróygroniaste. Rośnie
w lasach suchych i na polach. 77. dan. t. 1108.

*RR'*R Krótko- lub bezłodygowe.

15. Traganek bezłodygowy, A. exscapus: fołiolis ob-

łongis, obtusis, pilosis; fioribus radicalibus aggregalis;

całycibus appresse piłosis; łeguminibus oblongis, łanatis.

Korzeń gruby, mięsisty, wydaie wiele liści długich, o

listkach podłagowatych, tępych, włosistych; kwiaty mię-

dzylistne, Światło-żółte, na szypułkach krótkich po 5-8

skupione; kielichy przyległo-włosiste, kosmate; łupiny

podłagowate, spłaszczone, wełniste. Rośnie na Podolu
(Bess.). » ć

14. Traganek darnisty, A. monspessułanus: foliolis el-
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lipticis, obtusis, pubescentibus; scapis declinatis, race-
miferisz wexillis  elongatisz leguminibdus  teretiusculis,
arcuatis.

Głąbiki leżące, gładkie, razem z liśćmi darninę for-
mnią; liście o 12-15 parach listków eliptycznych, tępych,
omszonych; kwiaty czerwone, w kłos rzadki ułożone; kie-
lichy czerwonawe; Żagielki wycięte, długie; łupiny cienkie,
obłe, łękowate. Rośnie na Podolu (Bess.).

415. SIEKIERNICA, MEDYSARUM.

Siekiernica wielkokwiatowa, H. grandiflorum: acaułe;

foliolis ellipticis, superne viridibus, głabriuscułis, sub=

tus incano-sericeis; scapo petiolisque pilosiuscułis; całyce
alas aequante; lomentis albo-villosis, rugosis, disco

muricalis. ć >
Bezłodygowa; liście o 3-4 parach listków eliptycznych,
óry zielonych, pod spodem iedwabisto-siwych; kwiaty

bisło-żółte , wielkie, w grona długie na głąbikach liścióm
równych, omszonych, osadzone; kielich długości skrzy-

dełek; łupiny członkowate, biało-włosiste, pomarszczone,
na bokach kolcami małemi, na końcach zagiętemi, nastro-
szone. Rośnie na Podolu (Bess ). Paź. Reis. 7. II. t. Y.

416. CiEcronka, CosowrLia.

a. Cieciorka upstrzona, C. varia: herbacea; ramis
flexuosis, angulatis; foliis mułtijugis; spathułatis, mucro-
natis; umbełlis mudliifłoris; „łomentis teretibus, erectis.

' Łodygi rozesłane, kątowate, gałęziste: gałęzie pogięte; -
liście o 10 i więcćy parach listków klinowatych lub owal-
nych, sztyletowatych; kwiaty po 16-20 w baldaszki na
szypułkach długości liści, skupione; żagięlek różowy,
skrzydełka blade, łódki wierzchołek fioletowy; łupiny
obłe, wzniesione. Mośnie nad Niemnem i na Wołyniu i
Podolu (Bess.). Schłk. Złand. t. 205.

KLASSA XVIL

WIELOWIĄZKOWA, POŁYA4DELPHTA.

Rząp WiELOPRĘCIKOWY, POLYANDARIA.

417. Dziurawiec, Hypericum. Kielich $dzielny; płat-
ków 5; pręciki we 3-5 wiązek zrosłe; graczołki między
wiązkami 0; słupków 3-5; torebka 3-5łuszczynkowa; łu-
szczynki do środka zagięte, przegrody podwóyne tworzące;
nasiona drobne, liczne.

a



320

Rząp WIiELOPRĘCIKOWY.
p

417. DziuvnawiEc, HYrERIcoM.

1. Dziurawiec pospolity, H. perforatam: ramis anci-
pitibus; foliis oblongis, obtusis, pellucido-punctatis; flo-
ribus corymbosisz sepalis lanceolatis; petalis margine
punctatis. £

Łodyga wiechowata, prosto-stoiąca, od nerwu liścia
od kolanka do kolanka zbiegaiącego, obosieczna, ż—1łokcio-

wa; liście podługowate, tępe, przezroczysto-kropkowane,
pod spodem bladsze; kwiaty żółte, Ssłapkowe, baldaszko-
gron składaią; działki lancetowate, całe; płatki na wierz-
chu koło brzegu czarno-kropkowane. Rośnię w zaroślach
i około płotów. For. dan. t. 1043.  Pospolicie ten iako
i następny gatunek Sto-Jańskim zielem zwany. !

2. Dziurawiec czteroboczny, H. quadrangulum: ramis
tetragonis; foliis oblongis, obtusis, disco subpełlucido-

 margine nigro-punctatis; floribus corymbosisz sepalis el-
lipticis.

Łodyga czteroboczna, mało-gałęzista, u góry czarno-
kropkowana; liście podługowate, tępe, pośrodku niewy-
raźnie przezroczysto-kropkowane, po brzegach czarno-
kropkowane; kwiaty Ssłupkowe, żółte, w baldaszkogron
ułożone; działki eliptyczne całe; płatki czarno-kropko-
wane. Rośnie w zaroślach i na łąkach. Fłor. dan. t. 640.
Odmiana o łodydze mniey gałęzistćy, niewyraźnie cztero-
bocznćy; o liściach bez kropek przezroczystych: często
się postrzega.

5. Dziurawiec leżący, H. humifusnm: caułe prostrato,

subancipiti; foliis obłongis, obtusis, punctatis; floribus
cymosis; sepalis lineari-lanceołatis, petalłis brevioribus.

Łodygi delikatne, nitkowate, 3-4calowe, leżące, nie-
wyraźnie obosieczne; liście podługowate, tępe, przezro-
czysto-kropkowane, po brzegach zrzadka czarno-kropko-
wane; kwiaty żółte, małe, podbaldaszkowe; działki ró-
wnowązko-lancetowate, całe, od płatków krótsze; słupki
odgięte. Rośnie na gruntach piasczystych około Grodna
(Gilibert.). F2. dan. t. +4r.

4. Dziurawiec górny, H. montanum: caułe simplici,
erecto, tereti; foliis ampłexicaulibus, obłongis, margine
nigro-punctatis; fłoribus congesto-corymbosis; całycibus
bracteisque głanduloso-serratis. I

Łodyga blizko łokciowa, niedzielna, obła; liście blado-
zielone, rzadko na łodydze osadzone, podłaugowato-iaio-
wate, łodygę obeymuiące, po brzegach czarno-kropkowa-
ne; kwiaty w gęsty baldaszkogron skupione, żółte; przy-

"
ł
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sadki i kielichy gruczołkowato-piłkowane. Rośnie w lasach.
"FL dan. t. + 33.

5. Dziurawiec zgrabny, H. elegans: caułe tereti, su-
perne subancipiti; foliis amplexicaulibus, subcordato-ob-
łongis, pellucido-punctatis; floribus corymbosis; sepalis
glłandułoso-serratis.

Łodyga <łokciowa, u góry obosieczna; liście sercowa-
to-podługowate, łodygę obeymuiące, przezroczysto-krop-
kowane; kwiaty baldaszkogronowe, żółte; kielichy gru-
czołkowato-piłkowane. Rośnie na Wołyniu i Podolu (Bess.).
Spreng. Fl. hal. t. 9.

6. Dziurawiec sercowały, H. pulchram: caułe tereti,
erecto, simpliciz foliis ampłexicaulibus, cordatis, obtusis,
pellucido-punctatis ; floribus corymbosis; całycibus obtusis,
margine głandułosis.

Łodygi złokciowe, cienkie, obłe, wzniesione, niedziel-
ne; liście krótkie, łodygę obeymuiące, sercowate, tępe,
przezroczysto-kropkowane, czarnych kropek nie maiące;
dolne nayczęściey pięknie-purpurowe, zkąd i nazwisko;
kwiaty żółte, w baldaszkogron rzadki ułożone; kielichy
tępe, na brzegu gruczołkowate. Rośnie około Grodna
(Gilibert.). ZF. dan. t. >5.

1. Dziurawiec kosmaty, H. hirsutum: caułe tereti, ere-
eto-villoso; foliis oblongis, basi attenuatis, pellucido-
punctatis, venosis, subtus pubescentibus; floribus corym-
*%0so-panicułatis; całycibus glanduloso-serratis.

Łodyga łokciowa i wyższa, obła, włosista, mało-gałę-
zista, gęsto liśómi pokryta; liście podłagowate, u spoda
zwężone, przezroczysto-kropkowane, żyłkowate, pod spo-
dem bladsze, omszone; kwiaty żółte, wiechy długie skła-
dzią; kielicha działki gęsto-gruczołkowato-piłkowane. Ro-
śnie w zaroślach górzystych. Fl. dan. t. 802.

KLASSA XIX.

ZROSŁOGŁÓWKOWA, SYNGENESTA4.

1. KaRczocnowE, Crvx4Rz4r.

Kielich ogólny (anthodium) kulisty lub iaiowaty; łaski
Czyli działki kielicha dachówkowate, na końcu nayczęścićy
cierniste, czasem nagie, z brzegiem suchym, całym lub

; kwiaty rurkowate, Śdzielne; rurka z główek
Pyłkowych wązka, ściskając słupek, nabrzmiałość formuie.

41



322

% Kwiaty wszystkie rurkowate, iednostayne, obopłciowe:

Na + Puch pierzasty.

418. Karczoch, Cynara. Kielich obszerny; łuski na
wierzchu cierniste, u spodu mięsiste; osadnik mięsisty,
szczecinami pokryty; puch beztrzonowy.

419. Ostrożeń, Cirsium. Łuski kielicha cierniami cien-
kiemi zakończone; osadnik suchy, szczecinowatyz; puch
beztrzonowy.

420. Dziewięćsił, Carlina. Łuski kielicha: zewnętrzne
gałęzisto-cierniste: wewnętrzne suche, farbowane, ięzycz-
kowafe, kształt promienia naśladuiące; osadnik dziurko-
waty, plewisto-szczecinowaty.

+t Puch szczecinowato-włosisty.

4a1. Oseż, Carduus. Łuski kielicha kolące; osadnik
szczecinowaty; puch włosisty, u spodu w obrączkę połą-
czony opada.

422. Popłoch, Onopordon. Łuski kielicha cierniste;
osadnik dziurkowaty; puch beztrzopowy, szczecinowalo-

STY u spodu na obrączce, z którą opada, osadzony;
ziarna kątowate, porysowane.

423 Łopian, Arctium. Łuski kielicha szydłowate, ha-
czysto-zagięte; osadnik dziurkowaty; puch włosisty: włosy
krótkie, pokręcone.

424. Sierpik, Serratula. Łaski kielicha bez cierni; o-
sadnik szczecinowaty; puch szczecinowato-włosisty, trwały.

+łt Puch płewisty.

425. Ostropest, Silybum. Łuski kielicha cierniste, na-
. stroszone, u spodu uszkowate; osadnik plewisto-szczeci-
nowaty; puch o plewach rząsowatych, u spóda połączo-
nych, opadaiących.

+łii Nasiona bez puchu.

426. Krokos, Carthamus. Łuski kielicha wewnętrzne
niedzielne, kończate albo cierniste: zewnętrzne u spodu

przyległe, u góry odstaiące, liściowate, po brzegach ząb-
kowane albo buchtowate, cierniami nastroszonej osadnik
plewisty. >

4a7. Jeionog, Echinops. Kielich ogólny, mały, z kil-
ku listków odgiętych złożony; osadnik kulisty; kwiatki
szczególnemi kielichami, złożonemi z wielu listków da-
chówkowato-ułożonych opatrzone; ziarna omszone.
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%% Kwiatki promieniowe, bezpłeiowe, obszernieysze.

428. Chaber, Centaurea. Kielich ogólny iaiowaty, da-

chówkowaty; łuski bez cierni lub cierniste; kwiatki pro-

mieniowe rurkowate, bezpłciowe; osadnik szczecinowaty;

puch szczecinowaty, u spodu w obrączkę połączony; zna-

czek przy podstawie ziarna boczny.

2. SAbvźcoWwE, ZUPATORINAE.

Kielich ogólny iaiowaty lub walcowaty; kwiatki rurko-

wate; słupek nabrzmiałości niemaiący.

* Kwiatki wszystkie  obopłciowe.

+ Puch szczecinowato-włosisty.

429. Sadziec, Eupatorium. Kielich ogólny dachówko-

waty; osadnik nagi; słupek bardzo długi.

| 430. Złotogłów, Chrysocoma. Kielich dachówkowaty;

osadnik włosisty; słupek mierny.

"431. Miłosna, Cacalia. Kielich walcowaty, wielodziel-

ny, pokrywą opatrzony; osadnik nagi; puch włosisty.

++ Puch ościsty.

43a. Dwuząb, Bidens. Kielich ogólny poiedynczy, po-

dzielóny; osadnik plewisty; puch: ości 2-3-5 wstecznie

kolcami osadzone; kwiaty brzeżne niekiedy ięzyczkowate.

+; Puch o.

433. Zeniszek, Balsamita. Kielich ogólny dachówko-

waty; osadnik nagi; nasiona błonką ięzyczkowatą 0sa-

dzone. ;

*%* Kwiatki niektóre nierozwinione, albo samicze tylko.

: + Puch włosisty.

434. Podbiał, Tussilago. Kielich ogólny dachówko-

waty, kwiatkóm równy; osadnik nagi; kwiatki brzeżne

niekiedy ięzyczkowate, samicze; puch włosisty.

435. Szarota, Gnaphaliam. Kielich ogólny dachówko-

waty: łuski wewnętrzne suche, czasem farbowane; osa-

dnik dołkowaty; kwiatki brzeżne nierozwinione, cienkie

lub o; puch włosisty, często ua wierzchu pęzelkowaty.

+ Puch ościsty lub plewisty.
436. Nieśmiertelnik, Xeranthemum. Kielich ogólny da-

chówkowaty: łuski wewnętrzne suche, niby promienie

składają; osadnik plewisty; kwiaty brzeżne samicze małe,

dwawargowe; puch plewisto-szczecinowaty. ;
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ttr Puch o.
457. IFrotycz, Tanacetam. Kielich ogólny dachówko-wały; kwiaty brzeżne małe, Śwrębne; osadnik nagi; puch:

błonka nasiona u góry otaczająca.
458. Bylica, Artemisia. Kielich ogólny dachówkowaty;kwiatki promieniowe niedoskonałe, samicze; osadnik nagi;

puch o.

3. PROoMIENISTE, RuptaTAE.
Kwiałów kwiatki środkowe rurkowate: brzeżne ięzycz-

kowate, samicze albo płonne , promień składaią.

* Kwiatki środkowe obopłciowe, promieniowe samicze.

+ Puch włosisty.

459. Szłachtawa, Conyza. Kielich ogólny dachówko-
wały; osadnik nagi; kwiatki promieniowe Śwrębne, albo
nieco dwuwargowe.

410. Przymiotnik, Erigeron. Kielich ogólny dachów--
kowaty; osadnik nagi; kwiatki promieniowe ięzyczkowate,
bardzo wązkie.

441. Oman, [Inula. Kielich ogólny dachówkowaty:
łuski nastroszone; osadnik nagi; główki pyłkowe, u spo-
du dwuszczecinowe.

442. Gwiazdosz, Aster. Kielich ogólny dachówkowa-
ty; osadnik nieco włosisty; promień różnokolorowy.

443. Nawłoć, Solidago. Kielich dachówkowaty; osa-
dnik nagi; promień tożkolorowy.

444%. Popielnik, Cineraria. Kielich ogólny poiedynczy,
wielodzielny; osadnik nagi. :

445. Starzec, Senecio. Kielich ogólny wielodzielny,
u spodu pokrywą albo przysadkami opatrzony: działki na
końcach czarno-plamiste; osadnik nagi.

446. Kupalnik, Arnica. Kielich ogólny wielolistkowy:
listki dwurzędowe; osadnik szczecinowaty lub pierzasty;
kwiatki promieniowe, o główkach wprawdzie wyraźnych
lecz pustych; puch chropawy.

Tt Puch pierzasty.
447. Starczyk, Senecillis. Kielich iednorzędowy wie-

lolistkowy; osadnik nagi; puch iednostayny, krótki, pie-
rzasty,

*ttt Puch ościsty lub plewisty.
448. Szarancza, Tagetes. Kielich ogólny iednolistko-

wy, rurkowaty, ząbkowany; osadnik nagi; puch plewisto-
ościsty. :
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+Ttit Puch o.

449 Stokroć , Bellis. Kielich ogólny płaski, dachów-
kowaty, zielony; osadnik nagi, ostrokręgowy.

450. Maruna, Matricaria. Kielich ogólny płaski, da-
chówkowaty: łuski suche; osadnik ostrokręgowy, nagi.

451. Złocień, Chrysanthemum. Kielich dachówkowaty,
półkulisty: łuski po brzegach suche; osadnik płaski, nagi.

452. Bertram, Pyrethrum. Kielich i osadnik iak u zło-
cienia; wierzch nasion błonką wązką obwiedziony.

453. Rumian, Anthemis. Kielich iak u złocienia; 0-
sadnik plewisty; kwiatki promieniowe liczne.

454. Krwawnik, Achillea. Kielich ogólny iaiowaty, da-
chówkowaty; osadnik plewisty; kwiatki promieniowe nie-
liczne.

455. Kołotocznik, Buphthalmum. Kielich ogólny da-
chówkowaty: łuski liściowate; osadnik plewisty; kwiatki
promieniowe liczne; ziaren błonkaząbkowana.

** Kwiatki promieni płonne,
456. Georgina, Georgia. Kielich ogólny nayczęściey

Sdzielny, pokrywą Ślistkową liściowatą, otwartą, opatrzo-my; osadnik plewisty; puch o.
457. Słonecznik, Helianthus. Kielich dachówkowaty:

łuski nieco nastroszone; osadnik plewisty; puch: dwie
błonki opadaiące,

**% Kwiatki promieniowe płodne, środkowe samcze.
458. Nogiet, Calendula. Kielich ogólny wićlodzielny

lub wielolistkowy; osadnik nagi: nasiona wielkie, niekształ-
tne, łódkowate, xiężycowate, lub grzebieniasto-ńaieżone.

4. Cytkonrowz, CicnonzAz.
Kwiaty wszystkie ięzyczkowate, płodne.

+ Puch włosi: ty.

459. Papawa,. Crepis. Kielich ogólny wielolistkowy,
pokrywą opatrzony; osadnik nagi; puch beztrzonowy.

460. Jastrzębiec, Hieraciam. Kielich ogólny wielolistko-
wy, dachówkowaty: łuski wązkie; osadnik nagi; puch
beztrzonowy.

461. Mleczay, Sonchus. Kielich ogólnydachówkowaty;
u spodu pękaty: łuski szerokie po brzegach błonkowate;

ik nagi; puch beztrzonowy.
462. Borkhauzia, Borkhausia. Kielich wielolistkowy,

opatrzony; osadnik nagi; puch trzonkowaty.
463. Przenęta, Prenanthes. Kielich ogólny psiedynczy,

ielny, u spodu łuskami osadzony, po przekwitnieniu

*
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u góry Ściśniony; kwiatów 5-63 osadnik nagi; puch trzon-

kiem opatrzony. :

464. Powłoka, Chondrilla. Kielich ogólny poiedynczy

4dzielny, u spodu łaskowaty; osadnik nagi; puch trzonko-

waty, włosisty, uspodu plewami otoczony; kwiatków 10-12.

465. Podróżnik, Leoutodon. Kielich ogólny wielolist-

kowy, pokrywą opatrzony; osadnik nagi; puch trzonkowaty.

466. Sałata, Lactuca. Kielich ogólny dachówkowaty,

ostrokręgowy: łuski szerokie po brzegach błonkowate; osa-

dnik nagi; puch trzonkowaty.

+| Puch pierzasty.

467. Kozibrod, Tragopogon. Kielich ogólny wielodziel-

ny lub wielolistkowy; osadnik nagi; puch trzonowaty.

468. Goryez, Picris. Kielich ogólny wielolistkowy, po-

krywą opatrzony; osadnik nagi; puch beztrzonowy; nasiona

poprzecznie pomarszczone.
469. Nicennica, Apargia. Kielich ogólny dachówkowa-

ty; osadnik dółkowaty; puch beztrzonowy.

470. FVężymord, Scorzonera. Kielich ogólny dachów-

kowaty: łuski szerokie; osadnik nagi; puch beztrzonowy

lub trzonkowaty.
i

471. JFieprzyniec, Hypochoeris. Kielich ogólny dachów-

kowaty; esadnik  plewisty; puch nasion promieniowych

beztrzonowy, środkowy trzonowaty.

Str Puch plewisty.

47a. Cykorya, Cichoriam. Kielich ogólny dwurzędowy;

osadnik plewisty; puch plewisty.

+ftt Puch niewyraźny.

473. Łoczyga, Lapsana. Kielich ogólny poiedynczy,

wielolistkowy, u spodu listkami małemi w kształcie łusk

opatrzony; osadnik nagi; ziarna bez puchu. a

1. KARCZOCHOWE.

418. KaRCZOCH, CrwARA4.

*1. Karczoch Kard, C. Cardunculus: 'foliis decurrenti-

bus, pinnatifidis, subtus albo-tomentosis, spinułosis; squa-

mis anthodii oeato-oblongis.

Łodyga 1iłokciowa; liście wielkie zbiegaiące, pierzasto-

dzielne, z góry białawe, pod spodem biało-kutnerowate,

cierniami tęgiemi naieżone; kwiaty wielkie błękitno-fioleto-

we; łuski kielicha iaiowato-podługowate cierniem zakończo-

ne. Roślina z południowey Europy: w ogrodach się utrzy-
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mnie. Ogonki inerwy główne tey rośliny, są nakształt szpa-
ragów używane.

a. Karczoch właściwy, C. Scolymus: Za odmianę kul-

turą utworzoną kardów iest uważany: gdyż nigdy się dziko

nie znaydaie. Karczoch właściwy ma liście nie tyle podzie-

lone, mniey kolcami pokryte; a mianowicie łuskami kielicha

tępemi krótko-kolczystemi u spodu mięsistemi od Kardów

się odzńacza. Kwiat cały przed rozkwitnieniem ścięty i od-

gotowany, daie przyiemny izdrowy pokarm. Oba te gatunki

w Litwie dosyć dobrze się utrzymuią: iednakże karczochy

rzadko bardzodla krótkości lata, dobre głowy wydaią.

419. OsrnożeEń, Crnsiuu.

* Liście zbiegaiące.

1. Ostrożeń lancetowaty, C. lanceolatum: foliis amplexi-
caulibus, lanceołatis, strigoso-hispidissimis, rigidiuscudis,
pinnatifidis: laciniis bifidis, divaricatis, spinosis; squa-
mis anthodii pubescentibus lanceołatis, patentibus.

Łodyga fokciowa, gałęzista, prosta, brózdowana, od
Hiści zbiegających skrzydlata; liście tęgie, szerokie, zbiega-
iące, głęboko pierzasto-dzielne, cierniste, włosami zrzadka
zgrzebłowato-nastroszone, pod spodem białawo-wełniste:

podziałki dwudzielne, lancetowate, rozwarte, cierniami za-
kończone; kwiaty purpurowe; łaski kielicha lancetowate,

„otwarte, paięczasto-włosiste, cierniami igiełkowatemi za-
kończone. Rośnie na mieyscach twardych około dróg i wio-
sek. Flor. dan. tab. 1173.

a. Ostrożeń siwy, C. canum: foliis semidecurrentibus,
łanceolatis, indivisis, canescentibus, eroso-dentatis, ciliaio=

spinosis; pedunculis nudis, lanatis; squamis anthodii 0-
wato-lanceolatis, appresis, mucronatis.

Łodyga niedzielna, co do wielkości rozmaita, poryso-
wana, nieco włosami paięczasto-pokryta; liście bezogon-

kowe, nieco zbiegaiące, lancetowate, niedzielne, sie, o-
i ząbkowane albo prawie pierzastodzielne, rząso-

wate; szypułki bezliście, wełniste; kwiaty purpurowe; ła-
ski kielicha iaiowo-lancetowate, przytulone, sztyletowate.
Rośnie na Wołynia i Podolu (Besser). Jacqu. Fl. austr.
tab. 42. 43. ż

3. Ostrożeń błotny, C€. palustre: foliis łanceolatis, na-

diusculis, dentato-spinosgs; floribus głomerato-racemosis;

squamis anthodii ovato- łatis, mucronatis, appressis.
Łodyga asłokciowa i wyższa prosto-stoiąca, niedzielna,

. skrzydełkowata; liście fioletowo-zielone, lancetowate, ząb-
kowano-cierniste, pod spodem białawe; kwiaty małe, pur-
purowe, w główkę naprzód skupione poźniey groniaste-

«
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mi się staią łuski kielicha iaiowo-lancetowate, sztyletowa-
te, przystające, nieco u spoda kutnerowate. Rośnie na łą-
kach błotnych podleśnych i w lasach.

%% Liście bezogonkowe.

4. Ostrożeń wełnisty, C. eriophorum: caułe elato fir-
mo; fołiis sessilibus, amplis, profunde pinnatifidis, his-
pidis: łaciniis geminatis, łanceolato-linearibus, divarica-
tis, spinosis; squamis anthodii grandis, globosi, arach=
noideo-villosi linearibus, elongatis, spinosis, refłexis.

Łodyga gruba, ałokciowa, bróżdowana, gałęzista, pa-
ięczasto-wełnista; liście obszerne, bezogonkowe, głęboko-
pierzasto-dzielne, z góry szczecinami pokryte, z dołu bia-
ło-kutnerowate, o nerwie twardym natury cierni: podział-
ki po dwie zbliżone, równowązkie, na końcu cierniem o-
patrzone; kwiaty okrągławe, wielkie, o łuskach kielicha
odgiętych, równowązkich, długich, ciernistych, paięcza-
sto-wełnistych. Rośnie około Grodna (Gilibert.). „acqu.
FL austr. t. 1jt.
| 5. Ostrożeń różnołiści, C. heterophyllum: foliis am-
płexicaułibus, cordatis, lanceołatis, serratis, ciliatis,
subtus-tomentosis: inferioribus inciso-pinnatifidis; squa-
mis anthodii głabri lanceołatis, appresis, mucronatis.

Łodyga łokciowa i wyższa, u góry kutnerowataz liście
sercowato-lancetowate, łodygę obeymuiące, piłkowane, rzą-
sowate, z góry zielone, pód spodem biało-kutnerowate:
dolne pierzasto-dzielne, nacięte; kwiaty nieliczne, czerwo-
no-fioletowe, o łaskachkielicha łancetowatych, gładkich,
przylegających, sztyletowatych. Rośnie na łąkach podle-
Śnych mad Mereczanką, w okolicach Merecza, i podłag
Klaka na Polesiu. 77. dan. t. rog.

6. Ostrożeń sierpikowaty, 0. serratuloides: fołiis sub-
amplexricaulibus, lanceołatis, ciliatis, subtus strigosis:
radicalibus sinuatis; sguamis anthodii mucronatis, re-
curvafis. J

Łodyga 14łokciowa; liście bezogonkowe, prawie łody-
*'gę obeymuiące, lancetowate, rząsami twardemi osadzone,
pod spodem zgrzebłowate: dolne szersze, ząbkowano-bu-
chtowane; kwiaty wierzchołkoweblado-fioletowe; kielichy
sztyletowate, odkrzywione. Rośnie na Wołyniu i Podolu

| oekć polny, C. arvense: caule erecto, superne
ramoso; foliis lanceołatis, pinnatifido-dentatis; spinulo-
so-ciliatis, undułatis, głabriuscułis; squamis anthodii
-subcylindrici, glabriusculi appressis, mucronatis. )

Łodyga ałokciowa i wyższa, u góry gałęzista; liście
lancetowate, pierzastodzielne, faliste, ciernisto-rząsowate,
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gładkie; kwiaty purpurowe; łaski kielicha prawie walco-
watego, gładkiego, przytnłone, miękko-cierniste. Rośnie
na polach uprawnych, 77, dan. t. 644. C. setosum MB.
o liściach mnićy falistych, mnićy naciętych, cieniach szcze-
„©inowatych,iest tylko odmianą tego gatunku.

8. Ostrożeń piłkowaty, C. serrulatam: foliis ampłexi-
caulibus, pinnatifidis, supra hispidis, subtua tomentosis:
łaciniis divaricatis, spinosis; squamis anthodii glabrin=
sculi, subułatis, reflexo-patentibus, ciliatis: ciliis con
fertis, deorsum decrescentibus.

Liście łodygę obeymuiące, pierzasto-dzielne, z góry
szorsiko-włosiste, z dołu kutnerowate: podziałki rozłoży-
ste, cierniste; łuski kielicha gładkie, szydłowałte, odgięto-
otwarte, rząsowate: rząsy skupione, ku dołowi -coraź
mnieysze; kwiaty czerwone. Rośnie na Podolu (Besser.).
C. ciliato-affine. Bess. iest ©edmianą, o łuskach kielichów
bardziey odgiętych, zewnątrz na końca zafarbowanych.

_ g. Ostrożeń bezłodygowy, €. acaule: foliis radicalibus
pinnatifidis, utrinque wiridibus: laciniis divaricatis,
dentatis, spinoso-ciliatis; scapo brevissimo, unifloro;
anthodii glabri squamis lanceolatis, appressis, subiner-

Bezłodygowy; liście korzeniówe ma ziemi rozesłane,
pierzastodzielne, z obu stron zielone: podziałki rozłożyste,
ząbkowane, ciernisto-rząsowate; głąbik bardzo krótki, o
kwiecie iednym fioletowym; łuski kielicha gładkiego lan-
cełowate, sztyletowate, przytulone. Rośnie na gruntach
iałowych około Szwekszń na Żmudzi i w powiecie lidz-
kim. ZŁ dan. t. rrr4.

10. Ostrożeń nadbrzeżny, C. rivulare: foliis oblongis,
indivisis pinnatifidisque, utrinque hispidulis, eiridibus ;
łaciniis deniatis, ciłiatis, pedunculis subtrifloris; squa-
mis anthodii łanceolatis, appressis.

Łodyga 1iłokciowa; liście podługowate, niedzielne lub
pierzastodzielne, z obu stron szorstko-włosiste, zielone;
podziałki ząbkowane, rząsowate; szypułki o kwiatach 3%
purpurowych; łuski kielicha lancetowate, przytulone. Ro-
śnie na Wołyniu i Podolu (Bess.).

11. Ostrożeń Chrobust, C€. oleraceum: foliis amplexi-
„caulibus, pinnatifidis, glabriusculis, ciliato-serratis; flo=
-ribus subracemosis, involucralis: involucris cołoratis;
squamis anthodii lanceolatis, spinosis,

Łodyga 13łokciowa, brózdowana, mało-gałęzista; liście
łodyzę obeymuiące: dolne pierzastodzielne, prawiegładkie,
piłkowane, rząsowate: górne całe sercowate; kwiaty żółte
na wierzchu łodygi, pomiędzy przysadkami żółtawemi, ja-
aowatemi, wklęsłemi, osadzone; łuski kielicha lancetowate,

42
-
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cierniste. Rośnie na gruncie pulchnym, w mieyscach wil-
gotnych, cienistych. Od pospólstwa w Litwie zamiast li-

ści burakowych do robienia barszczu nżywany. Z. dan.
+. 860.

12. Ostrożeń bładożółty, €. ochroleacam: foliis sessi-
libus, decursive-pinnatis , utrinque hispidiusculis: folio

lis parallelis, approximatis, oblongis, ciliato-spinulosis,
Snerviisz pedunculis elongatis, sub-3floris, cernuis; squa-
mis anihodii głutinosi lanceolatis, patułis.

Łodyga łokciowa i wyższa, brózdowana, gładka; liście
dolne ogonkowate, zbiegaiąco-pierzaste, z końcem długim,
niedzielnym, z obu stron zrzadka włoskami tęgiemi opa-
trzone: listki podługowate, równoległe, zbliżone, rząso-
wato-cierniste, Śnerwowe; szypułki długie, 2-3kwiatowe;
kwiaty pochyłe, purpurowo-żółtawe; łuski kielicha klei-
ste, otwarto-odgięte. Rośnie ha łąkach murożnych około
Kowna, Grodna, i na Wołynia i Podolu (Bess.). Jacqu.
FL austr. t. 310.

420. DziEwięćsiŁ, C4RLINA.

1. Dziewięćsił pospołity, C. vulgaris: caulłe simplici
superne diviso; foliis oblongis, sinuato-dentatis, sublus
subłanatis: dentibus spinosis; floribus subcorymbosis, in-
volucratis; involucro foliaceo; squamis anthodii fusco-
spinułosis.

Łodyga łokciowa, prosta, z góry gałęzista, u spodn
czerwonawa. u góry miękko-wełnista; liście podługowate,
buchtowano-ząbkowane, pod spodem białawe: zęby cierni-
ste; kwiaty baldaszkogronowe, pokrywami liściowatemi

' opatrzone; łaski kielicha brunatno-cierniste: wewnętrzne
równowązkie, długie, żółte, suche. Rośnie w zaroślach
gliniastych, suchych. 74. dan. t. 1134. Łodyga martwa
przez całą zimę a niekiedy i przez lato stojąca pozostaie;
promienie kwiatów w czasie wilgotnym podniesione, w su-
chym zaś rozłożone. ;

2. Dziewięćsił przyziemny, C. acaulis: caułe simplici
unifłoro;foliis pinnatifidis nudis, laciniis inciso-dentatis,
spinosis.

' Korzeń gruby, twardy; łodyga bardzo krótka, niekie-
dy kilko-calowa; liście korzeniowe po ziemi rozesłane,
twarde, pierzastodzielne, nagie; podziałki nacięto-ząbko-
wane, cierniste; kwiat wielki, 2-3calowy, odłodygi dłuż-
szy, czerwony; łuski kielicha wewnętrzne długie, białe,
zewnątrz czerwonawe. Rośnie około Grodna na wzgórkach
(Gilibert), w Powiecie Trockim koło OQłony (Prof. Wolf-
gang). Odmiana o łodydze od kwiatów dłuższćy, liściach
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bardziey od zębów nastroszonych C. simplex. IV. K. Ro-

Śnie na Wołyniui Podolu (Bess.). >

5 421. OsEr, C4npvvUS.

1. Oset łopianowy, C. arctioides: foliis decurrentibus,

„profunde pinnatifidis, subtus hirsutiusculus: lacintis sur

sum dentatis, setaceo-ciliatis, apiee spinosis; peduncułis

elongatis, lanatis; sguamis anthodii łaxis, spinułosiś,

recurris; summis coloraiis. i

Łodyga łokciowa, wzniesiona, gałęzista; liście zbiega-

iące,głęboko-pierzastodzielne, pod spodem włosami nieco

nastroszone; podziałki w górę ząbkowane. szczecinowato-

rząsowate, na końcu cierniste; szypułki długie, wełniste;

łaski kielicha wolne, cierniste, odgięte: górne zafarbo-

wane. Rośnie na Wołyniu (Bess.).

2. Oset haczykowaty, C. hamalosus : foliis decurrenti-

bus, łanceołatis , pinnatifidis, undulato-dentatis, spinosis,

głabriusculis, subtus sublanatisz pedunculis unifloris, to-

mentosis; squamis anthodii subulatis, spinosis: inferiori-

bus recurvatis.
Łodyga 2łokciowa i wyższa, wzniesiona, gałęzista; li-

Ście zbiegaiące, lancetowate, pierzastodzielne, falisto-ząb-

kowane, cierniste, prawie gładkie, pod spodem wełnisto-

białawe; szypułki iednokwiatowe, kutnerowate; łaski kie-

licha szydłowate, cierniste, wewnętrzne odgięte; kwiaty

purpurowe, zwisłe. Rośnie na Podolu (Bess.). |

3. Oset zwisły, C. nutans: foliis decurrentibus, sinu=

ato-pinnatifidis, spinosis, utrinqne hirsutis; pedunculis

tomentosis, unifloris, nutantibus; squamis anthodii basi

willosi spinosis, coloratis, patentibus.

| Łodyga graba, brózdowana, skrzydełkowata, gałęzista,

łokciowa lub wyższa; liście zbiegające, buchtowato-pierzasto-

dzielne, cierniste, z obu stron włosiste; szypułki kutnerowate,

jednokwiatowe, zwisłe; kwiaty grube, krótkie, purpurowe;

łuski kielicha farbowane, otwarte, cierniste: zewnętrzne

paięczasto-włosiste. Rośnie około dróg. Fl. dan. t. 675.

4. Oset rozdzieńcowy, ©. acanthoides: foliis decurren-

tibus, lanceolatis, sinuato-pinnatifidis , ciliato-spinosiś ;

ramńis, pedunculisque subunifłoria, erispis, hirsutis, spi=

nosis; squamis anthodii linearibus, patentibus.

Łodyga 13łokciowa, gałęzista; liście zbiegające, lance-

towate, bachtowato-pierzastodzielne, ciernisto-rząsowate ;

gałęzie i szypułki iednokwiatowe, od liści zbiegających

kędzierzawe, kosmate, cierniste ; kwiaty podługowate, pur-

purowć; łaski kielicha równowązko-szydłowate, otwarte,
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|, prawie gładkie. Rośnie wszędzie około dróg i płotów. 22.an. £. rtńr.

5. Oset kędzierzawy, C. crispns: foliis decurrentibus,obłongis, eroso-sinualis, margine spinosis, subtus albi-do-lanatis; Jłoribus peduncu (alis, agaregatis, terminałi-bus; squamis anthodii subułatis, rugisłosis, sąnarrosis,Łodyga ałokciowa, od liści zbiegających kędzierzawa,na wierzchu gałęzista; liście czerwonawe, zbiegaiące, po-dłogowate, ogryziano-buchlowate, po brzegach cierniste,pod spodem biało-wełniste; kwiaty fioletowe, kuliste, szy-pułkowate, na wierzchołku szypułek skupione. Rośnie napolach,i łąkach. 7%. daa. t. 614.

4a2. PorŁocu, Oworonpow.

i 1. Popłoch pospolity, O. Acanthiam: całe ramoasa;/... foliis decurrentibus, incano-tamentosis, sinuato-dentatis,ay śpinosis; squamis anthodii incani patentissimis.- +. Łodyga ałokciowa lub wyższa, gruba, gałęzista, biaława, skrzydełkowata; liście wielkie, zbiegaiące, białawo-kutnerowate, buchtowato-ząbkowane, cierniste; kwiatypurpurowe; łuski kielicha białawego bardzo otwarte. Ro-Śnie wszędzie około wsi i przy drogach. FI. dan. t. 909,

425. Łorias, Aacrivx.

a. Łopian pospolity, A. Lappa: caule ramoso; foliispetiołatis, subcordato-ovatis, denticułatis, subtus albo vił-łoso-lanatis; floribus pedunculatis, rubris (raro ałbis);anihodio głabro vel arachnoideo; squamis margine tenie-

Łodyga złokciowa, gałęzista; liście ogonkowate, sercowało-iaiowate, ząbkowane, pod spodem biało-kutnero-wate; kwiaty szypułkowale, czerwone /rzadko białe), sku-pione lab poiedynczo osadzone; łuski kielicha gładkie lubi ęeako włońce, po brzegach delikatnemi cierniami o-|. patrzone. Gatunek ten na trzy oddzielne bywa rozdzie-©... lany, które się odznaczają: 1. 4. Łappa: łodygą łokcio-|, „wą; kwiatami prawie baldaszkogronowemi; łuskami kieli-|. chów gładkiemi, kwiatkóm wyrównywającemi. 2. A. ma-
tus: ałokciową; kwiatami poiedynczemi, wiąsko-

- watemi; łuskami kielichów gładkiemi, od kwiatków dłuż-
x. szemi; kwiatami większemi 3. A tomentosum: łodygą
z łokciową; łuskami kielichów od kwiatów królszemi, paię-/./._ €zasto-kutnerowatemi. Flor. dan. t 643. Rosną: (1) na/.._ polach, (2) w lasach, (3) w ogrodach i około płotów.

y= „Z
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424. SiEnrik, SERRA4TVULA.

* Łodygi «kwiatowe.

1. Sierpik bławatkowy, 8. cyanoides: całycibus globo-
sis, inermibus, squarrosis, tomentoso-canis; foliis ałiis
linearibus, integris , aliis warie-incisis, płlerisque pinna-

tifidis, supra scabris, subitus niweo-tomentosis; panicuła
paucifłora, subcorymbosa; seminibua laevibus.

Liście korzeniowe  głęboko-pierzastodzielne, czasem
tylko buchtotwate lub całe, równowązkie, odgięte, z góry
chropawe, pod spodem biało-kutnerowate: łodygowe nie-
liczne, nieco zbiegające; łodyga i-akwiatowa, o szypuł-
kach długich; łuski kielicha równowązkie, nastroszone,
kutnerowate; nasiona równe. Cała roślina zapach piżma
wydaie. Rośnie na Wołyniu i Podolu (Bess.).

2. Sierpik iednokwiatowy, S. blanda: całycibus globo-
sis, inermilhs, squarrosis, arachnoideo-lanatisz  foliis
pectinato-pinnatifidis, supra villosis, subtus albo-tomen-

fosis; caułe subunifloro; seminibus scrobicułatis.
Łodyga nayczęściey akwiatowa; liście bieniasto-

niwinokiaa. wązko u spodu zbiegaiące, Z akeź
oddalonych, z góry kosmate, pod spodem biało-kutnero-
wate; kielichy nastroszone, paięczasto-wełniste; nasiona
aa Prawie bezwonna. Rośnie na Wołynia i Fedolu

)-
3. Sierpik różnoliści, S$. heterophylla: caułe stricto,

subfoliato; foliis inferioribus petiolatis, owvatis, mucro-
nato-dentatis, basi inciso-pinnatifidis, subtus hirsutin-
aculis: caulinis paucissimis, lanceolatis, pinnatifidis;
squamis anthodii głabri ovatis, appressis, mucronatis.

Łodyga prosta, niedzielna, porysowana, gładka, u spo-
du liśćmi opatrzona, u góry naga, iednym kwiatem pur-
purowym osądzona; liście dolne ogonkowate, iaiowałe,
sztyletowato-ząbkowane: wyższe podługowate, n doła pie-
rzastodzielne, pod spodem kosmate: łodygowe nieliczne,
lancetowate,  pierzastodzielne; łuski kielicha iaiowatego
przytulone, sztyletowate. Rośnie na Podolu (Bess.).

: = Łodyga wielokwiatowa. ”

| 4.Sierpikpromienisty, $. radiata: fołiis pectinato-pin-
natifidis, subins caułeque hirsutiusculis: laciniis lineari-
bus, terminali ovata; pedunculis elongatis, unifloris;
uamiaanthodii głobosi appressis; mucronatis: summie

s, scariosis.
; grzebieniasto-pierzastodzielne, pod spodem równie

jga niewielokwiatowa chropawa, szorstko włosiste;
liści równowązkie, wierzchołkowe iaiowate; szy-
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pułki iednokwiatowe, długie; łuski kielicha kulistego przy-
tulone, sztyletowate: wewnętrzne dłuższe, suche. Rośnie na
Podolu (Besser.).

5. Sierpik farbierski, ŚS. tincioria: foliis głabris , ob-
longis, integris, laciniatis pinnatifidisque, argute serra-
tis; corymbo fastigialo; squamis anthodii ovati lanceoła-
tis, aculis, appressis, erectis.

Łodyga riłokciowa. u góry gałęzista, tęga; liście po-
długowate, gładkie: dolne całe, górne pierzastodzielne, o-

swopiłkowate; podziałka wierzchnia liścia iaiowata; kwiaty
w baldaszkogron ułożone, czerwono-fioletowe; łuski kie-
licha iaiowatego lancetowate, ostre, przylulono-otwarte.
Rośnie na łąkach suchych na Żmudzi, około Grodna (Gi-
Mbert) i na Wołyniu i Podolu (Bess.). 7łor. dan. tab. 381.
Łodyga i liście, do farbowania żółto zamiast Rezedy żół-
4ćy, są używane.

6. Sierpik pierzasty, S. coronata: foliis glabris, impari
pinnatis, sub-Sjugis: foliolis serratis, basi confluentibus;
caule sułcato, elato; floribus corymdosis; squamis anthodii

pubescentis łanceolatis, aculis; flosculis radii femineis.
Łodyga ałokciowa, brózdowana; liście głęboko-pierza-

sto-dzielne, o podziałkach piłkowanych, u spoda zbiega-
jących; kwiaty baldaszkogronowe, większe iak w poprze-
dzaiącym gatunku; łuski kielicha brunatno-omszonego, lan-
cełowate, ostrej kwiały promieniowe większe, nayczęściey
samicze Rośnie na Podolu (Besser.).

7. Sierpik nieśmiertelnikowy, S. xeranthemoides: foliis
hirsutis, lyrato-pinnatifidis, dentatisz caułe ramosissimo;
squamis anthodii obłongi inferioribus mucronatis, sum-
mis scariosis elongatis.

Łodyga pogięta, półłokciowa, gałęzista; kwiaty purpu-
rowe, w baldaszkogron ułożone, nosząca; liście korzenio-
we podługowate, tępe, ząbkowane, w ogonek zwężone:
łodygowe pierzasto-dzielne; łuski kielicha podłogowatego,
nieco otwarte:. dolne biało-szyletowate: górne dłuższe su-
che. Rośnie na Podolu (Besser.).

8. Sierpik wielokwiatowy, Ś. multifora: fołiis subtus

tomentosis, lanceołato-linearibus, integerrimis; corymbo
composito; squamis antlodiż cylindrici, glabri, coloratis,
appressis. 5

Łodyga kątowata, bardzo gałęzista, nieco pochyła;
gałęzie baldaszkogron złożony wielokwiatowy, składaią;
liście równowązko-lancetowaie, zupełnie całe, pod spodem
kutnerowate; łuski kielicha walcowatego, czerwonawe,

-. wązkie, przytulone. Rośnie na Podola (Besser.).
g. Sierpik lawendowy, S. stoechadifolia: fołliis subtus

tomentosis, "linearibus, angustissimis, subtus revolułis,
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supra scabris; floribus corymbosis; squamis anthodii cy=

lindrici, tomentosis, arcte appressis.

Podobna do poprzedzającego: liście ma równowązkie,

zupełnie całe, po brzegach zagięte, z góry szorstkie, pod

spodem kutnerowate; kwiaty baldaszkogron poiedynczy,

3-10kwiatowy, składają; szypułki 1-akwiatowe; łuski kie-

licha walcowatego, kutnerowate, ściśle do siebie przylegają.

Rośnie na Podolu (Besser.).

425. OsTRoPEsT, S/ŁYBUM.

1. Ostropest plamisty, S$. marianam: annum, elatum;

foliis amplexicaulibus, hastato-pinnatifidis, albo-macula-

tis, spinosis; squamis anthodii erecii duplicato spinosis.

Łodyga łokciowa, brózdowana, gałęzista ; liście wielkie

łodygę obeymuiące, buchtowato-kątowate, po brzegach cier-

niste, z obu stron gładkie, połyskuiące się, plamami bia-

i upstrzone; kwiaty wielkie, czerwone; łuski kielicha

wzniesionego, iaiowate, u spoda dwoma rzędami cierni po

brzegach opatrzone, cierniem szerokim zakończone. Rośnie

na Wołyniu i Podolu (Besser.). W Łitwie w ogrodach wiey-

skich pod nazwiskiem Pstrostu znaiomy.

426. Knokos, C4RTA41CS.

1. Krokos farbierski, C. tinctorins: herbacens, glaber-

rimus; foliis owatis, dentato-spinosis.

Łodyga łokciowa biaława, tęga, walcowata, m góry

rozgałęziona; liście dolne podługowate, u spodu zwężone;

górne iaiowate, łodygę obeyimuiące, ząbkowano-cierniste;

kwiaty wierzchołkowe, pomarańczowe; łuski kielicha spo-

dnie do liści są podobne. W ogrodach się utrzymuie. Kwia-

ty tćy rośliny ze wschodu pochodzącćy, do farbowania ma-

teryi różowo i ponsowo, są używane. Nasiona dla Papug

ulubiony stanowią pokarm.

427. JeżoxoG, cnrNors.

1. Jelonog ruski, E. ruthenicus: perennis, ramosus;

foliis pinnatifidia, supra pubesceniibus, subtus albo-to-

mentosis: laciniis lanceolatis, spinosisz capitulis pedun-
culatis; całycułis basi pilosis.

© Łodyga 2-Śłokciowa, gałęzista; liście pierzastodzielne,

2 góry omszone, pod spodem biało-kntnerowate: podziałki

_ lancetowate, ciernistez główki kwiatów białawo-błękitne,

| wierzchołkowe, szypułkowate; kieliszki szczególne u spodu

biało-szorsiko-włosiste, o łuskach na końcu farbowanych.
Rośnie na Podolu (Beszer.).

4
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2. Jeżonog kulisty, E. sphaerocephalus: perennis, ramo=
sus; foliis pinnatifidis, supra pubescentibus, subtus la-

natis: laciniis lanceołatis, spinosis; capitulis peduncula-
tis; całycułis ciliatis.

Łodyga złokciowa i wyższa; liście iak w poprzedzaią-
m gatunku; kieliszki szczególne iednofarbne, rząsowale:
ośnie na Podolu (Besser.).

428. CnaBER, CENTAUREA.

* Łuski kielicha beż kolców.

+ Kielichów łuski całe, liściowate.

1. Chaber piżmowy, C. moschata: foliis subpinnatifi-
dis, dentatis, glabrisz squamis anthodii głobosi, pube-
scentis, obtusissimis, arcte appressis.

Łodyga blizko łokciowa, gładka, gałęzista; liście dła-
gie, pierzasto-dzielne, ząbkowane, gładkie; kwiaty białe

lub czerwonawe, poiedynczo na wierzchu szypułki osadzo-
ne, zapachu przylemnego; łuski kielicha, kulistego, om-
szonego, tępe, zaokrąglone, Ściśle przylegaiące. Roślina
ze wschodu: w ogrodach dla woni przyiemnćy kwiatów,
często się utrzymuie.

a. Chaber ruski, C. ruthenica: foliis subdecursive-pin-
natis, glabris: foliolis oblongis, argute-cartilagineo ser-
ratis; squamis anthodiigłaberrimi owatis, obtusis.

„, Łodyga łokciowa i wyższa, gładka; liście pierzasie,
gładkie: listki nieco zbiegaiące, podłagowate, chrząsikowa-
to-piłkowane; kwiatyblado-żółte, o łuskach kielicha gład-
kiego iaiowatych, tępych. Rośnie na Podolu (Besser.).

++ Kielicha łuski„sgchawe, nieco poszarpane.

3. Chaber urzetołiści, C. glastifolia: caułe herbaceo,
ałato; foliis indivisis, łanceofatis, canescentibus, inte-
gerrimis, decurrentibus; pedunculis unifloris; squamia
anthodi: tenuiter scariosis, pałulis, laceris.

Łodyga 2-Słokciowa, skrzydełkowata, u góry gałęzista;
liście niedzielne, zbiegaiące, lancelowate, omszone, zupeł-
nie całe; kwiaty żółte na szypułkach poiedynczo osadzonej
łaski kielicha suche, przezroczyste, lśniąco-srebrzyste, wol-
ne,zabrzegach oną)ss Rośnie na Podolu (Besser).

Chaber łąkowy, C. lacea: ramis angułatis, tfloris;

folie subpubescentibus: radicalibus oblongis,  dentatis:
caulinis lanceolatis, integerrimis; squamis anthodii scari-

| osis, laceris.
Łodyga wzniesiona, łokciowa, kosmkowato-siwa; li-

ście dolne lancetowate, u spodu zwężone, grubo ząbko-
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wane: łodygowe lancetowate, zupełnie całe; kielicha iaio-

watego łuski suche, poszarpane; kwiaty czerwone. Rośnie

wszędzie nałąkach. 77. dan. t. 519.

+4ł Łuski kielicha po środku zielone, po brzegach
suche fręzlowate , rząsowate.

5. Chaber świerzbnica, C. Scabiosa: foliis pinnatifidis,
* gcabris, membranaceis: laciniis lanceolatis, inciso den-
tatis; squamis anthodii pubescentibus, margine coloratis,

Łodyga łokciowa i wyższa, prosta, tęga, brózdowana,

nieco gaięzista; liście gładkie, lub nieco kosmate, pierzasto-
dzielne, u spodu prawie pierzaste: podziałki lancetowate,
długie, czasem iednym albo dwoma zębami opatrzone;
kwiaty purpurowe; łuski kielicha kosmatego ciemno- obrze-
żone, o fręźli nacięciach bladych. Rośnie na polach i około
dróg. Flor. dan. tab. 1231.
* 6. Chaber skórkowaty, €. coriacea: foliis łyrato-pinna-
tifidis, nitidis, coriaceis: laciniis ollongo-lanceolatis a-
cutis; squamis anthodii glabris, margine cołoratis.

Liście lirowato-pierzastodzielne, lśniące, skórkowate:
i podłagowato-lancetowate, ostre; łuski kielicha

gładkiego po brzegach ciemne. Rośnie na Podolu i Woły-
nia (Besser).

7. Chaber czarniawy, C. nigrescens: foliis obłongis,
pubescentibus, scabris: inferioribus incisis: superioribus
subdentatis; ramis angułatis, paucifloris; squamis antho-

dii pubescentis brunneo-ciliatis: summis scariasis. *

Podobna do łąkowćy. Liście ma podłagowate, omszone,
szorstkawe: dolne pierzastodzielno-nacięte: górne przy ra-
sadzie ząbkowane; gałęzie kątowate, niewielokwiatoweż
kwiaty purpurowe: kwiatki promieniowe większe; łaski
wewnętrzne suche: dolne brunatno-rząsowate. Rośnie na Po-
dola i Wołyniu (Besser.).

8. Chaber płamisty, C. maculosa: foliis canescentibus:
inferioribus bipinnatifidis: superioribus pinnatifidis: laciniis
 linearibus, angustissimis, incisis; caule suffruticoso: ramis
corymbosis: squamis anthodii globosi apice obtusis, nigro-
scariosis, ciliatis. r *

Łodyga twarda, żłokciowa i wyższa, biaława, poryso-
wana, isia, baldaszkogronowa; liście popielate : dolne
arazy-, górne pierzasto-dzielne tylko: podziałki bardzo

|  wązkie, nacięte; kwiaty kuliste, purpurowe, większe niż
w następuiącym gatunku; łuski kielicha tępe, rząsowale,
u góry czarną plamką opatrzone. Rośnie na Podolu (Bess.).

„9. Chaber wiechoważy, C. paniculata: foliis canescenti-
bus inferioribus »pinnaiifidis: laciniis lineari-lanceolatis;
Da 2089
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ramis paniculłatis; squamis anthodii ovatis, appressis,
fusco-marginatis, ciliatis.

Łodyga łokciowa i wyższa, tęga, kątowata, wiecho-
wato-gałęzista; liście dolne 2razy pierzastodzielne, górne
pierzastodzielne: podziałki prawie równo-wązkie; łuski kie-
licha iaiowatego przyległe, ciemnym brzegiem otoczone,
rząsowate; kwiaty purpurowe, małe. Rośnie na polach i w la-
sach suchych. Jacqu. F/. austr. tab. 330.

10. Chaber piaskowy, C. arenaria: foliis spinnatifidis
pinnatifidisque, linearibus: summis indivisis; ramis virga-
tis; squamis anthodii lanceolatis, striatis, cołoratis, u-
trinque ad apicem scarioso-appendicułatis, lacero-ciliatis.

Łodyga ałokciowa, wiechowato-gałęzista: gałęzie długie;
liście 2razy- lub raz pierzastodzielne: podziałki równo-
wązkie: liście górne całe; łuski kielicha lancetowate, pory-
sowane, farbowane, u góry z obu stron jakby uszkami dwo-
ma suchemi, rząsowatemi, opatrzone; kwiaty purpurowe.
Rośnie na Podolu (Besser).

11. Chaber rózgowy, C. virgata: foliis pinnatifidis, li-

nearibus, subintegerrimis: summis indivisis; ramis vir-
gatis; squamis anthodii cylindrici lanceolatis, acutis, fla-
wido-ciłiatis.

Łodyga gałęzista: gałęzie cienkie, długie; liście pierza-
stodzielne: górne równowązkie, prawie całe; łuski kieli-
cha walcowatego lancetowate, ostre, żółtorząsowate; kwia-
tki purpprowe, nieliczne: brzeżne mnieysze. Rośnie na Po-
dolu (Besser 8
„aa. Chaber Snerwowy, C. trinervia: foliis lineari-lan-

ceołatis, acułis, integerrimis, subłus nervosis, incano-
subtomentosis; ramis unifloris; squamis anthodii głabdri
obiusis, margine scariosis: superioribus ciliatis.

| Łodyga łokciowa i wyższa; liście równowązko-lance-
towate, ostre, zupełnie całe, pod spodem nerwiste, „biało-
kutnerowale; gałęzie iednokwiatowez kwiaty o kwiatkach
prawie równych, blado-parpurowych; łaski kielicha
gładkiego tępe, przyległe, po brzegach szeroko suche, rzą-
sowale. Rośnie na Podolu (Besser).

13. Chaber Bławatek, C. Cyanus: foliis linearibus,
sessilibus, integerrimis, subtus sublanatis, enerviis: infi-
mis basi pinnatifidisz ramis unifloris; squamis anthodii
łanceołatis, ciliatis.

Łodyga wzniesiona, łokciowa, gałęzista, paięczasto-

włosista,czasem popielata; liście długie, wązkie, zupełnie
całe, białawe, pod spodem prawie włosiste, beznerwowe;
liście dolne pierzastodzielne, albo raczćy iednym lub dwo-
ma zębami opatrzone; kwiaty o kwiatkach środkowych cie-
mno błękitnych, promieniowych bardzo wielkich niebieskich;
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łaski Mika lancetowate, o fręzlach białawych. Rośnie

wszędzie pomiędzy zbożem. Fl. dan. tab. 993. U wieśnia-

kó'e pod nazwiskiem 7Vasi/ki, HWołoszki, znaioma. W o-

grodach farba kwiatów niebieska, często się w różową i

białą zamienia.
14. Chaber kątowy, C. axillaris: foliis łanceolatis, de-

currentibus, incanis, arachnoideis: inferioribus, basi si-

nuało-dentatis; caule subramoso; pedunculis arillaribus

terminalibusgue; squamis anthodii nigro fuscoque margi-

natis, argenieo-fimbriatis.
Łodyga iłokciowa, nie dzielna, listna; u góry gałęzi-

sta; liście lancetowate, zbiegaiące, paięczasto-popielate: dol-

ne u spodu buchtowato-ząbkowane; szypułki międzylistne

lub wierzchołkowe; kwiaty błękitne, o łuskach kielicha

z ciemnemi brzegami, srebrzysto-rząsowatych. Rośnie na

Wołyniu (Bess.). C. możlis. Bes.
15. Chaber wschodni, ©. orientalis: foliis profunde

pinnatzfidis, pubescentibusz summis lanceołatis, indivisis;

squamis anthodiiappressis, margine fuscis, fimbriato ci-

liatis, acutis.
Łodyga 1iłokciowa, porysowana, nieco gałęzista, u

góry omiszona; liście wielkie, głębóko pierzastodzielne, zie-

lowe, omszone: podziałkirównowązko-lancetowate, całe lub

nieco podzielone; liście górne lancetowate, niedzielne ;

kwiaty wierzchołkowe, wielkie, okwiatkach światło-żółtych,

o łuskach kielicha suchych, przyległych, ostrych, fręzlo-

wato-rząsowatych, z brzegiem brunatnawym. Rośniena Po-
dolu (Besser).

+4łii Łuski kielicha całe, suche, fręzlowate.

16. Chaber sybirski, €. sibirica: foliis pinnatifidis, u-

triuque lanatis: łaciniis spathulatis , subincisis; squamis

anthodii glabri, apice appendiculatis: appendiculis infe-

riorum acutis, fimbriatis, superiorum obtusiś, lacero-fim-

, briatis.
Łodyga iłokciowa; liście pierzastodzielne, z oba stron

wełniste: podziałki łopatkowate, całe lub nieco nacięte;

kwiaty czerwone, o łuskach kielicha gładkiego: dolnych

zwierzchołkiem lancetowatym: średnich zboku wierzchołka

rząsowatych: wewnętrznych z wierzchołkiem tępym, wklę-

słym, poszarpanym. Rośnie na Podolu (Besser).

17. Chaber siarczysty, C. tatarica: foliis subbipinnati-

fdis, scabris: laciniis lanceolatis, subintegerrimis; squa-

| mis anthodii głaberrimis, obtusis, fimbriatis.

|, Liście pierzastodzielne, chropawe; podziałki lancetowa-

te, prawie całe: korzeniowe podłagowate, ząbkowane; łu-

-
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ski kielichagładkiego, iaiowatego, tępe, fręzlowate, żół-tawe; kwialy siarczyste. liośnie na Podolu (Besser). C. ne-głecta. Bess.

tłitt Łuski kielichagrzebieniasto-rząsowate
lub pierzaste,

18. Chaber pierzasty, C. phrygia: herbacea; foliis ob-łongis; hirsutis » mucronato-serratis, sessilibus; squamisanthodii recurwato-plumosis, fuseis.
Łodygi zielne, łokciowe, kątowate, porysowańe, om-

szone, nieco u góry gałęziste; liście chropawe, włosiste:korzeniowe podługowate, nerwem białym opatrzone, spi-czasto-piłkowane, krótko-ogonkowate: łodygowe uszkowa-to-łodygę obeymuiące; kwiaty purpurowe, wierzchołkowe;łuski kielicha brunatnawe, opatrzone na końcu ięzy-czkiem odkrzywionym, po bokach długiemi, żółtemi, rzą-
sami pierzasto osadzone. Rośnie w lasach. 72. dan. t. 530.

19. Chaber austryacki, C. austriaca: Jfoliis semiample-sicaulibus, ovato-obłongis, grosse-dentatis, hirsutisz squa-
mis arthodii inferioribus recurrato-płumosis: summis scariosis, subrotundis.

„, Różni się od poprzedzaiącego gatunku: liśćmi iaiowate-
mi, grubo-ząbkowanemi; łuskami kielicha zewnętrznemiod-

iono-pierzastemi, wewrętrznemi suchemi prawie okrą-
i. Rośnie na Wołyniu (Besser).

** Kielichy cierniste.

+ Łuski rząsowate.
20. Chaber drobnokwiatówy, €. parviflora: foliis inca-

nis: radicalibus łyratis:» caulinis linearibus; ramis diva-
ricałis; squamis anthódii owvati rigido-ciliatis; spina a-

picisreflexa, elongata. ?
Łodyga złokciowa, kątowata, siwa, bardzo gałęzista:

gałęzie rozwarte; liście popielate: korzeniowe lirowate: ło
dygowe równowązkie; kwiaty liczne, drobne; łaskikieli-
cha iaiowatego, iaiowate, tęgo-rząsowate, cierniem dłagim
odgiętym zakończone. Rośnie na Podolu (Besser).

21. Chaber tęgoliści, €. stereophylla: faliis rigidis,
scaberrimis, mucronatis: radicalibus obłongi:, integerrimis;
superioribuspinnatifidis; summis łineari=lanceolatis; caułe
ascendenie; squamis anthodii ciliato-spinosis, spinis pa-
teniibus: summis scariosis, fimbriatis. >

Łodyga podnosząca się; liście tęgie, chropowate, szty-
Seat aa, podługowate: wyższe pierzasto-
dzielne: górne równowązko-lancetowate; kwiaty czerwona-
we; łaski kielicha pod wierzchem ciernisto-rząsowale,
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ciernie otwarte: górne suche fręzlowate. Rośnie na Podolu
(Besser).

22. Chaber lirowaty, C. centauroides: foliis asperis:
radicalibus łyrato-pinnatifidis, lacinia terminali maxima,
oblonga: superioribus decursive pinnatis: summis pinna-
tifidis, scabris; pedunculis elongatis; squamis anthodii

scariosis, lłaceris, apice spina patula, elongata, ter-
minatis.

Łodyga wzniesiona, łokciowaiwyższa, kątowata, gałę-
zista; liście szerokie, szorstkie: korzeniowe Jlirowato-pie-
rzestodzielne: podziałka wierzchołkowa liścia obszerna, po-
długewata; liście wyższe zbiegaiące, pierzaste: górne pie-
rzastodzielne, chropawe; kwiaty żółte, dłngo szypułkowa-
te, o łuskach, kielicha suchych, poszarpanych, na końcu
cierniemotwartym, długim, zakończonych. Rośnie na Po-
dolu (Besser).

łł Łuski kielicha cierniami dłoniastemi zakończone.

23. Chaber Adama, C. Adami: fołiis albido tomento-
sis, lanceolatis, decurrentibus: infimis denticułatis, basi
pinnatifidis; floribus solitariis; spinis squamarum inferio-
rum inaequalibus , rectis; squamis anthodii summis iner-
mibus, apice scariosis.

Łodyga złokciowa, prosta, u góry kilką gałązek opatrzo-
ma; liście lancetowate, zbiegaiące, podobnie iak i łodyga
popielate: dolne ząbkowane, u spodu pierzastodzielne; kwia-
ty poiedyncze, żółte: kwiatki promieniowe krótsze; łuski
górne iaiowate, na końcu snche: dolae cierniami żółtemi
dłoniasto podzielonemi, zakończone. Rośnie na Podola
(Besser).

+łf Ciernie łusk złożone.

24. Chaber kłeisty, C. benedicta: foliis obłongis sinua-
tisdentato-spinosis; Jloribus involucratis, wiscosis, arach=
noideis; spinis squamarum pinnatis, elongatis, rigidis.

Łodygi łokciowe, gałęziste czerwonawe, wełniste; liście
podługowate, buchtowane, ząbkowano-cierniste, światło-zie-

| „, kosmate, nieco zbiegające; kwiaty wierzchołkowe
żółte, przysadkami szerokiemi, kleistemi, paięczasto-wło-
sistemi, opatrzone; łuski kielicha cierniami długiemi, żół-
temi, pierzasto-rozgałęzionemi, zakończone. Roślina z kra-
iów ciepleyszych: w ogrodach dla skutków swoich lekar-
skich utrzymywana pod nazwiskiem Karda benedyktai
Karna mar

+ *
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2. SADŹCOWE.

* 429. SApzikEc, FvPA4TORIUM.

, 1. Sadziec konopiowaty, E. cannabinum: foliis petioła-

tis, tripartitis, cauleque hirsutiusculis: laciniis lanceola-
tis serratis; panicula corymbosa. -

Łodyga złokciowa, nieco czworokątna, kosmata; li-
ście „naprzeciwległe, ogonkowate, dłoniasto trzydzielne,

równie iak łodyga nieco kosmate: podziałki lancetowate,

piłkowane; kwiaty baldaszkogronowe, czerwonawe; słupki

długie; liście górne często naprzemianległe. Rośnie na miey-
scach pulchnych nad wodami. Fł. dan. t. 345.

430. ZŁOToGŁóW, CHRYSOCOW4.

1. Złotogłów włosisty, C. villosa: fołiis sparsis, łan-

ceolatis, lanatis; floribus corymboso-umbellatisz squamis

anthodii margine scariosis, appressis.

Łodyga ;łokciowa, włosami białemi pokryta, u spodu

naga, u góry listna; liście rozrzucone, lancetowate; weł-

niste, anerwowe; kwiaty żółte, o łuskach kielicha po

brzegach suchych, przyległych, w baldaszkogron wierz-

chołkowy ułożone. Rośnie na Podolu (Bess.).

a. Złotogłów estragonowały, C. dracunculoides: ramis

patulis; fołliis sparsis, lineari-lanceolatis, Snerviis, sca-

bris; floribus corymbosis; squamis anthodii łaxiusculis:

summis scariosis, obtusis.

Łodyga 1-2łokciowa, wzniesiona, tęga, porysowana,

krótkiemi włosami osadzona; gałęzie otwarte; liście roz-

rzucone, równowązko-lancetowate, Znerwowe, chropawe;

kwiaty żołte, baldaszkogronowez kielich krótki, o łu-

skach wolnych, górnych suchych, nieco tępych. Rośnie na

Podolu (Bess.). X

3. Złotogłów lnianoliści, C. Linosyris: caułe simplici-

usceulo; foliis sparsis, linearibus, elongalis, acutis, gla-

bris; floribus corymbosisz anthodio multifioro, laxiuscuło.

Łodygi łokciowe i wyższe, prawie SIR liście

rozrzucone, równowązkie, dłogie, ostre, g adkie, całą ło-

dygę pokrywają; kwiaty żółte, na wierzchołku łodygi

baldaszkogron formdią; łaski kielicha wielokwiatowego

równowązkie, ostre, wolno ułożone. Rośnie na Wołyniu

i Podolu (Bess.).

431. MiŁossa, C4c4LIA.

1. Miłosna mleczaioliścia, C. sonchifolia: głanca, gła-

bra; foliis radicalibus subrotundis, pełiolatis: caulinis

inferioribus sessilibus, łyratis: supremis sagitlatis, łar-

| eeołatis; pedunculis capillaribus, unifloris.
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Łodyga złokciowa, gałęzista, modrawa, gładka; liście

korzeniowe łopatkowato w ogonek zwężone, ząbkowane:

łodygowe górne strzałkowało-lancctowate; kwiatki drobne,

pomarańczowe, na szypułkach delikatnych osadzone. Ro-

ślina ze wschodu, dla kwiatów przyiemnćy farby po ogro-

dach często się utrzymnie.

432. Dwvząa, Bibzus.

1. Dwuząb pochyły, B. cernua: foliis łancecłatis, sub-

connatis, remole-serratis, glabris; floribus subradiatis,

cernuis; involucro anthodium superanie.

Łodyga nizka lob złokciowa; liście lancetowate, ząb-

kowane, prawie zrosłe; kwiaty żółte, prawie kuliste, po-

chyłe; nasiona 4-ościste; pokrywa od kielicha ogólnego

dłuższa. Rośnie na mieyscach wilgotnych. for. dan. t.

84. Odmiana z listkami kielicha wielkiemi, żółtemi,

kwiat promienisty na pozór stanowiącemi (Coreopsis Bi-

dens Ł.), równie iak i odmiana karłowata (B. minima ZŁ.):

pierwsza na błotach , druga na mieyscach torfowych, czę-

sto się postrzegaią. ę
2. Dwuząb 3dzielny, B. tripartita: foliis tripartitis,

łanceolatiś, dentatis; floribus discoideis;z involucro antho-

dium superante.

Łodyga 3 lub 1łokciowa, gałęzista; liście ogonkowate,

3-5dzielne; kwiaty bez promieni; nasiona 3-ościstez po-

krywa od kielicha ogólnego dłuższa. Rośnie na brzegach

je i rowów: Engl. bot. t. «1+3. Odmiana karłowa-

ta, o liściach prawie całych, iaiowatych; o przysadkach

kielicha łuskóm równych; dosyć iest częstą.

_433. Zgsiszzk, BALsANITA.

1. Zeniszek pospolity, B. vulgaris: herbacea, elata;

foliis ellipticis, incanis, serralis: superioribus basi auri-

cułatisz floribus corymbosis.

Łodyga łokciowa i wyższa, gałęzista, tęga, prawie

drzewiasta, zielono-biaława; liście eliptyczne, od włosków

białawo-piłkowane: górne bezogonkowe, wkształcie uszek

łodygę obeymuią; kwiaty żółte, w baldaszkogron ułożone.
Z Europy poładniowćy. W ogrodach wieyskich pod na-

zwiskiem Kanufieru znaioma.

o 434. PopniaŁ, 7VSSIŁAGO,

1. Podbiał pospołity, T. Fartara: scapo unifloro,

bracteoso; lore radiato; fołiis cordatis, angulatis, den-

tatis, subtus pubescentibus.
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Głąbik 4-5calowy, niedzielny, czerwonawy, wełnisty,
łuskami błonkowatemi, ostremi, pokryty; kwiat żółty, pro=
mienisty, ieden na głąbikuz liście poźniey wyraslaiące,
sercowato-kątowate, czerwono-ząbkowane, z góry zielone,
pod spodem wełnisto-białawe. Rośnie na mieyscach gli-
niastych, wilgotnych. F7. dan. t. 595.

2. Podbiał łopianowaty, T. Petasites: thyrso oblongo;
Jforibus discoideisz foliis eordato-oblongis, inaequaliter
denticułatiś, subtus cinereo-tomentosis; lobis baseos ap-
rorimatis.
Głąbik złokciowy, łuskami kończatemi osadzony; kwia-

ty blado-purpurowe, w bukiet podługowaty ułożone, bez
promieni; liście poźniey wyrastaiące, obszerne, niekiedy
prawie 13łokcia dłagie, sercowato-podługowate, nierówno-
ząbkowane, z góry ciemuo-zielone, pod spodem popielato-
kutnerowate: klapy liści zbliżone; kwiaty obopłciowe:
w niektórych indywiduach same samicze, na dłagich szy-
pułkach osadzone. -Rośnie na gruncie tłusto-wilgotnym.

FL. dan. t. 842. Pospolicie Carzielem zwany.

435. SZAROTA, Gwapriiazicu.

* Łuski kielicha zewnętrzne zaokrąglone.

1. Szarota piaskowa, G. arenariam: foliis semiample-
xicaulibus, albo-lanatis: inferioribus spathułatis: superi-
oribus łineari-lanceolatis; panicula corymbosa; squamis
anthodii subglobosi, patulis, obtusis.

Łodyga złokciowa, mn spodn prawie drzewiasta; liście
prawie łodygę obeymuiące, podobnie iak i łodyga biało-
wełniste: dolne łopatkowate: górne równowązko-lanceto-
wate: podkwiatowe równowązkie; wiecha baldaszkogrono=
wa; kwiaty cytrynowo-żółte; łaski kielicha także żółte,

, tępe, otwarte, mianowicie po przekwitnitniu;
kwiatki wszystkie obopłciowe. Rośnie na gruntach pia-

„ czczych. Fłor. dan, t. 6%. Na gruncie le-
liście nierównie szerszemi się staią.

2. Szarota łółto-biała, G. luteo-album: foliis semi-
icaulibus, łanatis: inferioribus spathułatis, obtu-

sis, subrepandis: superioribus łanceołatisz floribus termi-
nalibus, głomerato-cymosisz ramis inferioribus ascenden-
sibus.

Łodyga prosta, od spodu gałęzista, żłokciowa i wyż-
sza; liście prawie łodygę obeymuiące, zrzadka wełniste:
dolne u spodu zwężone, tępe, po brzegach prawie obłą-
czyste: górne lancetowate; kwiaty w baldaszkogron gęsty
skupione, mnieysze niż w następuiącym gatunku; łu-
skikielicha.węższe, przyległe, słomianego koloru, lśuią-
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ce; kwiatki żółte. Rośnie na mieyscach wilgotnawych

„w Litwie. Engl. bot. t. 1002.
3. Szarota rozdzielnopłciowa, G. dioecum:  stołoni-

bus reptantibus; foliis radicalibus spathałatis, lanatis:

caulinis lineari-lanceolatis; caule simplicissimo, corymbo

coarctato; squamis anthodii obtusis; floribus dioecis.

Łodyga kilkocalowa, nieco wełnista, niegałęzista; wi-

cie z korzeni wyrastaiące, leżące; liście popielate, pod

spodem białawe: dolne łopatkowale: górne równowązkie,

do łodygi przyległe; kwiaty w baldaszkogron wierzchoł-

kowy ułożone, rozdzielnopłciowe: samicze o kielichach

podługowatych, czerwonawych, o puchu włosistym: kwia-

ty samcze maią kielichy okrągławe, farby białóy; puch

krótszy u góry maczugowato-zgrubiały. Mośnie wszędzie

w borach i na pagórkach suchych. FZ dan t. 1228.

4. Szarota leśna, G. sylvaticum: foliis subłanatis, in-

ferioribus lanceolatis:  superioribus linearibus; caułe

simylicissimo,folioso, erecio; floribus sessilibus, axillari-

bus, subspicatis; squamis anthodii margine fuscis.

Łodyga jłokciowa, czasem niższa: liście pod spodem

gęścićy, z góry rzadzićy wełniste: dolne lancetowate: gór-

ne równowązkie; kwiaty bezszypułkowe, międzylistne,

kształt kłosa rzadkiego formuiące; łuski kielicha na brze-

ga kasztanowate. Rośnie wszędzie w lasach. FI. dan. t.

+229. ©. rectum Wild. Odmiana o liściach szerszych,

z obu stron wełnistych; kwiatach prawie w kłos skupio-

nych; łaskach kielicha całych brunatnych: często się po-

strzegać,daie. G. fuscatum. Pers. Fl. dan t. 254.

5. Szarota błotna, G. uliginosnm: foliis linearibus,

obtusiuscułiś, sessilibus, utrinque cauleqgne di/fuso lana-

tis; floribus axillaribus terminalibusque, glomeratis; squa-

mis anthodii acutiuscułis.
Łodyga gałęzista, rozłożysta, biaława, 3-5calowa; Hi-

ście równowązkie, nieco tępe, z obu stron podobnie iak

i łodyga wełniste; kwiaty wierzchołkowe skupione, o ła-

skach kielicha żółtawych, zaostrzonych. Rośnie w bro-
dach wyschłych.

%% Łuski kielicha ostre, kończate, iednofarbne;
kwiatki 4wrębne.

6. Szarota pospolita, G. germanicum: foliis lanceola-

tis, undułatis, obtusiusculis, patentibus, subtomentosis;

- fforibus globoso-capitatis, axillaribus, terminalibusquez

caułe erecto, subramoso.
Łodyga dwoisto-dzielna, wełnista, iłokciowa; liście

lancetowate, faliste, cokolwiek otwarte, białawe, prawie

- tępe; kwiaty żółtawe, w kształt główek pomiędzy gałę-
Ę 44%
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ziami skupione; listki kielicha szydłowato-kończate. Rośnie
wszędzie na polach. Flor. dan. t. 993, Tilago germa-
nica. Ł.

7: Szarota polna, G. arvense: foliis lineari-lanceola-
tis cauleque ramoso lanatis; fłoribus aggregato-subspica-
tis, tomentosis.

Łodyga wzniesiona, gałęzista, jłokciowa; liście równo-
wązko-lancetowałe, podobnie iak i łodyga wełnista; kwia-
ty kupki gęsto-wełniste, międzylistne lub wierzchołkowe,
formuią. Rośnie na polach piasczystych. ilago arwen-
sis Ł. Pospolicie Kocanką zwana.

8. Szarota górna, G. montanum: foliis lineari-lance-
ołatis, appressis cauleqte subdichotomo dense lanatis;
floribus confertis, axillaribus, terminalibusque.

Łodyżki kilkacalowe, wełniste, u spodu niedzielne, n
góry dwudzielne; liście równowązko-lancetowate, dó ło-
dygi przyległe, wełniste; główki kwiatów międzylistne,
kłos niby wierzchołkowy formuią. Rośnie na mieyscach
wzniosłych, suchych. Fiłago montana. Ł.

436. NiEŚWIERTELNIK, XzZRANTHEWUMW.

1. Nieśmiertelnik roczny, X. annuum: squamis anthodii
acutiusculis, głaberrimis, patulis erectisve, paleas pappi
superantibus; foliis łanceolatis, tomentosis. ę

Łodyga od spodu gałęzista, słokciowa i wyższa: ga-
łęzie twarde, nieco wełniste; liście na całćy łodydze lan-
cetowate, ostre, zupełnie całe, białawe; kwiaty nayczę-
Śściey blado-purpurowe, długoszypułkowez łuski kielicha
lśniące, otwarte, białawe. Roślina z Europy poładniowćy.
W ogrodach się utrzymnie pod nazwiskiem MWieśmierielni-
ków liliowych. Gatunek zaś z innego rodzaiu, Elichry-
sum fulgidum zwany: Nieśmiertelników żółtych nosi na-
zwisko.

437. WRorYcz, 7T4NACETUM.

1. JVrotycz pospołity, T. vulgare: herbaceum; foliie
bipinnatifidis, głabris; laciniis łanceolatis, inciso-serra-
tis; corymbo terminali, composito. i

Łodyga zielna, izłokciowa, tęga, nieco włosista, po-
rysowana; liście dwa razy pierzastodzielne, gładkie: po-
działki nacinane, ciemno-zielone; kwiaty żółte, baldaszko-

wierzchołkowy złożony formuią. Rośnie na miedzach
iw zaroślach. Flor. dan. t. 874. Odmiana z liśćmi sze-
rokiemi, prawie kędzierzawemi, 7. w. crispum zwane:
w ogrodach wieyskich pod nazwiskiem Piima iest utrzy-
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438. ByLica, AnTzvisra.

* Liście niepodzielone.

1. Bylica Estragon , (A. Dracunculus: foliis głabris,

łanceolatis, utrinque attenuatis, integerrimis; floribus

breviter peduncułatis , erectis; squamis anthodii summis

margine scariosis. 7

Łodyga łokciowa i wyższa, gładka, gałęzista; liście
zielone, gładkie, wązko-lancełowate, z obu stron zwężo-

ne, zupełnie całe; kwiaty drobne, żółtawe, krótko-szy-

pałkowe, gronka międzylistne formuią; łuski górne kieli-
cha z brzegiem błonkowatym; osadnik nagi. Początkowo
z Syberyi. Ze smaku i zapachu do anyżu nieco podobna.
Do zaprawy octu iest używaną.

%* Liście pierzastodzielne.

a. Bylica pospolita, A. vulgaris: foliis subtus tomen-

tosis: radicalibus bi-, caulinis pinnatifidis: laciniis lan-

ceołatis, subdentatis, acutis; floralibus lineari-lanceolatis;

panicula diffusa, foliosa; floribus erectis, oblongis, to-

mentosis.
Łodyga 1-2łokciowa, tęga, brózdowana, nieco popie-

lata lub czerwonawa; liście pod spodem białawe: korze-
niowe dwa razy-, łodygowe raz pierzastodzielne, o po-
działkach lancetowatych, ostrych, czasem kilką zębami
opatrzonych: podkwiatowe o podziałkach równowązkich;
kwiaty czerwonawe, podługowate, bezegonkowe, kutne-

rowate, z iednćy strony szypułki kłoski międzylistne for-
muią, które razem wiechę obszerną składaią; kwiatki
brzeżne samicze, środkowe obopłciowe; osadnik nagi. Ro-
Śnie wszędzie około płotów i w lasach. F7. dan. t. 1176.
Pospolicie Hyłnikiem zwana.

*%* Liście pierzaste.

3. Bylica mieiłowata, A. scoparia: herbacea, simpli-
ciuscuła, glabra; fołiis inferioribusbi-, eaulinis pinnatis,
setaceis; panicuła ramosissina; floribus pedicellatis, nu-
tantibus, głabris. e
"Łodyga zielna, wzniesiona, małogałęzista; liście dolne

dwa razy-, łodygowe raz pierzaste; wiecha bardzo gałę-
zista; kwiatki okrągławe, czerwonawe, szypułkowate, zwisłe,
gładkie; łaski kielicha tępe, wklęsłe, żółtawe; osadniknagi.
Rośnie na polach na Wołyniu i Podolu (Bess.).

„4. Bylica polna, A. campestris: ascendens, herbacea,
ramosa; foliis radicalibus apinnatis, incano-sericeis:
caulinis pinnatis, setaceis, głabris; racemi: panicułatis;
floribus ovatis, nutantibus.
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Łodygi łokciowe, u spodu leżące, wierzchy podniesio-
ne, twarde, u spodu czerwonawe, u góry czasem zielono-
białawe, gałęziste; liście korzeniowe dwa razy pierzaste,
iedwabisto-popielate, poźniey nagie, zielone: łodygowe
pierzaste, szczecinowate, gładkie; kwiaty drobne, czerwo-

"nawe, iaiowate, zwisłe, grona wiechowate formuią; łuski
kielicha gładkie, brzegiem błonkowatym, małym opatrzo-
ne; osadnik nagi. Rośnie na mieyscach wzniosłych, twar-
dych. Fl dan. t. 1:75.

5. Bylica biała, A. austriaca: herbacea, ramosa, in-
cano-sericea; foliis inferioribus pinnatis: foliolis tripar-
titis; summis indiwists, linearibus; floribus subsessi-
-libus, ovato-subrotundis, cernuis. : Ę

Łodyga wzniesiona, blizko łokciowa, biało-kutnerowa-
ta; liście popielato-iedwabiste: dolne pierzaste, o pierza-
stościach trzydzielnych, wązkich: łodygowe i na gałęziach
trzydzielne lub całe, równowązkie, wązkie; kwiaty iaiowo-
okrągławe, bezszypułkowe, pochyłe, w wiechę o gałęziach
dłagich, zwisłych, niedzielnych, ułożone; osadnik nagi.
Rośnie na Podolu (Bess.) Jacgu. Fl. austr. t. 100.

*%R Liście 2 razy pierzastodzielne, lub s razy pierzaste.

6. Bylica Boże-drzewko, A. Abrotanum: szu icosa;

foliis bipinnatsfidis, głabris: łaciniis filiformi-setaceis;
Jfforibus axillaribus, subsessilibus; anthodio albido-to-
mentoso

Łodyga łokciowa i wyższa, podkrzewiowa, u spodu
naga, niegałęzista, u góry gałęzie kształt korony drzew
wielkich formuią; liście 2 razy pierzastodzielne, zielono-
białawe, gładkie; kwiaty żółtawe, iaiowate, krótko-szy-
pułkowe, międzylistne, gronka drobne formuią; kielich
białawo-kutnerowaty. Roślina z Europy południowćy: w o-
grodach wieyskich pospolita.

7. Byłica wzniosła, A. procera: suffruticosa, ramosa;
foliis omnibus apinnatis, glabris: foliolis lineari filifor-
mibus; racemis axilłaribus, foliatis; anthodio hemisphae-
rico, głabro.

Łodyga i4łokciowa i wyższa, podkrzewiowa, od doła
ista; liście wszystkie 2 razy pierzaste, gładkie: listki

równowązko-nitkowate; kwiaty owalne, liczne, w grona
liczne, kątowe ułożone; kielicha półkalistego, gładkie-
go, łuski nieco po brzegach białawe; osadnik nagi. Wo-
„grodach wieyskich na Wołyniu i Podolu częsta (Bess.).

8. Byli-a Piołun, A. Absinthiam: caułe herbaceo, ra-

moso; foliis incano-sericeis, decomposito-apinnatifidis:
summis pinnatłidis indicisisque: laciniis oblongo-lan-
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ceolatis, obtusis; racemis axillaribus; floribus-globosis,

nutantibus.
Łodyga zielna, łokciowa, tęga, brózdowana, gałęzista,

listna; liście popielato-iedwabiste, 2 razy pierzastodzielne:

górne pierzastodzielne, lub niedzielne, o podziałkach po-

długowato-lancetowatych, tępych; kwiaty czerwonawe, ku-

liste, zwisłe, w grona międzylistne ułożone; osadnik wło-

sisty. Rośnie wszędzie na gruntach suchych, twardych. Z/,
dan.. t. 1654.

9. Bylica czarnomorska, A. pontica: caule herbaceo;

foliis supra incanis, subtus albido tomentosis; foliis de-

composito-bipinnatifidis: laciniis linearibus; racemis f0-

liosis, erectis; floribus globosis, nutantibus.

Łodyga zielna, iłokciowa i wyższa, biaława, gałęzi-

sta; liście liczne, białawe, pod spodem biało kutnerowate,

razy pierzastodzielne, o podziałkach równowązkich: górne

pierzastodzielne: podkwiatowe niedzielne, równowązkie; kwia-

ty zwisłe, grona wzniesione, listne, formuią: kwiatki żółte,

krótkie, w kielichu ukryte; osadnik nagi. Rośnie na Po-

dolu (Bess.). Jacqu. Fl. austr. t. 99. W ogrodach Cy-
pryskamizwana.

10. Bylica Marszalla, A. Marschalliana: caułe herba-

ceo, ramis virgatis; foliis incano-sericeis: inferioribus

decompositis, longe petiolatis: superioribus subbipinnati-

fidis simplicibusque, linearibus; spicis foliosis, panicu--

łatis; anthodio ovato, erecto, sessili.
Łodygi 1jłokciowe, u doła czerwonawe, niedzielne,

m góry popielate, gałęziste: gałęzie rózgowe; liście popie-

late: dolne 2 razy złożone, długoogonkowe: górne bez-
ogonkowe: podkwiatowe poiedyncze;, równowązkie; wie-

cha z-gronek listnych ułożona; kwiaty czerwonawe, ia-
iowate, bezszypułkowe; osadnik nagi. Rośnie na Wołynia
i Podolu (Bess.). -4. inodora M. B.

3. PRoMIENISTE.

439. SZLACHTAWA, CONYZA4.

1. Szlachtawa nastroszona, C. squarrosa: foliis villo-

siusculis: inferioribus  ovato-oblongis, serrałis: supe-

rioribus oblongo-lanceołatis, integerrimis; corymbis com-

positis, terminalibus; anthodio squarroso. -

Łodyga łokciowa lub wyższa , prosta, tęga, nieco ko-

smata, czerwonawa, gałęzista; liście bezogonkowe, nieco

kosmate: dolne iaiowo-podłagowate, piłkowane: górne po-

dłagowato-lancetowate. zupełnie całe; kwiaty żółte, ze-

wnątrz czerwonawe, baldaszkogron wierzchołkowy składa-
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ią; listki kielicha równowązkie, ostre, na końcu odgięta
Rośnie w lasach około Grodna (Gilibert) ina Podolu (Bess.).
Lam. lllustr. t. 693. f. t.

440. PRZYMIOTNIK, ERIGERON.

1. Przymiotnik gronowy, E.acris: willosus; foliis lan-
ceolatis, integerrimis; superioribus sessilibusz corymbo
terminali, simplici; ragdio discum aequante.

Łodyga złokciowa, gałęzista, włosista; liście lanceto-
wate: dolne u spodn zwężone, czasem ząbkowane, zresztą
zupełnie całe: górne bezogonkowe; kwiaty groniaste; szy-
pułki naprzemianległe, iednokwiatowe; promień tarczy ró-
wny. Rośnie na mieyscach czczych, suchych. Engi. bot.
t. 1158.

| a. Przymiotnik podolski, E. podolicus: hirsutus; fo-
łiis sessilibus, lanceołatis, obtusiuscułis, integerrimis;
corymbo terminali; radio discum superante.

Od poprzedzaiącego gatunku różni się: łodygą i liśćmi
szorstko-włosistemi; promieniem od tarczy dłuższym. Ro-

Śnie na Podolu (Bess.).. i Ę
3. Przymiotnik wiechowaty, ©. canadensis: piłosus;

foliis lanceolatis, subintegerrimis, ciłiatis; floribus pani-
cułatis. . .

Łodyga łokciowa i wyższa, włosista, biaława; liście
lancetowate, zupełnie całe, rząsowate; kwiaty drobne,
żółtawe, wiechę podługowatą składaią. Roślina początko-
wo Z Kanady, dziś w całćy Eoropie tak się rozszerzyła,
iż za naturalną europeyską roślinę uważać można.

431. OwaN, /svra.

"1. Oman włosisty, ). hirtą: herbacea; fołiis sessilibus,
łanceołatis, obsołete-serratis, rigidisz caulłe subunifioro;
squamis anthodii lanceołatis.

Łodyga zielna, 3łokciowa, włosami nastroszona, u
góry gałęzista; liście rozrzucone, tęgie, niewyraźnie pił-
kowane, owalno-lancetowate, bczogonkowe: dolne w ogo-
nekzwężone; kwiaty żółte: nayczęściey ieden lub nieliczne;
łuski kielicha lancetowate, liściowate, mianowicie zewnętrz-
ne kosmate. Rośnie w lasach i na łąkach podłeśnych.
Jacqu. FL austr. t. 358.

2. Oman gładłi, |. salicina: caułesee. paucifloro;
foliis amplexicaulibus, łanceołatis, rigidrusculi, margi-
ne serrulato-scabris, subreflexisz peduncułis inferioribus
elongatis. Ę

Łodyga blizko łokciowa, nieco kąłowata, gładka, 3-4-
kwiatowa; liście tęgie, nieco połyskniące się, łodygę o-
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beymuiące, lancetowate, odgięte, po brzegu drobno piłko-
wano-chropawe; kwiaty żółte, mnieysze niż w poprzedza-
iącym gatunku; łuski kielicha na końcu rząsowate; szy-
pułki boczne, długie. Rośnie na łąkach suchych. F/. dan.
t. 386.
4. Oman kędzierzawy, | Pulicaria: caułe ramoso sub-

lanato; foliis amplexicaulibus, oblongis, undulatis, vil-
losis; pedunculis unifloris, oppositifoliis; radio abbre-
viato.

Łodyga śłokciowa i wyższa, włosista; gałęzie rozłoży-
ste, pogięte; liście łodygę obeymuiące, podługowate, gę-
sto-falisie, prawie kędzierzawe, włosiste; kwiaty półku-
liste, krótko-promieniowe, żółte, na szypułkach naprze-
ciwliścich poiedynczo-osadzone; kielichy kutnerowate. Ro-
Śnie na łąkach i pastwiskach wilgotnych. ŻZ7. dan. t. 613.

4. Oman piłkowany, |. Britenica: caude erecto, willo-
so; fołiis ampłexicanlibus, cordato-lancecłatis, acutis,

płanis, glandułoso-denficulatis, subtus sublanatis; flori-
bus corymbosis; squamis anthodii lanceolatis; radio e-
łongato.
Łodyga łokciowa i wyższa, wzniesiona, biało-włosista,

u góry gałęzista; liście łodygę obeymuiące, lancetowate,
ostre, płaskie, gruczołkowało-ząbkowane, pod spodem
wełniste; kwiaty wielkie, żółte, baldaszkogron formuią;
łuski kielicha lancetowate, włosiste; kwiatki promienia
długie, liczne. Rośnie na łąkach wilgotnych. ZFłor. dan.
t. 443. Nazwisko - Britanica, utworzyło się z wyrazu
Dioskorydesa Bretanike, z którego Dalechamp Britanica zro-
bił. Roślina ta bowiem wAnglii naturalnie rostąca, dotąd
nie iest odkrytą.

5. Oman sercoliści, |. dysenterica: caułe difjuso; f0-
| liisque ampłexicaulibus,  cordato-oblongis, undułatis,

js, subtus łanatis; floribus corymbosis; squamis
anthodii linearibusz radio subelongato; puppo dupłici.

Łodyga łokciowa, tęga, wałcowata, wełnisła, gałęzi-
sta, rozpierzchłaz liście łodygę obeymniące, sercowato-
podługowate, faliste, ząbkowane, pod spodem  białawo-
wełniste: kwiaty na szypułkach pojedyncze, baldaszkogron
składają; łuski kielicha równowązkie; puch podwóyny:
zewnętrzny błonka: wewnętrzny włosisty. Rośnie w lasach
i na łąkach wilgotnych. FI. dan. t. Aro.

6. Oman pospolity, |. Helenium: caułe erecto , villoso;
Joliis amplericaulibus, ovato-oblongis, rugosis, subtua
tomentosis; floribus corymbosis; squamis anthodii owatis,
ołiaceis.

Łodyga 2-3łokciowa, wzniesiona, tęga, brózdowana,
kosmata; liście łodygę obeymuiące, iaiowato-podługowate, 
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pomarszczone, pod spodem kutnerowate: dolne ogonkowa-

te, szerokie, owalne, ostre; kwiaty wielkie, żółte, na

wierzchu łodygi baldaszkogron formuią; łuski kielicha ia-

iowate, obszerne, liściowate. Rośnie około wsi i w ogro-

dach. ZF. dan. t. 728.
7. Oman kosmaty, |. Oculus Christi: fołiis oblongo-

łanceołatis, integerrimis, caułeque simpliciuscuło, utrin-

que lanatis: radicalibus petiolatis: caulinis amplexicauli-

bus; floribuś corymbosis; squamis anthedii hemisphaeri-

ci, hirsuti, łaxiusculis, subułatis; receptacuło piłoso.

Łodyga żłokciowa i wyższa, niedzielna, wełnista; li-

ście podłagowate, lancetowate, zupełnie całe, po brzegach

i pod spodem wełniste: korzeniowe ogonkowate: łodygo-

we łodygę obeymuiące; kwiaty żółte o-promieniach nie-

licznych, bałdaszkogron składaiąz łuski kielicha półkuli-

stego, kosmatego, równowązkie, wzniesione, poźniey koń-

ce się odginaią; puch podwóyny; osadnik włosisty. Ro-

Śnie w lasach około Grodna nad Niemnem (Gilibert.). Jacqu.

Fi. austr. t. 223.

8. Oman polny, |. campestris: foliis oblongo-lanceo-

łatis, integerrimis caulegue, subcanescentibus, hirsutiu-

sculis; squamis anthodii hirsuti, łaxiusculis, subułatis;

taculo nudo.
Podobny do poprzedzającego gatunku, różni się liśćmi

i łodygą mniey włosistą, a mianowicie osadnikiem nagim.

Rośnie na Podolu (Besser).
9. Oman wiązkowy, |. germanica: caułe ascendenie,

willoso-łanato; foliis amplexicaulibus, cordato-obłongiś,

scabris, obsołete-denticulatis; fłoribus corymbosis; squa-

mis anthodii acutis, recureis.

ZĘ 3łokciowa, podniesiona, tęga, porysowana, ko-

smato-wełnista; liście łodygę obeymuiące, sercowato-po-

długowate, chropawe, niewyraźnie ząbkowane; kwiaty żół-

te, wiązkowo-baldaszkogronowe, szypułki  kilkakwiatowe;

łuski kielicha ostre, odkrzywione. Rośnie około Grodna

(Gilibert), i na Wołyniu i Podolu (Bess). Jacqu. Fl. austr.

t. 134. Inula media M. B. różni się od tego gatunku: kos-

matością mnieyszą; baldaszkogronem muiey kwiatowym, 0

gałęziach iednokwiatowychod kwiatów dłuższych; kwiatami

w i Rośnie na Podolu (Besser)-
10. Oman posredni, |. hybrida: caule stricto, wiłloso;

foliis sessilibus, oblongis, glabriusculis, venosis, margine

willoso-scabris; corymbo paucifloro; anthodii villosi squa-

' mis obtuse mucronatis.

' Łodyga wyprężona, kosmata; liście bezogonkowe, po-

długowate, prawie gładkie, żyłowate, na brzegu kosimato-

; baldaszkogron niewielokwiatowy; łuski kielicha
7 :++
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jaiowatego; tępe, sztyletowate. Pośrednia między poprze-
dzającym a następuiącym gatunkiem. Rośnie na Podolui
Ukrainie (Besser).

11. Oman mieczowołiści, |. ensilolia: foliis sessilibus,
linearibus, acuminatis, integerrimis, nerwosis, glabris;
cdule simplici, subunifloro.

Łodygi liczne, cienkie, iednokwiatowe, niedzielne, lub
na wierzchn na kilka gałązek iednokwiatowych podzielone,
u góry miękkiemi włosami zrzadka pokryte; liście liczne,

ogonkowe, równowązkie (iakby trawiaste), kończałe, zu-
pełnie całe, nerwiste, gładkie, cokolwiek po brzegach wło-
siste, lub rząsowate; kwiaty wierzchołkowe wzniesione, nay-
Częściey poiedyncze; łuski kielicha kosmate, równowązkić:
dolne nieco odgięte. Rośnie na Wołyniu i Podolu (Besser).
Jacgu. Flor. austr. tab. 162.

yAż, m

444. Gwiażbosź, As7żR.

"1. Gwiazdosż trzynerwowy, A. Amellas: caułe superne
?amoso; foliis oblongis, obtusiuscułis, sessilibus, subiri-
herwviiis, integerrimis, scabris; ramis corymbiferis; squa-
misZEE?R,ut ;

jyga łokciowaiwyższa,ugóry żałęzista, cała liśćmi
pokryta; liście podłagowate, tępawe, bezogonkowe, trzy-
nerwowe, zupełnie całe, chropawe, nieco po brzegach
włosistez gałęzie na wierzchu baldaszkogron składaią; kwia-
tów środek żółty; promienie błękitne; fuski kielicha tępe,
nieco końce otwarte. Rośnie w lasach suchych około Ra-
dnik w powiecie wileńskim, około Grodna (Gilibert) i
na Wołynia i Podola (Besser). Jacgu. F2. austr. t. 425.

2. Gwiazdosż estragonowaty,A. draćunculoides: foliis
ś«emiamplexicaulibus, lineari-lanceolatis acuminafis, sca-
kie trinerviisz corymbi composiii ramis fastigiatis, fo0-

is; radio sub=5floro.
Łodyga 1jłokciowa, cienka, tęga, liśćmi pokryta; liście

ihropawe; rozrzucone, bezogonkowe, równowązkie, Żner-
wowe, długie, kończate; kwiaty o promienia świaiło-błę-
kitnym, długim, kwiatowym, w baldaszkogron oszypułkach

' gałęzistych lisinych, ułożone. Rośnie na Podolu (Besser).
A h iazdosz ogrodowy, A. chinensis: catule hispido,

i icź £ ołiia oblongo-lanceolatie „ dentatis, subses=
—<pw summis spathulatis, iniegerrimis; squamis antho-

OZ tato i wyższa, gałęnisia, włosami nastro-
szona: gałęzie otwarte; liście podługowato-lancetowate,
grubo-ząbkowane, po brzegach krótkiemi włosami osadzo-
ne; górne łopatłkowate, zupełnie całe,ze kwiaty

4
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wielkie: środek żółty, promienie błękitne lub białe; łuski
kielicha szerokie, liściowate, u spodu rząsowate. Roślina
z Chin. W ogrodach pod nazwiskiem astrów, Jastrów się
utrzymuie. Z kwiatami pełnemi (toiest w których kwiatki
wszystkie są ięzyczkowate) często się w ogrodach wyradza.

4. Gwiazdosz przyżemny, A. amelloides: caułe erecto,
scabro, superne ramoso; foliis scabris, medio serratis:
inferioribus oborato-oblongis: superioribus lłanceolaiis;
ramis corymbosis; squamis anthodii acutis, subsquarro-
sis: superioribus meimbranaceis, apice coloratis.

Łodyga łokciowa, u góry baldaszkogronowo-podzielona,
wzniesiona, chropawa; liście chropawe, pośrodku grubo-
piłkowane: dolne podługowate u spodu zwężone: górne
lancetowate; kwiaty wielkie, o kwiatkach promienia świa-
tło błękitnych, środkach żółtych; łuski kielicha ostre, nieco
nastroszone, wewnętrzne błonkowate, na końcach farbo-

wane. Podobny do nerwowego. Rośnie na Wołyniai Podolu
(Besser). 4. efegans FV.

5. Gwiazdosz nadmorski, A. Tripolium: caule glabro
subramoso; foliis lineari-lanceolatis, carnosis, 3plinerviis,
apice dentatis; floribus corymbosis; squamis anthodii ob-
tusis, erecto-appressis.

Łodyga łokciowa i wyższa, u góry gałęzista, gładka;
liście równowązko-lancetowate, cokolwiek mięsiste, troisto—
nerwowe, na końcn ząbkowane; kwiaty o promieniach bla-
do-błękitnych, środkach żółtych, w baldaszkogron ułożone;
łuski kielicha lancetowate, tępe, przyległe. Rośnie na miey-
scach błotnistych, nad morzem, w okolicach Połougi. F/.
dan.tab. 6:5. A

443. NawŁoć, SoriD4G0.

1. Nawłoć pospolita, S. Virgaurea: caułe tereti, erecto,
superne pubescente, ramoso; foliis oblongo-lanceołatis, u-
trinque attenuatis, serrałis: inferioribus pilosiuscułis; ra-
cemo erecto, paniculato; radio elongato.

Łodyga 2-Słokciowa, brózdowana, u doła czerwonawa,
gładka, u góry omszona; liście podługowato-lancetowate,
z obu stron zwężone, piłkowane: dolne włosisto-chropawez

z kwiałów żółtych wiechowate, promienie rzadkie,
_ dosyć długie. Rośnie wlasach i zaroślach. Fł. dan. t. 663.

444. Potirawiz , Cisznanta.

_a. Popielnik sybirski, €. sibirica: caule simplicissimo,
oligophylło;foliis sagittato-cordatis, obtusiuscułis, den

fieułatis, łaevibusz petiolis alatis; racemosimplici, elon-
| gato, bracteaio.
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Łodyga 1iłokciowa, nićdzielna, porysowana, gładka, u

spodu czerwonawa, niewieloliścia; liście strzałkowato-ser-

cowale, tępawe, drobno ząbkowane, równe; ogonki liści

łodygowych w kształt pochwy rozszerzone; kwiaty grona

wierzchołkowe, listne, formuią. Rośnie na łąkach wilgo-

tnych na Wołyniu (Besser).

a. Popielnik alpeyski, C. alpestris: caule simplici;z fo-

liis scabrie, sublanatis, denticulatis: radicalibus subcor=

dato-ovatis: caulinis spathułatis lanceolatisque; corymbo

mauliifloro; seminibus apige ciliatis.

Łodyga łokciowa, niedzielna; liście chropawe, prawie

wełniste, drobno ząbkowane: korzeniowe jaiowate: łodygowe

w ogonek zwężone, lub lancelowate; baldaszkogron wielo-

kwiatowy; nasion wierzch rząsowaty. fiośnie na Wołyniu

Besser). Jacqu. Flor. austr. tab. 139.
3. Popielnik pomarańczowy, C. aurantiaca: caule sim-

plici, subłanato; foliis repando-dentatis: radicalibus elli-

pticis, in petiolum decurrentibus: caulinis lanceolatisz co-

rymbo cifloro. „Z

yga wzniesiona, niedzielna, zrzadka wełnista; liście

obłączysto-ząbkowane: korzeniowe eliptyczne, po ogonku

/zbiegaiące: łodygowe lancetowate; baldaszkogron ze 2-4

kwialów czerwono-pomarańczowych złożony. Rośnie na

Wołynia i Podolu (Besser). 8
4. Popielnik długoliści, C. longifolia: caule simplici, fo=

diisgue scabriuscułis, sublanatis: radicalibus denticułatis,

in petiglum attennafis: caułinis łanceolato-linearibus, e-

łongatisz corymbo mudliifloro; seminibus pubescentibusz

abbreviato.

Łodyga łokciowa, wzniesiona, niegałęzista, chropawa,

nieco wełnista; liście chropawe, nieco włosiste: korzenio-

we ząbkowane, w ogonek zwężone: łodygowe lancetowato-

równowązkie, długie; kwiaty o środku złocistym, promie-

miu bladszym, baldaszkogron wierzchołkowy składają; na-

siona omszone; puch krótki. Rośnie na Wołynia Besser.

Jacqu. Flor. anstr. tab. +81. h

5. Popielnik polny, C. campestris: caule simplici sub-

lanato; foliis subiniegerrimis: radicalibus obowato-ellipti-

cis, inpetiolum decurreniibus:caulinislanceolatis; corym=

bo terminali.
Łodyga j-1iłokciowa, biało-wełnista, niedzielna; liście

nieco wełniste: korzeniowe eliptyczne, u spodu zwężone,

zrzadka ząbkowane: łodygowe lancetowate, zupełnie całe;

kwiaty promieniste, żółte, prawie baldaszek na wierzchu

łodygi formuią. Rośniena Podolu (Bess.) Fi. dan. t. 1137.

u. Fłor. austr. tab. 180. _

6. Pepielnik błotny, C. palustris: caułe superne ramo-
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so, foliisque lato-lanceolatis, acutis, semiamplexicaulibus
sinuato-dentatis, villosis; corymbis qxillaribus terminali
busątie.

Łodygą łokciowa, gruba, walcowata, gruczołkowato-
włosista, u góry gałęzista, liśćmi aż do kwiatów pokryta;
liście szeroko-lancetowate , buchtowano-ząbkowane kleisto-
włosiste; szypułki międzylistne lub wierzchołkowe, balda-
szkogronowe; kwiaty żółie; puch długi biały. Rośnie na
łąkach wilgotnych torfowych. Flor. dan. tab. 579. Liście
w pierwszym roku macięte, prawie gładkie.

445. Srarnztc, Szszcto.

* Promienie otwarte.
t Liście niepodzielone.

1. Starzec gaiowy, S$. nemorensjs: fołiis sessilibus ob-
łongis, utrinque attenuatis, serrałis, ciliałis, membrana-
ceis, sublus tenuissime pubescentibus; ęorymbis panicu-

łatis. i .
Łodyga łokciowa i wyższą, gałęzista, brózdowana, pra-

wie gładka; liście bęzogonkowe, szerokie, podłagowate,
z obu stron zwężone, piłkowane, rząsowane, błonkowate,
pod spodem drobnemi włoskami pokryte; kwiaty żółte, bal-
daszkogrony listne, o szypułkach krótkich, składaią. Rośnie
na Wołyniu i Podolu (Bess.) Jacgu. FZ austr. t. 184.

2. Starzec gładkoliści, $. saracenicus: fołiis subsessili-
bus, danceołatis, elongatis, utrinque atienuatis, głabris,
serrułątis, serraturis antrorsum Jflexis; corymbispanicula-
4is; pedicellis anthodiisgue pubescentibus; caule alato.

-  dŁodygaakaHiaą, skrzydełkowata; liście dolne
krótko-ogonkowale, górne bezogonkowe, _ lancetowate,
długie, z obu stron zwężone, gładkie, piłkowane: piłkowa-
tości do końca liścia skierowane; kwiaty siarczyste, o pro-mieniach nielicznych, bóldaszkogron wiechowaty składają;
kielichy walcowate, równie iak i szypułki omszone. Ro-
= Aach cienistych wilgotnych. Jacą. Fl. austr.

. roo. L
3. Starzecbłotny, S$. paludosus: foliis semiamplericau-

libus, łanceołatis, Ee e serrałis, subtus
cauleque elato, lanato-floccosis; corymboterminalicompo-
sita; anthodio głabriuscuło. ;
. Łodyga ałokciowa i wyższa, wyprężona, listna, kosm-
kowato-wełnista; liście długie łodygę obeymuiące, kończate,
qboko-ostro-piłkowane,pod spodem wełnistę; kwiaty żół-

te wielopromieniowe, baldaszkogron wolny daiąz kie-
lich prawie gładki. Rośnie nad brzegami rzek i stawów ną
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4. Starzec cienisty, S$. umbrosns: foliis coriaceis, glan

briusculis, cartilagineo-dentatis, cilialis: inferioribus a0-

rato-obłongis, in petiolum decurrentibus: superioribus

ampłexicaulibus, cordato-lanceolatis; corymbo camposita,
terminali. ż

Liście skórkowate, prawie gładkie, chrząsikowato-ząb-
kowane, rząsowane: dolne iaiowo-podługowate, w ogonek

zbiegające: górne sercowato-lancetowate, łodygę obeymuią-
ce; kwiaty żółte, baldaszkogron złożony, formuią. Rośnie

na Podolu (Besser.)
5. Starzec wielkoliści, S$. macropltyllus: fołiis coriaceis,

oblongo-lanceolatis, cartilagineo-dentatis, subdecurrenti-

bus cauleque subvillosis; corymbo composito, terminali;
involucro anthodii patuło.

Łodyga blizko ałokciowa, brózdowana, nieco kosmata,
niegałęzista; liście skórkowate, podługowato-lancetowate;
chrząstkowato-ząbkowane, bezogorkowe, nieco, mianowicie

+

- młode, kosmate: górne mnieysze, zupełnie całe; kwiaty
żółte, baldaszkogron złożony, formuią; pokrywa, czyli kie-
licha łuski dolne, otwarte; proruienie nieliczne. Rośnie ną
Podolu (Besser.) i

"H+ Liście podzielone.
. 6. Starzec wiosenny, S$. vernalis: foliis sinuato-pinna-

tifidis , xndałałe-ćriepiś , cauleque ramoso hirsutis: laci-
niis obtusis, dentatis; caulinis amplexicaulibus; semini-
bus pilosis.

Łodyga iłokciowa, gałęzista; liście buchtowato-pierza-
stodzielne, falisto-kędzierzawe, podobnie jak i łodyga ko-
smate: podziałki liści tępe ząbkowane; liście łodygowe ło-
dygę obeymuiące; kwiatyżółte, promieniste, baldaszkogron
składają. Wreszcie do Starca pospolitego podobny. Rośnie
na mieyscach uprawnych.

7. Starzec różowy, SŚ. elegans: canłe erecto; ramoso;
foliis łyrato-interrupte-pinnatifidis, margine rewolutis,
głabriusculis: laciniis obtusis, dentatis; floribuscorym-
bosis; inwoluero anthodii paterte. B

Łodyga łokciowa, zielna, porysowana, prawie gładka,
gałęzista; liście lirowato-przerywano-pierzastodzielne, nieco
włosisto-kleiste, po brzegach odgięte: podziałki tępe, ząb=

, kowane; kwiaty promieniste, o promieniach różowych, środ-

4

«ym

kach żółtych, w baldaszkogron otwarty ułożone; kielicha
łuski sachawe, równowązkie, na końcach czarniawe: dolne
otwarte. Roślina z Afryki poładniowty. W ogrodach częsta.

/8. Starzecpodbałdaszkowy, S. Jacobaea: caule foliisgne
tyrato-pinnatsfidis, głabriuscułis: daciniis łanceołatis, di-

no c
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waricalis, inciso-dentatis; corymbo terminali; germinibus
pubescentibus.

Łodyga u spoda niedzielna, 1-2łokciowa, gładka, bró-
zdowana, u góry gałęzista; liście lirowato-pierzastodzielne,
nieco, mianowicie po brzegach, włosiste; podziałki lance
owale, nacięto-ząbkowane, rozwarte; kwiaty żółte o pro-
mieniach nielicznych, czasem prawie bezpromieniowe,
w baldaszkogron, o szypnłkach podbaldaszkowatych, uło-
Żonez łuski kielicha na końcach suchawe. Rośnie wszę-
dzie na gruncie suchym. ZF dan. t. 944. U pospólstwa
Dryakwią bydłęcą iest zwany.

9. Starzec wązkołiści, S. tenvifolins: caułe ramoso,
sublanato; foliis omnibus pinnatifidis, subtusgermini-
busque pubescentibus; laciniis lineari-lanceołatis, acutis,

* subiniegerrimisz corymbo terminali.
/ Łodyga łokciowa i wyższa, gałęzista, nieco wełnisla;

fi$cie wszystkie pierzastodzielne, pod spodem podobnie iak
i iaieczniki omszone; podziałki równowązko-lancetowate,
ostre, prawie całe, czasem nieco nacięte; kwiaty promie-
niste, żółte, baldaszkogron wierzchołkowy składaią; łaski
kielicha równowązkie, ostre, równe. Rośnie na Wołyniu
i Podola (Bess.), Jacqu. FI. austr. t. 276.

s 10. Starzec piaskowy, S$. arenarius: caułe feliisque
pinnatifidis; subcarnosis, subtus incanis: laciniis lineari-
łanceołatis, acutis, subdentatis, approximatis; corymbo
eomposito, terminali; anthodio głabro.

Łodyga drobnowłosista; liście pierzastodzielne, grube,
pod spodem popielate; podziałki równowązko-lancetowate,
ostre, ząbkowane, zbliżone; baldaszkogron złożony, wierz-
"chołkowy;kielichogólny gładki. Rośnie na Ukrainie (Bess.).

** Promienie odgięte.

© 11. Starzec leśny, S. sylvaticus: caule simpliciusculo,
foliisque pinnatifidis, pilosiusculis: łaciniis lanceolatis,
denticułatis; fłoribus subcorymbosisz involucro anthodii,

|. Łodyga łokciowa i wyższa, u góry gałęzista, rzadko
* włosistaz liście pierzastodzielne, rzadko włosiste, o po-
działkach lancetowatych, ząbkowanych: dolne podłagowa-
te, prawie całe; kwiaty żółte, o promieniach małych, do
zewnątrz odwinionych , baldaszkogron wierzchołkowy wznie-
siony, tworzą; łaski kielicha zewnętrzne krótkie. Rośnie
iw lasach suchych w Litwie. Zł. dan. t. 86y.

12. Starzec łipki, $Ś. viscosus: caułe >. fo-
"qi pinnaiifidis, viscoso-pubescentibus: laciniis lan-

| dalo sinuato-dentatis; fłoribus subcorymbosis; invo=
lłucro laxo, anthodium subacquante.
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Łodyga głokciowa i wyższa, bardzo gałęzista, nu góry

mianowicie włosisto-klejsta; liście pierzastodzielne, kleiste,

miękkie, nieco białawez podziałki lancetowate, buchtowa-

no-ząbkowane; kwiaty msłe, na wierzchołku łodygi niby

baldaszkogron formnią; promienie małe, odwinione, rza-

dziey o; kielicha łuski zewnętrzne wolne, od wewnętrz-

nych nieco krótsze. Rośnie około dróg i płotów. Flor.
dan. t. +230. : 4

%%* Hezpromieniowe.

13. Starzec pospolity, $. vulgaris: foliis amplexicauli-

bus, pinnatifidis, glabris; łaciniis obtusis, dentatis;z co-

rymbo terminali coarctato.
Łodyga jłokciowa, dęta, gałęzista; liście nieco soczy-

ste, łodygę obeymniące, buchiowato-pierzastodzielne, gład-

kie: podziałki tępe, ząbkowane; kwiaty bezpromieniowe,

walcowate, baldaszkogron skupiony składają. Rośnie wszę-

dzie na mieyscach uprawnych. Fl. dan. t. 513.

446. KoPaLNik, „ARNica.

1. Kupałnik pospolity, A. mor*na: foliis oblongie,

obtusis, nereosis, caułeque paucifioro pubescentibus: cau-
linis oppositis. ,

' Łodyga wzniesiona, łokciowa, 1-3kwiatowa: liście ko-

rzeniowe podługowate, tępe, pod spodem nerwiste, po-

dobnie iak i łodyga omszone: łodygowych dwie pary, na-

przeciwległych, prawie spodami zrosłych; kwiaty zioci-

ste, wielkie; promienie dłagie, nerwist Rośnie wszę-

dzie w lasach o gruncie wrzosowym w Mitwie. Fl. dan.

t. 63.

447. STARCZYK, SEWZCILLIS.

1. Starczyk modrawy, $. glauca: caule elato, głabro,

racemifero; foliis inferioribus petiołatis, cordato-ovatiz,

obtusissimis, glaucis, albo-venosis: caulinis amplezicauli-
bus, obłongis.

Łodyga i3łokciowa i wyższa, gładka, porysowana,

groniasta; liście dolne ogonkowate, sercowało-iaiowate,

tępe, modre, tęgie, biało-żyłowate: łodygowe podługo-
wate, u spodu zwężone. Mośnie na Wołyniu i Podoła ©
(Bess.). Cineraria głauca L.

448. SŁANANCZA, 7TA4GETES.

a. Szarancza -dxamitek, T. patula: foliis pinnatis,

pelłucido-glandulosis: foliolis lanceolatis, serrato-cilia-

«
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tis, głabris; ramis patulis; pedunculis uniforis, subina
Jatis; anthodio campanułate.

Łodyga łokciowa, gałęzista: gałęzie otwarte, gładkie,
porysowane; liście pierzaste: listki lancetowate, przezro=
czysto-gruczołkowate, piłkowano-rząsowane; szypułki u
góry nieco nabrzmiałe, wewnątrz próżne; kwiaty poma-
rańczowe lub brunalnawe, poiedynczo osadzone, zapacha
mocnego; kielichy dzwonkowate. Roślina z Mexyku. W o-
grodachwieyskich, pod nazwiskiem Goździków, „lxamitek,
znaioma.

2. Szarancza zwyczayna, T. erecta: foliis pinnatis,
pellucido-punctatis: foliolis łanceolatis, serrato-ciliatis,
głabris; pedunculis unifłoris, ventricoso-inflatis; antho-
dio angulato.

Podobna do poprzedzaiącćy. Łodygę ma wyższą, mnićy
gałęzistą; gałęzie wzniesione, gładkie, porysowane; kwia=
ty większe nayczęścićy pełne, żółte; szypułki icdnokwia-
towe, u góry nabrzmiałe, próżne; kielichy kątowate. Ro-
ślina z Mexyku. W ogrodach wieyskich pospolita.

449. Śroknoć, Betzts.

1. Szokroć trwała, B. perennis: scapo unifłoro; fo-
liis radicalibus spathulatis, crenato-dentatis, hirsuti=

/ usculis.
Głąbik kilkocalowy, iednokwiatowy; liście korzeniowe

rzy ziemi skupione, łopatkowate, tępe, karbowano-ząb-
=. nieco włosami pokryte; kwiaty o Środku żółtym,

mieniach białych, u spodu nayczęścićy czerwonawyci.
Rośnie dziko w udniowszych częściach Litwy i na Wo-
dyniai Podolu (Bess ). For. dan. t. 03. W ogrodach
utrzymywana, w liczne się rozradza odmiany: z kwiatami

- białemi, czerwonemi, pełnemi; czasem wydaje ze środka
kwiatu kilka szypułek małemi kwiatkami opatrzonych,

© baldaszek formuiących; liście też, mogą bydź karbowane
/ lub całe it d.

450. Manusa, MarRicania.
£

1. Maruna Rumianek, M. Chamomilla: foliis spinna-
tis; daciniis lineari-filiformibus; squamis anthodii ob-
tusis.

Łodyga Iłokciowa i wyższa, gałęzista; liście dwa razy
_ pierzaste; podziałki równowązko-nitkowate; kwiaty ze
Środkami żółtemi, promieniami białemi. Rośnie dziko na
Wołynia i Podolu (Bess.). W ogrodach pospolita.
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451. ZŁocieś, CuarvsaNrnEtChH.

1. Złocień pospolity, €. Leucanthemum: canłe stubrąa
łmoso; foliis crenatis serratisve: inferioribus obovato-
spathulatis: superioribus lanceołatis;ramis unifłoris; ra-
dio adbo.

Łodyga wzniesiona, mało gałęzista; liście karbowane
lub piłkowane: dolne podługowato-przewrotno-iaiowale:
górne lancetowate; kwiatów promienie białe, długie, $ro-
dekżółty. Rośnie wszędzie na łąkach suchych. 4f72. dam
4+ 99%. Odmiana z liśćmi naciętemi, równie iak łodyga
włosistemi, często się postrzega.

2. Złocień żbożowy, 0. segetum: caułe ramoso, foli-
isque amplexicaulibus, oblongo-lanceolatis, apice łatiori=
bus, inciso-dentatis, glaucescentibus, glabris; radio

Łodyga złokciowa i wyższa, gładka, gałęzista; liście
gładkie , Se obeymnuiące, podługowato-łancetowate, u
wierzchu szersze, nacięto-ząbkowane, modrawe; kwiaty
całe, żółte, wielkie, pojedynczona końcu gałęzi osadzone.
Rośnie pomiędzy zbożem, w okolicach Grodna (Gilibert) i
na Podola (Bess.). Fior. dan. t. 995.

Ź 452. Bznrnau, Prznzrantw.
1. Bertram bałdaszkogronowy, P. corymbosum: eanłż

erecto, superne ramoso; fołiis pinnatis, głlabriusculis:
foliolis lanceołatis, pinnatifidis, argute serratis, sufmumis
confluentibus; fłoribus corymbosis.

Łodyga 1-ałokciowa, wzniesiona, tęga, u góry gałę-
zista; liście pierzaste, z góry gładkie, pod spodem nieco
omszone: listki lancetowate, pierzastodzielne, ostro-piłko-
wane, ze zrosłe; kwiaty o promieniach białych, środ-
kach żółtych, bałdaszkogron składsią; łaski Lielichą na
końcach brunatne; nasiona Szębe. Rośnie na Wołyniui
Podolu (Bess.). Jacqn. Fl. austr. t. 339. »

2. Beriram Marunka, P. Pariheniom: caule erecto,
ramoso; foliis subbipinnatifidis, glabriuscułis: łaciniis
" js, odtasiusculia dentatis; peduńculis corymbosis,

Yigidis; radio discum aequante. ż
Łodyga łokciowa i wyższa, wzniesiona, tęga, brózdo=

wana; liście szerokie, białawe, dwa razy pierzastodzielne:
iałki podługowate, tępawe, ząbkowane; kwiaty o pro=

mieniach białych, środkowi żółtemu równych; szypułki
tęgie, w baldaszkogron rozdzielone; łuski kielicha omszo-
ne, nakońcu poszarpane; nasiona błonką otoczone. Rośniena Wołynia i Podolu oe :

8.Berirambezwonny,P.inodorum: cale difusera-
46
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moso;foliis bipinnatis, głabris: foliolis lineari-filiformi-
bus, s-Spartilis; coronula seminis integerrima.

Łodyga iłokciowa, rozłożysto-gałęzista, gładka; liście
dwa razy pierzaste, gładkie: listki równowązko-nitkowate,

a-53dzielne; kwiaty na końcu gałęzi poiedyncze, o Środ-
kach żóltych, promieniach otwartych, eliptycznych, trzy-
zębych, białych; obwódka nasion cała. Rośnie na polach
iw ogrodach. Flor. dan. t. 696.

4. Bertram krwawnikowaty, P. millefoliatum: caułe

simpliciuscuło, mułliifloro, foliisque bipinnatifidis, inca-
no-pubescentibus: łaciniis linearibus, mucronatis; pedun-

cułis corymbosis; radio abbreviato.
Łodyga głokciowa, włosisto-siwa, wielokwiatowa; li-

Ście a razy pierzastodzielne, włosisto-siwe: podziałki ró-

wnowązkie, sztyletowate; baldaszkogron złożony; kwiaty
żółte; promienie długości kielicha. Rośnie na Podolu (Bess.).

453. RUMIAS, ANTEEXIS.

1. Rumian ruski, A. ruthenica: caułe ramoso, foliis=

que spinnatifidis, incano-subvillosis: laciniis lanceolato-
i ibus, acutis; ramis floriferis corymbosis; anthodio
tomentoso; paleis lanceołatis, mucronaiis.

Łodyga gałęzista, równie iak liście dwa razy pierza-
stodzielue, siwo=włosista: podziałki lancetowato-rówao-
wązkie, ostre; gałęzie baldaszkogronowo-podzielone; kwia-
ty o promieniach białych; kielich kutnerowały; łuski o-
sadnika lancetowate, sztyletowate; nasiona śkątne, bez

obwódki, lub brzegiem zgrubiałym, wązkim, otoczone.
Rośnie na Podolu (Bess.).

2. Rumian śmierdzący, A. Cotula: caułe ramoso, foli-
isque bipinnatis, subvilłosis: laciniis subułatis, Sparti-
tis; ramis floriferis panicułatis, fłoscułis paleas setaceas

superantibus; seminibus apice nudis.
Łodyga jłokciowa i wyższa, rozpierzchło-gałęzista,

gładka, lub nieco drobno-włosista; liście podobnież gład-

kie lub nieco włosiste, dwa razy pierzaste: podziałki
owate, a aozpi kwiaty biało-promieniste, podobnie,

jak liście i łodyga nieprzyiemnego zapacha, w wiechę u-

łożone; plewy osadnika od nasion dwa razy dłuższe, od
kwiatków krótsze; nasiona bez obwódki. Rośnie na uli-

cach wieyskich i około dróg, 772. dan. t. 1179.
3. Rumian polny, A. arvensis: cauleramoso, foliisque

lanceo-spinnatis, incano-pubescentibus: łaciniis lineari-
łatisz pedunculis unifłoris; pałeis lanceołatis; seminibus

membranula coronatis.
"Łodyga jłokciowa i wyższa, gałęzista, u spodu czer-
wonawa, omszono-siwa; liście dwa razy pierzaste, omszo-
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no-siwć: podziałki mięsiste, równowązko-lancetowatez szy-

pułki iednokwiatowe; kwiaty o promieniach białych; łuski

osadnika lancetowate, od kwiatków dłuższe; nasiona ob-

wódką na wierzchu otoczone. Rośnie na polach. Flor.

dan. £. 1178.

4. Rumian farbierski, A. tinctoria: caułe erecto, ra-

moso, foliisqe apinnatifidis, incanis, pubescentibus; se-

minibus membranula coronalis.

Łodyga iłokciowa i wyższa, wzniesiona, tęga, gałęzi-

sta, u spodu czerwonawa, u góry omszona; liście dwa

razy pierzastodzielne, popielate, omszone: podziałki ostre,

pod spodem białawe; kwiaty całe żółte, prawie baldaszko-

gron rzadki składaiące; nasiona obwódką u góry otoczone.

Rośnie na polach o gruncie gliniastym. Ft dan. t. jA.

Kwiaty do farbowania żółto, są używane. *

454. KanwawNik, AchiŁLE4A,

1. Krwawnik Kichawiec, A. Ptarmica: caulłe terecto,

foliisque lineari-lanceolatis, aequaliter argute serrułatis,

glabriuseułis; corymbo terminali, simplici; paleis integrisz

seminibus nudis.
Łodyga łokciowa i wyższa, niedzielna, gładka; liście

równowązko-lancetowate,  iednostaynie ostro-piłkowane,

nieco omszone lub gładkie; kwiaty o promieniach białych,

środku żółtawym, baldaszkogron ua wierzchu łodygi skła-

daią; szypułki, i kielichy z brzegami brunatnawemi, om-

szone; plewy osadnika całe; nasiona nagie czyli bez ob-

wódki. Rośnie na łąkach i w zaroślach wilgotnawych

wLitwie. 72. dan. t. 643. Odmiana zkwiatkami wszyst-

kiemi ięzyczkowatemi, białemi, w ogrodach częsta.

2. Krwawnik grzebieniasty, A. pectinata: caułe simpli-

ciusculo, foliisque peclinato-pinnatifidis, incano-tomento-

sis: laciniis lineari-filiformibus integerrimie; corymbo

composito, coarciafo.
i

Łodyga Iłokciowa i wyższa, prawie niegałęzista, kut-

nerowata; liściegrzebieniasto-pierzastodzielne, kutnerówa-

| te: podziałki równowązko-nitkowate, zupełnie całe; kwia-

ty biało-żółtawe, baldaszkogrongęsty)składaią. Rośnie na

Podolu (Bess.). ł

3. Krwawnik zębaty, A. distans: caułe ramoso, foliis-

que spinnatifidis, distantibus, pubescentibus: laciniia

rachique inciso-serrata;panicułaeramiscorymbosis, fasti-

- Łodyga gałęzista, łokciowa i wyższa, omszona; liście

todzielne, omszone: podziałki oddalone, podobnie

RLk iskrzydełka nerwu głównego nacięto-piłkowane; kwia-
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ty białe lub różowe, baldaszkogron gałęzisty, o gałęziachdługich, składają. Rośnie na Ukrainie (Bess.).
4. Krwawnik pospolity, A. Millefolium: cauie subra-

maso, faliisque bipinnatis, glabriuscułis w. pubescenti-
buś: łaciniis linearibus, serralis; corymbo camposito.

Łodyga łokciowa i wyższa, tęga, w górze brózdowana,
nieco włosistą; liście dwa razy pierzaste: podziałki ró-
wnowązkie, piłkowane, nieco włosiste lub gładkie; kwia-
ty białe lub czerwonawe, hnldaszkogron obszerny, gałęzi-
sty składaią. Rośnie wszędzie na polach i łąkach. ZFłor.
dan, t. 337

5. Krwawnik szczecinowaty, A. setacea: canłe simpli-
ci, foliisque apinnatis, willosia: laciniis subimbricatis,
ereciiuscułis, ora kiiacaca; corymóo composito, fasti-
tało. |

e Łodyga 4łokciowa, niedzielna, kosmata; liście dwa
razy pierzaste, kosmate: podziałki gęste, nieco podniesio-
ne, równowązko-szczecinowate; kwiaty białe, w baldaszko=
n złożony, o szypułkach głównych równowysokich, u<

KŻ. Rośnie na Podola (Bess.).
6. Krwawnik wonny, A. nobilis: caułe superrie ramoso,

foliisque pubescentibua: radicalibus supra decomposiiis;
imis apinnatifidis: laciniis lincaribua distantibus ;

rachi ałąta, dentata; corymbo composito, fastigiato; an-
thodiis, głobosis. :

Łodyga złokciowa, u góry gałęzista, równa, omszona;
liście omszone: korzeniowe trzy razy złożone: łodygowe
dwa razy pierzastodzielne; podziałki oddalone,równowąz-
kiej nerw główny skrzydełkowaty, ząbkowany; kwiaty a
Środkach żółtawych, promieniach białych, baldaszkogron
złożony, o gałęziach równowysokich, składaią. Rośnie na
wiosek suchych około Grodna (Gilibert) i na Ukrainie
i Podolu (Bess.). Cała roślina popielato-kutnerowata, za-
'pacha przyiemnega.

7. Krwawnik wielki, A. magna: caułe subramoso foli-
iaque triplieato-pinnatifidis, pubescentibus: laciniis lan-
ceołatis, acutis: infimis decuszatisz corymbis compositis,
Jasngiatis.

. Łodyga 11łokciowa i wyższa, omszona; liście trzykroć
pierzastodzielne, omszone: podziałki lancetowate, ostre :
dolne dwa uszka formuią: iedno pod liściem, drugie na
nerwie ogólnym osadzone; kwiaty białe, baldaszkogrony
złożone, równowysokie, tworzą. Zresztą do Krwawnika
pospolitego podobna, od którego wielkością znaczną liści
dolnychi wysokością łodygi się odznącza. Rośnie na Wo-

Ren
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455. KoŁoToczNik, BUPATNALNUM.

1. Kofotocznik sercołiści, DB. cordifoliam: caułe su-
perne ramoso; foliis amplis, cordatis, inaequaliter ser-
ratis, scabris: inferioribus petiolatis: superioribus «ses-

silibus; squamis anihodii foliaceis, subsquarrosis.
Łodyga u góry gałęzista, złokciowa i wyższa; liście:

dolne wielkie, sercowate, nierówno-piłkowane, chropawe,
gęstą kupę formauią: górne ogonkowale: podkwiatowe bez-
ogonkowe; kwiaty żółto-pomarańczowe, wielkie; łuski
kielicha liściowate, otwarto-nastroszone. Rośnie na Wo-
łynia i Podola (Bess.). W ogrodach dosyć się często u-
trzymuie.

456. GzonciNa, GzoRer4.

1. Georgina różnofarbna, G. variabilis: radice tubero-
sa; ramis łaevibus w». głauco-prninosis; foliis impari-
subdecursice-pinnatis: foliolis owvato-oblongis, dentatis,
głabris v. subtus pubescentibus; floribus longissime pe-
dancułatis. » - >

Łodyga rozmaitćy wysokości, 1-2-3łokciowa, u góry
gałęzista: gałęzie gładkie lnb modrawo-oszadziałe, zielone
lub zielono-fioletowe; liście nieparzysto-pierzaste, 6 dwóch

Ez listków zbiegaiących, iaiowo-podłagowatych, ząb-
owanych, gładkich lub mieco pod spodem omszonych;

kwiaty wielkie, o środkach nayczęścićy żółtych; promie-
niach purpurowych, szkarłatnych,. lub innych odmianach

w ztych pochodzących, samiczych lub niepłodnych;
korzeń z wielu bulw długich złożony. Roślina z Mexyku,
w ogrodach pospolita. Bulwy ićy iednakże, na zimę wzie-
mi lub sklepach suchych: muszą bydź przechowywane.
Bulwy do karmienia bydła mogą bydź używane.

457. SŁONECZNIK, JIEŁAANTNUS..

_ 1. Słonecznik pospolity, H. annnus: caułe giganteo;
foliis petiolatia, cordato-oratis, acutis, serratis, tripli
nerwiis, hispidis; pedunculis «floris, incrassatis; floribus

Łodyga 2-5łokciowa, walcowata, gruba, rdzeniowata,
włosami naieżona; liście ogonkowale, sercowato-jaiowate,

ostre, piłkowane, troisto-nerwowe, włosami naieżonej
i yłe, bardzo wielkie, 3-6 cali średnicy; pro-

mienie żółte lub siarczyste, środki ciemne; szypułki u gó-
ry ubiałe; łaski kielicha czasem wliście się zamieniają.
e ż Peru, w ogrodach pospolita. Odmiany ićy, ga-
łęziste, o kwiałach pełnych czyli wszystkich kwiatkach

=
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ięzyczkowatych, bardzo są częste. ZF. indicus Ł: odzna-
czaiący się łodygą nizką, naywięcćy dwułokciową, łuska-
mi kielicha nayczęścićy liściowatemi, od kwiatu dłuższe-
mi, iest tylko odmianą tego żatunku.

2. Słonecznik bułwowy, H. tuberosns, radice tuberosa;
foliis breviter petiolatis, subcordato-oblongis, acutis, sub-
dentatis, tripłinerviis, scaberrimis; squamis anthodii la-
«is, ciłiatis.

Łodyga niedzielńa, 2-Słokciowa, chropawa; liście krótko-
ogonkowe, troisto-nerwowe, ząbkowane, chropowate: dolne
sercowato-podługowate, ostre: górne owalne, po ogonku zbie-
gaiące; kwiaty miernćy wielkości, żółte; łuski kielicha wol-
nego rząsowane; korzeń bulwowy. Roślina z Brezylii, w ©0-

grodach dla bulw, pod nazwiskiem Bulwy, T'upinambur,

uprawiana. Bulwy tćy rośliny, mianowicie na wiosnę dobyte,
kodwasj daią dosyć przyiemną, do Karczochów zesmaku
podobną, iarzynę. Wreszcie do karmienia bydła się używa.

458. NoGizr, C4ŁLENPVŁA.

1. Nogiet pospolity, C. officinalis: fructibus cymboideis,
mauricati+: exterioribus rotundatis, łaeviuscułis: foliis am-
płlericaulibus, oblongis, subdentatis.

Łodyga głokciowa, gałęzista, włosista; liście łodygę

obeymuiące, podługowate: dolne łopatkowate, całe lub

zrzadka ząbkowane; kwiaty wielkie pomarańczowe: kwiatki

Środkowe samcze, brzeżne obopłciowe, promieniowe sami-

cze;nasiona czółenkowate, nastroszono-chropowate: zewnę-

trzne okrągławe, łękowate, nagrzbiecie chropawe. Z Euro-
py południowćy, w ogrodach pospolita.

a. Nogiet połny, C. arvensis: fructibus cymboideis, mu-

ricatis, incurvis: exterioribus subułatis; foliis lanceołatis.
Łodyga iłokciowa, delikatna, gałęzista, włosista; liście

podługowato-lancetowate; kwiaty żółte; łaski kielicha ostre;

nasiona czółenkowate, nastroszono-chropawe: zewnętrzne

dłagie, szydłowato-przedłużone. Rośnie na polach w oko-

licach Grodna (Gilibert)i na Wołynia i Podolu (Besser).

3. Nogiet Deszczownik, €. pluvialis: fructibus obova-

tis, compressis, membóranaceis: inierioribus asperis; pe-

duncułisfiliformibus; foliis lanceolatis, sinuato-dentatis.

Łodyga jłokciowa, gałęzista, podnoszącą się; liście lan-

cetowate, buchtowano-ząbkowane, rzadko-włosiste; kwiaty,

©środkach ciemno fioletowych, promieniach białychzgóry,

pod spodem światło-fioletowych, na szypułkach długich

|| cienkich osadzone. Roślina z Afryki południowćy, w ogro-

dach dla pięknych kwiatów się utrzymnie. Kwiatki promie-

niowe, na noc i przed deszczem zamykaią się.
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4,CYkonYvOWE.

45g. Papawa, Cazres.

1. Papawa sybirska, C. sibirica: caułe erecto, hispido;

foliis dentatis, rugosis: inferieribus spathulato-obłongis:

superioribus amplexicaulibus, cordato-ovalis; anihodie la-

xv hispidiuscuło.

Łodyga łokciowa, porysowana; szorstko-włosista; liście

ząbkowane , pomarszczone: dolne łopatkowato-podługowate:

górne łodygę  obeymniące, sercowato-iaiowate; kielich

wolny, szorstkowłosisty. Rośnie na Wołyniu i Podolu (Bess.).

2. Papawa tęga, C. rigida: caułe foliato, stricio , e-

lato; foliis sinuato-deniatis, asperis: radicalibus spatku-

łato-oblongis: caulinis amplexicaulibus, sagittatisz ramis

fioriferis rigidis; anthodiis ałbo-tomentosis.
Łodyga tęga, wzniesiona, złokciowa, listna; liście buch-

ząbkowane, szorstkie: korzeniowe łopalkowato-po-

długowate: łodygowe łodygę obeymuiące, strzałkowate;

kwiaty wgrona wierzchołkowe ułożone, o gałęziach tęgich;

łuski kielicha biało-kutnerowate. Rośnie na Podolu (Bess.).

3. Papawa zielona, C. virens: caule foliato, basi ra-

moso, diffuso; foliis: inferioribus remote-dentatis: supe-

rioribus subiniegerrimis, subsagittatis; całycibus pube-

scentibus.
Łodyga 4łokciowa i wyższa, wzniesiona, cienka, uspo-

du gałęzista, rozpierzchła; liście: dolne zrzadka ząbkowa-

ne lub pierzastodzielne: górne prawie całe, do strzałkowa-

tych się zbliżające; kwiaty małe, żółte; kielichy omszone. '

Rośnie na Wołyniu (Besser). ,
4. Papawa polna, C. agrestis: caule angulato foliisgue

subhispidulis: inferioribus runcinatis: superioribusRe

eeołatis, pinnatifidis; panicula subcorymbosa; anthodio

subiomenioso, sctuli,
Łodyga złokciowa, i wyższa, kątowata, szorstka; liście

szorstkie, ma brzegu i na nerwie środkowym rząsowałe:

dolne haczysto-pierzastodzielne: górne lancetowate, pierza-

atodzielne; kwiaty małe, żółie, w wiechę baldaszkogrono-

wą ułożone; kielich włosami nastroszony; osadnik drobne-

mi szczecinami pokryty. Rośnie na Podolu (Besser).

5. Papawa pospolita, C. tectorum; caule subramoso,

angulato, głabriuscuło, canescenie; fołiis: inferioribus

 łaneeolatis, sinuato-dentatis runcinati:: superioribus sa-
gittato-linearibus; anthodio incano-pubescenie; seminibus

- Łodyga gałęzista, kątowata, popielata; liście popielate:

dolne laacetowate, bnchtowano-ząbkowane, haczysto-pierza-

stodzielne: górne strzałkowato-równowązkiej kwiaty małe,

+
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żółte; kielichy popielato-omszone; nasiona chropowate,
brózdowane. Rośnie na mieyscach twardych, suchych i mu-
rach starych. Fłor. tab. 50r.

6. Papawa dwuletnia, C. biennis: caułe sułcatefoliis-
que runcinato-pinnatifidis, hispidułis: summis łanceolatis,
dentmis; anthodiis muricatis, pubescentibus; seminibus
głabris.

Łodyga łokciowa, tęga, brózdowana, u dołu włosami
nastroszona,ugóry gałęzista; liście haczysto pierzastodzielne,
włosami nastroszone: górne lancetowate , ząbkowane; kwia-
ty żółte; kielicha łuski kolcami zielonemi nastroszone, om-
szone; nasiona gładkie, Rośnie na miedzach i w zaroślach.
Engl. bot. tab. 129.

460. JasrnzęmiEc, Hizanacivx,

* Głąbiki; korzeń bez rozłogów.
| 1. Jastrzębiec ugryziony, H. praemorsum: scapo elato,
pubescente, corymbifero; corymbis compositis; foliis ra=

icalibus oblongis, integerrimis *». subdentatis, wiłlosiu-
scułis.
|. Korzeń krótki i dla czego iakby ugryziony; liście wszy-
stkie korzeniowe, podługowate, całobrzegie lub zrzadka nie
"wyraźnie ząbkowane, nieco omszone; z pośrodka liści
wychodzi głąbik bezliści, iłokciowy, omszony, na wierzcha
kwiaty żółte, małe, w baldaszkogron złożony ułożone, no-
ok wzaroślach i nałąkach. Flor. dan.'tab.. 942.
Kw górne pierwey się' rozwiiaią. ;

*© Głąbiki; korzeń rozłogi wydaiąty.
2. Jastrzębiec bałdaszkowy, MH. Auricula: stołonibts

brevibus; fołiis radicalibus, lłanceołatis, integerrimis, a-
cutis, scapoque paucifioro, fulvo-hirto; anihodio nigri-
cante, hispiduło.

Rozłogi krótkie; liście korzeniowe, lancetowate, cało-
brzegie, ostre, po brzegach i nerwie włosiste; głąbik Iło-
kciowy, rudo-włosisty, kwiaty żółte, na końcn głąbika
skupione; kielichy włosami czarnemi osadzone. Rośnie na
gruntach iałowych. F/. dan. t. 1044.

3. Jastrzębiec bukietowy, H. dubium: stołonibus repen-
tibus, piłosis; joliis subspathułatis, obtusis, integerrimis,
głlabri is, eilialis, głaucescentibus; scapo glabro, sub-

- 4floro, anthodionigricanie, hirsuto.
| Rozłogi rozesłane, włosiste; liście prawie łopatkowate,

- tępe, całobrzegie, gładkie, u spodu mianowicie rząsewate,
modrawe; głąbik gładki, 4-5kwiatowy; kielich czarniawo-

c „ Rośnie nałąkach i pastwiskach. 77. dan.t. rtitde
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4. Jastrzębiec iednokwiatowy, H. Pilosella: stołonibus
repentibus foliisque oblongis, obtusis, integerrimis, subius

incano-tomentosis, khirtis; scapo piloso, unifłoro; floscu-
lis subtus discoloribus.

Rozłogi rozesłane, długie; liście podługowate, tępe, zu-

pełnie całe, z góry zielone, rzadko-włosiste, pod spodem
kutnerowato-białe; głąbik iednokwiatowy, włosisty, kielich
włosisty; kwiatki żółte: brzeżne pod spodem liniami czer-
wonawemi upstrzone. Rośnie wszędzie na mieyscach suchych.
Flor, dan. tab. 1110.

3%* Łodyga niewieloliścia.

5. Jastrzębiec murowy, H. murorum: foliis ovato-oblon-

gis, mucronato-dentatis, hirsutis vel glabriusculis: den-
tibus baseos profundioribus; radicalibus petiolatis; flori-
bus subcorymbosis; anthodio hirsuto.

Łodyga słokciowa iwyższa; liście iaiowato-podłagowate,
sztyletowato-ząbkowane, kosmate lub prawie gładkie:zęby

przy nasadzie głębsze;liście korzeniowe ogonkowatez kwia-

ty nieliczne, na wierzch prawie baldaszkogron składaią;
kielich kosmaty. Rośnie na Podolu :Besser).

€. Jastrzębiec podbałdaszkowy, H. cymosum: foliis sub-

spathulato-lanceolatis, elongatis, subdenticulatis cauleque
elato, hirtis; umbella composita, diffusa; floribus minu-
tis; anthodiis dupłiciter piłosis.

Łodyga łokciowa, szorstko-kosmata; liście lancetowato-
poeeee, nieco ząbkowane lub całe, szorstko kosmate:

ygowe 3-2-lub 1; kwiaty drobne, żółte, baldaszek ga-

łęzisty, składaią; kielichy dwoma gatunkami włosów pokry--
te.Rośnienałąkach. Spr. Fl. hał t. 10.

7. Jastrzębiec pomarańczowy, H. aurantiacam: stoloni-
bus repentibus; foliis oblongo-lanceolatis, denticulatia,

kirsutis; caułe corymbifero, superne anthodiisque atro-

Rozłogi rozesłane; łodyga wzniesiona, niewielo-listna,

tęgiemi włosami nastroszona; liście korzeniowe, podługowa-

to-lancetowate, ząbkowane, szorstko-kosmate; kwiaty po-

marańczowe, w baldaszkogron skupione; kielichy włosami

czarnemi nastroszone. Roślina z Europy ciepleyszćy, w 0-

grodach częsta. Jacqu. Fl. austr t. 410
8. Jastrzębiec miękki, H. molle: caułe angułato, fis-

tułoso, foliisque oblongo-lanceolatis, subdenticulatis, vil-

iusculis: radicałibuspetiolati:: caulinis amplericauli-

dua; floribus subcorymbosis; anthodio simpliciuseuło, ni-

toby, 4łok k ka ga ciowa, towata, próżna, mieco kosmała;

liście e matic całe, miękko-kosmate: ko-

47
MC

*



  

370
rzeniowe w ogonek zwężone: górne łodygę obeymuiące;
kwiaty nieliczne, baldaszkogronowe; kielich z iednego rzę-
du listków złożony, miedachówkowaty, czarniawy. Rośnie
na Wołyniu (Bess). Jacqu. Fl. austr. t. 119.

%%%R Łodyga listna.

9- Jastrzębiec zmiiowcowy, H. echioides: caule erecto
foliisque lanceolatis, subintegerrimis, hiriis; panicuła co-
rymbosa.

Łodyga łokciowa, od spodu gałęzista, wzniesiona; liście
lancetowate, całe, zgrzebłowato-włosiste, pomiędzy włosa-
mi kutnerowate; kwiaty baldaszkogronowe, żółte; kielichy
kutnerem obficićy pokryte. Rośnie w Pusczy rudnickićy
i na Wołyniuvi Podolu (Besser.).

10. Jastrzębiec wiełokwiatowy, H. boreale: caułe sim-
płici, superne ramosissimo; foliis omnibussessilibus, lan-

is, acuminatis, supra głabris, subtus scabris: in-
ferioribus sursum dentałis: superiorikus integerrimis; ra-
mis paniculatis ; anthodio imbricato.

Łodyga prosta, twarda, niedzielna, n góry gałęzista,
łokciowa i wyższa, kosmata; liście wszystkie bezogon-
kowe, lancetowate, kończate, z góry gładkie, pod spodem
kosmate: dolne zrzadka do góry ząbkowane: górne cało-

tbrzegiez kwiaty żółte, liczne, na gałęziach wiechowatych
osadzone; kielich dachówkowaty, włosisty. Rośniewlasach.
H. sabaudum. pca tab. 832. a
|_a1. Jastrzębi: otny, H. paludosum: caułe simplici

foliisque glabris:iaferioribu: oborato-obłongis, runcina-

tis: superioribusamplexicaulibus, deorsum dentalis; flori-
bis rymbosis; bracteis ciliatiś; anthodio nigrican-
te, hispido. - -
| Łodyga ałokciowa, lab wyższa, kątowata, gładka, nie-
dzielna, listna, u góry wiechowato-rozdzielona;"liście gład-
kie: dolne przewrotno-iaiowate, ogonkowate głęboko ząbko-
owane: łodygę obeymuiące, wsteczno ząbkowane;

"kwiaty b ena końcu gałęzi osadzone: przysadki kwiato-
we rząsowale; kielichy czarniawe, szorstko-kosmate. Rośnie
na łąkach błotnych for. dan. tab. 918.

12. Jastrzębiec bałdaszkowaty, H umbellatum: caułe
erecto, simplici foliisque lintari-lanctolatis, subdentatiz,

| głabrisz floribus corymboso-umbellatis; squamis anthodii
squarrosis. |
ł Łodyga niedzielna, wzniesiona, tęga, cała liśćmi po-
kryta, łokciowa i wyższa; liście rozrzucone, równowązko-

z lanoetowate, całe lnb zrzadka ząbkowane: kwiaty żółte, na
|. szypułkach gałęristych osadzone, baldaszek składaią; łuski

r
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wewnętrzne przyległe, zewnętrzne odgięto-nastroszone. Ro-
Śnie na polach suchych. Ffor. dan. tab. 680.

13. Jastrzębiec listny, H. toliosum: caułe simplici, in-
ferne piloso, superne anthodiisque głaberrimis; foliis con-
fertis,amplexicaulibus, cordato-ovatis, denticulato-cilia-
tis, rigidiusculis; floribus paniculato-corymbosia.

Łodyga niedzielna, u dołu włosista, u góry gładka; li-
Ście skupione, liczne, łodygę obeymuiące, sercowato-iaio-
wate, ząbkowano-rząsowate, z góry gładkie, pod spodem
biało włosiste: dolne ostre: górne tępe; kwiaty wiechowa-
to-baldaszkogronowe. Rośnie na Podolu (Bess.).

-
461. Mreczayv, Sowczwvs.

1. Mleczay błotny, S. palustris: radiceperenni repente;
caule elato; foliis amplexicaulibus, auriculato-sagittatis
runcinałis, mucronato-denticufatis; pedunculis corymbosis
anikodiisque glandułoso-hispidis; seminibus angułatis

Łodygawzniesiona, wysmukła, modrawa; korzeń trwały,
Ścielący się: liście łodygę obeymuiące, uszkowato-strzałko-
wałe, haczysto-dzielne, sztyletowato-ząbkowane; szypułki
baldaszkyzronowe, _gruczołkowato-naieżone; kwiat$ małe,
zółte; kielichy włosami naieżone. Rośnie wszędzie na miey-'
scach wilgotnych. Flor. dan. tab. 4109.

2. Mileczay polny, S. arvensis: radice perenni, repente;
<caule toreii, superne glandułoso-piłoso; foliis amplexican-
libus, cordatis, denticułatis: inferioribus sinuato-runci-
nałis: superioribus lanceolati+; pedunculis corymbosis,
anthodiisgue glanduloso-hispidis; seminibus angułatis,

Łodyga ałokciowa, ugóry gruczołkowato-włosista; ko-
rzeń trwały, Ścielący się; liście łodygę obeymuiące, serco-
Wate, ząbkowane: dolne buchtowano-haczysto-dzielne: gór-
Re lancetowate; szypułki baldaszkogronowe, podobnie iak

ichy gruczołkowato-włosiste; nasiona kątowate, gładkie.
Rośnie na polach uprawnych. 77. dan. t. 606. i

3. Mleczay warzywny, Ś. oleraceus: radice annua; fo-
 amplexicaulibus, łyrato-ruacinatis, iadivisisque, ar-

£ute dentatis, glabris; pedunenli« squamatis: iunioribus
tomentosia; seminibua asperis, subcylindricis.

_ Korzeń roczny; łodyga 1-złokciowa, soczysta, przerwa-
Ka obficie płyn mleczny wydająca; liście łodygę obeymu-

lirowato-haczysto-dzielne lub całe, osiro-ząbkowane,
adkie, szypułki młodsze, pod kielichem poźniey gładkim,

ate; nasiona szorsikie, prawie walcowate. Rośnie
wszędzienagruntach uprawnych, tłastych. 72. dan. t. 681.

$::
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Odmiana z liśćmi pierzastodzielnemi; podziałkami ząbkowane-

mi; szypułkami nieco wełnistemi, S. Żacerus zwana, iest

tylko odmianą tego gatunku. Rośnie na Wołynia i Podolu

(Bess.). Druga odmiana, o zębach liści kolących, szypułkach

prawie nagich, S. asper zwana, dosyć się często natrafia.

Flor. dan. tab. 843. —

462. BonkuavzIA, ZoRKNAUSIA.

1. Borkhauzia mocno-wonna, B. foetida: caułe erecto

Joliisque runcinato-pinnatifidis, canescentibus, hispidiu-

sculis; pedunculis'corymbosis anthodiisque głandułoso-

iłosis.
:. Łodyga łokciowa, tęga, włosami naieżona; liście haczy-

sto-pierzastodzielne, wonne, popielate, włosami nastroszo-

ne; kwiaty żółte, zewnątrz czerwonawe; kielichy, podobnie

jak szypałki baldaszkogronowe, gruczołkowato-włosiste. Ro-

śnie na Wołyniu i Podolu (Bess.). Cała roślina, mianowicie

potarta, wydaie zapach mocny, do zapachu migdałów gorz-

kich podobny.

463. PRZESĘTA, PRENANTNES.

a. Przónęta drobnokwiatowa, P. muralis: caułe super-

ne ramoso; foliis łyratis, glabris, subtus glaucesceniibus:

łaciniis remotiusculis: terminali hastato-deltoidea, acuta,

angułato-dentata; floribuspaniculatis.

Łodyga delikatna, tęga, u góry gałęzista, łokciowa lub

wyższa; liście hrowato-pierzastodzielne, gładkie, pod spodem

modrawe: podziałki odległe: końcowa podługowato-5bo-

czna, ostra, kątowato-ząbkowana; kwiaty naydrobnieysze,

Skwiatkowe, żółte, w wiechę rzadką ułożone. Rośnie wla-

sach przyćmionych Flor. dan. tab. 509.
2: Przenęta witkowata, P. viminea: cauleramoso, siub-

wiscoso; foliis: inferioribus runcinato-pinnatifidis, laci-

miis divaricatis, acuminatis, dentatis: summislinearibus,

decurrentibus; floribus laterałibus, solitariis, subses-
lbie.

Łodyga łokciowa i wyższa, gałęzista, klejsta; kiście

dolne haczysto-dzielne: podziałki rozwarte, kończate, ząb-

kowane: górne liście zbiegaiące, całe, do łodygi przyległe:

kwiaty żółte, z boka łodygi i gałęzi osadzone, krótko-0-

gonkowe. Rośnie na Podolu (Besser.). Jacqu. Flor. ausir.

tab. 9:
464. PowŁoka, CnospRiLLA.

1. Powłoka wysśmukła, C. juncea: canle basi piłoso

ramie virgatis medullosis; fołiis radicalibus runcinati*.
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hispidiusculis: superioribus lineari-lanceolatis, integerri-
mis (subdentatis); anthodio głabriuscuło.

Łodyga łokciowai wyższa, tęga, u spodu włosista, ga-
łęzista: gałęzie rdzeniowate; liście: dolne haczysto-dzielne,
znikliwe: górne równowązkie, całe lub nieco ząbkowane;
kielich gładki; kwiaty żółte. Rośnie na polach górzystych.
Schkuhr. Hand. tab. 218.

465. PoDRÓŻSNIK, LzowroDow.

1. Podróżnikpospolity,L.Taraxacum: squamis involucri
refłexi lanceolatis, acuminatis; anthodii sub apice gib-
„bis; foliis runcinatis, dentatis, pilosiusculis: laciniis
triangularibus. ,

Liście wszystkie korzeniowe, haczysto-pierzastodzielne,
ząbkowane; podziałki tróykątne; głąbik piędziowy na
wierzchu kwiat żółty, dosyć wielki, ieden, noszący; łu-
ski kielicha zewnętrznego odgięte, lancetowate, kończate;
wewnętrznego zaś na końcu garbate; nasiona po okwitnie-
niu z puchu kule formuią, które poruszone bardzo się
łatwo rozsypuią. Rośnie wszędzie na mieyscach uprawnych.
Fl. dan. t. 534. Odmiana z liśćmi haczysto-dzielnemi,
noi szydłowato-ząbkowanemi; nasionami

owatemi Ł. erytkrospermus dndrz., rośnie
na Podola. Odmiana także, o liściach równowązkich, po
środku haczysto-ząbkowanych: podziałkach ząbkowanych,
L. salinus Bess., rośnie na Podolu (Bess.).

2. Podróżnik poźny, L. serotinus: squamis involucri
reflexi abbrewiatis, linearibus, squarrosis: anthodii li-
nearibus erectis; foliis runcinatis, incano-villosis: laci-
niis oblongis, obtusis.

Liście wszystkie korzeniowe, haczysto-pierzastodzielne,
Rn podziałki podługowate, tępe: pierwotne

iście często całe, ząbkowane; głąbik kutnerowaty; kwiat
żółty, iak w gatunku poprzedzaiącym; łuski kielicha ze-
wnętrznego nastroszone, krótkie, równowązkie: wewnętrz-
nego zaś równowązkie, wzniesione. Rośnie na Podola
(Besser.). :

466. SaŁATA, ŁACTUCA.

1. Sałata wązkoliścia, L. saligna: caułe erecto; foliis
radicalibus lanceołatis, paucidentatis: caułinis sagittatis,
łineari-lanceolatis, cuspidatis, iniegerrimis; fioribusla-
teralibus,pea.Sezegtweją -

Łodyga łokciowa i wyższa, tęga, gładka, niedzielna;
liście korzeniowe lancetowate, niewielozębe: e łodygowe
strzałkowate, równowązko-lancetowate, kończate, zupeł-

t
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nie całe; kwiaty żółte, krótko-szypułkowe, z boku łodygiosadzone. Rośnie w okolicach Grodna (Gilibert), i na Po-dolu (Bess). Jacqu. Flor. austr. t. 230.
2. Sałata iadowita, L. virosa: fołiis sagitiato-lance-

ołatis, mucronato-denticulatis, costa media subtus spi-
nułosis: inferioribus sinuatis; floribus panicułałis, brac
teatis.

Łodyga łokciowa lub wyższa, gałęzista, u spodu cier-
nisto-włosista; liście poziome, strzałkowato-lancetowate,
sztyletowato-ząbkowane, pod spodem na nerwie kolczyste:
dolne buchtowate; kwiaty przysadkami opatrzone, drobne,
żółte, wiechowate. Rośnie w zaroślach około Wilna.
Schkuhr. Hand. t. 317.

3. Sałata dzika, L. Scariola: fołiis ampłericaulibus,
subwerticalibus,  sagittato-cordatis, runcinato-sinuątis,
denticułatis, subtus costa media spinułosis: summis lan-
ceołatis, subtus łaevibusz floribuspanicułatis.

Łodyga łokciowa lub wyższa, gładka, gałęzista; liście
łodygę obeymuiące, podniesione, strzałkowato-sercowate,
haczysto-buchtowane, ząbkowane, pod spodem na nerwie
kolczyste: górne lancetowate, pod spodem nagie; kwiaty

, wiechowate. Rośnie na polach około Grodna (Gi-
libert), ina Wołyniu i Podolu (Bess.). Flor. dan. t. 1223.

4. Sałata ogrodowa, L. sativa: foliix inferioribus run
 einato-lyratis: summis cordatis ampłexicaulibus, inieger-
rimis;floribus panicułatis, bracteatis,
PAie dolne mroz m. zz

i obeymuiące, całobrzegie; wiaty blado-żółie, wie-
Eko, ion Roślina obca, w rozmai-

tych « , po ogrodach utrzymywana, z których
znacznięysze są: 1. Sałata głowiasta, Z. s. capitata: li-
Ścię ma w głowy makształt kapusty ułożone; 2. Sałata

wana, Z. s. crispa: liśćmi podzielonemi, kędzierza-
wemi, głów nieformuiącemi się, odznacza; 3. Sałata rzym-
ska, Z. s. romana: o liściach długich, u spodu zwężo-
nych, w górę podniesionych. Smak tćy odmiany jest ła-
godnieyszy od innych. -

467. Kozisnop, Txacopocow.

1. Kozibrod kosmkowaty, T.floccosus: flosculis aniko-
dium subsuperantibus (flavis); foliis lineari-subulatis,
canaliculatis, revołutis, caułeque floecoso-tomentosis.

Łodyżki krótkie, liczne, z iednego korzenia wychodzą;
liście równowązko-szydłowate, rynienkowate, odgięte, u
spodu ie iak i łodygi wełną białą, wolną, pokry-
te; kwiaty małe, żółie; kwiatki od działek kielicha dłaż-
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sze; nasiona krótko-trzorowe. Rośnie na mieyscach pia-
sczystych około Połongi, i na Podolu (Bess.).

a. Kozibrod falisty, T. undolatus: fłoscułis anthodium
subaequantibus (sułphurei*; foliis lanceołate-linearibus,
undulatis, revolutis, subfloccosis, demum głladris.

Łodyga łokciowa i wyższa; liście lancelowato-równo-
wązkie, faliste, odgięte, pod spodem na środku nieco
kosmkowate, poźniey gładkie; kwiatki siarczyste, od kie-
licha nayczęściey dłuższe. Rośnie około Kowna i na Po-
dolu (Bess.). 7. orientalis JVaki.

3. Kozibrod łąkowy, T. pratensis: f?osculis anthodium
subaequantibus, (aureis); foliis łanceołato-linearibus,

nis, strictis, glabris.
Łodyga łokciowa i wyższa, czasem gałęzista; liście

lancetowato-równowązkie, płaskie, u spodu rynienkowate,
wyprężone, gładkie; kwiatki złociste, od kielicha nieco
krótsze. Rośnie w okolicach Grodna (Gilibert), i na Wo-
łynia i Podolu (Bess.). 7 dan. t. 906.

4. Kozibrod bładożółty, T. dubius: fosculis antho-
dium aequantibus (ochrołeucis); pedunculis superne in-.
crassatis; foliis linearibus, subułati«, strictis,

i łokciowe; liście równowązko-szydłowate, wy-
prężone; szypułki pod kwiatem zgrubiałe; kwiaty małe;
kielichy Sdziałkowe: działki kwiatkóm prawie równe;
kwiatki blado-żółte, ze spodu cłowiane. Rośnie na Podolu
(Bess.). 7. łivescens Bess.

5. Kozibrod poroliści, T. porrifolins: anthodio sub-
'"apartito, flosculos (rubros) longe superante; pedunculis
superne incrassatis, caułe elato; foliis lanceolato-lineari-
bus, plania, strictis. +

Łodyga ig4łokciowa, gałęzista; liście lancetowato-ró-
wnowązkie, płaskie, u spoda rynienkowate, wyprężone;
szypułki u góry zgrubiałe; kielich 12dzielny, od kwiat-
ków fioletowych dłuższy. Roślina z Europy ciepleyszćy,
wo. ch dła korzeni na iarzynę używanych (Sałsifix)

rzymuie się. Nazwisko od liści do porów podobnych.
6. Kozibrod wielki, T. maior: anthodio Spartito, flo

scułoa (fłavos) superante; pedunculis superne incrassatis;
folii: lineari-lanceolatis, strictis.

Łodyga 1iłokciowa; liście równowązko-lancetowate,
szerokie, wyprężone; szypułki u góry zgrubiałe; kwiatki
żółte, od kielicha Śdzielnego krótsze. Rośnie na Wołyniu
i Podolu (Bess.). Jacgu. FI. austr. t. 29.

7. Kozibrod połny, T. campestris: antkodio Spariito,
fosculos (flavos) superanie; pedunculis subincrassałis;
foliis lanceolatis, strictix.
* Łodyga łokciowa; liście lancetowate, wyprężone; szy-

k
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pz u góry cokolwiek zgrubiałe; kwiatki żółte, od kie-
icha $dzielnego krótsze. Rośnie na Podolu (Bess.). Ę

468. Gonrcz, Prcnis.
e

1. Gorycz iastrzębcowaty, P. hieracioides: piłis glo-
chidatis hispida; foliis oblongo-lanceolatis, dentatis; flo-

„.ribus corymbosis; invołucro lłaxo, patente.
Łodyga łokciowa, wzniesiona, gałęzista, włosami wi-

dełkowatemi, na końcach zagiętemi, nastroszona; liście
łodygę otulaiące, podługowato-lancetowate: dolne prawie
„buchtowate: górne całe lub nieco ząbkowane; kwiaty bal-
daszkogronowe, żółte; kielich zewnętrzny, wolay, otwarty.
Rośnie około pół iprzydrogach. 77. dan.t. 1522. Schkuńr.
Hand. t. 216.

469. NicESNICA, APARG1A.
;

1. Nicennica iesienna, A. autumnalis: scapo ramoso,
superne squamoso; fołiis runcinato-pinnatifidis, glabri-
uscułis.

Głąbik ;-;łokciowy, dwudzielno-gałęzisty, u góry wąz-
kiemi łuskami osadzony; liście byepioiodsióno,
prawie gładkie: podziałki wązkie; kwiaty żółte; kielichy
gładkie lub nieco włosiste. Rośnie na łąkach i polach.
Engi. bot. t. 830. Odmiana z liśćmi z góry rzadko-wło-
sistemi, kielichami czarno-włosistemi: często się na Żmu-
dzi postrzega. Druga odmiana mała: o liściach z podział-
kami bardzo wązkiemi, rzadkiemi; głąbikach kilkacalo-

wych, nayczęściey iednokwiatowych; kielichach nieco Fia-
ławo-kutnerowatych: nałąkach iokoło dróg się postrzega.

a. Nicennica naieżona, A. hispida: foliis radicalibus,

łyrato-runcinatis, pilis furcałis hispidis; scapo simplici,
unifloro, głabriuscuło; anihodio hirto. :

Liście korzeniowe, lirowato-haczystodzielne, włosami
widełkowatemi naieżone; głąbik złokciowy, nagi, ikwia-
towy, gładki, ugóry przy kielicha, równie iak i kielich,
włosami nastroszony; kwiat żółty. Rośnie w zaroślach i
na łąkach  Fł. dan.t. 86a.

3. Nicennica hiszpańska, A. hispanica: pilis furcatis
hirtaz foliis spathułato-lanceolatis, grosse dentatis; sca-

i po squamato, subfoliato. | 5
E Głąbik 1-aliści, 1-Skwiatowy, włosami rozdwoionemi

; naieżony; liście łopatkowato-lancetowate, grubo-ząbkowa-
cx ne; szypułki u góry 1-2 łaskami opatrzone; kwiatki żółte,
(6, zewnątrz czerwonawe; kielich zielony, widełkowatemi wło-

sami naieżony. Rośnie na Podolu (Bess.).
| 4. Nicennica gładka, A. hastilis: foliis subspathułato-

az
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lanceolatia, 'elongatis, deorsum dentatis, anthodioque

głabris. A
Liście korzeniowe łopatkowato-lancetowate, długie,

grubo-ząbkowane: zęby na dół skierowane, gładkie; głą-

bik jłokciowy, gładki, nagi lub jedną łuską opatrzony;

kwiaty żółte, przed rozkwitnieniem z szypułką skręcone;

kielichy zupełnie gładkie. Rośnie nad Stą rzeką na Żmu-

dzi, i na Wołynia i Podola (Besser.). Jacqu. Flor. austr.

t. 164.

470. WężYsonD, SCoRZONERA.

* Liście niedzielne.

1. IVętymord pospolity, S$. humilis: caułe simplici=

uscuio, subunifloro; foliis radicalibus petiolatis, oblongo-

lanceolatis, nervosis, basi anthodioque sudlanatis; cauli-

nis linearibits.
Łodyga iłokciowa i wyższa, 1-2kwiatowa; liście ko-

rzeniowe podługowato-lancetowate, ogonkowato-nerwiste,

przynasadzie, podobnie jak łodyga (młoda) i kielich, weł-
miste, daley gładkie: łodygowe równowązkie, wązkie; kwiat

żółty, wielki. Rośnie w lasach suchych. Fłor. dan. t. 816.

Odmianaoliściachrównowązkich, podobnie iak kielich i ło-

dygagładkich:często się w lasach postrzega. Jacqu. Fl.

anustr. t. 36. >

| 4. IVężymord ogrodowy, Ś. hispanica: caułe ramosoz

foliisamplexicaulibus „ nervosis, głabris, (oblongo vel li-

neari) łanceolatis, tenuissime-serrulatis; anthodio arach=

noideo. |
* Łodyga łokciowa i wyższa, gałęzista,gładka lub cokolwiek

kutnerowała; liście łodygę obeymuiące, nerwiste, gładkie,

po brzegach czasem faliste, drobno-ząbkowane: dolne po-
ate, w ogonek zwężone: górne równowązko-lance-

towate; kwiaty żółte, wierzchołkowe; kielich paięczasto-

włosisty. Rośnie na Podolu (Bess.). W ogrodach dla u-

życia korzeni iest u aną.
5. SFężymord turzycoliści, S. caricifolia: caule sub-

unifloro, folioso, ascendente; Joliis ensiformibus, elon=

gatis ; anthodio flosculos aequante.

Z Łodyga uspodu pochyła, nayczęścićy 1kwiatowa, li-
stna; liście długie, mieczowate, nerwiste, gładkie; kwiat-
ki kielichowi równe. Rośnie naPodolu (Bess.). Paś. fiets.

T. NI. e. J. i f. 8.
|| 4. IWężymord purpurowy, S$. purpurea: caule subra=.
moso, paucifłoro; foliis linearibus, basi pilosiusculis:

?

| inferioribus planis: superioribus canalicułato-triquetrię.
Łodyga niedzielna lub gałęzista, niewielokwiatowa; li-

48
=

; AŻ

>"

e



 

378

Ście równowązkie, u spodu włosiste: dolne płaskie: górne
rynienkowato-tróykątne; kwiaty liliowe. Rośnie na Podola
(Bess.). Jacqu. Flor. austr. t. 35. Odmiana o łodydze
iednokwiatowey, S. rosea Kit. zwana: rośnie naWołyniu
i Podolu (Bess.).

*R Liście podzielone.
$. IVętymord pierzastodzielny, $. laciniata: caułe ra-

moso, scabriuscuło; foliis inferioribus pinnatifidis, line-
aribus; superioribus indivisis; anthodii głabri, flosculos
subaequantis, squamis sub apice mucronatis.

Łodyga jłokciowa lub wyższa, gałęzista, chropawa;
liście: dolne pierzastodzielne, podziałki, równie iak Śro-
dek liścia, równowązkie: górne niedzielne; kwiaty żółte,
wierzchołkowe; kielich gładki, kwiatkóm równy; łuski
kielicha niżey wierzchołka żębem odgiętym opatrzone; na-
siona u spodu w trzoneczek zwężone. Rośnie na Podola
(Bess.). Jacqu. Flor. austr. t. 356. ,

471. Wizenzysizc, Hyrocnoznis.

1. IFieprzyniec korzenisty, H. radicata: caułe ramoso,
nudiuscuło, laewi; foliis runcinatis, obtusis, hirsutiu-
sculis; pedunculis squamosis.

Łodyga 4-iłokciowa, cienka, gałęzista, łaskami odda-
lonemi u góry osadzona; liście haczystodzielne, tępe, nie-

, €0 szorstko-włosiste; kwiaty żółte; kwiatki brzeżne ze-
wnątrz czerwonawe; puch masion wszystkich trzonkiem o-
patrzony. Rośnie około Grodna (Gilibert) i na Wołynia i
Podolu (Bess.). 77. dan. t. +30. :

"2. IVieprzyniec gładki, H. glabra: caułe subramoso,
nudiuscuło; foliis obłongis, obtusia, sinuato-dentatie,

_ anthodiisque głabris; pedunculis esquamatix. |
Łodyga iłokciowa i wyższa, cienka, naga, u góry nie-

co gałęzista; liście korzeniowe, podługowate: udołu zwę-
żone, tępe, buchłowato-ząbkowane, równie iak kielichy,

tie; szypułki bezłuskowe; kwiaty żółte; puch nasion
beztrzonowy. Rośnie około Brześcia (Bogusław)

Fler. dan. t. 424, ż Ez zek
3. Wieprzyniec wielkokwiatowy, H. maculata:

stricto, nudiuscuło, sub-fłoro, foliisque radicalibus ob-
kapie, dentatis, villosis; pedunculis incraszatit.

Liście korzeniowe, płasko na ziemi rozesłase, podła-
gowate, ząbkowane, kosmate; łodyga wyprężoba,naga lub
iednym albo dwoma małemi listkami opatrzona, o iedney
nayczęściey gałęzi kwiaty wielkie, żółte; kielich czarne-
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mi włosami naieżony; puch nasion wszystkich trzonkiem

opatrzony. Rośnie w borach i zaroślach. Ż7. dan. t. 149.

472. CYKORYIA, CicHoRiUM.

a. Qykoryia pospolita, C. Intybus: caule scabro: ra-

mis dichotomis patentibus; foliis inferioribus runcinatis;

ftoribus fasciculatis; pedunculo solitario, elongato, abor-

tiente.
Łodyga 1-2łokciowa, twarda, chropowata, ogałęziach

rozłożystych; liście chropowałe, haczysto-pierzastodzielne ;

kwiaty  blado-błękitne, parzyste, bezszypułkowe; szy-

pułka iedna, długa, nayczęścićy pustuiąca. Rośnie na

łąkach i gruntach iałowych. Fłor. dan. t. 907.

a. Cykoryia Endywiia, €. Endivia: caułe ramoso: ra-

mis fleruosis; foliis inferioribus oborato-oblongis, denti-

/cułatis: superioribus łanceolalis, integerrimis; pedunculis

axillaribus, geminis: aliero brerissimo sub-4floro: ałtero
elo „, abortiente.

z rk łokciowa i wyższa, gałęzista; gałęzie pogięte;

liście dolne przewrotno-iaiowato-podługowate, ząbkowane:

górnecałe, owate; szypułki międzylistne, parzyste:

iednakrótka, 3-4kwiatowa: druga długa, nayczęściey pu-

stuiąca. Roślina ze wschodu: w ogrodach podnazwiskiem

„Endywiiznajoma. Odmiana oliściach naciętych, fryzo-

wanych, Endywii fryzowaney lub Cykoryi w ogrodach nosi
nazwisko.

473. Łoczyca, L4Ps4N4.

| 1. Łoczyga pospolita, L. communis: caule ramos0;

foliis inferioribus łyrato-runcinatis: superioribus ovatis,

dentatis; floribus paniculatis; pedunculis całycibusque

glabris ». ułoso-pilosis.
- Łodyga tęga, gałęzista, łokciowa; liście dolne lirowa-

jelne: górne iaiowate, kątowato-ząbkowane;

kwiaty żółte, drobne, wiechowate; szypułki i kielichy
gładkie lub graczołkowato-włosisie. Rośnie rzadziey ma

polach. Flor. dan. t. 500.
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KLASSA XX.

STORCZYKOWA, GYNANDRIA.

Rząb JEDNOPRĘCIKOWY, MowawDRia.

*% Główki pyłkowe z ziarenek kątowatych , sprężysto-

połączonych, złożone.

+ Varga dolna (labellum) ostrogowata.

474. Storczyk, Orchis. Działki okwiatu sklepisto-stu=
lonć, zieiące; warga dolna ostrogowata; główki pyłkowę,
trzonkowate, w woreczku niepodzielonym, wdłuż otwie-
raiącym się, zamknione i połączone.

475, Gołek, Gymnadenia. Działki okwiatu sklepisto-
stulone, zieiące; warga dolna Żwrębna; dziob słupka roz-
cięty; główek pyłkowych trzoneczki nagie.

476. Podkolan, Platenthera. Działki sklepisto-stulone;
warga dolna niedzielna; dziob słupka o; trzoneczki główek
pyłkowych połączone, nagie.

" 477. Poczwarnik, Himantoglossum. Działki sklepisto-
stalone; warga dolna długa, Zdzielna, przy nasadzie wo-
reczkowato-garbata: podziałka średnia 2wrębna; trzoneczki
główek pyłkowych pokryte.

478. Ciemnogłów, Nigritella. Okwiat otwarty; warga
często górną, woreczkowato-osirogowata, niedzielna; ko-
mórki pyłkowe (cucullia) połowiczne.

479. Miodokwiat, Herminiam. Działki wzniesione: we-
wnętrzne dłuższe; warga dolna przy nasadzie woreczko-

wata; trzoneczki główek pyłkowych nagie, oddzielone.
480. Nadbrodnik, Epipogium. Działki na dół otwarte,

(okwiat przewrócony); warga w górę odgięta, człon-
„kowata, dwuuszkowa, ostrogą nadętą opatrzona; znamie

uspodu kolumny osadzone; główki pyłkowe, trzonkowale.

+t Z/arga dolna bez ostrogi.

481. Gudiera, Goodyera. Okwiat zieiący; warga u
spodu garbata, w działkach zamknięta; kolumna słupka
wolna; główka pyłkowa, wsteczna, beztrzonkowa.

*%* Pyłek ziarnisty lub mączasty.

48a. Kruszczyk, Epipactis. Okwiat otwarty; warga
członkowata; wyrostek (rostellum) kończaty; główka wstecz-

na; proszek pyłkowy, ze czterech ziaren złożony.
485. Buławnik, Cephalanthera. Okwiat stulony; war-

ga członkowata; wyrostek o; główka pyłkowa, na wierz-

chu znamienia, maczugowata; proszek pyłkowy, z ziaren
poiedynczych złożony.
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484. Dwulistnik, Neottia.  Okwiat stulony; warga

dwuwrębna; kolumna słupka krótka, na wierzchu odgięta;

znamie poprzeczne; główka pyłkowa, wierzchołkowa;
kapki pyłku ziarnistego gruczołkiem połączone.

"ek Pyłek poźniey woskowaty.

485. Złobik, Corallorrhiza. Okwiat sklepisty; warga

u spodu wydatna: ostroga-zrosła; kolumna słupka wolna,

bezskrzydła; kupki pyłku 4.
486. ZVątlik, Malaxis. Działki okwiatu otwarte: we-

wnętrzne poźniey odgięte; warga płaska, prawie sercowa-

ta, u spodu kolumnę słupka bezskrzydłą obeymuiąca;

główka wsteczna; kupki pyłku podługowate. ć
487.000 6% Liparis. Działki otwarte; warga pra-

wie owalna, u spodu niedzielna; kolumna słupka u góry

brzegiem otoczona; główka pyłkowa, wierzchołkowa;

kupki „pyłku kuliste.

| Rząp DwoPRĘcCIKOWY, DIrANDRIA.

488. Obuwik, Cypripedium. Działki oddzielone, otwar-
te; warga nadęta; kolumna słupkowa Śwrębna; klapy
boczne główki pyłkowe noszące: średnia bezgłówkowa;
pyłek ziarnisty. 5

RzĄD SZEŚCIOPRĘCIKOWY, //E£XANDRIA.

489g. Kokornak, Aristolochia. Kielich płatkowaty, nad-
owocowy, u spodu nadęty; kray rozmaity (ięzyczkowaty);
główki pyłkowe , 2komórkowe, z bokń znamienia osadzo-
ne; torebka podowocowa, 6komórkowa, wieloziarnowa.

474. SToRczyk, ORcars.

*% Korzenie niedzielne, bulwowe.

1. Szorczyk samczy, O. mascula: /abełlo lato, 3łobo:
łobis lateralibus acutiuscułis, erenatis: medio afido; sepa-
dis patulis, acutis; cornu ascendente, obtuso, germen ae-
quante; foliis oblongis obźusis.

Łodyga jłokciowa, pełna; liście podługowate, tępe;
kłos purpurowy, wielokwiatowy, długi; warga szeroka, Żkla-
powa: klapy boczne nieco zaostrzone, karbowane: środko-
wa 2wrębna; działki sierzpowate, ostre: zewnętrzne odgię-
te; ostroga podniesiona, tępa, długości iaiecznika. Rośnie
na łąkach i w zaroślach. F7. dan. t. 457.

2. Storczyk wązkoliści, O.-Morio: labelło lato, Słabo:
łobis łateralibus crenulatis, deflewis: medio emarginato;

1
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sepalis conniventibus, obtusisz cornu ascendente, obtuso,

rugoso.
Łodyga piędziowa, kilką wązkich liści, osadzona; kłos

niewielokwiatowy (7-8), ciemno-purpurowy; warga 5klapo-

wa: klapy boczne *odgięte, drobno karbowane: środkowa

wycięta; działki stulone tępe; ostroga pomarszczona, tę-

pa, od iaiecznika krótsza. Rośnie na łąkach wilgotnych i

w zaroślach. 77. dan. t. 253.
3. Storczyk wielkokwiatowy, O. militaris: Zabello Spar-

tito, disco pubescente: lacinits lateralibus linearibus:

media 2loba, obtusa, cum mucerone inieriecto; sepalis acu-

tis, connieentibus; germine cornu recłum superante; bra-

cteis obsołećis.
Łodyga iłokciowa lub wyższa; liście dolne szerokiei

długie: łodygowe wązkie, lancetowate; kłos rzadki, szero-

ki, purpurowy; warga ciemnieysza Śdzielna, na środku om-

szona: podziałki boczne równowązkie: środkowa 2klapowa,

tępa, w wycięciu ząbkiem opatrzona; działki blado purpuro-

we, stulone, ostre; ostroga prosta od iaiecznika krótsza: przy-

sadki kwiatowe niewyraźne. Rośnie na łąkach i w zaro-

ślach. Fl. dan. t. 1277. Odmiana ż kwiatem białym czasem
się postrzega. ©,

4. Storczyk ciemnokłosowy, O. ustulata: Jabello 3parti-

to, punctato-scabro; laciniis linearibus: media a2partita;

sepalis erectis, acutis; germine cornu uncinatum superante,

bracteas subaequante. Ń

5 Łodyga piędziowa, liśómi wązkiemi, lancetowatemi , o0-

sadzona; kłos gęsty, wwierzchu ciemno-purpurowy, u do-

łu białawy; warga dzielna: podziałki równowązkie:

średnia 2dzielna: wszystkie białawe, czerwono-kropkowane;

działki ciemno-czerwone, wzniesione, ostre; ostroga zakrzy-

wiona, od iaiecznika, przysadkóm kwiatowym równego;

krótsza. Rośnie na łąkach. T/. dan. t. 103.

5. Storczyk kulistokłosy, O. globosa: labello 3fido: la-

cinia media emarginata; sepalis ovatis, mucronatis; ger-

mine cornu superante bracteasque subaequanie; spica 0-

pata, densiflora; foliis lanceołatis.

Łodyga jłokciowa i wyższa, dwoma, Śma, liśćmi lan-

cetowatemi osadzona; kwiat światło-purpurowy, gęsty, pra”

wie kulisty; warga Śwrębna: podziałka Średnia wycięta;

działki iaiowate, na końcu maczugowato-sztyletowate; 07

stroga od zarodka, przysadkom kwiatowym prawie równe-

go, znacznie krótsza. Rośnie na Wołyniu i Podołu (Bess-)-

Flor. austr. tab. 265.
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** Korzeń bulwowy dłoniasty.

6. Storczyk szerokoliści, O. latifolia: JZabello łaevzter
Ślobo, lateribus reflexo; sepalis superioribus conniventibus:
lateralibus patulis; germine cornu conicum superante; bra-
eteis flore lomgioribus; caulć superne fistuloso.

Łodyga złokciowa, pod wierzchem czcza, kątowata;
iście dolne szerokie, podługowato-iaiowate, plamiste: ło-
dygowe lancetowate pochwowate; kłos walcowaty, różowo-
fioletowy; warga ostra, niewyraźno-3kłapowa, po brzegach
odgięta; działki górne stulone: boczne otwarte; iaiecznik
od ostrogi koniczney dłuższy; przysadki od kwiatów dłuż-
sze. Rośnie na łąkach wilgotnych. F7. dan. t. 266.

7. Storczyk bzowy, O. sambucina: Zabello laeviter 3lo-
bo, cerenato: lobo medio angńustiori; sepalis palulis, ob-

żusiusculis; germine cornu conicum, subinfłatum, aequan-
te; bracteis flore longioribus.

Łodyga piędziowa i wyższa; liście podługowate, korze-
niowe, ieden tylko nayczęściey łodygowy; warga niewyra-
Źnie-5klapowa, karbowana: klapa Średnia węższa; działki
otwarte, tępawe; iaiecznik ostrodze nieco wydętćy równy;
przysadki od kwiatów z wargą żółtą, czerwono kropkowa-
ną, z resztą białych, dłuższe. Rośnie na Wołyniu i Podolu
(Bess.). Flor. dan. tab. 1232.

8. Sżorczyk plamisty, O. maculata: labelło 3lobo, cre-
nato; sepalis superioribus connirentibus: lateralibus pa-
tentibus; germine cornu cylindricum superanie, bracteas
aequante.

Łodyga 4łokciowa, pełna; liście po większćy części
korzeniowe, podłngowato-lancetowate, czarno-plamiste; kłos

;koniczny, różowy, rozmaicie czerwono-upstrzony; warga
Sklapowa, karbowana; działki górne stulone: boczne o-
twarte; iaiecznik od ostrogi koniczney dłuższy, przysadkóm
równy. Rośnie na łąkach. F/. dan. t. 933. U pospólstwa
Zieziulkę zwany. Odmiany z liśćmi nieplamistemi, iako i
kwiatem białym, czasem się postrzegaią,

475. GoŁEk, GyuNADENIA.

1. Gołek długoostrogowy, G. conopsea: Żabello! 3Zobo,
obtuso, crenulato; sepalis lateralibus patentissimisz cornu
incurvo subułato, germen duplo excedente.
,, Korzeń dłoniasty; łodyga cienka, słokciowa iwyższa;

liście dolne długie, wązkie: górne drobne; kłos purpurowo-
fioletowy, nieco wonny, długi, walcowaty; warga Sklapowo-
linowata, tępa, karbowana; działki boczne bardzo otwarte;

oslrogą szczecinowata, nieco zagięta, od iaiecznika dwa
taży dłuższa. Rośnie na łąkach suchych. 77, dan. t. 224.  
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Orchis ZL. Odmiana łokciowa i wyższa, listną łodygą, kłó=
sem gęstym odznaczaiąca się, rośnie w zaroślach pulchnych.
Odmiana z kwiatem białym bywa postrzeganą. E

.2. Gołek wonny, G. odoratissima: Jabelło Żlobo, inte=
gro: lacinia media latiore; sepalis lateralibus patulisż
cornu subincurvo, germen subaequante p. breviort.

Korzeń dłoniasty; łodyga iłokciowa, tęga, cienka, listna;
liście wązkie, równowązkie, ostre: dolne naydłuższe; kło-
sy blado-różowe; warga Sklapowa, cała: podziałka średnia
szersza; działki boczne otwarte; ostroga nieco zakrzywiona,
iaieczńikowi równa albo i krótsza. Rośnie około Szczors, i
na Wołyniu w okolicach Krzemieńca (Bess.). Jacqu. austr.
tab. 264. Orchis L,

3. Gołek zielony, G. viridis: labello limeari,. apice 3den-
Żato; sepalis connirentibus; cornu obtuso didymo; bracie=
is flore dupło longioribus.

Korzenie głęboko-podzielone, prawie wiązkowate; ło-
dyga Iłokciowa i wyższa; liści 2-3, podługowato-elipty-
cznych; kwiaty zielonawe, kłos rzadki formuią; warga r0-
wnowązka, na końcu trzyzęba; ostroga woreczkowata, tę-
pa; przysadkiod kwiatów 2 razy dłuższe. Rośnie na łąkach

„ 4 w lasach. F/. dan. t. jj. Satyrium viride L.
4. Gołek kapturkowaty, G. cucullata: Zabelło, Spartito:

laciniis lateralibus filiformibus: media lineari, longiore;
sepalis cucullatis, elongatis, acutis; germine cornu ascen-
dens superante; foliis radicalibus geminis, ovatis. —

Łodyga iłokciowa, iednym lub dwoma wązko-lanceto-
watemi listkami osadzona; liście korzeniowe dwa, iaiowa-
te; kwiaty różowe, w kłos rzadki iednostronny ułożone;
przysadki lancetowate, szydłowate, od nasiennikow dłuższe;
działkiwkształt kapturka stalone; warga dzielna: podziałki
boczne nitkowate: środkowa równowązka, dłuższa; ostroga
długości nasiennika, na przód wychylona. Rośnie wborach
między mchem i wrzosem. Odmiana karłowata, iednokwia-
towa, iako iz kwiatami białemi, dosyć iest częsta. Orchis L-

476. PoDKOLAN, PZLATANTHERA.

1. Podkolan aliści, P. bifolia: foliis radicalibus, bi-
mis, oblomgis; fłoribus spicatis albis, fragrantibus.

Łodyga gładka; liście dwa wielkie, korzeniowe, podła-
gowate: łodygowe małe; kwiaty biało-zielonawe, pachnące
mianowicie wieczorem, kłos długi rzadki formuią; wars

lancetowata, cała; ostroga cienka, długością iaiecznik 2ra-

zy przechodząca. Rośnie w lasach suchych na mieyscać
twardych. F/. dan. t. 235. Orchis L.
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4737. PoczwARNIK, Z/rmANTOGLOSSUM.

1. Poczwarnik widełkowaty, H. anthropophorum: Żabeł-
ło Spartito; lacinia media elongata, afida: lacinulis line-
aribus; sepalis cucullałis, obtusis; gibbere baseos obscuro.

Korzeń okrągławy; łodyga delikatna, kilkacalowa; liście -
lancetowate: łodygowe nieliczne, małe; warga Śdzielna: po-
działka Średnia długa, 4wrębna, o klapkach wązkich, farby
żółtćy z klapkami rdzawemi; działki kapturkowato-stulone,

'żółtawo-białe, tępe; ostroga u spodu niewyraźna. Rośnie
na łąkach wilgotnych. F/. dan. ł. 103. . Kwiat niby figurę
człowieka powieszonego przedstawnie skąd i nazwisko (an-
thropophora). Ophrys L. Satyrium Pers.

478. CiemNocŁów, NIGRITELLA.

"1. Ciemnogłów wązkoliści, N. angustifolia: żuberibus
palmatis; foliis linearibus; Jfloribus dense spicalis, atro-
purpureis. WA
* Korzeń dłoniasty; łodyga iłokciowa; liście drobne, ró-

wnowązkie; kwiaty drobne, wonne, ciemno-purpurowe, cza-
sem przewrócone, kłos gęsty, iaiowato-koniczny, składaią;
warga iaiowata, niedzielna; ostroga krótka, iakby podwóyna;
„działki rozwarte. Rośnie na łąkach i w zaroślach suchych.
Flor. dan. t. 998. Jacqu. austr. 368. Satyrium nigrum I

479g. Mropokwiar, ZfzRuiNIUM.

1. Miodokwiat krzyżowy, H. M3norchis: radice głobosa;
foliis inferioribus paucis, oblongo-lanceolatis; caule su
perne nudo; fłoribus lawe spicatis, ochroleucis.

Korzeń kulisty; łodyga delikatna, kilko-calowa, naga
lub iednym albo dwoma listkami osadzona; kłos gęsty zie-
lonawy; warga krzyżowato-Śdzielna, u spodu nieco gar
bata; działki u spodu szerokie, ząbkowane, do wargi dosyć
podobne. Rośnie na łąkach międzyłeśnych. Flor. dan. tab.
102. Ophrys L. Satyrium Pers. -

_ 480. NADBRODNIK , EPIPOGIVIt.

1. Nadbrodnik bezliści, E. Gmelini: aphylła; squamis
cueullatis, vaginantibus; fioribus pendulis, luteo-purpu-
reis.

Korzeń spłaszczony, gałęzisty, spleciony; łodyga uspo= -
da zgrubiała, przezroczysto-żółtawa; bezliścia, 2-3 łaskami
łodygę otulaiącemi opatrzona; kwiaty 3-4, przewrócone,
zwisłe; śwarga iaiowata, przy nasadzie czerwono-kropkowa-

na; działki farby łodygi: wnętrzne lancetowate: zewnę-

i 89
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trzne równowązkie. Rośnie (w Powiecie trockim około Po-
łuknia (Prof. Wolfgang.). Flor. dan. tab. 1233. Jacqu. Fl.
austr. t. 84. Satyrium Epipogium L.

481. GuDIERA, GooprzRau.

1. Gudiera rozesłana, G. repens: Jabello sepalisque
pubescentibus, lanceolatisz cołumna apice bifurca; foliis
oratis, reticulato-nervosis; spica secunda, pubescente; ra-
dice repenite.

Korzeń ścielący się, prawie włoknisty; łodygazłokcio-
wa, pochewkami pokryta; liście prawie s poiakcą szero—

ko-ogonkowe, iaiowate, siatkowate; kwiaty białawe, om-
szone, kłos iednostronny formuią; warga u góry zwężona;
dźniki lancetowate; kolumna słupkowa widłowato-rozdzie-
lona. *Rośnie w Powiecie trockim około Połuknia (Prof.
(Wolfgang.). F. dan. ż. 812. Satyrium L.,

a

482. KRuUszczyk, EPIPACTIS9.

1. Kruszczyk szerokoliści, E. latifolia: Zabelło ovato, a-
cuto, integerrimo, sepalis subbrevioriz bracteis inferioribus
Jiores superantibus; foliis amplexicaulibus, orato-oblongis.

Łodyga 4-1łokciowa, u góry omszona; liście łodygę 0-
beymuiące, iaiowato-podługowate; kwisty oddalone, niby
kłos formuiące, w początkach zielono-żółte, pozniey brn-
natno-czerwonawemi się staią; warga iaiowata, ostra , zu-
pełnie cała, od działek krótsza; przysadki dolne od kwia-
tów <dłaższe. Rośnie na łąkach podleśnych. F/. dan. t. 81.*
ŚSerapias Ł.

2. Kruszczyk małoliści, E. microphylla: Żabello ovato,
acuto, erenulato, sepalo aequante; foliis inferioribus o0-
rato-lanceolatis, amplexicaulibus; bracteisflore brevioribus.

Łodyga łokciowa i wyższa, pogięta, u góry omszona;
liście dolne iaiowato-lancetowate: łodygawe podługowato-
lancetowate, ostre, łodygę obeymuiące; kwiaty ciemno-pur-
purowe, kłos rzadki (grono), niekiedy blizko łokciowy, ie-
dnostronny, formuią; warga iaiowata, ostra, nieco karbo-
wana, działkom równa; przysadki górne od kwiatów krót-
sze: dolne równe a czasem i dłuższe. Rośnie na gruntach
piasczysto-gliniastych. Wraz z poprzedzaiącym gatunkiem
obficie w niektóre lata na pochyłości góry trzech krzyżów;
w ogrodzie górnym, postrzega się, ZEpzpactis atrorubens

Rośte.
3. Kruszczyk błotny, E. palustris: Zabeł/o obtiuso, un-

dulato-erenato, sepala aequante; bracteis flore brevioribus;

foliis łanceolatis, amplexicaulibus.
Łodyga z-iłokciowa u góry omszona; liście lancetowa-
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te, łodygę obeymnuiące: łodygowe wązkie; kwiaty zielona

<wo-białe, czerwono cokolwiek upstrzone, w kłos rzadki,

10-15kwiatowy, ułożone; warga tępa, okrągława, falisto-

karbowana, działkóm równa; przysadki od kwiatów krót-

sze. Rośnie na łąkach mokrych. Flor. dan. tab. 293. Sera-

pias L.

4835. BUŁAWNIK, CEPHALANTHERA,

1. Buławnik ble dawy, €. pallens: labello obtuso, sepa-

lis erectis subbreviori; bracteis flore longioribus.

Łodyga ałokciowa; liście iaiowo-lancetowate; kwiaty

biało-żołtawe, wielkie, wzniesione; warga tępa, od działek

wzniesionych prawie krótsza; przysadki od kwiatów dłuż-

sze. Rośnie w lasach (X. Jundziłł.). Epipactis W., Sera—

pias Pers.

2. Buławnik mieczoliści, C. ensifolia: labello ovato, a-

cutiusculo, sepalis patułis multo brewviori; bracteis brevis

simis; foliis distichis, lanceolatis, acuminatis.

Łodyga iłokciowa; liście prawie dwurzędowe, lanceto-

wate, wązkie, kończate; kwiatów 6-8, białych; warga ia-

iowata, zaostrzona, od działek otwartych krótsza; przysad-

ki łuskowate, krótkie; liście podkwiatowe kłosowi ro-

wne;: cała roślina gładka i nieco połyskuiąca się. Rośnie

w zaroślach. Flor. dan. tab. 506. Epipactis Św., Serapi-

as Pers.
3. Buławnik czerwony, C. rubra: łabello ovato łance-

olato, sub3lobo, lineis eleratis, undułatis; sepalis ascen-

dentibusz bracteis germine longioribus.

Łodyga u spodu gładka, u góry gruczołkowato-omszo-

na, iłokciowa; kwiatów wielkich, czerwonych, 4-6; liście

lancetowate; warga iaiowato-lancetowata, nieco z boków

zwężona, liniami wydatnemi, falistemi, oznaczona, działkóm

podniesionym równa; przysadki od iaiecznika dłuższe. Ro-

Śnie w zaroślach. F/. dan. t. 345. Serapias L.

484. DwuLIisTNIk, NEOTTIA.

1. Dwulistnik szerokoliści, N. latifolia: abello lineari,

afido, pendulo, sepalis oratis, acutiusculis, triplo longio-

ri; floribus racemosig; foliis binis, ellipticis , oppositis,

nervosis. :
»

Łodyga iłokciowa omszona, dwuliścia; liście naprze”
ciwległe, eliptyczne, nerwiste; kwiaty zielonawo-białe,

w kłos rzadki, długi, ułożone; warga równowązka, zwisła,

2dzielna, od działek iaiowatych trzy razy dłuższa. Rośnie

na łąkach i zaroślach. Fior. dan. t. 13j. Ophrys 0» ata L.

Epipactis Sw.
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(2. Dwulistnik sereowaty, N. cordata: łabelło afido, lim
neari, cuspidato, basi utrinque unidentale, sepalis tripla
łomgiori; floribus racemosis; foliis oppositis, cordatis.

Łodyga kilkacalowa, (Żcalowa,) gładka; liście sercowa-
te, naprzeciwległe; warga równowązka; 2dzielna, kończa-
ta, z obu stron ząbkiem opatrzona, od działek 3 razy dłuż-
sza; kwiaty żółte, pozniey czerwonawe, kłosek formuią.
Rośnie na mszarach w lasach. F/or. dan. t. 1278. Ophrys
L., Epzpactis Sw. s

3. Dwulistnik bezliści, N. Nidus avis: label/o efido, a-
pice dilatąto, sepalis obtusis dupło longiari; floribus sub=
spiecatis; scapo aphyllo, vaginato.

Korzeń zwielu. fibr mięsistych, wiązkowato-złożony; ło-
dyga iłokcia i wyższa, pochwami rdzawemi pokryta; kwia-
ty rdzawe kłos formuią; warga 2dzielna, na końcu rozsze-
rzona, od działek tępych 2 razy dłuższa. Rośnie w zaro=
ślach cienistych. Z%. dan. t. 184. Ophrys L., Epipactis Sw,

485. ZŁOBIK, CoRa4LLORRNIZA.

a. Złobik koralkowaty, C. innata: spicą pauciflora; sex
palis acutis: inferioribus deflexis; labello oblongo, acu-
tluscuło; calcare obsoleto.

,._ Korzenie gałęziste, pogięte, do koralów nieiakoś po-
dobne; łodyga bezliścia, pochwami pokryta; kwiaty blado-
zółte lub zielonawe, z torebki pochyłe; warga podługowa-
ta, ostra; działki ostre: dolne na dół odgięte. Rośnie w la-
sach wilgotnawych, gliniastych. F/or. dan. t, 454. Ophrys
Corallorrhizą L., Cymbidium Sw.

486. WĄTLIK ; MALAXIS,

1. ZFątlik iednodiści, M. Monophyllos: bulbifera ; fo0-
lio solitario, ovato, acuto; scapo Śquetro, racemifero;
łabello concavo, acuminato. :

Korzeń kulisty; łodyga delikatna, kilkacalowa, tróygra-
niasta, liściem iednym, iaiowatym, ostrym, opatrzona;
kwiaty zielone, kłoski czyli gronka długie formuią; war-
ga wklęsła, kończata. Rośnie w zaroślach, na. gruncie
czaruym, wilgotnym. For. dan. t. 1525. Ophrys L.

2. FPątlik błotny, M. paludosa: bułbifera; foliis pau-
cis, spathulato-oblongis, apice scabris; scapo angulato,
spicifero; łabello concaso, acuto.

Korzeń okrągły, w pochwie liścia dolnego zawarty; ło-
dyżka delikatna, kątowata, kilkacalowa (5 cale), 2-3 list-
kami łopatkowato-podługowatemi; na końcu chropawemi,
osadzona; kwiaty zielonawe, drobne, w kłos, połowę ło-
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dygi zaymuiący, ułożone; warga wklęsła, ostra. Rośnie
na błotach. Z. dan. t. 1234. Opkhrys LL.

487. « ©. . . . LiP4aRIs.

l. « . « „ « „ L. Loeselii: foliis binis, oblongo-
lanceolatis; scapo trigono; floribus spicatis; sepalis li-
nearibus, patulis; labello ablongo, carinato, acutiuscuło.

Korzeń okrągławy; łodyga kilkacalowa, dwuliścia, 3-
ścienna; liście podługowato-lancetowate; kwiaty kłos for-
muiące, zielono-żółtawe; wargi podługowatćy, ostrćy,
wierzch zagięty; działki otwarte. Rośnie na błotach
mulistych. 2%. dan. t. 877: Ophrys L., Malasis Sw.

Rząp DwvrRęcikowy.

488. OBuwik, CyPRirebrun.

u: Obuwik żółty, ©. Calceolus: £obo całymnae incurvae
deflexo, elliptico ; labello subeompressQ 4 sepalis acumina-
tis, brewiart.

„Łodyga łokciowa, liśćmi iaiowatemi osadzona; kwiatsamotny; warga żółta, obszernie wydęta, okrągła, niecospłaszczona, od działek kasztanowatych, kończatych, krót-
sza; klapa kolnmny słupkowćy, zagiętćy, na dół pochy-
lona. Rośnie na gruntach wrzosowych, tłustych, w lasach.HL dan. t. 999: :

Rząp SzEŚcIOPRĘCIKOWY.

489. KoKORNAK, ARisTOLOCNHIA.

1. Kokornak.powoynikowy, A. Clematitis: erecta; fo-liis eordeto-subrotundis > obtusiusculis; pedunculis aggre-
Satis; cąłycis erecti labio oblongo.

, Łodyga wzniesiona, łokciowa, kątowata; liście naprze-mianległe, ogonkowate, sercowate lub serc wo-okrągławe,
tępe; szypułki 1kwiatowe, międzylistne, po3-5 skupione;
. wiaty blado-żółte, u spodu wydęte: u góry rurkowaton«zyczkowate. Rośnie na gruntach suchych, gliniastych.4 dan. t. 1235.  
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KLASSA XXI

ODDZIELNOPŁCIOWA, /JMONOECTA.

PonpziaŁ IL.

WESPÓŁPŁCIOWY, „ANDROGYNIA.

(Części płciowe oddzielone, lecz na iednym osadniku.)

4go. Czerwień, Calla. Pochwa kwiatowa iednolistko-

wa; kolba walcowata, zewsząd pręcikami i słupkami po-

kryta; okwiat 0; główki pyłkowe, podwóyne, a2klapowe;

znamie bezszyykowe; owoc iagodowaty, niewieloziarnowy.

4g1. dAronek, Arum. Pochwa kwiatowa iednolistkowa3

kolba u góry naga, maczugowata lub zwężona na końcu:

pośrodku pręcikami, u dołu słupkami pokryta; główki pył-

kowe, beznitkowe, | poprzecznie 2klapowe; iagody 1-nie-

wieloziarnowe.
-

4Q2. Ostromlecz, Euphorbia. Kwiaty wespółpłciowe,

w pokrywie ogólnćy, dzwonkowatćy, 8-ioklapowćy (kie-

lich Lin.) zawarte: klapy zewnętrzne 4-5, płasko-odgięte,

zafarbowane, grube (płatki Lin.): 4 zaś lub 5 wewnętrz-

nych z pierwszemi naprzemian ułożonych, błonkowatych;

kwiatów samczych 8-15 wewnątrz pokrywy: każdy o ie-

dnym pręciku, pośrodku członkowatym, okwiatem nitko-

„wato-podzielonym (pręciki puste L.) z boku opatrzony;

pośrodku -pokrywy iaiecznik trzonkowaty, trzema słupka-

mi opatrzony, w czasie kwitnienia nagięty.

PonpzraŁ II.

OsoBNOPŁCIOWY, JICLINIA.

(Kwiaty samcze i samicze oddzielone.)

RząĄąD JEDNOPRĘCIKOWY, MONANDRIA.

493. JVodziana, Naias. Kielich samczy, aklapowy;

korona 4dzielna; główka beznitkowa, 4komórkowa; sami-

czy kielich o; korona 0; znamie 2-5wrębne; owoc torebka

czyli raczey woreczek (utriculus) 1ziarnowy.

4gft. Zanichelia, Zannichellia. Okwiat o; niteczka długa;

łówka 4komórkowa; iaieczników 4-5, łuskami otoczonych;
8
słupki trwałe; znamiona rozszerzone, tarczowate; owoce

łupinowate, naieżone.

RzĄąD TRZYPRĘCIKOWY, TRIANDRIA.

495. Turzyca, Carex. Kłosy oddzielnopłciowe, często

wespółpłciowe, rzadko rozdzielnopłciowe; kwiaty samcze

+
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łuską poiedynczą opatrzone; samicze, oprócz łusk podo-
bnych, pęcherzykiem trwałym,  iaiecznik zamykaiącym,
odznaczaią się.

496. Jeżogłówka, Sparganium. Kotki kuliste: górne
samcze, o łuskach poiedynczych; kwiaty samicze o łu-
skach 3-4; słupek poiedynczy; pestkowiec w poprzek o-
twieraiący się, 1-2ziarnowy.

RzĄD CzTEROPRĘCIKOWY, TETRAWDRIA.

497. Pokrzywa, Urtica. Kwiatu samczego kielich 4-
dzielny, miodnik kubkowaty, w mieyscu iaiecznika; kwia-tu samiczego kielich adzielny; znamie pęzelkowate; ziąr-
no iedno.

498. Bukszpan, Buxus. Kwiaty: samcze o kielichu4działkowym: działki 2, naprzeciwległe, większe; pręciki
rozmaite; ślad słupka pośrodku; samiczewierzchołkowe,
o kielichu 6działkowym, u spodu trzema łuskami opatrzo-
ne; owoc trzylorebkowy, Źrogi: torebki 2ziarnowe.

499. Olsza, Alnus. Kotków samczych łuski 3kwia-towe: kwiaty okwiatem 4klapowym opatrzone; kotkówsamiczych łuski 2kwiatowe; owoc orzech a2komórkowy,2ziarny. Sz
500. Brodnik, Littorella. Kwiat samczy długoszypuł-kowy: kielich śdzielny, korona 4wrębna, rurkowata; kwia-tu samiczego, bezszypułkowego, okwiat poiedynczy, 2-4-

zęby; słupek niedzielny, długi; torebka 1ziarnowa, nieo-twieraiąca się.

501. Rzepień, Xanthium. Kwiatu samczego pokrywadachówkowata, wielokwiatowa; osadnik szczecinowaty;okwiat czyli korona rurkowata, 5zęba; pręcik iedeno4-5główkach; kwiatu samiczego pokrywa 2kwiatowa, poźnieyze wzrostem osadnika w owoc 2rogi, podługowaty, zewnątrz kolcami naieżony, zamieniaiąca się; słupek dwu-zielny,

Rząb OświorPn ĘCIKOWY, OcTANDRTA4.

502. Krocień, Myriophyllum.  Kwiatu samczego kie-5-4wrębny; korona 4płatkowa; kwiatu samiczego kie-4wrębny; korona o; znamiona $, omszone; owoce 4,orzechowate.'
503. Leszczyna, Corylus. W kotkach samczych łuskiŚdzielne; pręciki dwurzędowe; główki kosmate; kwiatysamicze w pąkach zawarte, dwusłupkowe; owoc orzechW. miseczce zielnćy, dwuwargowćy, poszarpaućy, osa-żony,

%

lich

lich  
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RząDv DzIiEsSIĘCIO-wWIELOPRĘCIKOWY;,
DEca-POLYANDRIA.

% Kotkowate.

5oń. Brzoza, Betula. W kotkach samczych pod ka=

Żdą łuską 5 łuszczek; pręcików adzielnych, z2główkowych,

5-6; łuski kotków samiczych 3klapowe, pod kazdą 3 ziar-

na płaskie, skrzydełkowate; słupki 2.
505. Grab, Carpinus. Łuski kotków samczych rząso-

wate; pręcików 12-16; główki pyłkowe, na wierzchu ko-

smate; łuski samicze szerokie, Sklapowe, "wolno-ułożone;

słupki 2; owoc orzech twardy, żebrowaty, na końcu ząb=

kowany. : :
506. Buk, Fagus. Kotki okrągławe: samcze o kieli-

- chu Śdzielnym, przysadkami opatrzonym; pręcików 15-20;

samicze kotki o kielichu zewnętrznym, 4wrębnym, 2kwia-

towym: wewnętrznym ząbkowanym, z iaiecznikiem zro-

słym; znamiona 3; orzechy tróygraniaste, 2-53, w kielichu

rozrosłym zamknięte. ay

507. Dąb, Quercus. Kotków samczych kielich wielo-

„dzielny; samiczych kielich dachówkowaty. łuski górne zra-

,staią się około słupka Śwrębnego; iaiecznik wzrastaiąc

rozdziera kielich: część górna zostaie na wierzchu owocu,

pod słupkiem: dolna zaś w kształcie miseczki, orzech

skórkowaty, czyli żołądź, u spodu otacza.

508. Orzech, Juglans. Kotki samcze o łuskach ząbko-

* wanych; pręcików 12-24, każdy o dwóch główkach; kwia-

ty samicze w 4 łuskach opadaiących zamknięte, poiedyn-

cze; kórona 4wrębna; słupki 2, maczugowale, na końcach

poszarpane; pestkowiec o łusce ałuszczynkowćy:

** Kwiaty poiedyncze. ,

509. Iłogatek, Ceratophyllum. .Pokrywa czyli kielich

międzylistna, wielodzielna, w którćy 14-20 pręcików iest

osadzonych; główki pyłkowe, beznitkowe, 2komórkowe;

2rogie; kwiatów samiczych kielich wielodzielny; słupek

niedzielny; owoce orzech o iednćm ziarnie bezbiałkowćm.

Rząp JEDNOWIĄZKOWY, MMONADELPNIA.

$ro. Jodła, Pinus. Kotki łuskowate: samcze o głó-

wkach pyłkowych, akomórkowych, w góry włosistych;

samiczych kotków łuski, dwie łuszczki małe pokrywa

na których iaieczniki są osadzone; znamiona gruczołko-

wate; owoc szyszka; łuszczki przynasienne, poźniey o”

większone, skrzydełka stanowią: które iednakże tylk?

w kształcie miseczki bocznćóy do nasion są przylegalące:
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511. Żywożnik, 'Thnia. Kotek samczy mały, kulisty;

główki pyłkowe 4, beznitkowe, prawie kuliste, przy na-
sadzie łusk osadzone; samiczych łuski u góry 2słupkowe;
iaieczniki skrzydełkowate.

512. Pałka, Typha. Kotki obu płci walcowate: w sam-
czych niteczki łuszczkami u spodu otoczone, 3-4główko-

we: główki akomórkowe; w samiczych kotkach iaieczniki
włoskami członkowatemi u spodu otoczone; owoc wązki,
obły, słupkiem cienkim, maczugowatym, zakończony.

PopvpziaŁ I.

WESPÓŁPŁCIOWY.

490. CZERWIEŃ, CALLA.

1. Czerwień błotny, C. palustris: spatha płaniuscuła;
foliis cordatis, acutis; caule erecto

Łodyga u spodu leżąca, wierzch wzniesiony; liście
sercowate, ostre; ogonki u spodu pochwę, ięzyczkiem o-
patrzoną, formuią; pochwa kwiatowa płaska, wewnątrz
biała, zewnątrz zielonawa, poźniey cała się zieloną staie;
kolba walcowata; pręciki i słupki pomieszane; iagody po-
Źniey czerwone. PRośnie wszędzie na błotach mulistych,
krynicznych. Fl. dan. t. 4a2.

491. ARONEK, ARU1.

1. Aronek wschodni, A. orientale: foliis hastatis, acu-
minatis: lobis deflexis; spatha spadicem clłavatum supe-
rante.

Liście oszczepowate, bez plam, kończate: klapy odgię-
te; pochwa kwiatowa brunatnawa, n spodu zielonawa, od
kolby maczugowatćy dłuższa; pręciki i słupki oddalone.
Rośnie na Wołyniu i Podolu (Bess.).

4g2. OsTrRomMLECZ, EUPHORBIA.

* Baldaszek Sdzielny.

1. Ostromlecz okrągłoliści, E. Peplus: umbellae 5fi-
dae radiis dichotomis; bracteis ovatis; appendiculis in-
*olueri bicornibus; foliis obovatis, obtusis, integerrimis,
emarginatis; capsułae angulis carinatis.

Łodyga piędziowa, cienka; liście przewrotno-iaiowate,
tępe, całobrzegie, wycięte; bałdaszka Śdzielnego gałęzie
2dzielne; przysadki kwiatowe okrągławe; klapy zewnętrzne

pokrywy ogólnćy żółto-zielonawe, 2rogie; torebki gładkie,
50

»  



394

z kątami wydatnemi. Rośnie na polach uprawnych około
Grodna (Gilibert.). 72. dan. t. 1100.

* Baldaszki $dzielne.

f Torebki gładkie.

2. Ostromlecz piłkowany, E. helioscopia: urmmbellae 5f-
dae radiis dichotomis; bracteis foliisque oborato-oblon-
gis, serrulatis, glabris: appendiculis involucri truncatis.

Łodyga złokciowa i wyższa, gładka, nayczęściey nie-
dzielna; liście i przysadki kwiatowe przewrotno-iaiowato-
podługowate, drobno-piłkowane, gładkie; baldaszki 5pro-
mieniowe: promienie rozłożyste, dwudzielne; klapy pokry-
wy zewnętrzne żółte, ucięte; torebki gładkie, lśniące się.
Baldaszki płaskie, krążek*formuią, zkąd na wsiach Kół-
kami nazywaią. Rośnie pomiędzy warzywem w ogrodach.
Fl. dan. t. j25.

3. Ostromlecz wysmukły, E. procera: urmbellae 5fidae
radiis 3fidis; bracteis ellipticis; foliis lanceolatis, obżu-
sis, apice serrulłatis, subtus pubescentibus; appendiculis.
involucri rotundatis; capsulis glabris.

Łodyga 1-2łokciowa, kosmata; liście kosmate, pod
spodem omszone, prawie kutnerowate, lancetowate, tępe,
na końcu drobno-piłkowane; przysadki eliptyczne; baldaszki
5dzielne,.o promieniach Śdzielnych; klapy zewnętrzne po-
krywy okrągławe;-torebka gładka. Rośnie na Wołyniu i
Podolu (Bess.).

l

+f Torebki chropawe ,* brodawkowąte lub włosiste.

4. Ostromlecz cienki, E. gracilis: umnbellae sub-5fedae
radiis afedisz bracteis cordatis, acutis; foliis lineari-el-
lipticis, mucronatis;z capsulis punctulato-scabris.

Łodyżki gładkie, wyprężone; liście równowązko-elip-
tyczne, sztyletowate; bałdaszki $dzielne: promienie dwu-
dzielne; przysadki kwiatowe sercowate, ostre, od liści
szersze a krótsze; torebki kropkowano--chropawe. Rośnie
na Podolu (Bess.).

5. Ostromlecz kątowaty, E. angulata: umbellae Sfidae
_radiis afidis, patentibus; bracteis reniformi-cordatis, f0-
liisque distantibus, spathułatis, denticulatis; appendicu-
lis ineolłucri subrotundis, integerrimis: capsulis rerruco=

SIS, głabris;; caule sulcato..

Łodygi u spodu pochyłe, brózdowane; óee odległe,
łopatkowate, ząbkowane; baldaszki Sdzółne: promienie 2-
dzielne, otwarte; przysadki kwiatowe nerkowato-sercowa-
te, ząbkowane; klapy pokrywy zewnętrzne okrągławe, ca-  
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łe; torebki brodawkowate, gładkie. Rośnie na Wołynia i
Podolu (Bess.).

6. Ostromlecz łagodny, E. dulcis: umbellae 5fidae radiis
afidis, patentibusz bracteis cordato-ovatis, obtusiusculis,
foliisque oblongis, obtusis, apice denticulatis; appendicu-
lis tnvolueri subrotundis, integerrimis; capsulis pilosis,
demum glabris, verruculosis; caule tereti.

Łodyga obła, niedzielna, u góry na 5 promieni dwu-
dzielnych podzielona; liście podługowate, tępe, na końcu
ząbkowane; przysadki kwiatowe sercowato-iaiowaie, tępa-
we, ząbkowane; pokrywy klapy zewnętrzne ciemno-czer-
wone, okrągławe, zupełnie całe; torebki włosiste , poźniey
gładkie, brodawkowate. Rośnie w zaroślach na Podolu
(Bess.). Jacqu. Fl. austr. t. 243.

7. Ostromlecz miękkoowocowy, E. corallioides: umbeł-
lae Sfidae radiis dichotomis, 3fidis; bracteis ovatis, fo
liisque lanceołatis, subintegerrimis, subtus cauleque pi-
losts; appendiculis involucri rotundatis; capsulis dense
eillosts.

Liście lancetowate, całobrzegie, pod spodem, równie
iak i łodyga włosiste; baldaszki Śdzielne, o promieniach
dwoisto-dzielnych, Śdzielnych; przysadki kwiatowe iaio-
wate, pod spodem włosiste; klapy zewnętrzne pokrywy
okrągławe, żółte; torebki gęsto-włosiste. Rośnie na Woły-
niu i Podolu (Bess.. EF. mollis Ć. €. Gmeł.

8. Ostromlecz szerokoliści, E. platyphylla: umbeżlae
Sfidae radiis 3fidis; bracteis cordatis, foliisgue lanceoła-
tis, serrulatis, subtus pubescentibus; appendiculis invo-
lłucri rotundatis ; capsulis verruculosis, głabriusculis.

Łodyga złokciowa, wzniesiona, niedzielna; liście lan-
cetowate, drobno-piłkowane, pod spodem omszone; bal-
daszki $dzielne, o promieniach Śdzielnych; przysadki kwia-
towe sercowate, na nerwie przyległo-włosiste; klapy ze-
wnętrzne pokrywy żółte, zaokrąglone; torebki gładkie,
brodawkowate. Rośnie na Wołyniu i Podolu (Bess.). Jacqu.
HL austr. t. 336.

*%ik Baldaszki wielodzielne.
9. Ostromłecz zwycząyny, E. Esula: umbellae multifi- '

dae radiis bifidis;: bracteis subcordatis; appendiculis in-
eolueri semilunatis; capsulis głabriusculis; foliis lanceo-
latis , obtusżusculis, glaberrimis.

Łodyga 1łokciowa i wyższa; liście lancetowate, tępa-
we, zupełnie gładkie; baldaszki wielodzielne, o promie-
Mach dwudzielnych; przysadki kwiatowe prawie sercowa-
te, klapy zewnętrzne okwiatu półxiężycowe; torebki gład-
ie. Rośnie na Podolu (Bess.).
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10. Osżromłecz wierzboliści; E. salicifolia: umbellae
multefidae radiis dichotomis; bracteis reniformi-cordatis;
appendiculis involucri 2cornibus; capsulis scabris; foliis
łanceołatis, źntegerrimis, revolutis, pubescentibus.

Łodyga wzniesiona, porysowana; liście lancetowate, ca-
łobrzegie, omszone, modrawe; baldaszki wielodzielne, ©
promieniach dwoisto-dziełnych; przysadki kwiatowe ner-
kowato-sercowate; klapy pokrywy zewnętrzne 2rogie; to-
rebki chropawe. Rośnie na Podolu (Bess.).

11. Ostromlecz rózgowy, E. virgata: umbellae mułtifi-

dae, radiis afidisz; bracteiś cordato-ovatis, mucronatis,
concavis; appendiculis involucri semilunatis; capsulis

scabris; fołiis linearibus w. lineari-lanceolatis, acutis,
źniegerrimis, glabris, rigidiusculis.

Łodygi rózżgowe; liście równowązkie lub równowązko-
lancetowate, ostre, całobrzegie, gładkie, tęgie; baldaszki
wielodzielne, o promieniach dwudzielnych; przysadki kwia-

towe wklęsłe, sercowato-iaiowate, sztyletowate; klapy ze-
wnętrzne pokrywy półxiężycowe; torebki chropawe. Ro-
Śnie na Podolu (Bess ).

12. Ostromlecz głeiowy, E. glareosa: umbelłae submul-
żiyfedae (ófidae) radiis oafidisz bracteis cordato-subrotun-
dis; appendiculis sub-zcornibus; capsulis glabris; folits

'spathulato-lanceolatis, mucronatis, coriąceis, serrułatis,
glabris, glaucescentibus.

Łodygi blizko iłokciowe, niedzielne; liście tęgie, mo-
drawe, niewyraźnie trzynerwowe, wzniesione: dolne sku-
pione; baldaszek wierzchołkowy, Sdzielny, o promieniach

dwudzielnych: baldaszki szczególne niżey między liśćmi o-
sadzone; przysadki kwiatowe sercowato-okrągławe; klapy

zewnętrzne pokrywy łękowato-wycięte, prawie 2rogie; to-
rebki gładkie. Rośnie na Podolu (Bess.). E. nicaeensis
ear. Spreng. _

13. Ostromłecz lśniący, E. lucida: umbellae multifidae
radiis dichotomis; bracteis reniformi-cordatis; appendicu-
lis involucri semilunato-2cornibus; capsułae angulis sca-
bris; foliis lanceolatis, acutis, margine diaphanis, inte-
gerrimis, supra nitidis.

Łodyga złokciowa, niegałęzista; liście lancetowate, o-

stre, po brzegach przezroczyste, całobrzegie, z góry lśnią”
ce się; przysadki kwiatowe nerkowato-sercowate; balda-
szków wielodzielnych promienie dwoisto-dzielne; klapy P97
krywy zewnętrzne półxiężycowo-2rogie; torebki kąty chro-
pawe. Rośnie na Wołyniu (Bess.).

14, Ostromlecz polny, E. agraria: umbellae multjfidae
radiis bzifidis; bracteis foliisjue cordato-oblongis, acuti*
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glabris, margine scabris, subserrulatis; appendiculis in-
, golucri semilunatis; capsułis punctulato-scabris.

'Baldaszki wielodzielne, o promieniach dzielnych; przy-
sadki kwiatowe i liście sercowato-podługowate, ostre,
gładkie, po brzegach chropawe, drobno-piłkowane; przy-
sadki właściwe szeroko-sercowate; klapy pokrywy ze-
wnętrzne półxiężycowe; torebki kropkowano-chropawe.
Rośnie na Ukrainie i Podolu (Bess.).

15. Ostromłecz migdałoliści, E. amygdaloides: urmbeł-

łae submultifidae radiis dichotomis; bracteis orbiculato-
cordatis, perfoliatis; appendicułis involucri semilunatis;
capsulis laevibus; foliis lanceolatis, obtusiusculis, sub
eoriaceis, pubescentibus.

Łodyga łokciowa, nu spodu naga; liście lancetowate,
tępawe, nieco;twarde, omszone; baldaszków wielodzielnych
promienie dwoisto-dzielne; przysadki okrągławo-sercowate,
przerosłe; podziałki pokrywy zewnętrzne półxiężycowe;
torebki gładkie. Rośnie na Podolu (Bess.). Jacqu. Flor.
ausźr. i. 270. '

16. Ostromłecz modrawy, E. Gerardiana: umbellae'
multzfidae radiis dichotomis; bracteis subrotundis, mu-
cronatis; appendiculis invołucri rotundatis, integerrimis ;
capsulis glabris; foliis lineari-lanceolatis, acutis, sub-
Śnerviis, glaucis, głaberrimis.

Łodyga niedzielna, prosta; liście równowązko-lanceto-
wate, ostre, niewyraźnie Snerwowe, modrawe, gładkie;
baldaszków wielodzielnych promienie dwoisto-dzielne; przy
sadki kwiatowe okrągławe, sztyletowate; klapy pokrywy
zewnętrzne okrągławe, zupełnie całe; torebki gładkie. Ro-
peb na Wołyniu i Podolu (Bess.), Jacqu. Flor. austr.
ź. 436. |

17. Ostromlecz wązkołiści, E. Cyparissias: umbellae
multifidae radiis dichotomis; bracteis subcordatis; appen—
diculis involucri semilunatis; capsulis głabris; foliis lan-
ceołatis, glabris: ramorum sterilium lineari-setaceis.

Łodyga wzniesiona, gałęzista iłokciowa; liście lanceto-
wate, gładkie: na gałęziach płonnych równowązko-szczeci-
nowate; baldaszki wielodzielne, o promieniach dwoisto-
dzielnych; przysadki prawie sercowate; klapy zewnętrzne
pokrywy półxiężycowe; torebki gładkie. Rośnie w Powie
cie lidzkim około Lebiody (X. Jundziłł), około Białegostoku
a na Wołyniu i Podolu (Bess.). Jacqu. FI. austr. t. 435.

18. Ostromlecz błotny, E. palustris: urmbellae muliifi-
dae radiis sub3fidis ; bracieig ellipticis cołoratis; appen-
diculis involueri rotundatisz capsulis verrucosisz foliis
łanceolatis , subintegerrimis, glabris.

Łodyga wzniesioną, ałokciowa; liście lancetowate, ca-
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Zdźbło ałokciowe, Skątne, od liści trawiastych, mięk-
kich, wązkich, wyższe; kłąsów 3-4, u spodu samczych,

3-4-owocowych: dolne kłoski przysadką długą, szczecino-

watą, opatrzone; owoce eliptyczne, tępe, z góry płaskie,

z dołu wypukłe, porysowane, białawe; znamiona 2; łuski

jaiowate, ostre, błonkowate, z nerwem zielonym. Rośnie

na błotach torfowych. Schzkuhr. Car. ż. Pp. f. 104., z ró-

Żnicą, że kłoski są więcey kwiatowe, i statecznie u dołu
samcze.

7. Turzyca gwiazdkowata, C. stellulata: spzeułis 4-

ternis, distinctis, ovalibus, inferne masculis; inferioribus

bractea suffultisz fructibus owatis, acutis, striatis, su-

perne scabris, divaricalis, squamas ovatas superantibus;

stigmatibus binis; eulmo semitereit.

Zdźbło 4-5calowe, jtrzykątne, u dołu półwalcowe;

iście wzniesione, wązkie, ostre, prawie długości zdźbła

dorosłego; kłosów 4-5, owalnych, u. góry samczych :

górne zbliżone: dolne oddalone; owoce iaiowate, kończate,

porysowane, u góry chropawe, płaskie, pod spodem wy-

pukłe, porysowane, rozwarte, żółto brunatne, kształt

gwiazdki składaią; łuski iaiowate, od owocu krótsze; zna-

miona 2. Rośnie na błotach około Wilna. Schkikr. Car.

C. f. 14.

8. Turzyca naieżona, C, muricata: spicułis subquinis,

approximatis, superne masculis: inferioribus basi longe

bracteatis; fructibus ovato-lanceolatis, adentatis, margi

me scabris, patentissimis, squamas łanceolatas, acutas,

superantibus; culmo Squetro; radice fibrosa.

Zdźbło 3graniaste, z góry na dół na kątach szorstkie,

ałokciowe, czasem łokciowe, od liści dłuższe; kłosów 4-5

zbliżonych, u góry samczych; owoce iaiowato-lancetowate,

dwnzębe, zielono-brunatnawe, na końcu po krawędziach

szorstkie; znamiona 2; łuski brunatnawe, lancetowate, 0-

stre, od owoców krótsze; kłoski dolne przysadką u spodu

jaiowatą, ostrzem długićm, na grzbiecie szorstkiem,  za-

kończoną, osadzone. Rośnie na łąkach podleśnych. Schkuhr.

Car. t. E. Dd. f. 22. Fl. dan. t. 1526.

9. Turzyca drząęczkowata, C. brizoides: spiculis 4-0-

nisve, subdistichis, alternis, cureatis, obłongo-lanceola-

tis, palłidis, approximalis, inferne masculis; fructibus

ovatis, marginatis , s2deniatis, ciliatis.

Zdźbło jłokciowe i wyższe; liście wązkie, długości

zdźbła; kłosków podłagowatych, skrzywionych, 4-5, pra-

wie na iednćy płaszczyźnie, naprzemian we dwa rzędy u-

łożonych: kłoski te są blade, zbliżone, u spodu samcze;

owoce iaiowate, spłaszczone, brzegiem błonkowatym oto-
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czone, rząsowate, 2zębe. Rośnie na łąkach wilgotnych i
w zaroślach. ŚSchkukr Car. t. C. U. f. 1a.

10. Turzyca wiosenna, . Schreberi: spiculis sub-Snis
oratis, approximalis, inferne masculis; fructibus ovatis,
glabris, nervosis; culmo 3gono, superne nudo.

Zdźbło kiikacalowe, Skątne, wzniesione, u spodu po-
chewkami liściowemi pokryte, u góry nagie; liście gład-
kie, wązkie, pod wierzchem na brzegach i grzbiecie nieco
szorstkie; kłosków 4-5, iaiowatych, zbliżonych, u spodu
samczych, przysadkami jaiowatemi, błonkowatemi, opa-
trzonych; owoce iaiowate, gładkie, nerwiste. Rośnie na
pagórkach suchych. Schkuhr. B. f. 9. C. praecox Śchreb,

11. Turzyca owalna, C. leporina: spiculis owalibus,
approximatis, alternis, inferne masculis, bracteatis;frueti-
bus ovatis, compressis, striatis, marginatis, serratis, aden-
tatis, squamas lanceolatas aequantibus. 3

Zdźbło listne, wzniesione lub pochyłe, od piędzi do
głokcia wysokie, Skątne; kłosków brunatnawych, owal-
nych, miękkich, lśniących się, zbliżonych, u spodu sam-
czych, 4-5-6; owoce iaiowate, spłaszczone, brzegiem błon-
kowatym otoczone, piłkowane, 2zębe, łuskóm prawie ró-
wne; przysadki kwiatowe iaiowate, brunatne. Rośnie na
miedzach i łąkach wyniosłych. Fl. dan. t. 1115. Schkukr
Car. B. f. 8. C. ovalis Good:

12. Turzyca siwa, C. canescens: spiculis 4-5, owatis
w. oblomgis, remotiusculis, inferne masculis; fructibus
turgidis, ovatis, obtusis, źniegerrimis, glabris, squama
ovala, acuta, maioribus.

zdźbło złokciowe i wyższe, dorosłe od liści dłuższe,
modrawe, podobnie iak iliście wązkie; kłoski iaiowate
lub podługowate, białawe, odległe, u dołu samcze; owo-
ce nabrzmiałe, iaiowate, tępe, zupełnie całe, gładkie, od
łuski ialowatey, ostrćóy, większe. Rośnie na błotach wó-
dnistych w Litwie. ZF. dan. t. 285. Schkuhr. Car. C.
Jig. 13. C. curta Good. - ;

13. Turzyca podzielona, C€. divisa: spiculis sub-nis
oratis, superne masculis, znterrupte coarctatis; bractea
foliacea, basilari, erecia, elongata; fructibus  owałis,
<ompressis, laevibus, margine scabris, adentatis.

Zdźbło głokciowe, tróygroniaste; liście rynienkowate,
Wązkie; kłosków 5-6-7, iaiowatych, u góry samczych,
Przerywano-skupionych; kłoski dolne przysadką u spodułaiowatą, szczecinowato-przedłużoną, opatrzone: górne o
Przysądce iaiowatćy, brunatnawćy, z brzegiem bladym; o-
woce spłaszczone, iaiowate, po brzegu chropawe, .2zębe.Rośnie na łąkach wilgotnych w okolicach Wilna. Schkuńr.Car. Cc. J- 83.

51
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14. Turzyca słaba, C. remotiuscula: spicułis alternis,

remotiusculis, subsenis, subrotundis, paucifloris, inferne

masculis; bractea basiłari, foliacea, longissima; fructi-

bus ovato-lanceolatis, acuminatis, ancipitibus, 2fidis,

patulis, glabris, margine ciliatis, squamas superantibus.

' Zdźbło s<łokciowe, delikatne, słabe, spłaszczone; liście

wązkie, słabe, prawie długości zdźbła; kłosków okrągła-
wych lub iaiowatych, białawych, u spodu samczych, 5-7:

dolne dwa lub trzy naybardziey oddalone, długiemi, li-

Ściowatemi, przysadkami opatrzone: górne 3-4, bliżey o-

sadzone, krótko-przysadkowe; owoce iaiowato-lancetowa-

te, z brzegiem ostrym, rząsowatym, końcem 2zębym; łu-

ski od owocu krótsze. Rośnie około Janowa w zaroślach,

ogruncie pulchnym, gdzie darniny dosyć obszerne stanowi.
15. Turzyca piaskowa, C. arenaria: spieulłis płuribusy

alternis, confertis; superioribus masculis, inferioribus

femineis: mediis superne masculisz dracteis scariosis, e-

longatis; fructibus ovatis, marginatis, 2dentalis, ciliato-

serratis; culmo incurvo.
Korzeń w piasku obszernie rozesłany; zdźbła piędzio-

we, na końcu z kłosami nagięte; liście wązkie, od zdźbła

«dorosłego krótsze; kłoski liczne, w kłos skupione: górne

samcze: dolne samicze: środkowe u góry samcze; owoce

jaiowate, ebrzeżone, 2zębe, u góry mianowicie rząsowa-

to-piłkowane; przysadki kłosków dolnych suche, bruna-

tne, długie; kłos cały brunatny. Rośnie na piaskach o-

koło Połongi. Schkukr. Car. B. Dd. 4. 6. Korzenie człon-

kowale, pochwami szczecinowato-podzielonemi, długości

członków, całe pokryte.
+ 16. Turzyca pośrednia, C. intermedia: spicułis .con-

fertis: mediis masculis: inferioribus remotiusculis bracte-

atisz fructibus ovatis, marginatis, afidis, ciliato-serra-

tis; culmo erecto, Żquetro.
Zdźbło Zgraniaste, iłokciowe, proste; liście szerokie,

u spodu zdźbło obeymuiące; kłoski liczne, skupione, kłos
a dołu przerwany składaią: dolne kłoski przysadkami bru-

natnawemi, długiemi, ze środkiem zielonym, są  opa-

trzone: Środkowe samcze; owoce iaiowate, obrzeżone,
odzielne, rząsowato-piłkowane. Rośnie na łąkach muro-

Żnych około Kowna. Sefkuhr. Car. B. fig. j. Fl. dan.
t. 1343.

17. Turzyca wysoka, C. elongata: spiculis distinetis,
inferne masculis; fructibus oblongis, acuminatis, neryo

sis, patentibus, squamas oblusas longe superantibus.

Zdźbło ż-1łokciowe, tróygraniaste, ostrokątne; liście 0-

'stro-grzbieciste, wązkie, od zdźbła krótsze, odgięto-pła-

skie; kłoski brunatne, odosobnione, naprzemianległe, po”

4
w

x



403

długowate, 'po 6-12 na końcu zdźbła cienkiego, osadzone;

przysadki kwiatowe jajowate, ostre, nieco od łusk kłosów

dłuższe; owoce podługowate, porysowane, ostre, otwarte,

na końcu iakby wycięte; łuski brunatne, od owoców kró-

tsze, z brzegiem błonkowatym, tępe. Rośnie kupami na

łąkach mokrych w Litwie. Śchkukr Car. E. t. 28.

18. Turżyca odległokłosa, C. remota: spicułis remo-

tissimis, axillaribus, inferne masculis; fructibus oratis,

acuminatis, compressiusculis, afidis, culmo łaxo tereti-

uscuło.

Zdźbło 3kątne, cienkie, liśćmi długiemi a wązkiemi 0-

patrzone; kłoski liczne (8-10), owalne, białawe: dolne bar-

dzo odległe, przysadkami czyli liśćmi przy kłoskach dłu-

giemi, do liści podobnemi, opatrzonej owoce iaiowate, 0-

stre, spłaszczone, pod wierzchem piłkowane, 2wrębne,

nieco spłaszczone. Rośnie w lasach wilgotnych. Z. dan.

t. 370. Schkuhr. Car: E. fa 23. :

19. Turzyca przerywano-kłosa, C. divulsa: spica basż

. subramosa: spicułis ovatis, superne masculis: inferiori-

bus remottis, bractealis ; fruetibus erectiusculis,  Oratis,

plano-convexis , 2dentadtiis, marginatis ; głabris.

Zdźbło złokciowe; liście wązkie, białawo-ziełonez kło-

ski liczne: dolne gałęziste, oddalone, przysadkami szcze-

cinowatemi opatrzone; owoce wzniesione, iaiowate, płasko-

wypukłe, 2zębe, obrzeżone, gładkie, u góry rząsowatez

łuski brunatnawe, z nerwem zielonym, a brzegiem błon-

kowatym. Rośnie na łąkach wilgotnych.

20. Turzyca gęstokłosa, C. vulpina: spicułis aggre-

gatis, approximatis, superne masculis; bracteis setaceis;

fructibus patentibus, ovatis, 2dentatis, compresso-Sque-

iris; squamis acuminatis; culmo Squetro.- .

Zdźbło złokciowe, ostro-Skątne, Ściany złobikowate;

liście około 4 liniy szerókie, rynienkowate; kłos z kło-

sków, po 3-4-5 skupionych, złożony: kłoski u góry sam-

cze, o przysadkach szczecinowatych; owoce otwarte, 5-

graniasto-spłaszczone, jajowate, 2zębe; łuski kończate.

Rośnie na łąkach mokrych. Flor. dan. t. 308. Schkuhr.

Car. €. fig. 10. Często FVixwą iest nazywana.

21. Turzyca okrągława, C. teretiuscula: spź

subramosa:  spiculis approximatis, superne masculis ;

fructibus ovatis, rostratis , adentatis; squamis łate-ova-

tis, acuminatis, scabris; cułmo teretiuscuło.

Zdźbło łokciowe i wyższe, od liści dłuższe, u spodu

okrągławe, u góry tróykątne; kłoski zbliżone, dolne od-

dalone, u góry samcze, brunatne; owoce iaiowate, dzio-

bale, 2zębe; łuski szeroko-iaiowate, kończale, chropawe.

,

ca basi
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Rośnie na błotach w Litwie. Schkukr. Car. i. D. f 19.
7. f. 69.

22. Turzyca wiechowata, C. paniculata: spica ramosa;
spiculis oblongis, superne masculis; fructibus' ówatis,
turgidis, apice marginatis, adentalis, ciliato-serralis ;
culmo triquetro.

Zdźbło u góry tróykątne, po kątach szorstkie, nieco
od liści modrawych dłuższe, łokciowe i wyzsze, u spodu
szczątkami liści czarnych osadzone; kłoski długie, rzadko
osadzone, brunatne, u góry samcze; owoce iaiowate, na—
-brzmiałe, u góry brzeżkiem opatrzone, o2zębe, rząsowato-
piłkowane. Rośnie na błotach torfowych. Schkuhr. Car.
t. D. feg. 20. 5

iRekE Kos wierzchołkowy wespółpłciowy, inne samicze.
23. Turzyca Buxbauma, C. Buxbaumii: spicis alter

nis, oblongis: terminali inferne mascula: inferioribus
ternis, subsessilibus, bracteatis, femineis; stigmatibus
3; fructibus obovatis, glabris, squamas oblongas, mu-
cronatas, subaequantibus; culmo apice Jquetro, scabro.

Zdźbło złokciowe lub wyższe, tróygraniaste, ju góry
szorstkie, od, liści dłuższe; kłosy ciemne, podługowate,
„nayczęściey 4, naprzemianległe: wierzchołkowy u góry
samiczy: dolne 3 samicze, bez albo krótkoszypułkowe:
nayniższy przysadką długości kłosów opatrzony; owoce
przewrotno-iaiowate, gładkie, łaskóm podługowatym, szty—
letowatym, równe. Rośnie na błotach około Brześcia
(Bogusław). Schkuhr. Car. t. X. Gg-f. 36.

eeik" Kos samczy wierzchołkowy, poiedynczy.

4 Kłosy dolne samicze, krótko- albo bezszypułkowe,

24. Turzyca pozioma, €. humilis: culmo subaphyllo ;
bracteis scarzosis eaginantibus; spicis femineis pauciflo-
ris, remotis, subinclusis; stigmatibus 3; fructibus
obovatis, striatis, hirsutis; foliis culmum longe supe-
rantibus. i -

Zdźbło 2-3calowe; liście dnżo od zdźbła dłuższe; kło-
sy samicze 2, oddalone, wielokwiatowe; przysadki kwia-
towe suche, pochewkowato łodygę obeymuią; znamiona 55
owoce przewrotno-iaiowate, porysowane, kosmate. Rośnie
na gruntach gliniastych, suchych. Schkukr. Car. K.Jig. 43.

25. Turzycagałeczkowata, C. pilulifera: spicis femi-
"neis subternis, approximatis, subrotundis; bracteis e-
łongatis; fructibus subrotundis, breviter rostratis, pu-
bescentibus , squama oblonga, acuta, brevioribusz sti-
gmaiibus 3, ;
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Zdźbło Ałokciowe; kłos samczy poiedynczy, samiczych

2-3, zbliżonych, okrągławych; przysadki kwiatowe dolne
długie, liściowate; owoce okrągławe, królkodziobe, omszo-
ne, od łuski podługowatćy, ostrćy czyli raczey satyleto-
watey, krótsze; kłos samczy wązki; łuski prawie całe
zielone; słupki 3. Rośnie w zaroślach suchych, o grun-
cie czczym. Flor. dan. t. 1048. Schkuhr Car. J. Js. 39.

26. Turzyca górna, C. montana: spicis femineis sub
geminis, approximalis, subrolundis; bracteiś brevissi-
mis; fructibus oblongis, trygoni:, subrostellatis, pube-
sceniibus, squamas subemarginatas, mucronatas, piłosi-
usculas, subaequantibus; stigmatibus 3; foliis radicali-
bus annotinis, culmum superantibus.

Zdźbło kilkocalowe; liście miękkie, przeszłoroczne od.
zdźbła dłuższe; kłos samiczy (1-2) owalny lub okrągławy;
przysadki kwiatowe krótkie: dolna dłuższa, ostro-prze-
dłużona; owoce podługowate, Zścienne, królkim dziobem
opatrzone, omszone; znamiona 3; łuski tępe lub wycięto
sztyletowate, brunatne, owocóm wyrównywaiące. Rośniena łąkach międzyleśnych, pagórkowatych. Schkuhr. Car.
F. fig. 29. ł

27. Turzyca wrzosowa, C. ericetorum: spicis femineissubgeminis , approximatis, oblongis; fructibus oboratis,pubescentibus, squamam obłongam, obtusam, ciliatam,superantibus; stigmatibus 3.
Zdźbło kilkocalowe, okrągławe; liście dosyć szerokie,krótkie, na brzegach igrzbiecie szorstkie; kłosów sami-czych 2-3, zbliżonych, podłngowatych; owoce przewro-tno-jaiowate, omszone, od łusk brunatnych, z brzegamibiałemi, rząsowatemi, większe; znamiona 3. Rośnie w bo-rach i na łąkach suchych. Schkukr. Car. t. J. f. kw.28. Turzyca wcześna, C. praecox: spieźs femineisgeminis, approximatlis, oblongis;fruetibus subglobosis, pu-bescentibus » squamas ovatas, acutas, aequantibus; sti-gmata 3, :
Zdźbło Zkątne, kilkocalowe; liście od zdźbła krótsze,wązkie, modrawe; kłosy samicze 2-5, zbliżone, podługo-wate; owoce prawie kuliste, omszone, od łusk iaiowatych,zielonych, z brzegiem brunatnawym, nieco dłuższe albo irówne; znamioua 3. Rośnie na łąkach i polach suchych.Jacgu. Pl. austr. t. 446.
29. Turzyca żółta, C. flava: spicis femineis subternis,remoliusculis,ellzpiicis, subsessilibus; bracteis foliaceis,

elongątis, patentibus; fruetibus ovatis „ rostratis, divari-EC ,Ecs squamas lanceolatas superantibus; stigma-tbus 3,
Zdźbło ałokciowe i wyższe, gładkie; liście tęgie, dłu-
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gości zdźbła, światło zielone; kłosy samicze 2-3, owalne:

dolne przysadką długą, liściowatą, opatrzone i w pochwie ićy

szypułkowate; owoce iaiowate, dziobate, rozwarte, 2zębe,

ładkie, od łusk brunalnawych, lancetowatych dłuższe;

znamiona 3. Rośnie na łąkach wilgotnych i na błotach. 77.

dan. t. 104j. Schkuhr. car. t. H. f. 36. Odmiany 1. Tu-

rzyca otwarta, (. patula, odznacza się: kłosem samczym

tróygraniastym, samiczemi ialowatemi zbliżonemi; słupkami

rozwartemi; przysadkami wolnemi iako i dziobem owoców

prostym lub odgiętym. ZHfost. Gr. austr. t. 64. 2. Turzy—
ca Kdera, €. Oederi, różni się: zdźbłem nizkićm, zupełnie

gładkićm ; kłosami okrągłemi bardziey ku wierzchołkowi

zbliżonemi; owocami  kulistemi, o dziobach prostych.

Schkuhr. Car. F. t. 26. Rośnie 1. na Wołyniu, 2. na łą-

kach twardych wilgotnych.

i
'

+q Kłosy dolne samicze, niektóre szypułkowate.

30. Turzyca biała, ©. alba: cułmo subaphyllo, waginis

scariosis, remotiusculis; spiculis femineis subgeminis, 5fł0-

ris; stigmatibus 5; fructibus turgidis, owatis, rostellatis,

glabris; foliis, radicalibus setacets.

Zdźbło kilkacalowe, wzniesione, Skątne, u spodu wązkie-

mi liśćmi pokryte; kłos samczy pojedynczy, szypułkowaty:

samicze, dwa, szypułkowate, z pochew suchych wychodzą-

ce, $kwiatowez znamiona 3; owoce nabrzmiałe, iaiowate,

dziobate, gładkie. Rośnie w lasach gorzystych (X. Jundziłł).

Schkukr. Car. t. O. f. 86.

31. Turzyca pałczasta, C. digitata: waginis scariosis,

oblique mucronatis; spicis femineis subdigitatis, ternis

quaternisve , linearibus, erectis; stigmatibus 3; fructibus

oboratis, rostellatis, pubescentibus, squamas obtusas su0-

aequantibus. i

Zdźbło piędziowe, prawie bezliście, pochyłe lub proste;

Iiście korzeniowe, rynienkowate, gładkie, zdźbłom. prawie

równe; kłos samczy poiedynczy, z iednćy pochwy z sami”

czym górnym wychodzący; samicze 3-4, równowązkie

wzniesione; pochwy suche, światło-kasztanowate, ukośnie

sztylelowate; znamiona 5; owoce przewrotno-iaiowate, dzio”

bate, omszone, od łusk tępych, brunatnych, nieco krótsze:

Rośnie w lasach pagórkowatych, mszystych. Schkukr. Car.

t. H.f. 38. ,

3a. Turzyca skalna, C. saxatilis: culmo basi foliato Te"

gido, Jquetro; spicis superioribus sessilibus, oblongis: "3"

Jima peduncułata, erecta; braciea foliacea, auriculata;

Jfructibus ellipticis, squamam obtusant aequaniibus.-

Zdźbło piędziowe, tęgie, Skątne, równie iak liście mo”

drawe; liście korzeniowe, równowązkie, płaskie; kłosy
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zbliżone: samicze górne bezszypułkowe: dolny krótko-szy=
pułkowaty, wzniesiony; przysadka dolna hściowata, górne

krótkie i te mianowicie uszkiem błonkowatćm, białawćm,
zdźbło obeymuiące; łuski tępe, brunatne, z nerwem szero-
kim, białym, torebce eliptycznćy, spłaszczonćy, równe, po-
Źniey krótsze; znamiona 2. Rośnie na gruntach twardych,
suchych, gliniastych. Sczkukr. Car. t. J., Tt. f. ko.

53. Turzyca darniowa, (0. caespitosa: spicis femineis

subternis, distantibus, cylindricis, obtusis; bracteis auri-
culatis; fructibus subrotundis, compressis, apźculatis,
squama obiusa maioribus; stigmata 2.

Zdźbło 1-1łokciowe, Sgraniaste; liście wązkie, prawie
zdźbła długości; kłos samczy ieden, czasem dwa: samicze
krótko szypułkowe 2-4: górne często na końcu samicze;
przysadki dolne długie, uszkami brunatnawemi opatrzone;
owoce okrągławe, spłaszczone, królko-dziobe, od łuski bru-
natnćy, z nerwem wązkim, zielonym, szersze; znamiona 2;
Rośnie na błotach. Schukr. Car. t. Aa., Bb. f. 86.

34. Turzyca wyprężona, 0. stricta: spicis femineis sub—
ternis, dźstaniibus, cylindricis, attenuatis, elongatis; fru-
cźibus ovatis, acutiusculis, squama lanceołata maioribus;
waginis foliorum strictorum ore reticulatis; stigmata 2.

Zdźbło xłokciowe i wyższe, troykątne, o kątach chro-
pawych; liście szerokie, wyprężone, przy nasadzie na brze-
gach włosiste, lub często z rozdarcia się pochwy liściowóy
siatkowate; kłos samczy ieden czasem dwa; samicze 2-3,
oddalone, walcowate, zwężone: dolne krótko-szypułkowate;
przysadki kwiatowe liściowate, szerokie; owoce iaiowate,
ostre, od łuski lancetowatćy, brunatnćy, z nerwem zielo-
nym większe; znamiona dwa. Rośnie na Wołyniu (Bess.).
Schkuhr. Car. t. F. f. j5. Do poprzedzaiącey i T. ostrey
podobna. ć g

35. Turzyca lśniąca się, C. nitida: spicis femineis sub-
ternis, oblongiś: superioribus approximatis: inferiore pe-
dunculata; fructibus subrotundo-globosis brevissime rostel-
latis, nitidis, squamam obtusam superantibus; stigmata 3.

Zdźbło złokciowe; kłosy samicze 3, podługowate: gór-
ne zbliżone: dolne szypułkowate; owoce okragławo-kuliste,
krótko-dziobe, lśniące, od łuski tępóy dłuższe; znamiona 3.
Rośnie na Podolu. Zfost. Gram. t. j4.

36. Turzyca odległokłosa, C. distańs: spicts femineis
subquaterńis, remotis, obłongis, inferioribus pedunculatis,
eernuis; fructibus ovatis, acuminatis, adentatis, nereosis,
sqamas ovałtas, cuspidalas, superantibus; cuimo Sgono;
stiymata 3,

„Zdźbło złokciowe, Skątne; kłos samczy ieden: samicze
3-4, podługowate, oddalone: dolne, szypułkowate, nayczę-
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ściey z pochwy korzeniowćy wychodzące; owoce iaiowate;
kończate, 2zębe, nerwiste, od łuski iaiowatćy, kończatćy,
dłuższe; znamiona 3. Rośnie na łąkach nad rzekami w Lit
wie. Schkuhr. Car. t. T., Yy. f. 68.

37. Turzyca ruda, c. fulva: spicis femineżs. subbinis,
remotis, ovatis, pedunculatis; fructibus ovatis, acumi—
natis, 2cuspidatis, squamas oratas, muticas, superantibusz

culmo Squetro, scabro; stigmata 3.

Zdźbło <łokciowe i wyższe, tróykątne, liśćmi wązkiemi,
prawiepłaskiemi, opatrzone; kłosy samicze 2-3, odległe, ia-
jowate, szypułkowate; owoceiaiowate, kończate, 2rogie, od
łusk iaiowatych, bezostnych, większe; zuamiona 3., Rośnie
na błotach na Wołyniu (Bess.). Schkułkr. Car. t. T. f. 67.-

38. Turzyca Michelego, ©. Michelii: spicis femineis
subbinis, remotis, evatis: inferiore pedunculata ; fructibus
obovatis, ventricosis, rostratis, bicuspidatis, głabris, squa-
mam oblongam subaequantibus; stigmata 3.

Zdźbło złokciowe i wyższe, prawie walcowate, poryso—
wane, gładkie; liście równowązkie, prawie zdźbła długości;
kłosy samicze 2-3, odległe, iaiowate: dolny w pochwie szypuł-
kowaty; owoce przewrotno-iaiowate, pękate, dziobate, 2ro-
gie, gładkie, łusce podłagowatćy prawie równe; znamiona 3.
Rośnie na Wołyniu (Bes.). Schkuhr. Car. t. P., Pv.f. 59.

+Trf Kłosy dolne samicze wyraźnie szypułkowate.

3g. Turzyca włosista, C. pilosa: spicis femineis sub—
ternis, remotis, erectis, gracilibus; fructibus ovatis, ner—

wosis, ore emarginato, acutiusculis; foliis margine piłosis;

stigmata 3.
Zdźbło iłokciowe, kilką liści krótkich opatrzone; liście

korzeniowe, długości zdźbła, na brzegach miękko-włosiste;
kłos samczy długo szypułkowy: samicze 2-3, długoszypuł-
kowe, pochyłe, rzadkie ; owoce iaiowate, ACE otwor

wycięto-ostry; znamiona 3. Rośnie w zaroślach około Brze-
ścia (Bogusław) i na Wołyniu (ex Schkukr. Car. t. M.

f. 49-
40. Turzyca prosowata, C. panicea: spicis femineis sub-

binis, erectiusculis, remotis, laxis; fructibus oborato-el-

łipticis, muticis, glaberrimis, squamas ovałas superanti-

bus; stigmata 3.
Zdźbło iłokciowe i wyższe, tróykątne, gładkie, liścemi

modrawemi, krótszemi, opatrzone; kłosy samicze 2-3, szy-
pułkowate: dolnych spód szypułek w pochwie zawarty;0-
woce przewrotno-iaiowato-eliptyczne, bezdziobe, gładkie,
od łusk brunatnych, z nerwem białym, iaiowatych, większe;
znamiona 5. Rośnie na błotach, w Litwie. Schkukr. Car:
t. Ll. fi 100.
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41. Turzyca leśna, C. sylvatica: spicis femineis 4ter-

nis, remotis, filiformibus, nutantibus; fructibus oblon-
gis, bifido-rostratis, squama rmucronaią maioribus; sti-
gmata 3.

Zdźbło proste lub łękowato-schylone, iłokciowe, nie-
znacznie Skątne, gładkie; liście rynienkowate, gładkie, na
grzbiecie i brzegach nieco szorstkie; kłos samczy żółtawy,
poiedynczy, wzniesiony: samicze 4, nitkowate, szypułkowa-
te, kwitnące wzniesione, owocorodne zwisłe; owoce po-
długowate, dwudzielno-dziobate; znamiona 3. Rośnie w la-sach wilgotnawych. Schkukr. Car. t. LI. f 101.

42. Turzyca cyborowata, C. Pseudo-Cyperus: spicis fe-
mineis quaternis, geminatis, cylindricis, pendulis; fru-
ctibus ovato-lanceolatis, 2cuspidatis, reflexis, squamamsetaceam aequantibus.

Zdźbło łokciowe, prawie całe pochwami liści pokryte,
Sgraniaste, po kątach ostre; liście szerokie, z góry na dółna wszystkich nerwach szorstkie; kłos samczy brunatnawy
1: samicze 4, zielone, walcowate, po parze zbliżone, zwisłe;owoce iaiowato-lancetowate, 2dziobe, odgięte, łusce szczecinowatóy równe. Rośnie na mieyscach pulchnych, kryni-cznych. Schkukr. Car. Mm. f. 102. Fl. dan. t. 1117.

45. Turzyca bladawa, C. pallescens: spicis femineissubternis, ellipticis, cernuis; fructibus obovato-oblongis,obtusis, glaberrimis » Squamas mucronatas, subsuperanti-Bus; foliis pubescentibus; stigmata 3. Ś
Zdźbło tróygraniaste , złokciowe; liściemianowicie podspodem i pochwy omszone, błado-zielone; kłos samczy żół-to-brunatny: samicze 2-5, owalne, słomianego koloru: dol-ny dłużey szypułkowaty, górny w pochwie szypułkowaty;+woce podługowate, u spodu zwężone, tępe, gładkie, odusk sztyletowatych, owalnych, dłuższe; znamiona 3. Rośniena łąkach wilgotnych podleśnych, i w zaroślach piasczy-stych, wilgotnych. Schkukr. Car. t. KK, J- 99. W zaro-Ślach niekiedy blizko łokcia wysoki.

| 44. Turzyca gleiowa, C. limosa: spiecis femineis subbi-nis, ovato-oblongis, pendulis; fructibus ellipticis, com-Pressis, apiculatis, *quamas ovatas, mucronąato-cuspidatas,aequantibus; bracteis amplexicaulibus.
Zdźbło delikatne „ głokciowe, tróygraniaste, liśćmi pro-sto-stojącemi, równowązko-szydłowalemi u spodu opatrzone;łos samczy brunatnawy, prostostoiący, samicze 1-2, iaio-wate, na szypułkach cienkich zwisłe; owoce eliptyczne,spłaszczone, łuskóm laiowatym sztyletowatym, brunatnym,Po brzegach czarnym, równe; przysadki kwiatowe szydło-wate, brunatne, zdźbło obeymuiące; znamiona 3. Rośnie

52
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na błotach wodą zalanych o gruncie gliniastym. Schkukr.
Gare XJ: J6.

wiekiekk Kłosy samcze liczne, dolne samicze.

45. Turzyca kosmata, C. hirta: spźcis mascułis binis,

femineis ternis, oblongis, remotis subsessilibus;fructibus

oblongis, acuminatis, bicuspidatis, pilosis, squamas oblon-
as, mucronatas, superantibus; foliis vaginisque hirsutis.

Zdźbło pochyłe, złokciowe, Sścienne; liście rynienko-
wate, ciemnozielone, włosiste: pochwy kosmate; kłosy sam-

cze 2, miękko-kosmate: samicze podługowate, oddalone,

szypułkowate; owoce podługowate, kończate, dwnudziobe,

od łuski podługowatćy, rząsowatćy, sztyletowatćy dłuższe;
znamiona 3. Rośnie na piaskach nanosowych. Schkukr.
Car. t. Uu. f. 108. Korzeń bardzo Ścielący się; kłos sami-
czy ieden niekiedy przy korzeniu. i

46. Turzyca nitkowata, C. filiformis: spicis masculis

femineisque ovato-obłongis, sessilibus, binis; fructibus

lanatis, ellipticis, adentatis, squamas oblongas, mucro-

natas, subaequaniibus.
Zdźbło łokciowe i wyższe, tępo lub ostro trzykątne, de-

likatne, tęgie; po brzegach ostre; liście cienkie, zwinione,

długości prawie zdźbła: dolne pochwy obszerne, brunatne

lub czarne stanowią; kłosy samcze czarniawe 2; samicze

dwa, podługowate, podobnegoż koloru; owoce eliptyczne,

wełniste, 2zębe, łusce podługowatćy, krótko lub dłużey

sztyletowatćy, równe; znamiona 5.. Rośnie kupami na Ż6-

rawim royście niedaleko od Janowa. Flor. dan. tab. 339-

Schkuhr. Car. t. K.f. 45. Na mieyscach głębóko wodą

zalanych, zdźbło iest tępokątne, nie szorstkie, długości nie-

kiedy 1iłokciai więcey.
47. Turzyca błotna, C. paludosa: spicis masculis 2nis;

femineis ternis, erectis, cylindricis; fructibus ovato-trique-

tris, subnervosis, adentatis, squama lanceolata subaristata

latioribus.
Zdźbło łokciowe i wyższe, ostro-Skątne, u spodu liśćmi

szerokiemi zdźbłu równemi pokryte; kłosy samcze dwa, cie-

mno-kasztanowate, podługowate: samicze 3-4, oddalone

walcowate; owoce iaiowato-troykątne, nerwiste, 2zębe, od

łuski wązko-lancetowatćy krótko-ościstćy szersze; znamio-

na 3. Rośnie nad wodami. Schkukr. Car. t. Qo., Fr. f. 101

| _/48. Turzyca pęcherzykowata, C. vesicaria: spicis mascu”

lis aggregatisz femineis subbinis, ovalibus, erectiusculis;

fruetibus ventricoso-inflatis, nervosis, aeuspidatis, squamaż

lanceolatas superantibus; culmo Śquetro; stigmata dm.

Zdźbło miekiedy 13łokciowe, ostrokątne; liście dosy”



411

szerokie, po brzegach szorstkie; kłosy samcze 3-4: samicze
dwa nayczęściey, walcowate, szypułkowate, oddalone, po-
chyłe, żółtawe; owoce brzuchato-nadęte, nerwiste, dwu-
dziobe, od łusk lancetowatych dłuższe; przysadki kłosów
samczych połowiczne; znamiona 3. Rośnie na łąkach błot-
nych. Schkuhr. Car. t. Ss. f. 106.

49. Turzyca wydęta, C. ampullącea: spicis masculis
aggregatis: femineis binis, erectis, cylindricts; fructibus
korizontalibus, subglobosis, inflatis , bifurcato-rostratis,
glabris, squama lanceolata latioribusz culmo 3gono; sti-
gmata 3.

Zdźbło blizko łokciowe, trzyścienne; liście wązkie, cza-
sem nitkowate, po brzegach mianowicie u góry szorstkie;
kłosy samcze 3-4, przysadkami połowicznemi opatrzone: sa-
micze 2 nayczęściey, walcowate, giętkie, szypułkowate,
oddalone; owoce poziomo otwarte, nadęte, dziobem wideł-
kowato-rozdzielonym zakończone, od łusk wązkich lance-
towatych szersze; znamiona 3. Rośnie na błotach w lasach,
Schkuhr. Car. t. Tt. f. 10].

5o. Turzyca ostra, C. acuta: spicis masculis subternisz
femineis subquaternis , elongato-cylindricis; fructibus ob-
longis, głabris, ore integro, apicułatis, squamam lanceo-

latam subaequantibus; culmo triquetro ; stigmata 2.
Modrawo-zielony; zdźbło tróykątne, łokciowe i wyższe,

po kątach równie iak liście słabe długie po brzegach, bar-
dzo ostre; kłosy samcze 2-3: samicze 3-4, długie, waleo-
wate; owoce gładkie; krótko-dziobowe, łusce lancetowatćy
brunatney wyrównywaiące; przysadki kwiatowe liściowate;
znamiona 2. Rośnie nad wodami. ScAkukr. Car. t. Ee. , Ff.

F.9r.

496. JEŻocŁóÓWKA, SPARGANIUM.

1. Jeżogłówka gałęzista, S$. ramosum: peduncuło com-
muni ramoso; foliis bas triquetris, łateribus concaris;

stigmate lineari.
.  Zdźbło wzniesione, łokciowe i wyższe, u spodu niedzieł--
ne u góry gałęziste; liście długie wzniesione u spodu tróy-
graniaste, o Ścianach wklęsłych; kotki samcze wierzchołko-
we, szypułkowate; samicze na tychże gałęziach dolne, bezszy-
pułkowe: gałęzie z kąta przysadek wychodzące; znamie
równowązkie. Rośnie w wodach stoiących o dnie mulistćm.
Flor. dan. tab. 1282. :

2. Jeżogłówka niedzielna, $. simplex: peduncuło com-
muni simplicź; foliis basi triquetris, lateribus planis; sti-
gmate lineari.

Zdźbło łokciowe, niedziełne; liście otwarte, węższe, niż
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w poprzedzającym gatunku, u spodu tróygraniaste, o Ścia-
nach płaskich; kotki nad kątami przysadek osadzone, bez-
szypułkowe: nayniższe samicze, szypułkowate; znamie ró-
wnowązkie. Rośnie z poprzedzaiącym. 70. dan. t. 932.

3. Jezogłówka pływaiąca, S$. natans: amento mascu-
ło subsolitario; stigmate ovali, brevissimo ; fołiis planis,
caule mułto longioribus.

Zdźbło delikatne, złokciowe; liście płaskie, od zdźbła
dłuższe, pływaiące; kotek samczy nayczęściey poiedynczy;
samicze 3: z których dolny szypułkowaty; znamie owalne,
krótkie. Rośnie na błotach wodą zalanych i około iezior
w Litwie. F/. dan. t. 260.

a RzĄąD CzZTEROPRĘCIKOWY.

497. PokRzywa, UR71ICA.

1. Pokrzywa zwyczayna, U. dioeca: foliis eordato-ob-
longis, acuminatis, profunde serratis, cauleque setosis;
spicis paniculatis, pendulis, folio longioribus; foribus
głlomeratis, dioecis.

Korzeń ścielący się spleciony; łodygi niekiedy 3łokcio-
we; liście sercowato-podługowate, kończate, głęboko-pił-
kowane, podobnie iak łodyga tęgiemi włosami zrzadka osa-
dzone; kłosy wiechowate, zwisłe, od liści dłuższe; kwiaty
skupione, rozdzielno-płciowe. Rośnie około domów i wla-
sach na gruncie pulchnym. 77. dan. t. j46. Włosy tęgie
tey rośliny, płyn gryzący na końcu oddzielaią: który w za-
kłóciu do rany wprowadzony, zapalenie sprawnie.

2. Pokrzywa Zgawka, U.urens: foliis subrhombeis, in-
ciso-serratis, sub-Snerviis cauleque setosis; floribus fa-
sciculatis, monoecis, axillaribus; pedunculispetiolo brevi-
oribus.

Łodyga złokciowa, cienka, soczysta, prawie gładka, kol-
cami, podobnie iak liście czworoboczno-prawie owalne, na-.
cięto-piłkowane, prawie 5nerwowe, zrzadka pokryta; kol-
ce są większe i mocniey parzące; kwiaty międzylistne, wią-
zkowate, oddzielnopłciowe; szypułki od ogonków krótsze.
Rośnie około domów. Fl. dan. t. ;39.  Pospolicie Życzką
nazywana.

498. BukszraN, Bvxuvs.

1. Bukszpan zwyczayny, B. sempervirens: //oribus fa-
sciculatis; antheris ovatis; foliis ovato-oblongis, coria-
ceis, lucidis; petiolis margine piłosiusculis.

Krzew 7-8łokciowy, o gałęziach naprzeciwległych, 4-
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ściennych; liście ma iaiowato-podłaugówate , skórkowate;
lśniące; kwiaty w kupki ułożone: nayczęściey pośrodkukupki ieden samiczy a na około 7-10 samczych znayduie
się; główki pyłkowe, laiowate; torebka okraągława, 3-
roga. Roślina z Europy południowóy: w oranżeryach u-
trzymywać się musi. Drzewo żółtawe, twarde. Odmiana

* 5. sujfruticosa zwana: krzaki naywięcey 14łokciowestanowi, gdy nie iest ocinaną, lub od mrozów wierzchoł-
ków nie traci, ocinana zaś ledwo 1-iłokcia dorasta wyso-_
kości; liście ma drobne, prawie okrągłe; gałęzie zielne:przez które rozmnażaną bydź może. Podobnież z Europypołudniowóy, zimy iednak nasze dobrze wytrzymuie. Do:osadzania brzegów grząd i kwater w ogrodach używana.

499. OLsza, Azwus.

1. Olsza czarna, A. glutinosa: foliis obovato-sub-rotundis, źnaequaliter serratis, subretusis, głutinosis,axillis venarum subtus wvillosis.
Drzewo pierwszćy wysokości; liście okrągławo-klino-wate, nierówno piłkowane, przytępione, mianowicie mło-de kleiste , cienino-zielone, pod spodem w kątach żył ko-smate; przysadki liściowe eliptyczne; kotki samcze zwi-słe, długie: samicze czerwonawe, przez cały rok ną drze-wie pozostaią. Rośnie na mieyscach wilgotnyci , kry-nicznych. Pospolicie Olehą zwana.
2. Olsza biała, A. incana: foliis oblongis , acutis, du-plicato-dentatis, subtus incano-pubescentibus, axillis*enarum subtus nudis; stipulis lanceolatis.Drzewo miernćy wysokości; kora biaława; liście podłu-Sowate, ostre, dwa razy piłkowane, pod spodem omszo-no-popielate; kąty Żył nagie; przysadki liściowe lanceto-wate; kotki, samcze prawie proste; drzewo miększe. Ro-nie w zaroślach, o gruncie gliniastym.

500. BRODNIR, ZrzroRztLa.

1. Brodnik nadbrzeżny, L. lacustris. Roślinka 2-3ca-lowa, od korzenia wici krótkie wypuszczaiąca; liście korze-Miowe:. zewnętrzne robaczkowate: wewnętrzne półwalco-ve; ze Środka kupy liści wznosi się głąbik długości liści,wiat ieden, o 4 pręcikach długich, na wierzchu noszący;wiaty samicze, przy podstawie głąbika osadzone, ze słup-iem długim. Rośnie na brzegach rzek i iezior wilgotnych,trawiastych > W Litwie. 7. dan. t. 970.
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501. RzEPIEŃ, X4NTHIUWM.
.

1. Rzepień pospolity, X. strumarium: foliis. cordatis

angulato-dentatis, Śnerviis cauleque hirsutiusculis; fruc-

iibus racemosis, rostris recłisz aculeis uncinatis.

Łodyga złokciowa, rozwarto-gałęzista, kątowata, tę-

giemi włosami zrzadka pokryta; liście ogonkowate, Śner-

wowe, sercowate, okrągławe, ząbkowane, szorstko-omszo-

ne, na końcu 3 kąty czyli klapy formuią; kwiaty samcze

nieliczne: samicze liczne, groniasto-skupione; owoce kol-

czysto-haczyste, nabrzmiałe, dwudziobe. Rośnie około

dróg i płotów. Flor. dan. t. 930. Owoce do farbowa-

nia na żółto są używane: zkąd i nazwisko Xanthium.

2. Rzepień ciernisty, X. spinosum: spinis stipularibus,

trifurcatis; foliis Spartitis, subtus incanis: laciniis lłan-

ceolatis, subdentatis;z rostro fructus solitario , subułato,

recto; aculeis uncinatis.

Łodyga iłokciowa, brózdowana, omszona, bardzo ga-

łęzista; liście Sdzielne, u spodu w ogonek zwężone, z gó-

ryzielone;pod spodem białawe: podziałki lancetowate,

nieco ząbkowane: Średnia naydłuższa; liście przy nasadzie

'cierniami Zdzielnemi opatrzone; owoce małe, kolcami ha-

czystemi nastroszone; dziob na końcu poiedynczy, prosty.

Rośnie na Podolu (Bess.). Zam. Jllu. t. 365. f. 4.

Rząp OŚMIOPRĘCIKOWY.

502. KRociEń, JMYRroPRYLLUM.

_ a. Krocień kłosowy, M. spicatum:foliis pinnatis, ca-

pillaceis; spica terminali, verticillata; bracteis fłorum

fem. denticułatis , mnascułorum integerrimis.

Łodygi słabe, długie, gałęziste, w wodzie unoszące

się; liście wszystkie pierzaste, włoskowate; w okółki 4-5-

liściowe ułożone; kłos nad wodę wzniesiony, okółkowaty»

bezliści; przysadki kwiatów samiczych ząbkowane: sam”

czych zaś całobrzegie; kwiaty samcze górne: samiczć

dolne. Rośnie w wodach. Fl. dan. t. 681.

2. Krócień okółkowaty, M. verticillatum :foliis pinne”

tis capillaceis: superioribus peetinato-pinnatifidis; for

bus axillaribus, verticillatis, androgynis ». hermaphro”

ditis.
Łodyga iak wyżey; liście pierzaste, włoskowate: górne

grzebieniasto-pierzasto-dzielne; kłosy okółkowate, nad w*”

dę wzniesione, wespół- lub obopłciowe : okółki 4kwiatow*

Iiśćmi grzebieniastemi pod spodem opatrzone. Rośnie

w wodach stoiących. Fl. dan. t. 1046.
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503. LESZCZYNA, CoRYLUS.

1. Leszczyna pospolita, C. Avellana: foliis cordato=
subrotundis , acuminatis; stipulis oblongis, obtusis; ca-
lycibus fructus campanulatis, patulis, lacero-dentatis.

Krzew 4-6łokciowy; liście sercowato-okrągławe, koń-
czate, podwóyno-piłkowane, ze spodu miękko-kosmate;

orzech kielichem dzwonkowatym, poszarpanym, opasany.
Rośnie w lasach i na polach, o gruncie gliniastym. Flor.
dan. t. 1468.

2. Orzechy czerwone, pochodzą z gatunku C. tubułosa
zwanego: który się , kielichem rurkowatym, poszarpanym,
przystaiącym , odznacza. Z Europy południowćy.

RzĄąDp DziESIĘCIO-WIELOPRĘCIKOWY:

za 504. BRzoza, BZTULA.

1. Brzoza pospolita, B.alba: arborea; foliis subrhom-
beo-iriangularibus, acutis, duplicato-serratis petiolisque

elongatis, głabrisz lobis fructus lateralibus rotundatis.
Drzewo pierwszćy wysokości; skóreczka przezroczysta,

na gałęziach od kory pod spodem brunatnćy, ciemna, na
pniu zaś i gałęziach starszych, dla grubćy warsty, biała,
łatwo się oddzieraiąca; liście równoległo-boczno-tróykątne,
ostre, podwóyno-piłkowane; ogonki długie, gładkie; łu-
ski Sklapowe: klapy boczne zaokrąglone. Rośnie w lasach.
Flor. dan. t. 1463. Odmiany: 1. z liśćmi w młodości
omszonemi B. a. pubescens; 2. Z liśćmi głębićy piłkowa-
nemi, gałęźmi długiemi, cienkiemi, zwisłemi B. a. pen-
dula: dosyć się często postrzegaią. Pnie tego gatunku
na gruntach chudych znayduiące się, guzowate, nierówne,
daią drzewo pod nazwiskiem Czeczotki znaiome.

2. Brzoza omszona, B. pubescens: arborea; foliis sub-
cordato-ovatis rhombeisve, acutis duplicato-serratis, sub—

tus ramulisque pubescentibus; squamis amenti feminei
recurvis ciliatis: lobis łateralibus rotundatts.

Podobna do poprzedzaiącćóy. Liście ma równoległobo-
czno-tróykątne, nieco u spodu wycięte, ostre, dwa razy
piłkowane, z obu stron podobnie iak nowe tryby omszone,

alboliteż tylko na kątach nerwów kosmate; łuski kotków
samiczych odgięte: klapy boczne zaokrąglone. Rośnie na
Wołyniu i Podolu (Bess.).

3. Brzoza krzewiasta, B. fruticosa: fruticosa; foliis
breviter petiolatis, subrotundo-oratis, subaequaliter den-

łatis, utrinque glabris; ramis resinoso-punctatis; amen-
tis femineis ovatis; lobisJructus linearibus elongatis.  
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Krzew 2-4łokciowy; liście eliptyczne lub okrągławó-
iaiowate, krótko-ogonkowe, ząbkowane, z obu stron gła-
dkie; gałęzie żywicznemi gruczołkami pokryte; kotki sa-
micze iaiowate; klapy owocu równowązkie, długie. Ro-
śnie na błotach torfowych, suchszych. Pall. Flor. ross.
t. £o. f. 4. B.

4. Brzoza karłowa, B. nana: fruticosa; foliis or-
biculatis, crenatis,  glabris, supra  nitidis,  subtus
reticulato-venosis; amentis femineis ovatis; seminibus
apteris.

Krzewina łokciowa lub nieco wyższa; kora brunatna,
bez kropek; liście klinowato-nerkowate, 3-4 liniie długie,
4-5 szerokie, połyskuiące się, tęgie, pod spodem siatko-
wate, ząbkowane, o zębach zaokrąglonych; łuski 3klapo-
we: klapy wszystkie równe; nasiona, grubsze, brzegiem
węższym otoczone. Rośnie na roystach trzęsawicznych 0-
koło Jurborga. Pall. Flor. ross. t. 4o. f. D. E. F. G.

505. GRAB, CaRPINUsS.

1. Grab pospolizy, €. Betulus: strobilorum squamis
Spartitis, subintegerrimis: laciniis lanceolatis , intermedia
elongata. i

Drzewo miernćy wysokości, o drzewie twardćm; liście
iaiowate, grubo-podwóyno-piłkowane, młode wachlarzo-
wato-równolegle do nerwów połamane; kotki samcze bez-
istne, grube, brunatnawe; samicze z łusk trzydzielnych,
o podziałkach lancetowatych, z których średnia naydłuż-
sza, ułożone; orzech wielkości grochu. Rośnie w lasach
i na polach, o gruncie gliniastym. Flor. dan. t. 1345. Drze-
wo to do osadzania pól i robienia płotów naturalnych
zdatne.

506. Bux, Fucvs.

1. Buk pospolity, F. sylvatica: foliis ovatis, repando-
undulatis, nitidis, margine pubescentibus.

Drzewo pierwszćy wysokości; liście iaiowate, obłączy-
sto-faliste, lśniące, na nerwach i po brzegu omszone, zie-
lone, w iesieni czerwone. Rośnie na Wołynia i Podolu.
W Litwie zimy bardzo dobrze wytrzymuie. Odmiana, o
liściach czerwonych F. s. purpurea, w ogrodach częsta.

507. Dąs, Qvzncvs.

Dąb pospolity, Q. Robur: foliżs annuiśs, obłongis, su-
perne latioribus, subsessilibus, sinuatis: lobis obtusis;
fructibus oblongis, pedunculatis.

A  
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Drzewo pierwszćy wysokości; liście roczne; podługo-
wate, u góry szersze, młode ogonkowate, poźnieysze pra-
wie bezogonkowe: klapy tępe, zaokrąglone; owoce podłu-
gowate, szypułkowate. Rośnie wszędzie w lasach.  ZVor.
dan. t. 1180. Odmiana Q. sassilifjora zwana, liśćmi o-
gonkowatemi, dłuższemi, owocami bezszypułkowemi, e-
liptycznemi, odznaczaiąca się: w lasach się często po-
strzega.

yi

508. ORzEcH, JuGLANs.

1. Orzech włoski, J. regia: foliis sub-kjugis, obłongis,
aequalibus, subserratis, glabris; fructibus głobosis.

Drzewo średnićy wysokości, o koronie rzadkićy, roz-
łożysićy; liście o 3-4 parach listków podługowatych, ró-
wnych, całobrzegich lub niewyraźnie piłkowanych, gład-
kich; kwiaty samcze w kotkach, samicze po dwa zbliżo-
ne; owoce kuliste. Roślina ze wschodn, w prowincyach
itwy nieco południowszych bardzo dobrze wytrzymuie.

509. RocaTEK, CzRaroPnYLLvm.

1. Rogatek podwodny, C€. demersum : foliis wertiezlla-
tis, faliformibus, dichotomo-bigeminis, dorso denticułatis ;Jfructibus rostratis, basi stubercułatis.

Łodygi delikatne, unoszące się, u spodu rzadziey, nakońcn gęściey liśćmi widłowato- dwa razy parzystemi, po
brzegach ząbkowanemi, szorstkiemi, osadzone; owocelip-tyczny, Ściernisty: cierń wierzchołkowy od innych dłuż-szy. Rośnie w wodach spokoynych. Z kwiatami iest bar-dzo rzadki. |

ł

RząpD JEDNOWIĄZKOWY.

510. JopŁaA, Pinvs.

1. Jodła Świerk, P. Picea: foliis solitariis ,
Pectinątis, subemarginatis, subtus ałbidis;
$duamis obtusissimis, appressis.

płanis,
strobilis erectis;

„Podobny do iodły zwyczaynćy; różni się: liśćmi pła-
zs: poiedynczemi, nieco wyciętemi, pod spodem bia-mi, prawie we dwa rzędy ułożonemi,
szkami o łuskach t
slonemi.

a mianowicie szy
ępych, przyległych, do góry wznie-

Rośnie w pusczy białowiezkiey (Jurewicz).
2: Jodła' pospolita, P. Abies: foliis solitariis sparsis,

ifariam ŁETSIS , subietragonis, mueronatisz strobilis cy-
lindricis, demum pendulisz squamis obtusis, undulatis, den=ticulato-erosis,

53

k
o
d
:
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Drzewo pierwszćy wysokości, liście poiedyncze, roz<
rzucone, dwurzędowo-zwrócone, prawie czieroŚcienne,

sztyletowate; szyszki młode w początkach wzniesione, po-
Źniey na dół obróconez łuski tępe, po brzegach faliste,
ząbkowano-ogryzione; nasiona skrzydełkiem spodem ziarno
połowicznie obeymuiącóm, opatrzone. Rośnie w lasach
wilgotnawych. F/. dan. t. 193. Szyszki w iednym roku
doźrzewaią.

3. Jodła Sosna, P. sylvestris: foliis geminis, subtus
convezis; ragina abbreviata; strobilis subsolitariis, ova-
to-conicis; squamis subrkomboideis, truncalis.

Drzewo pierwszćy wysokości; liście po parze Osadzo-
ne, pochewką krótką u spodu otoczone, półobłe, tęgie,
długie; szyszki iaiowato-koniczne, na dół zakrzywione;
łuski z końcem rozszerzonym, prawie czterobocznym, po-
środku wydainością opatrzone. Rośnie na mieyscach su-
chych, piasczystych. Szyszki w drugim roku są doźrza-
łemi. „Na gruacie wilgotnawym, tłustszym, warsty drze-
wa są grubsze, lecz nie tak zbite, i ta odmiana w handlu
pod nazwiskiem Chożny iest znaioma.

4. Jodła Limba, P. Cembra. Szpilki ma po pięć sku-
pione, wyprężone, długie; szyszki iaiowate, tępe, o łu-
skach przyległych; ziarna orzechowate, bezskrzydłe. Zikra- -
iów górzystych Europy: w ogrodach się utrzymuie.

5. Jodła ZVeimuta,.P. Strobus: liśćmi po pięć sku-
pionemi, miękkiemi, długiemi, prawie tróygraniastemi, po
brzegu chropawemi, iako i szyszkami waleowatemi, od
liści dłuższemi, o łuskach wolnych, od poprzedzaiącey
się odznacza. Z Ameryki północnćy, w ogrodach częsta.

6. Jodła Modrzew, P. Larix: liśćmi w wiązki skupio-
nemi, krótkiemi, na zimę opadaiącemi, tępemi; łuskami
szyszek iaiowato-podługowatych, odgiętemi, poszarpanemi;
błonkami nasion wyciętemi, od innych się gatunków różni.
Rośnie. w kraiach górzystych Europy. W wielu mieyscach
Litwy tradycye o znaydowaniu się przedtćm lasów modrze-
wiowych, pozostały; a nawet drzewa dotychczas się u-
tzymulą.

511. ŻYwWOTNIK, Tavl4,

1. Zywotnik zachodni, T. oecidentalis: ramulis anci-
pitibus, patentibus; foliis 4fariam imbricatis, ovato-
rhomdeis, appressis, tubercułatis; strobilis oboratis, squd-
mis interioribus truncatis, infra apicem gibbosis.

Drzewo 15-20łokciowe, bardzo gałęziste: gałęzie spła-
szczone , obosieczne, otwarte; liście 4rzędowe, dachówko-

wate, iaioyo-czworoboczne, przyległe, na końcu broda-
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wką opatrzone; szyszki podługowate; łuski wewnętrzne

ucięte, pod wierzchem garbate. Roślina z Ameryki pół-

nocnóy: w ogrodach pospolita. Roślina ta nayczęścićy

nazwiskiem Cyprysu iest oznaczaną.

512. PAŁKA, TYPHA.

1. Pałka szerokoliścia, T.latifolia: spica utraque con-

tigua, cylindrica; foliis linearibus planis.

Zdźbło 3łokciowe; liście modrawe, równowązkie, pła-

skie, nieco mieczowate, od zdźbła krótsze; kłos samczy

żółty, 3calowy lub dłuższy, z samiczym ciemno-brunatnym,
walcowatym, nieco dłuższym, stykaiący się. Rośnie w wo-
dach spokoynych, malistych. F/. dan. 645. U pospólstwa

w Litwie Kołowieiem zwana.
2. Pałka wązkoliścia, '[. angustifolia: spicis cylindri-

cis remotiusculis; foliis linearibus; extus convexis.
Zdźbło prawie Złokciowe, cienkie; liście od zdźbła

dłuższe, równowązkie, 4 cala szerokie, pod spodem wy-

pukłe; kłosy samcze i samicze walcowate, na cal od sie-

bie odległe. Rośnie z poprzedzaiącym/ gatunkiem.  ZF/or.

dan. t. 815.

KLASSA XXIL

ROZDZIELNOPŁCIOWA, DIOECTA.

Rząp TRZYPRĘCIKOWY, TRIANDRIA.

513. Bagnówka, Empetrum. Kielich 3dzielny; korona
Spłatkowa, podowocowa; pręcików 3-9; znamie tarczowa-
te, gfałdowe; iagoda 3-gziarnowa.

RząDp PIĘCIOPRĘCIKOWY, PENTANDRIA.

514. Chmiel, Humulus. Kwiaty samcze wiechowate,
© kielicha 5działkowym, koronie o, główkach pyłkowych
2komórkowych ; samicze kwiaty szyszeczki miękkie for-
muią, u spodu pokrywą ś4dzielną opatrzone: łuski są 4-
rzędowe, iednokwiatowe; iaiecznik o dwóch słupkach, po-

zniey w owoc, powłoką otoczony, zamieniaiący się.
515. Konopia, Cannabis. Kwiaty samcze wiechowate,

O kielichu 5działkowym, koronie o, główkach pyłkowych
2komórkowych; samicze skupione, kielichem podługowa-
tym, z iednóy strony otwieraiącym się, opatrzone; słupki
dwa; owoc prawie okrągły, skorupiasty.

,516. Szpinak, Spinącia. Kwiat samczy o kielichu 4-
działkowym, główkach pyłkowych 2komórkowych, kwiaty
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samicze o kielicha wydętym, 2zębym, poźniey nabrzmia-
łym; znamiona 4; owoce kielichem otoczony.

Rząp WIELOPRĘCIKOWY, POŁYANDRIA.

517. Jałowiec, Juniperus. Kwiaty samcze kotkowate;
główki pyłkowe, po 3 na brzegach łusk osadzone; sami-
cze kwiaty w kotki wielołuskowe ułożone: dolne łuski
płonne: górne 3, płodne, poźniey zrastaiąc się, iagodę 1-
Sziarnową formuią. »

RzĄD TRZYPRĘCIKOWY.

513. BAGNÓWKA, Fupzrnumw.

1. Bagnówka czarna, E, nigrum: procumbens; ramulis
glabris, foliis linearibus, glabris.

Krzewina po mchu rozesłana, gałęzista, gałęzie pod-
niesione, czerwonawe, gładkie; liście równowązkie, gład-
kie, dla brzegów na dół: odgiętych, okrągławez kwiaty
w kątach między liśćmi górnemi, o płatkach czerwonawych ;
iagody czarne, soczyste, słodkawe. Rośnie na roystach
wilgotnych w Litwie. For. dan. t. 935.

RzĄąD PIĘCIOPRĘCIKOWY.

514. CauiEL, HumvLus.

1. Chmiel pospolity, H. Lupulus.
Łodyga kilkasążniowa, wiiąca się, szorstka; liście szor-

stkie, sercowate, 3-5klapowe, piłkowate; przysadki liścio-
we 2-4, sercowate, 2dzielne. Rośnie w lasach i zaroślach
wilgotnawych, o gruncie pulchnym. 7%. dan. t. +239.

515. KoNoPIA, C4WNatrs.

1. Konopia pospolita, C. sativa.
Łodyga 1-2łokciowa i wyższa, niegałęzista, nieco om-

szona, na gruncie tłustym, u góry gałęzista; liście palcza-
ste, 5-7listkowe: listki równowązko-lancetowate, ząbkowa-
ne, górne w kaliwach samczych często całe. Roślina ze
wschodu; w gospodarstwie dobrze znaioma. Rośliny sam-
cze po okwitnieniu naypierwiey wybierane PZoskunami,
Płoskoniami, są mianowane; samicze zaś Branek noszą

nazwisko.

516. SZPINAK, SPINACIA.

1. Szpinak pospolity, S. oleracea: foliis hastatis;
Jructibus sessilibus, inermibus v. spinulosis,



421

Łodyga wzniesiona, gałęzista, brózdowana, gładka, 4-
łokciowa i wyższa; liście miękkie, ogonkowate, strzałko-
wałte, u spodu niekiedy nacinane; kwiaty zielne, w kupki
w kątach liści zębrane; kielich owoc otaczaiący, poźniey
2-3 rogami długiemi, rozwartemi, opatrzony. Roślina
z Arabii. W ogrodach dla liści na iarzynę iest zasiewany.
Odmiana o liściach szerszych, cokolwiek owalnych, owo-
cach bezrogich (S. inermis), w ogrodach pod nazwiskiem
Szpinaku hollenderskiego iest znaioma.

RząĄbD WIELOPRĘCIKOWY.

517. JAŁOWIEC, JUWIPERUS.

1. Jałowiec pospolity, J. communis: arborescens; fo-
lis ternis, patentibus, rigidis, pungentibus; baccae gło-
bosae tuberculis acutis, conniventibus.

Krzew rozłożysty, rozmaitćy wysokości, niekiedy drze-
wa 10-15łokciowe formuie: lecz pień zawsze iest pokrę-cony, nieforemny; liście potróyne, otwarte, tęgie, kolące,wklęsłe z góry, modrawe przy nasadzie; iagody w pier-wszym roku małe, zielone, w drugim roku zwyczaynóćydorastaią wielkości, a wtrzecim dopiero czarnemi się staią ;brodawki na wierzchu iagody zbliżone. Rośnie na gruntachpiasczystych. Flor. dan. t. 1119.

KLASSA XXIIL

POMIESZANOPŁCIOWA, POLYGAMIA.

518. Pomurnik, Parietaria. Kwiaty pokrywą opatrzone:obopłciowe o kielichu 4dzielnym, koronie o, pręcikach 4z niłeczkami sprężysto do słupka nachylaiącemi się; iaie-cznik znamieniem pęzelkowatóćm zakończony; ziarno 1.w kwiatach samczych i samiczych kielich nerkowaty, 4zęby.
k 519. Lebioda, Atriplex. Kielich obopłciowy Sdzielny;Tona o; pręcików 5; znamie 2wrębne; samiczy kielich2działkowy: działki poźniey w szupinki rozmaicie wykształ-cone, owoc zamykaiące, przechodzą; słapekniedzielny.

518. POMURNIK, PARIETARIA.

1. Pomurnik lekarski, P- officinalis: foliis oblongis, u-
tinque attenuatis, iniegerrimię, Splinerviis, utrinque pu-e ; s s : św 5 jay ;
„ Sceztibus; Joribus diehotome głomeratis; ińvolucris 3—Sphyliis,
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Łodyga wzniesiona, czerwonawa, omszona, łokciowa;

liście ogonkowate, pódługowate, po obu końcach zwężone,

zupełnie całe, troisto-nerwowe, z obu stron omszone, na-

przemianległe; kwiaty drobne, zielone, w kątach liści sku-

pione, o szypułkach 2dzielnych; pokrywy 2-Śliście. Rośnie
na Podolu (Bess.). 7%. dan. t. 521.

2. Pomurnik portugalski, P. lusitanica: foliis ovatts,

acutiusculis, integerrimis, cauleque pubescentibus ; Jforibus

axillaribus, aggregatis; involucris 3floris, Gpartitis: łaci-

niis lanceolatis, acuminatts.

Łodyżki słabe, omszone; liście iaiowate, cokolwiek ostre,

całobrzegie, omszone; kwiaty międzylistne skupione; po-

krywy Skwiatowe, 6dzielne: podziałki lancetowate, kończa-

ie. Rośnie około Raszkowa nad Dniestrem (Bess.).

519. LEBIODA, AATRIPLEX.

1. Lebioda ogrodowa, A. hortense: erectum, głabrum;

foliis orato-oblongis, subsinuato-dentatis; valeis fructus

orbiculato-ovatis, integerrimis, membranaceis, reticułatis,

łaepibus. | 7

Łodyga zielna, wzniesiona, gładka, rówkowata, gałęzi-

sta, łokciowa lub wyższa; liście naprzemianległe', gładkie,

jaiowato-podługowate, odległo-ząbkowanez szupinki okrągło-

iaiowate, całobrzegie, błonkowate, siatkowate, równe. Ro-

ślinazGrecyi; w ogrodach raz wprowadzona sama się za-

siewa. Odmiana z liśćmi czerwonemi w ogrodach pospolita,

2. Lebioda połyskująca się, A. nitens: erectum, gła-

brum ; foliis hastatis, acutis, sinuato-dentatis, supra ni-

tidis, subtus argenteo-lepidotis; valpis fructus ovalis, a-

cutis, integerrimis.

Łodyga 1-2łokciowa gładka o gałęziach dłagich, wie-

chowatych, podniesionych; liście oszczepowate, ostre, odle-

gło-ząbkowane, z góry lśniące, pod spodem srebrzysto-łuszcz-

kowate; szupinki iaiowate, ostre, zupełnie całe. Rośnie na

Ukrainie (Bess.). .4. acuminata JYK.

3. Lebioda drobnoziarnowa, A. microspermum: ere-

ctum; foliis hastato-sagittatis, acutis, glabris; inferiari-

bus sinuato-deniatis: superioribus integerrimis;| valvis

fructus ovatis, 2dentatis, nigrescentibus.

Łodyga wzniesiona; liście oszczepowato-strzałkowate,

stre, gładkie: dolne buchtowano-ząbkowane: górne całobrze-

gie; szupinki iaiowate, dwuzębe, czarniawe. Rośnie na miey-

scach wodą słoną napawanych, około Sawrania na Podolu

(Besser).

0—
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4. Lebioda rozłożysta, A. patulam: ramis patentibusz
foliis hastato-3angularibus, acuminatis, dentatis, subtus
argenteo-lepidotisz valvis fructus orato-lanceolatis, denta-
źis, dorso muriculatis.

Łodygi ałokciowe, gładkie, porysowane, rozłożysto ga-
łęziste; liście oszczepowalo Skątne, kończate ząbkowane,
pod spodem biało-łuszczkowate; szupinki tróykątne ząbko-
wane, na grzbiecie chropowate. Rośnie w ogrodach ina
dziedzińcach. W okolicach Połongi na piaskach nad morzem
znayduie się odmiana następnemi cechami odznaczaiąca się:
łodygi iłokciowe i dłuższe, niewielo-liście, zaraz z korze-
nia rozłożyste, mało gałęziste; liście oszczepowato-troy-
kątne: uszka ku wierzchołkowi skierowane, zupełnie całe;
Szupinki tróykątne, całe, obszerne, u spodu dwoma ząbka-
mi opatrzone. ; Da d0 i

5. Lebioda wązkoliścia, A. angustifoliam: ramis paten-
tibus; foliis lanceolatis, subdentatis, inferioribus sub-
hastatisz walois fructus rhomboideis, carinatis, integerri-
łnis, laevibus.

Łodyga iłokciowa: gałęzie otwarte; liście lancetowate
całe lab niewyraźnie ząbkowane: dolne dwoma zębami u
spodu opatrzone; szupinki prawie równoległoboczne, bez-
zębe, na końcu ostrogrzbieciste, równe, zupełnie całe. Ro-śnie na zwaliskach murów i w ogrodach.

6. Lebioda rożyczkowata, A. roseum: albo lepedotum:
ramis divaricatisz foliis rhombeo-deltoideis, sinuato-denta-
tis; floribus axillaribus głomeratisz walvis fructus denti-
cułatis; dorso submuricułatis.

Cała roślina łuszczkowato-pokryta; łodyga wzniesiona,
o gałęziach rozwartych; liście czworoboczno-tróykątne, bu-
chtowato-ząbkowane; kwiaty skupione międzylistne; szupinki
nieco ząbkowane, na grzbiecie chropowate lub równe. Rośnie
ną Podolu (Bess.). 4. laciniata Bess., incisa MB.

7. Lebioda nacięta, A. laciniatum: ramis patentibus;
oliis deltoideis, sinuato-dentątis, subtus argenteo-lepidatis;
*alvis fructus rhombeo-ovatis, subtomentosis, Snerviis, den-ticulątis, dorso crisłatis; seminibus tuberculatis.

Łodyga iłokciowa i wyższa, zielono-biaława; gałęzie o-twarte; liście tróykątno-iaiowate, buchtowato-ząbkowane,
Pod spodem biało-łuszczkowate; szupinki owocu czworo-
oczno-jajowate, prawie kutnerowate, 3nerwowe, ząbkowa-

ue, ną grzbiecie od zębów zrosłych grzebieniaste; nasiona
grudkowate. Rośnie na Wołyniui Podolu (Bess). 4. albi-
cans Jes5.

8. Lebioda nadmorska, A. littorale: erectum foliis lan-
ceolatis; inferioribus dentatis: superioribus sublinearibus,
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integerrimis; fioribus glomerato-spicatis; walvis fructus
orato-lanceolatis apice elongatis, dentatis, dorso muricu-

łatis. ;
Łodyga wzniesiona gałęzista: gałęzie rózgowe; liście lan

cetowate: dolne ząbkowane: górne ledwo od łodygi szersze,
rownowązkie, całobrzegie; kwiaty skupiono-kłosowate; szu-
pinki iaiowato-lancetowate, na końcu przedłużone, ząbko-
wane, na grzbiecie u spodu brodawkowato-garbate. Rośnie
nad morzem w okolicach Połongi (X. Pabreż) (a).

 

(a) X. Pabreż Kaznodzieia i Nauczyciel Szkoły w Kretyndze. Który,
nietylko pod czas bytności moićy w Kretyndze wiele mi roślin
wskazał, ale i potćm zebrane łaskawie kommunikował,
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KLASSA XXIV.

SKRYTOPŁCIOWA, CRYPTOGAMIA.

PopDbziaŁy rEvY KLASSY.

l. Paprocie, Filices. Części płciowe o, albo niepewne;
torebki od części rośliny różnćy budowy, okrągławe, ani
na dół w szypułkę ani do góry w ostrze nie zwężone, albo
w kątach liści lub przy ich nasadzie umieszczone, albo
w kłosy lub grona ułożone, alboliteż w kupki zebrane na
dolnćy stronie listowia (frons) osadzone; nasiona dosko-
nałe; liście od pnia oddzielone; naczyniami spiralnemi io-
tworami do wyziewania (stomatia) opatrzone.

11. Mchy, Musci. Części płciowe po większey części
wyraźne; torebki na dół w szczecinę zwężone, często u
góry zaostrzone, nayczęściey w poprzek, czasem wzdłuż
otwieraijące się, 1-2-4 łuszczynkowe; nasiona doskonałe; |
liście od pnia w większey części oddzielone, w innych zaś
oba te organa razem zlane, listowie stanowią; ani naczyń
spiralnych ani otworów nie maią. i

IL. Liszayce czyli Porosty ziemne, Lichenes. Części
płciowe o; owoce do części ręśliny podobne, pleszkami
apothecią , sporocarpia zwane, które stanowią tarczki, lub
brodawki, na powierzchni górnćy puszkaimi (asci sporophori)
czyli pęcherzykami ziarna zawieraiącemi osadzone; pleszki
te. Są umieszczone na podporze ogólnćy, mieysce łodygi i
liści „zastępuiącey, substancyi liszaiowatćy, skorupiasićy,
włóknistey, lub galaretowatćy, nigdy zielonćy, a która ple-
chy (thallus) nosi nazwisko. .

tv. Porosty wodne, Algae. Części płciowe 0; owoce
od innych części roślin mało rozróżnione, albo w próżno-
ściach listowia osadzone, alboliteż nad powierzchnią iego
W kształcie torebki wznoszące się: rozmnażanie się iednak
nayczęstsze, przez ziarna wewnątrz massy listowia ufor-
mowąne; są one natury liściowćy lub chrząstikowatćy; bu-
owa wewnętrzna komórkowata: mianowicie w poprzecznćmPrzecięcią 6boczne komórki przedstawuią.

*

ia,” Grzyby, Mycetes. Części płciowe o; całe się skła-daią albo z ziaren (sporae) lub ziarników (sporidia), nagich
ub z włóknami pomięszanych, alboliteż z samych włókien.

iunych te pęcherzyki lub ziarna otoczniem (peridinm)
są okryte, i gatunek owocu purchatką (sporangium) zwa-
nego formuią. W innych nareszcie są pęcherzyki obszerne
Ziarna albo ziarniki zawieraiące, puszkami (asci, asczdia,thecae sporophorae) zwane, i te, albo z włóknami (pata-

54
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AA tworzą warstę, pewną część grzyba wyściełaiącą
(hymenium) zwaną, albo w otoczniu, perilhecium tu mia-
nowanym, są zawarte.

PODDZIAŁ L

PAPROCIE, FILICES.

1. KonRzENIOZIARNE, RHIZOSPERMAE.

Rośliny wodne, lub błotne; bezłodygowe: liśćmi opa-
trzone; części owocowania albo u spodu liści wewnątrz są
osadzone, alboliteż. przy nasadzie liści zewnątrz na korzeniu
umieszczone; układ liści rozwiiaiących się śŚlimakowaty
(vernalio circinata).

520. Gałuszka, Pilularia. Osadnik kulisty; szypułko-
waty, kosmaty, czterokomórkowy, na korzeniu czyli ło-
dydze ścielącćy się, przy nasadzie liści osadzony, w któ-
rym dwoiakiego gatunku części są zawarte: większe cie-

"mne, pośrzodku ściśnione w woreczku przezroczystym błon-
kowatym zawarte, i ciałka gruszkowate również przezro-

czyste, ziarnami pyłkowatemi Poni liście trawiaste,
delikatne.

521. Salwinia, Salvinia. Podobnież na korzenin to-

rebki maiąca, w których woreczki kuliste, iednostayne,
<ziarnami napełnione, są zawarte; liście zielne,

2. SKRZYPY, EQVISETEAE.

522. Skrzyp, Equisetum. Osadniki trzonkowate, tarczo-
wate, kłos wierzchołkowy składaią, na stronie wewnętrz-
ney których, w zawiykach dwudzielnych, ziarna kuliste,
czterema włóknami, na końcu zgrubiałemi, pyłkiem posy-

panemi, okręcone, są zawarte; gałęzie okółkowate, równie
iak łodygi członkowate.

3. WIDŁAKI, LYCOPODEAE.

523. T/idłak, Lycopodinm. Torebki albo iednakie, 1-
komórkowe, 2-łuszczynkowe, ziarnami nastroszonemi na-
pełnione, albo dwukształtne, 3-4łuszczynkowe, niewielą
ziaren kulistych większych napełnione: torebki te, albo

kłosy wierzchołkowe składaią, alboliteż między liśćmi są
osadzone.

4. JĘZYCZNIKOWE, OPZHIOGLOSSZAŁ.
=

Torebki szparą się otwieraiące , kłos albo grono składaią:

5a4. Języcznik, Ophioglossum. Torebki na dwie klapy
poprzecznie rozdzielaljące się, we 2 rzędy naprzeciwległe
są ułożone,
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525. Gronowiec, Botrychiam. Torebki na 2 klapy roz-

dzielaiące się, kłosy złożone, albo raczey grono składaią.

5. PODEŹRZONY, OSMUNDEAE.

526. Podeźrzon, Osmunda. Torebki kuliste, szypuł-

kowate, siałkowate, na grzbiecie przezroczyste poprzecznie

otwierające się, w wiechę ułożone, alboliteż na brzegu

listowia osadzone.

6. PAPROCIE PRAWDZIWE, FILICES VERAE.

Torebki pierścieniem członkowatym otoczone, w kupki

(sori) pod spodem listowia ułożone.

*% Bez zawiiek (indusium).

527. Paproć, Polypodium. Kupki okrągławe, rozrzu-

cone, nagie. ę

%k JZawiykami opatrzone.

528. Piórnik, Lomaria. Kupki równowązkie, ciągłe,

spód listowia ściągniętego pokrywaiące; zawiyki brzegowe,

stulające się.

529. Pioropusznik, Struthiopteris. Kupki równowązkie,

na krzyż ułożone, poźniey całe listowie skurczone pokry-

waią; torebki szypułkowate, skupione; zawiyka podwóyna:

ogólna brzeżna do wewnątrz poszarpano otwieraiąca się :

szczególne, kształt przegród formuią.

530. Stonogowiec, Scolopendrium. Kupki równowąz-

kie, ukośne, parzyste; zawiyki błonkowate, naprzeciwle-

głe, na śrzodku kupki otwieraiące się.

531. Zgasiewka, Pteris. Kupki równowązkie, brze-

gowe; zawiyka z brzegu liścia zagięta, od wewnątrz otwie-

raliąca się.
532. Zanogcica, Asplenium. Kupki równowązkie, z boku

; żył osadzone; zawiyki błonkowate, płaskie, od nerwu środ-

kowego, otwierające się.

533, Paprotka, Aspidiam. Kupki okrągławe, rozrzu-

cone, zawiyki poiedynecze, okrągłe, bokiem albo środkiem

przyrosłe.
Ł

1. KOoRZENIOZŻIARNE.

520. GaŁUSZKA, PILULARIA.

1. Gałuszka kulisto-owocowa, P. globulifera. Roślina
ścieląca się, mocno do ziemi włóknami przyrosła; w pe-

wnych odległościach kupkami liści walcowatycćh, nilkowa-

tych, trawiastych, wzniesionych, osadzona; na każdćm ko-
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lanku korzenia gałeczka kulista, kosmata,  brunatnawa,prawie bezszypułkowa, znayduie się. Rośnie namieyscach„mulistych nad Bugiem (Kluk). Z. dan. t. 223. Schkuhr8 ryp. bory)

521. SALWINIA, S4ŁYIWr4.

1. Salwinia pływaiąca, S$. natans: foliis ellipticis,obtusis , supra stellato-hispiduljs; receptaculis glomeratis.Łodyżka delikatna, pływaiąca, liśćmi eliptycznemi, tę-pemi, na wierzchu gwiazdkowato-włosistemi, pływaiącemi,we 2 rzędy. osadzona; zpomiędzy liści wychodzi korzonekpionowy, gałęzisty, w rozgałęzieniach którego, torebki o-krągławe, spłaszczone, włoskami nastroszone, są skupione,Rośnie w wodach około Pińska. Schkukr. Krypt. t. 173,

2.SRRZY PY.

522. SKRZYP, Bęviszrvun.

* Łodygi owocorodne wielokłose.
A Skrzyp błotny, E. palustre : fronde ramosa, sułcatą,głabra; ramis 4-5gonis, apice spiciferis; rvaginarum den=tibus abbreviatts. z i
Łodyga złokciowa, gałęzista, 6kątna, gładka; gałęzie4-5boczne, krótkie, kłosy brunatnawe na sobie noszące;zęby pochew krótkie, równe, suche, prawie przezroczy=ste. Rośnie na łąkach błotnych. Z7. dan. t. 1183.

** Łodygi iednokłosowe.
2. Skrzyp leśny, E. sylvaticum: fronde utraque dupli-cato ramosa; ramis deflexis, 4ńgonis, scabriusculis; ra-mułis subtriquetris ; rasints laciniatis, laciniis muticzg.
Łodyga jłokciową i wyższa, płonna i owocorodna 2razy gałęzista: gałęzie na dół pochyłe, 4ścienne, chropa-we; gałązki tróykątne; pochwy obszerne, poszarpane, ugóry suche: podziałki niekolące; kłos poiedynczy, rzadki,na wierzchu łodygi. Rośnie wlasach wilgotnych. 77. dan.t. 1182.
3. Skrzyp Chwoszcz ;.E. hyemale: fronde scabęrrima,basi subramosa; raginis basi apiceque nigrisz dentibusomnino caducis. -
Łodyga ;-;łokciowa niekiedy wyższą, nieco gałęzista;międzykolanka długie, pochwy na wierzchu i u spodu„czarne; zęby opadaiące; kłos iaiowaty, czarny. Rośnie|,w lasach i na łąkach gliniastych wilgotnawych. Schkukr.'Kryp. t. 1ja. Fl. dan, t. 1409.
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4. Skrzyp gleiowy, E. limosum: fronde multanguła , ramosa, laevi; ramis Śgonis; waginarum dentibus colora-tis, acutis; spica oblonga., rŁodyga iłokciowa i wyższa, wielokątna, gałęzista,gładka; gałęzie Skątne: pochew zęby ostre, czarno-bru-natnawe; kłos podługowaty, gruby, czarno-brunalnawy.Rośnie około iezior i stawów, o gruncie gliniastym. Flor.dan. t. 1484.
5. Skrzyp wodny, E. fluviatile: fronde sterili ramosa;scabriuscula : ramis nuimerosis, angułatis; frondis fructi-Jicantis eaginis amplis: dentibus longe cuspidatis.Łodyga gruba 4lokciowa, międzykolanka krótkie, pra-wie całe , pochwami głęboko podzielonemi, o podziałkachostrych, brunatnych, pokryte; łodygi płonne, gałęziami'cznemi, ciepkiemi, szorstkawemi, opatrzone; kłos wielki,branatnawy. Rośnie w zatokach rzek, i na brzegach iezior.6. Skrzyp polny, E. arvense: fronde sterili simpłiciterramosa; rami4gonis, scabriusculis ; frondisfructificaniis,Pasinis cylindricis, inciso-dentatis« dentibus acutis.Łodyga owocorodna blada, bez gałęzi, pochwami nieconadętemi, podzielonemi, branatnemi, opatrzona; łodygapłonna raz gałęzista: gałęzie 4kątne, nieco szorstkie; kłosPodługowaty, brunatnawy. Rośnie na polach gliniastych.Schkuhr. Krypt. t. 167. Wcześnie na wiosnę łodygi owo-corodne z ziemi się pokazują, po których poźniey płonneWyrastają, od podobieństwa do iodeł Jedlinkami u pospół-stwa zwane. Korzenie tey rośliny czarne, dosyć głęboko: szeroko pod ziemią się rozchodzą, i wiesieni w pewnychodległościach tworzą dosyć liczne kupki ziarenek czarnychzewnątrz, wewnątrz białych, które od pospólstwa wiesieni3 na wiosnę są zbierane. Smak tych bulwek dosyć przy-iemny, domigdałów nieco podobny, RTED

3. WIipŁaKk!I.

523. WIDŁAK, LrcoPobiv».

* Kłosy wierzchołkowe > szypułkowate,
dadkEE edłak goździsty, L. clavatum : caule repente ramiszac * ifołiis sparsis, linearibus , enerviis, „apicecza *8; spicis geminis,cylindricis ; squamis ovalis, a-atis, eroso-denticulatis.

inuż axsię ; gałęzie podnoszące się; liście Toz-Cacj. Ę e; wązkie, włosem zakończone, na koń-wat ga = płonnych iednostronnie zgięte; kłosy walco-€, dwoijste; łuski 1aiowate, kończate, ogryziono-żąbko-Rośnie w lasach i zarośląch nieco wilgotnawych.
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FL dan. t. 126. U pospólstwa pod nazwiskiem Dzierazy
znaiome. :

2. Widłak spłaszczony, L. complanatum: caużłe erecto;
ramis alternis dichotomis; foliis bifariis, connatis, apice
patulis; stipulis solitariis, cylindricis; squamis acumina-
tis, reflexis. j

Korzeń ścielący się; łodyga wzniesiona, kilkacalowa,
kilkakrotnie dwudzielna; liście 4rzędowe: 2 rzędy szersze,
o liściach zrosłych, dwa zaś drugie z listków małych,

wązkich, za przysadki liściowe uważanych, są złożone;
kłosy 4, na szypułce 2 razy dwudzielney osadzone; łuski

szerokie, kończate, odgięte. Rośnie w borach. Z7. dan.

t. 78. W wielu mieyscach Ziełonką zwany.

*8* Kłosy bezszypułkowe.

3. Iidłak bezszypułkowy, L. annotinum: caułe re-
pente; ramis ascendentibus, basi bis bipartitis; foliis 5-

fariis, lineari-lanceolatis, mucronatis, serrułatis, patenii-
bus, ad incrementa annua' contractis: annotinis subse-

cundis.
Łodyga rozesłana; gałęzie podnoszące się, 4qłokciowe,

u spodn 2 razy dwoistodzielne; liście Śrzędowe, równo-

wązko-lancetowate, sztyletowate, piłkowane, etwarto-na”

stroszone, przy początku trybów rocznych Ściśnione: le-

goroczne prawie iednostronne; kłos poiedynczy, na wierz-

chołku gałęzi, bezszypułkowy; łuski ostre, nieco ząbko-

wane. Rośnie w lasach cienistych, o gruncie pulchnyu"

Fl. dan. t. 12].

4. Widłak spławowy, L. inundatum: caułe subramos0

repente; ramis erectis, simplicibus; spica foliosa; foliis

sparsis, linearibus, acutis, integerrimis, subincurvis.
Łodyga nieco gałęzista, rozesłana: gałązki wzniesione

kilkacalowe, maczugowate; liście równowązkie, ostre, "*

łodydze zakrzywione, na gałązkach proste; kłosy wierz”
chołkowe, listne, do łodygi podobne, od niey grubsze, *

skąd łodyga maczugowałą się okazuie. Rośnie około kęp'

na mieyscach nanosowych (Kluk). Fi. dan. t. 336.

%88R Torebki międzylistne. -

5. FPidłak FVoroniec, L. Selago: caule erecto, dicho”

tomo; ramis fastigiatis; foliis 8fariam imbricatis, line”

ari-lanceolatis, acuminatis, rigidiusculis, patułis. 1

Łodyga u spodu dwudzielna, daley kilkakrotniedwor

sto-podzielona, wzniesiona: gałęzie równowysokie, ge"

kupy formuią; liście 8-rzędowo-dachówkowate, nieco ki

twarte, równowązko-lancetowate, kończale, tęgie; toreb
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pod wierzchem między liśćmi osadzone. Rośnie na miey-
scach o gruncie wrzosowym, wilgotnym. Z. dan. t. 104.

4.JĘZYCZNIKOWE.

524. JĘZYCZNIK, OPHIOGLOSSUM.

1. Języcznik pospolity, 'O. vulgatum: spica caulina;
fronde ovato-oblonga, obtusa, arcte reticulata.

Łodyga iednolistowiowa; u wierzchu torebkami we dwa
rzędy naprzeciwległe ułożonemi, szparą otwieraiącemi się,
osadzona; listowie iaiowato-podługowate, niżey kłosa osa-
dzone, bez nerwu środkowego, całe gęsto-siatkowato-ży-
łowate, Rośnie na łąkach międzyleśnych. FL dan. t. 1Ń7.

525. GRoNOoWwIEC, BoTRYCHIUM.

1. Gronowiec pierzasżty, B. Lunaria: scapo superne u-
nifrondoso; fronde pinnata: foliolis flabelliformibus, in-
tegerrimis v. crenulatis,

Łodyga kilkacalowa, czasem piędziowa, listowiem ie-
dnóm, pierzastóm, opatrzona: listki wachlarzowate, całe
lub karbowane, grube; wyżey listowia grono złożone; to-
rebki kuliste, szparą: otwieraiące się. Rośnie na pagór-
kach lasami pokrytych. FZ. dan. t. 18. fig. <. Odmiana o
listowiach ze spodu łodygi wychodzących, troisto 2 razy
pierzastodzielnych: listkach podługowatych, tępych, obła-
czysto wycinanych ZBożrychium rutaceum zwana: na grun-
tach gliniastych, suchych dosyć się często postrzega. Fi.
dan. t. 48. fig. 2. Schkuhr Krypt. t. 155. j

2 Gronowiec wirgiński, B. virginicum: scapo medio
frondoso: fronde subternata, Spartito-bipinnatifida: foli-
Olis inciso bipinnatifidis: laciniis obtusis subtridentatis.

Łodyga łokciowa, czasem wyższa, iednćm listowiem
obszernóm opatrzona; listowiebladozielone, troisto 2 razy

Pierzastodzielne: listki pierzastodzielne, o podziałkach tę-
Pych, na końcu 3zębych. Rośnie w zaroślach wilgotna-
wych około Wiekszń nad Windawą i około Niemenczynka
had Wilią (Ańtoni Korsak). Schkuhr Krypt. t. 156.

i

5.,P'O0DEZRZ0NY.

526. PopEźRzoN; OsuuNpa.

A. Podeźrzon królewski, O. regalis: fronde bipinnata,

optce fruciificante: foliolis lanceolatis, obtusis, serrułatis,
asż auriculatis.

Korzeń gruby, listowiów kilka, łokciowych, stopę sze-
rokich, wydaiący; liście 2 razy pierzaste: górne pierza-

:ź

k
5
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stości owocorodne, gronka formuią: istki lancetowate, tępe,
drobnopiłkowane, o spodach nierównych, czasem uszko-
wato oddzielonych; torebki odzielne. Rośnie namieyscach
wilgotnych na Podlasia (Kluk). Z. dan. t. 217.

GPOA PRO CIZX FGRAWDZIWEL.

527. PapRoć, Pozyrobiym.

1. Paproć pospolita, P. vulgare: fronde profunde pin-
nalifida, glabra: laciniis approximatis, lanceolatis, obtu-
sis, crenulalis; soris biserialibus ; eaudice paleaceo,

Korzeń żółtawy, słodki, pod ziemią rozesłany; listowie
głęboko pierzastodzielne, gładkie: podziałki zbliżone, lan-
cetowato-równowązkie, tępe, niewyraźnie karbowane; kupki
w początkach żółte, poźniey brunatnawe, we dwa rzędy
na podziałkach osadzone; trzonki czyli ogonki liści u spodu
łuszczkami plewistemi pokryte. 74. dan. t. 1o6o. U po-
spólstwa w wielu mieyscach dla słodkich korzeni So7dziu-
szką zwana.

2. Paproć odgięta, P. Phegopteris: fronde bipinnati-
fida stipiteque villosiusculis: pinnis sessilibus, oppositis,
rhombo foliaceo junctis: infimis deflexis: laciniis oblon-
gis, obtusis, integerrimis; soris submarginalibus.

Listowie 2 razy pierzastodzielne, zrzadka, równie iak
i trzon czyli ogonek, kosmate; pierzastości dolne na dół
pochyłe, podziałki dolne zogonkiem ogólnym zrosłe; trzon
zrzadka łuskami błonkowatemi pokryty. Rośnie w lasach
cienistych około Szwekszń na Zmuydzi i nf Wołyniu wo-
kolicach Krzemieńca. FI. dan. t. 12%+. i Schkuhr Krypt.
ź. 20. 7 .

3. Paproć tróykątna, P. Dryopteris:' fronde ternata,
glabra: foliolis bipinnatis: laciniis obłongis, obtusis:
infimis pinnatifido-crenatis; soris biserialibus, penulas
terminaniibus; stipite glabro.

Listowie długo-ogonkowe, światło zielone, iedno z korze-
, mia wychodzi: ogonek czyli trzon u spodu czarniawy; li-
stowie troiste: listki 2 razy pierzaslodzielne, podziałki po-
długowate, tępe: dolne pierzasto-karbowane; kupki nieliczne,
we dwa rzędy ułożone. Rośnie w lasach suchych. Schkukr
Krypt. ż. 25. Nazwisko Dryopieris, wskazuie mniemanie
dawnych, że roślina ta pod dębem, iak poprzedzaiący ga”
tunek pod Bukiem, znaydować się powinna.

528. PIÓRNIK, LomaRta.

1. Piórnik kłosowy, L. Spicant: fronde sterili pinnati-

fida, lanceolata: laciniis lineari-lanceolatis, subintege7-
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rimis, obtusiuscułis, mueronatis; fronde sterili altiore;
Joliis linearibus, acutis.

Korzeń czarny; trzony u spodu łuskami błonkowatemi
pokryte: listowiów owocorodnych grubsze, czerwonawe:
płonnych zaś cieńsze, zielone; listowia owocorodne szersze,
niekiedy stopę długie, pierzastodzielne, lancetowate, o po-działkach równowązko-lancetowatych, prawie całobrzegich,
tępawych, sztyletowatych; listowia płonne prawie równo-
wązkie, ostre, nierównie od płodnych krótsze; dolna strona
podziałek owocorodnych, na dół zagiętych, cała torebkami
brunatnawemi pokryta. Rośnie w zaroślach pagórkowatych,
suchych, około Grodna (Gilib.). 7%. dan, t. 99. Blechnum
boreale TPzild.

529. PioRoPUsżNik, Śrnyrutoprznis.
1. Pioropusznik pospolity, $. germanica: fronde sierilibipinnatifida: laciniis oratis, integerrimis, obtusiusculis;frons fertilis. pinnata; indusiis magis minusve segregatis.Korzeń gruby, rzepowaty; listowia łokciowe i wyższe,gęsto w okrąg kubkowato ułożone: zewnętrzne płonne,większe i szersze, 2 razy pierzastodzielne, o podziałkachcałobrzegich, ostrych: wewnętrzne płodne, połową mniey-sze, pierzaste, torebki na żyłach spodniey strony podzia-ck noszące; kupki nagie, poźniey przez zagięcie się po-działek pokryte. Rośnie na łąkach podleśnych, suchych,nad Dubissą. Flor. dan. t. 109.

3 530. SroNoGowitc, ScoLOPENDRIUX,
1. Stonogowiec lekarski, .$. officinarum: fronde cor-data, lato-lanceolata, glabra; stipite paleaceo. ;„ Listowie podługowate, n spodu sercowalo-wycięte, gład-de; trzon czyli ogonek listowia plewisty. Rośnie w oko-licachKrzemieńca (Bess.). Schkuhr Krypt. t. 83.

ŚŻ1. ZGASIEWKA, PreRts.
1. Zgasiewka pospolita, P. aqnilina: frondis Spartitaetamis bipinnatis: foliolis subsessilibus, łanceolatis, inte—

śserrimis: inferioribus pinnatifidis: łdciniis oblongis, ob-łusis; stipite glaberrimo, Ą
(orzeń czarny, głęboko ścielący się; trzonki listowia

zupełnie gładkie; wewnątrz, mianowicie u doła w prze-tięciu poprzecznóm, figuręorła dartego przedstawuią: skąd* Nazwisko; trzon u góry Śdzielny; gałęzie 2 razy pierzaStodzielne, o podziałkach podługowatych, tępych. RośnieWszędzie na polach i w lasach, o gruncie chudym.  Schkukr"VPL. t. 95. ;

55
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532: ZANOGCICA, ASPLENIUM:

4

1. Zanogcica północna, A. septentrionale: fronde sub-
bipartita, longissime stipitata: laciniis linearibus, apice
subtridentatis.

Korzeń i spody trzonów długich Czarniawe; listowie
wązkie, 2dzielne, rzadko Zdzielne : podziałki równowązkie,
ma końcu często Szębe. Rośnie w rozpadlinach murów o-
koło Grodna (Gilib.), na Polesiu i na Ukrainie (Bess.). Schk.
Krypt. t. 69. Z. dan. t. 60. z

2. Zanogcica skalna, A. Trichomanes: fronde pinnata

lineari; foliis subrotundo-oblongis, obtusis, crenatis, basi
truncato-cuneatis; stipite fusco rachique tereti nitidis.

Listowie pierzaste, równowązkie, 3-4calowe; ogonki
purpurowo-czarne, lśniące sięz listki okrągławe, podługo-
wate, tępe, karbowane, u spodu ucięto-klinowate. Rośnie

w okolicach Grodna (Gilib.), na Wołyniu i Podolu (Bess.).
Sehkuhr Krypt. t. 74. FL dan. t. 419.

3. Zanogcica błotna, A. Filix femina: fronde bipin-
nata: foliolis oblongo-łunceołatis, inciso-serratis: serra=

turis 2-Śdentatis, acutiusculis; soris oblongis, rectis;
stipite glabriuscuło.

Listowie 4 czasem 1łokciowe, 2 razy pierzaste: listki
podłngowato-lancetowate, nacięto-piłkowane: piłkowatości

2-5zębe, ostre ; kupki podługowate, proste; trzony gład-
kie. Rośmie w lasach wilgotnych. Schkukr Krypt. t. 59-

Polypodium L.
4,Zanogcica właściwa, A. Ruta muraria: fronde basć

bipinnata, apice simpliciter pinnata; foliolis rhombeo-
biongis, obtusis, cuneatis, crenulatis, subincisis; Soris

/demum confluentibus; stipite.glabro.
Listowie kilkocalowe, u spodu 2 razy pierzaste, u góry

pierzaste tylko: listki 4boczno-podłngowate, tępe, klino-

wate, karbowane, nieco nacięte; kupki poźniey całą po-
wierzchnią dolną pokrywaią; trzon gładki. Rośnie na Wo-
łynin i Podolu (Bess.). F/. dan. t. 190.

533. PAPROTKA, „AsSPIDIU1.

1. Paprotka brzeżnokupkowa, A. Oreopieris: fronde

bipinnatifida; foliis lanceolatis, glabris, subtus resin0so7

glandułosis, pinnatifidis: laciniis łanceolatis , obtusis>

integerrimis: infimis sublongioribus; -<soris marginalibus;

demum confluentibus; indusiis caducis; stipite basi spare

paleaceo, Gz! ;

Listowie złokciowe, lancetowate, gładkie, pod spodem ży”

wiczno-gruczołkowate, pierzaste; liście pierzastodzielne, P*”

działki lancetowate, tępe, zupełnie całe, dolne nieco dłuższe?
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kupki na brzegach podziałek, o zawiykach opadaiących;
trzon zrzadka plewisty. Rośnie w lasach górzystych na
Wołyniu (Bess.). Schkukr-śrypt. t. 35. i 36. ZIM. dan.
ł. fr121.

2. Paprotka błotna, A. Thelypteris: fronde epinnati-
Jida; foliis lineari-lanceolatis, pinnacifidis, glabris: laci-
niis oblongis, obtusis, integerrimis: fertilibus margine
repolutis, acutis; soris marginalibus, demum confluenli-

bus; indusiis glandulosis; rachi glabriuscula.
Korzeń ścielący się; listowie o trzonie gładkim, pie-

rzaste: liście głęboko-pierzastodzielne, lub prawie pierza-
ste, gładkie: podziałki płonue podługowate, zupełnie całe,
tępe, kupkami pokryte, po brzegach na dół odgięte, o-
strez kupki brzegowe, poźniey spływaiące się; zawiyki
gruczołkami trzonkowatemi. opatrzone. Rośnie w Litwie
na błotach torfowych. Schkukr Krypt. t. 52. Flor. dan.
t. z60. -

3. Paprotka grzebieniasta, A. eristatum: fronde bi-
pinnatifida: foliis remotiusculis ; ovato obłongis, rigidi-
uscułis, pinnatzfidis, glabris: laciniis obłongis, obtusis,

duplicato serralis; soris 2serialibus; stipite subpaleaceo.
Listowie o trzonach zrzadka wązkiemi plewami pokry-

tych, pierzaste: liście odległe, głęboko-pierzastodzielne;
podziałki podługowate, podwóyno-piłkowane, na końcach
zaokrąglone, kupkami we dwa rzędy u spodu Osadzone.
Rośnie około kęp, na błotach. Schkukr Krypt. t: 37.

4. Paprotka kołczysta, A. aculeatum: fronde apinnata:

foliolis subovatis, faleatis, cuspidato-aristatis, mucrona-
ło-serratis , subeoriaceis, basi źruncatis, subauricułatis:
infimo superiori maiori; soris demum confluentibus; sti-
pite rachique dense paleaceis.

Listowie złokciowe i wyższe, 2 razy pierzaste: listki
Prawie jaiowate, sierzpowato zgięte, ością zakończone,
sztyletowato-piłkowane, tęgie, bokiem osadzone, u spodu
ucięte, iakby uszkowate: górny przy podstawie pierzasto-'
Ści od innych większy, zębem w ksztalcie uszka opatrzo-
ny; kupki w początkach rzadkie, poźniey stykaiące się;
ogonek ogólny gęsto plewami pokryty. Rośnie w lasach
suchych , cienistych. Schkukr Krypt. t. 39. i 4o.

5. Paprotka samcza, A. Filix Mas: fronde 2pinnata:
foliolis oblongis, obtusis, serratis; soris 2serialibus; ra—
chi stipizeque pałeaceis.

Listowie niekiedy ałokciowe, 2 razy pierzaste: listki
Podługowate, tępe, piłkowane; kupki 2rzędowe; ogonek
ogólny plewami pokryty. Rośnie kępami w lasach wilgo-
tuych. Sehkuhr Krypt: t. 44,

6. Paprotka oścźsta, A. spinulosum: fronde 2pinnata:
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foliolis oblongis, decurrentibus, pinnatifidis, głabris: la=
ciniis mucronato-dentatis; stipite subpaleąceo; indusiis
glandułosis. k

Listowie 4łokciowe, 2 razy pierzaste, gładkie; listki
podługowate, na ogonek zbiegające, pierzastodzielne: po-
działki sztyletowato-ząbkowane; ogonek ogólny prawie
gładki; zawiyki gruczołkowate. Rośnie w lasach cienistych,
wilgotnych. Fl. dan. t. joj.* Schkukr Krypt. t. 48.

7: Paprotka obszerna, A. dilatatum: fronde 2pinnata,
foliolis oblongis, obtusiusculis, pinnatifidis, glabris: la-
ciniis mucronato-serratisz stipite paleąceo; indusiis lae
wibus. i 1

Podobna do poprzedzającego gatunku, różni się: li-
stowiem u spodu szerokićm, prawie troykątnóm; listkami
od ogonka oddzielonemi, pierzastodzielnemi; podziałkami
sztyletowato-piłkowanemi; trzonem plewistym; zawiyką bez-
gruczołkową. Rośnie z poprzedzającym gatunkiem.

8. Paprotka krucha, A. fragile: fronde 2pinnata: fo-
liolis ablengis, obtusis, dnciso-dentatis, glabris: lacinulis
obłusis, denticulatisz soris sparsis; indusiis łateralibus;
rachi alata; stipite glabra.

Listowie złokciowe, kruche, 2 razy pierzaste: pierza”
stości odległe: listki podługowate, tępe, nacięto-ząbkowa-
me; zawiyki boczne; trzon n spodu nieco plewisty. Rośnie
w zaroślach cienistych. Schkukr Krypt. t. 54. Fl. dan
t. ń01. s

PODDZIAŁ IL.

Mcny GAŁĘZISTE I WĄTROBOWE, JMUSCI FRONDOSI ET
: HEPATICI.

11 Mcnvy GAŁĘZISTE.

« Torebka poprzecznie otwieraiąca się, rzadka nie otwie-
raiąca się; liście odłodygi odznaczone:

* Torebki bez otworu (astomae) czyli z pokrywką przyrosłą.

534. Brodek, Phascum. Czepek połowiczny, znikliwy.

** Torebki otworem (stomio) opatrzone, czyli pokrywki
i oddzielaiące się.

| Kołootworze (peristomium) nagie.

| 835. Nagosz, Gymnostomum. Torebka rówyna czyli nie
brózdowana; czepek połowiczny, czyli z boku rozdarty;
szczecina (seta) wierzchołkowa.

536. Harrysonia, Harrysonia. Czepek połowiczny; szcze-
cina międzylistna.
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557. Rozdziorek, Anoectangium. Czepek czapeczkowaty,
czyli dzwonkowato-koniczny, u spodu na części nierówne
podzielony. .

538. Torfowiec, Sphagnum. Czepek u spodu torebki
przyrosły, poprzecznie się rozdzielaiący: część dolna u spo-
du torebki pozostaie.

jt Kołootworze wykształcone, póiedyncze.

539. Czteroząb, Tetraphis. Zębów wolnych cztery.

540. Podsadnik, Splachnum. Zębów odgiętych par 8

(rzadko wzniesionych albo do Środka zagiętych); torebka
podsadą opatrzona; szczecina wierzchołkówa.

541. Opończyk, Encalypta. Zębów wolnych 16; czepek
obszerny, dzwoukowaty; szczecina wierzchołkowa.

542. Grymmia, Grimmia. Zębów wolnych 16; czepek
czapeczkowaty, mierny; szczecina wierzchołkowa.

543. FVeiasia, Weissia. Zębów wolnych 163 czepek po-
łowiczny; szczecina wierzchołkowa.

544. Międzylist, Maschalocarpus. Zębów wolnych 16;
czepek połowiczny; szczecina boczna,

545. ZPidłozęb, Dicranum. Zębów na dwoie rozciętych
lub całych 16; czepek połowiczny.

546. Białoząb, Leucodon. Zębów na dwoie rozciętych,
podziurawionych, delikatnych 16; czepek połowiczny; szcze-
cina boczną.

547. Paroząb, Didymodon. Zębów po parze zbliżonych,
wzniesionych, par 16; czepek połowiczny.

548. Płonnik, Polytrichum. Zębów krótkich, błoną po-
łączonych, 32, lub więcey.

549. Pęzlik, Syntrichia. Rząsy długie, skręcone, u góry
wolne, u spodu w błona połączone; czepek połowiczny.

550. Zwoiek, Barbula. Rząsy długie, wolne, skręcone
odspodu; czepek połowiczny.

H+ Kołootworze podwóyne: zewnętrzne z 16 zębów
złożone.

a. wewnętrzne w rząsy wykształcone.

551. Szurpek, Orthotrichnm. Rząsy do środka zagięte;
czepek czapeczkowaty; szczecina wierzchołkowa.

552. Nekkera, Neckera. Rząsy wzniesione, u spodu
w błonkę bardzo krótką połączone; czepek połowiczny; szcze-
Gina boczna.

553. Zwiślik, Anomodon. Rząsy wzniesione, ze spodu
zębów wychodzące i z niemi na przemian ułożone; czepek
połowiczny; szczecina boczna.



3
T
E
A
W
O

A
I

O
E
N
E
T
E
I
A

2w
ę
t
z
W
y
n
A

IA
M
W

ME
W
E
A

R
a
w

m
e
i

p
a

E
E
T

p
i

a

'438 |. —
b. Kołoożworze wewnętrzne , z błonki nawierzchu bez

zębey złożone:

554. Zdroiek, Fontinalis. Błonka ostrokręgowa, sia-
tkowata.

.c. Błonka kołootworza wewnętrznego u spodu cała, u

j góry na zęby podzielona.

555. Polia, Pohlia. Torebka gruszkowata,pochyła; zęby
równe, wolne; czepek czapeczkowaty; szczecina wierzchoł-
kowa.

556. Leskea, Leskea. Zęby równe, wolne; czepek poło-
wiczny, szczecina międzylistna.

557. Bartramia, Barlramia. Zęby dwudzielne; torebka
kulista.

558. Meezia, Meesia. Zęby kołootworza wewnętrznego
po parze zbliżone, błonką siaikowatą połączone; zeby koło-
otworza zewnętrznego krótkie, tępe.

559g. Drabik, Climacium. Zęby kołootworza wewnę-
trznego po parze zbliżone, baleczkami poprzecznemi połą-
czone; kolumna Środkowa w torebce trwała, wystawna.

d. Błonka u spodu cała, u góry w zęby rząsami przeło-
*one przechodząca.

560. Rokieć, Hypnum. Rząsy pomiędzy zębami wolne;
czepek połowiczhy; szczecina boczna. |

561. Prątnik, Bryum. Rząsy wolne; zęby czasem po-
dziurawione;. torebka nie brózdowana; szczecina wierzchoł-
kowa.

562. Merzyk, Mnium. Rząsy wolne; zęby czasem po-
dziurawione; torebka brózdowana; szczecina wierzchoł-
kowa.

Kołootworza zewnętrznego zębów 16, na wierzchuę pozę
ukośnie połączonych.

563. Skrętek, Funaria. Torebka prawie gruszkowała;
zęby wewnętrzne zewnętrznym naprzeciwległe.

RETEF Kołootworze potróyne.

564. Bezłist,- Buxbaumia.  Kołootworze zewnętrzne
z zębów krótkich uciętych, środkowe dłuższe z błonki po-

szarpanćy, wewnętrzne zaś z błonki koniczney fałdowanćy
złożone; torebka wielka połowiczna.

2. Mcny WĄTROBOWE, MMUsCI HEPATICI.

Torebka podłużnie się otwieraiącaz liście albo 2rzędowe
albo z łodygą zrosłe listowie stanowią.
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565. Meszek, Jungermaunia. Torebka 4łuszczynkowa:

łaszczynki otwarte; nasiona sprężykami dwoma spiralnemi

czyli włokienkami spiralnie zwinionemi, niejako łańcużek

formniącemi, opatrzone; pąki rozmaite.

566. Leżenia, Lejeunia. Torebka iednołuszczynkowa,

'ezterozęba; nasiona włokienkami prostemi opatrzone.

567. Porostnica, Marchantia. Torebki bezłuszczynkowe,

kieliszkowate, ząbkowane, pod osadnikiem szypułkowatym

rozmaitego kształtu osadzone; nasiona sprężykami spiral-

nemi opatrzone; pąki dwoiakiego gatunku: iedne soczew-

kowate w kieliszkach otwartych ząbkowanych osadzone:

drogie gruszkowate w osadnikach tarczowatych, szypułko-

watych zawarte.

568. Głewik, Anthoceros. Torebka równowązka, długa,

dwułuszczynkowa; kolumna środkowa niikowata; nasioną

sprężykami dwukształtnemi opatrzone.

569. Rykcia, Riccia. Torebki kuliste, w listowin zanu-

rzone, poźniey na wierzchu dziurką się otwieraiące; nasiona

kątowate, bez sprężyków.

11. Mcecmv.GAŁĘZISTE.

534. BROoDEK, Pzascuw.

1. Brodek krzywoszyi, Ph. curvicollam: foliis łanceo-

łatis, cuspidatis, margine subrevolutis; nervo excurrente;

seta recurva.

Prawie bezłodygowy; liście lancetowate, kończate, po

brzegach odgięte, nerw zupełny; szczecina zakrzywiona.

Rośnie na polach suchych. Hedwig. Stirp. 4. t. 11, Nees.

Bry! ger. t. 5. f. 12.
2. Brodek kończaty, P. cuspidatum: foliis orato-oblon-

gis, cuspidatis: inferioribus patulis : superioribus erecto-

conniventibus; nervo excurrente; capsula immersa.

Łodyżka bardzo krótka, wzniesiona, nayczęściey nie-

dzielna; liście iaiowato-podługowate, kończate; górne ce-

bulkowato złożone, nerwem grubym, zupełnym we włosek

przedłużonym, opatrzone: dolne otwarte; torebka wliściach

zawarta. Rośnie ma polach piasczysto-gliniastych. Ps

Bry. germ. t. j. f. 18. :
3. Brodek szydłowaty, Ph. subulatum: foliis e basi dila-

tata subułatis, canalicułatis, strictis, ereclis; nervo sub

apice evanido; capsuła immersa. h
Łodyżki krótkie, liście u spodu rozszerzone, u góry

Wązkie, szydłowate, rynienkowate, wzniesione, wyprężone;

nerw pod wierzchem niknący; torebka w liściach zawarta.

Rośnię koło dróg i na brzegach dołów, w lasach o gruncie

piasczystym. Nees. Bry. germ. t. 6. fo 16.
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535. NAGosz, „Grunosrowvum.

1. Nagosz iaiowaty, G. ovatum: caule simpliciusculo;foliis integerrimis, apice piliferis, ovatis ; eoncavis, con-
niventibus; nervo apice veniricoso; capsulae oblongae o-
percuło rostrato, i

Łodyżki krótkie, niedzielne; liście na końcu włoskiem
opatrzone, całobrzegie, iaiowate, wklęsłe, zbliżone; nerw
pod wierzchem nabrzmiały; torebki podługowalćy pokrywka
dziobata. Rośnie na gruntach gliniastych. Zledwig. Stirp. 1.
t. 6. Hook et Tayl. Musc. t. 3.

2. Nagosz ucięty, G. truncatum: caułe simpliciuscuło;
foliis integerrimts, lanceolatis, cuspidatis, patentibus;
nervo excurrenies capsula truncato-obovata; „opercuło ro-
strało. . Ę

Wielkości poprzedzaiącego gatunku;- liście lancetowate,
kończate, otwarte; nerw zupełny; torebka przewrotno-iaio-
wato-ucięta, krótka; pokrywka dziobata. Rośnie z poprze-
dzaiącym gałunkiem. Fedw. Sti. I. t. 5. Flor, dan. t.
533. f. 2. Hook et Tayl. Musc. t. 3.

3. Nagosz gruszkowaty, G. pyriforme: foliis oblongis,
mucronatis, apice denticulatis, patentibus; capsulae py-
riformis operoulo, conico.

Łodyżka krótka; szczecina 2-3 linie dłagości; liście po-
długowate, sztyletowate, na końcu drobno ząbkowane, ot-
warte; torebki gruszkowatćy, pokrywka ostrokręgowa. Ro-
Śnie na gruntach wilgotnych. 77. dan. t. 533. f. 1. Hooket
Taył. Musc. t. j. :

536. HaRRYSONTA, Z71RRISONIA.

1. Zarrysonia wodna, H. aquatica: caule ramoso 5 RU
tante; foliis lanceołatis, integerrimis, subsecundis, nerto
apicem aitingente; capsulae exsertae, oblongae, operculo
rostrato. :

Łodygi dłagie, niekiedy + łokciowe, w wodzie unoszą-
ce się, ciemno-zielone: gałązki skupione; liście lancetowate,
zupełnie całe, nieco w iednę stronę schylone, o nerwie do
wierzchołka dochodzącym; szypułki na gałęziach wierzchoł-
kowe, krótkie, czerwonawe; torebki wysławnćy podługo-
walóćy pokrywka dziobata Rośnie na kamieniach i drzewie
w wodzie płynącey. Złedwig. Stirp. LI. t. 14. „Anoectan-
gium Hedw. Hedwigia. Hedw., Gymnostomum. Brid.

537. RozDZIOREK, ANOEZCTANCIUM.
7

1. fiozdziorek rząsowaty, A. ciliatnm: caułe erecto, di-
chotome-ramoso ; foliis oblongis, acutis, enerviis, apice
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denticulatis, subdiaphanis, patulis; capsulae immersae 0-

perculo conrexo.

Łodyga wzniesióna, 1-2calowa i wyższa, dwudzielno-ga-

łęzista; liście podługowate, ostre, beznerwowe, u góry

ząbkowane, zwierzchem prawie przezroczystym: i dla czego

cała roślina, przy światłćy farbie liści, siwą się okazuie;

torebki wierzchołkowóy, w liściach zawartćy pokrywka

wypukła. Rośnie na kamieniach. Hedwig. Stirp. I. t. 40.

Hook et Tayl, t. 6. Hedwigia ciliata Timm. Bryum apo-

carpon. L. A '

2. Rozdziorek poduszkowaty, A. pulvinatum: caulibus

caespitosis, simpliciusculis , erectis; foliis imbricatis, 0-

rato-oblongis;nervosis, apice piliferisz capsułae immersae,

subglobosae, opercuło conrexo. i

Łodyżki ledwo calowe, darninki czyli kupki gęste skła-

daią; liście dachówkowate, iaiowato-podługowate, nerwiste,

na końcu włoskami opatrzone; torebki w liściach zawartćy,

prawie kulistćy, pokrywka wypukła. Rośnie na kamieniach

i dachach. Złedwig. Spec. t. 3. f. 1-j. Gymnostomum He-

dwig.

538. ToRFOWIEC, SPHŁAGNUM.

1. Torfowiec pospolity, S. latifoliam: caule erecto, ra-

moso: ramis obbrewiatisz foliis ovato-oblongis, obtusis,

concaris, źntegerrimis.

Łodygi 4 łokciowe i wyższe, białe, gałęziste, o gałę-

ziach krótkich, kupami zarastaiące, tak, że niekiedy całe

błota pulchną darniną pokrywają; liście iaiowato-podługo-

wate, tępe, wklęsłe, zupełnie całe, dachówkowato na ga-

łęziach ułożone; torebki prawie kuliste, brunatnawe, na

szypułkach krótkich poźniey przedłużaiących się osadzone;

czepek mały, na połowę w poprzek rozdzierający się; po-

krywka płaska. Rośnie na błotach wodnistych, torfowych,

które zupełnie powleka. Hook. et Taył. Musc. t. 4. Farba

liści oprócz białćy, bywa ieszcze zielona lub czerwona.

2. Torfowiec nastroszony, S. squarrosum: caule erecto,

ramoso: ramis reflexis; foliis ovatis, acuminatis, conca-

vis, squarrosis.

Podobny do poprzedzaiącego , różni się: gałęziami od-

giętemi, liśćmi iaiowatemi, kończatemi, wklęsłemi, odgię-

temi, tak, żecałe gałęzie są nastroszone. Rośnie na mieyscach

wilgotnych z poprzedzającym gatunkiem. Hook. et Taył.

Muse. t. 4.

'3. Torfowiec ostroliści, S. acutifolinm: caule ramoso:

ramis laxis, patentissimis; foliis ovato-łanceolatis, acu-

tiuscułis, apice subpatulis.
56
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Łodygi i gałęzie ciensze; gałęzie otwarte, słabe; liście
podłagowato-lancetowate, kończate, nieco na końcu otwarte;
torebki podługowate. Rośnie na roystach w mieyscachwię-
cey wodnistych. Ffook et Taył. Musc. t. 4. Odmiana oło-
dygachi gałęziach cienszych; liściach prawie równowązko-
lancetowatych długich S. cuspidażum zwana: razem 'się
znayduie. Zfook eż Tayl. Musc. t. 4.

535g. CZTEROZĄB , TzrnAPANIS.

1. Czteroząb przezroczysty, T. pellucida: eaule -sterili
capitulifero: capituło granuloso, in cyathulum foliosum
abeunte; foliis lanceolatis, laxis, uninerriis; capsula cy-
łindrica. R

Łodyżka płonna, icalowa idłaższa, główką zakończona:
"główka poźniey listkami otoczona, na ziarenka sercowate
rozsypuiąca się, iakby w kieliszku iest zawarta; liście lan-
cetowate, wolne, 1-nerwowe: dolne mnieysze ku górze coraz
większemi się staią; torebka walcowata, zęby cztery koło-
otworza grube, długie, stulone; pokrywka koniczna, mała,
w czepku opadaiącym ukryta. Rośnie u spodu pni gniiących
w lasach. Złedw. Spec. t. 7. f. 1. a—f.

540. PoDSADNIK, SPŁACHNUM.

1. Podsadnik pęcherzykowały, S$. ampullaceum: apo-
płhyst obverse ampullaeformi setaque elongata, coloratis;
foliis ovato-lanceolatis, apice denticulatis; nervo in lon-
gam cuspidem excurrente. :

Łodyżka calowa i wyższa, niegałęzista; liście iaiowato=
lancetowate, na końcu nieco ząbkowane; nerw w macek na
końcu przedłużony; podsada prawie kulista, na dół zwę-
Żona, podobnie jak szczecina, czerwona; torebka sama żółta.
Rośnie około kęp na błotach torfowych. Złedw, St. LI. t.
14., Hook. et Tayl. Musc. t. 9.

541. Opończyk, Ewca4rrrra.

1: Opończyk pospolity, E. vulgaris: caułe simpliciu-
seułoz foliis oblongis, mucronatis; nervo excurrentez cap-
sula laevi; peristomio fugaci; całyptrae margine inieger-
rimo.

Łodyżka zcalowa i wyższa, niegałęzista; liście podła-
gowate, sztyletowate, z nerwem zupełnym; torebka rowna;
kołootworze prędko opadaiące; czepka obszernego brzeg

(cały. Rośnie na mieyscach gliniasto-piasczystych. Zedw.
aS. /. t. 48. Hook et Tayl, t. 13,
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542, GRymMmia, GRrixauIa4.

1. Grymmia czerwonogłowa, G. apocarpa: caułe erecto,
ramoso;foliis patulis, łanceolatis, carinatis, integerrimis,

acutis: perichaetialibus apice subdiaphanisz capsulae sub-
immersae, oratae, operculo convexo, subrostrato.

"Łodyga 2calowa i wyższa, wzniesiona, gałęzista, zcza-
sem u spodu bezlistna, czarniawa; liście otwarte, lanceto-
wate, całobrzegie, ostre: liście kołoszczecinowe na wierz-

chu białawe, przezroczyste; torebka iaiowata, w liściach
zawarta, czerwonawa; pokrywka wypnkła, ukośnie dzio-
bata. Rośnie na kamieniach i drzewach. Złedw. St. 1. t. 39.
Hook. et Tayl. t. 13. :

2. Grymmia poduszkowata, G. pulvinata: caułe bre-
viusculo, subramoso, caespitoso; foliis oblongis, abrupte
acuminato-piliferis; nervo evanido; seta ad maturitatem
fere recurva; capsuła striata; operculo acuminatoz den-
tibus subfissis, subforatis.
, Łodyżki icalowe i wyższe, darninki kupkowate formu-
łące; liście podługowate, raptem kończato-włoskowate; nerw
pod końcem niknący; szczecina prawie aż do doźrzałościna
dół zgięta; torebka porysowana; pokrywka kończata; zęby
podziurawione. Rośnie na kamieniach, murach i dachach.
Hedwig. Spec. Musc. t. 4o. f. 1-3., Hook et Taył. t. 13.

543. WeElssia, 7//Erssia.

1. ZVeissia lancetowata,-W. lanceolata: caule erecto,
simpliciuscuło; foliis spathulatis, mucronatis, erecto-pa-
tulis ; nervo excurrente; capsulae oblongae, operculo obli-
que rostrato; dentibus peristomii erectis, subulatis, sub-
oratig.

., Łodyżki krótkie wzniesione, proste lub mało gałęziste;
liście łopatkowate, sztyletowate, wzniesiono-otwarte; nerw
zupełny; torebki podługowatćy pokrywka ukośnie dziobata;
zęby kołootworza wzniesione, szydłowate, nieco podziura-
Wione. Rośnie na mieyscach wrzosowych. Złedw. St. II. F
23. Hook. eć Tayl. Musc. t. 14. Leersia Hedw.

„ 2 JVeissia małozęba, W. controversa: caule brevis-
*UMO, simplici; foliis linearibus, subułatis, patentibus,
siccitate tortilibus; capsulae ellipticae, operculo oblique
rostrato.

Łodyżki krótkie, niegałęziste; liście dolne drobne, lan-
<etowąte: górne równowązkie, szydłowate, otwarte, suche
pokręcone; torebki eliptyczney pokrywka ukośnie dziobata.
Hedwig, Szirp. III. t. 6. Hook. et Tayl. Musc. t. 15.
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544, MIĘDZYLIST, IMASCHALOCARPUS.

1. Międzylist nitkowaty, M. filiformis: caule ramoso:

ramis decumbentibus, filiformibus, incurvis; foliis imbri-

catis, erectis, ovatis, concavis, acutiusculis, subserrula-

tis; capsulae cylindricae operculo acuminato. k

Łodyga prawie rozesłana, gałęzista: gałęzie zagięte; li-

ście dachówkowate, wzniesione, iaiowate, wklęsłe, nieco

zaostrzone, drobno piłkowane; torebki walcowatćy prosto-

stoiącóy pokrywka kończata. Rośnie na korze drzew. Hedw.

Stirp. IF. t. j. Hook. et Tayl. Musc. t. 14.

545, WibŁOZĄB, DicRaNUu.

* Liście zrzędowe, pionowe, u spodu rozpłatane, łodygę
obeymuiące.

z

1. JVidłoząb prątnikowaty, D. bryoides: caule simpli-

cissimo, ascendente, abbreviato; foliis oblongis, integer-

rimis, mucronulatis; nervo excurrente; seta terminali.

Łodyżka 2-3linie długa, niedzielna, podnosząca się; li-

ście naprzemianległe, 2rzędowe, podługowate, zupełnie całe,

krótkim sztylecikiem na końcu opatrzone; nerw zupełny;

szczecina wierzchołkowa; torebka prostostojąca; podługowała,

iaiowata; pokrywka koniczna. Rośnie koło kęp na błotach

podłeśnych. /łedwig. Stirp. III. t. 29. Hook. et. Tayl.

Muse. t. 16.

2. Midłoząb papraciowaty, D. adianthoides: caułe ere-

cto, ramoso; fołiis oblongo-lanceolatis, acutiusculisz nervo

apicem attingente; seta axillari , elongata.

Łodyga wzniesiona, tęga, 2calowa i wyższa, poźniey:

pochyła; liście podługowato-lancetowate, ostre nerw do

końca dochodzący; szczecina międzylistna, długa , calowa,

czerwonawa; torebka iaiowato-podługowata, nieco pochyła.

Rośnie w lasach koło źrzódeł. Zledw. St. ZII. t. 26. Hook.

et Tayl. Musc. t. 16.

3. 7Fidłoząb- cisowoliści, D. taxifolium: caule ereci0;

simpliciuseuło; foliis obłongo-lanceolciis, acutiusculis;

nervo subexcurrente; seta subbasilari.

Łodyga blisko cala wysokości, niegałęzista; liście lan-

cetowate, nieco ostre; nerw w kształcie macka na końcu

przedłużony; szczecina prawie ze spodu łodygi wychodząc

torebka podługowata; pokrywka wypukła, dziobkiem krzy”

wym cienkim zakończona. Rośnie na łąkach wilgotnawych

i około dróg w lasach. Złedw. Spec. £. 59. f: 1-0. Hook:

eż Tayl. Musc. t. 10.
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%*k Liście rozrzucone, iednostronne; torebka uspodu bez

podsady.

4. Widłoząb brunatnawy, D. scoparium, caułe erecto,

ramoso; foliis secundis, lineari-lanceolatis, cuspidatis,

*apice serrulatis: perichaetialibus convolutis; seta solfiaria;

capsulae obiongo-cylindricae, curralae, operculo rostrato.

(/) Łodyga 2calowa i wyższa u spodu kutnerowata, gałęzi-

sta: gałęzie wzniesione; liście iednostronne, równowązko-

lancetowate, kończałe, na końcu piłkowane: okołoszczeci-

nowe, zwinione; szczecina poiedyncza; torebki podługowa-

tey, waleowatćy, zgiętćy pokrywka dziobata. Rośnie w borach.

Hook. et Taył. Musc. t. 18. ;

5. MVidłoząb większy, D. maius: caule erecto, subra-

moso; foliis secundis, lineari-lanceolatis, cuspidatis, lae-

wibus, apice serrułalis: perichaetialibus convołutis; setis

aggregalis;. capsulae subventricosae; cureatae, operculo *

rostrato.
Łodyga gałęzista, wzniesiona, nieco zagięta, 4-5calowa;"

* liście iednostronne, równowązko-lancetowate, kończate, ró-

wne, na końcu piłkowane: około szczecinowe, zwinio-

ne; szczeciny skupione; torebki walcowatćy, nieco nadętćy,

skrzywionćy, pókrywka dziobata. Rośnie w borach suchych.

Schwdgr. Supl. I. f. 1. t. 40.
| 6. Midłoząb falisty, D. rugosum: caule erecto, ra-

mosa; foliis confertis, secundis, lanceolato-linearibus, a-

cuminatis, rugosis, apice serrułatis: perichaetialibus con-

wolutis; setis aggregatis; capsulae cylindricae, curvałae,

opercuło subułato.
Łodyga wzniesiona, nieco gałęzista, kilkocalowa, prawie

cała między liśćmi kutnerowata; liście skupione, lanceto-

wato-równowązkie, kończate, pomarszczone, na końcu pił-

kowane: około szczecinowe zwinione; szczeciny skupionej

torebki walcowatćóy, skrzywionćy, pokrywka szydłowata.

Rośnie w borach cienistych. 77ook. eć Tayl, Musc. t. 18.

7. IWidłoząb iednostronny, D. heteromallum: caule e-

recto, simpliciuscuło; foliis e latiore basi lineari-subulatis,

integerrimis ; capsułae ovatae opercuło conico, subulato»

Łodyżka calowa, wzniesiona, nayczęściey niegałęzista,

czerwonawa; liście rozrzucone, iednostronne, równowązko-.

szydłowate, u spodu rozszerzone, zupełnie całe, zielonej

torebki iaiowatóy pokrywka koniczna, szydłowała. Rośnie

wlasach koło dróg głębokich. /fook. et Taył. Musc. t. 18.

8. ZVidłoząb wiciowaty, D. flagellare: caułe erecto,

ramoso; foliis falcatis, lanceolato-linearibus, cuspidatisy

apice denticulatisz nervo infra apicem evanido ; capsulae

cyłindricae opercuło subułato.
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Łodyga wzniesiona, gałęzista, 1-3calowa; liście lance-
towato-równowązkie, sierzpowate, kończate, na końcu ząb-kowane; nerw pod wierzchem niknący; torebki walcowatćy,
wznięsioney pokrywka szydłowata. Rośnie na drzewie gni-
iącćm. Hedwig. Śtirp. I. t. 1.

366% JPiście różnostronne; torebka bez podsady.
9. ZFidłoząb modrawy. D. glaucum: caułe erecto, ra-

rnoso; foliis erectis, dense imbricatis, łanceołatis, inie-
gerrimis, enerviis, glaucis; capsulae ovatae cpercuło acu-
mninato.

Łodygi darniną zarastaiące, 2-4calowe, u spodu nie-
dzielne, u góry na grube gałęzie podzielone; liście modra-
wo-białe: górne zielonawe, wzniesione ; lancetowate,
zupełnie całe, beznerwowe, gęsto-dachówkowate; szcze-
cina wierzchołkowa, nayczęściey poiedyncza; torebka po-
długowata, iaiowata, pochyła; pokrywka kończata. Rośnie
na błotach w lasach, a mianowicie na błotach, między bo-
rami. Hook. et. Tayl. Musc, t. 21.

3386E Torebka u spodu podsadą opatrzona.
10. FFidłoząb mało-podsadowy, D. cerviculatum: caule

breviusculo; foliis lineari-subułatis, integerrimis,falcato-
secundis; nervo basilari, crasso; capsułae basi strumife-
rae, suboratae, cernuae, operculo rostrato.

Łodyżka zcalowa, wzniesiona, niedzielna; liście równo-
wązko-szydłowate, iednostronne, zupełnie całe; nerw u
spodu gruby; torebka iaiowala, pochyła, u spodu ukośna,
podsadą małą opatrzona; pokrywka dziobata. Rośnie około
kęp na mieyscach torfowych. /700k. eż. Taył. Musc. t. 16.

11. ZFidłoząb zielony, D. virens: caule erecio, rameso;
foliis directione variis, recurvo-patulis, lanceolato-lineari-
bus, margine incurvis, acuminatis, apice denticułatis,
siecitate tortilibusz capsulae cernuae operculo curvirostro.

Łodyżka wzniesiona, 1-2calowa , gałęzista; liście sku-
pione, różnostronne, odgięto-otwarte, lancetowato-równo-
wązkie, spodem łodygę obeymuiące, o brzegu odgiętym,
kończate, na końcu ząbkowane, suche pokręcone; torebki
pochyłey, podsadą wyraźną, w iednę stronę wydatną, opa-
trzonćy, pokrywka krzywodzioba. Rośnie na błotach tor-
fowych w lasach. Złook. eć Taył. Musc. t. 17.

546. BiaŁoząs, Lzvcovow.

1. Białoząb pospoliży, ©. sciuroides: caule ramoso;
ramis ascendentibus, arcuatis, fastigiatis; foliis imbri-
<atis, subsecundis, obłongis, acuminatis, enerviis, plica-
tis; capsulae oblongae, erectaę, opercuło conico.
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Łodyga 2-5calowa, gałęzista: gałęzie podnoszące się,
obłe, łękowate; liście dachówkowate, prawie Śrzędowe,
nieco w iednę stronę zwrócone, podługowale, śkończate,
zamiast nerwów u spodu fałdowane; torebki podługowatey,
wzniesionćy, pokrywka ostrokręgowa. Rośnie w lasach na
drzewach. Hook. et Taył. Musc. t. 20.

_>' 547. PAROZĄB, DIDYMODON.

1. Paroząb iednostronny, D. homomallus: caułe sim-
plici, abbreviato; foliis e latiore basi subulatis, secundis,
strictis; nereo apicem attingenie; capsulae obłongae, erectae,
opercuło oblique conico.

Łodyżka bardzo krótka lub prawie żadna; liście przy
podstawie szerokie, ku końcowi szydłowato-równowązkie,
łękowato-iednostronne, wyprężone; nerw prawie do końca
dochodzący; torebki podługowatćy, wzniesionćy, pokrywka
ukośnie koniczna. Rośnie w lasach na pochyłościach ob-
nażonych, piasczysto-gliniastych. /łedw. Spec. t. 23. f. 1-2.

2. Paroząb włoskowaty, D. capiłlacens: caule erecto,
simplici; foliis distichis, basi vaginantibus, lineari-su-
bulatis, flexuoso-patulis; capsulae oblongae, erectae, o—
percuło conico.

„Łodyżki zcalowe, niedzielne; liście 2rzędowe, spodem
łodygę uobeymniące, równowązko-szydłowate,  pogięto-
otwarte; torebki podługowatćy, wzniesionćy, pokrywka ke-
niczna. Rośnie na wzgórkach suchych w lasach cienistych
,borowych. Hook. et Tayl, Musc. t. 20. Hedw. Śtirp. 11.
t. 26. Śwartzia Hedw.

3. Paroząb purpurowy, D. purpureus: caule erecto,
subramoso; foliis ałternis, lanceolatis, carinatis „, acutis,
erecio-patulis; nervo apicem subatiingente; capsuła cer-
Rua, demum sulcata, basi subgibbaz operculo conico.

Łodyżka calowa i dłuższa, 2dzielno-gałęzista, czerwo-
na; liście skupione, naprzemianległe, lancetowate, ostro-
grzbieciste, ostre, wzniesiono-otwarte; nerw prawie do
wierzchołka dochodzący; szczecina calowa, purpurowa;
torebka młoda wzniesiona, iaiowata, równa: doźrzała po-
chyłą, brózdowana. Rośnie na mieyscach czczych piasczy-
sto-glinastych, wilgotnawych. /fook. et Tayl. Muse. t. 30.

548. PŁONNIK, PozYTRICHUM,

* Czepek włosisty.

4 Torebka podsadą opatrzona.
1. Płonnik pospolity, P. commune: caułe elato, sim-

płiciuscuło ; foliis patulis, strictis, margine carinaque
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serratis; capsula tetraćdra, erecta, demum cernua; oper-
euło mucronato.

Łodyga niekiedy piędziowa, niedzielna; liście otwarto-

wyprężone, na brzegu i na grzbiecie piłkowane; torebka

czterościenna, wzniesiona, poźniey pochyła; pokrywka
sztyletowata; podsada wyraźna. Rośnie w lasach i na łą-

kach podleśnych, suchych, torfowych. Hook. et Tay.

Musc. £. 10.
'2. Płonnik  bladoszczecinowy, P. formosum: caule

erecto , simpliciuscuło; foliis erecto-patulis, strictis, mar-

gine carinaeque apice serrułatis; capsula tetraćdra, erecta;

operculo rostrało, basż croceo. Ę

Łodyżka 3-4calowa, niedzielna, wzniesiona, tęga; Li-

ście wzniesiono-otwarte, wyprężone, na wierzchu, po

brzegu i na grzbiecie przezroczysto-piłkowane; torebka

Gścienna, wzniesiona; pokrywka dziobata, u spodn poma-

rańczowa; podsada niewyraźna. Rośnie na mieyscach tor-

fowych, wilgotnych. Złedw. Spec. t. 19. fig. 1.
3. Płonnik włosisty, P. piliferum: caule erecto, sim-

płici; foliis erecto-patulis, lanceołatis, subułatis, involu-

"tis, apice piliferis; capsułae erectae, teiraćdrae, apophysi

orbicułari; opercuło oblique rostrato.
Łodyżki 2całowe, niedzielne, u spodu nagie, u góry

liśćmi czerwono-brunatnemi pokryte; liście wzniesiono-0-

twarte, lancelowato-szydłowate, całobrzegie, do śŚrzodka

zagięte, na końcu włosiste; torebki wzniesionćy, 4Ścieunćy,

odsada krążkowata; pokrywka dziobem ukośnym opatrzona.

Rośnie na mieyscach piasczystych suchych. Zfooż. et Tayt.

MMusc. t: 10. .
4, Płonnik iałowcowy, P. iuniperimum: caule simpli-

ciusculo;  foliis patulis, strietis, lanceolato-linearibus,

subulatis, marginibus involutis; capsułae tetraćdrae opeT-

culo conico. ,

Łodyga-2calowa i wyższa, niegałęzista, tęga, czerwo-

nawa, u spodu nayczęściey naga; liście wyprężone, otwarte,

lancetowato-równowązkie, szydłowate, po brzegach zagięte,

całobrzegie; torebki 4ścienney pokrywka koniczna. * Rośnie

na mieyscach pomiędzy /wrzosem i w borach. Hlook. et

Taył. Musc. t. 10.

*% Torebki bez podsady.

5. Płonnik walcowaty, P. urnigerum: caulłe ramos0;

foliis erecto-patulis, strictis, lanceolatis, acutis, serrula-

fisz nervo erasso, żotam substantiam explente; . capsula

erecia, oblongo-cyłindrica; opercuło mucronato. :

Łodyżki 1-2calowe, poiedyncze lub gałęzistez liście

wzniesiono-otwarte, wyprężone, lancetowate, ostre, drobno-
*
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piłkowane; nerw gruby, prawie cały liść zaymnuiący; to-
rebki walcowate, wzniesione, poźniey nieco pochyłe; po-

krywka sztyletowata, Rośnie na pochyłościach drobno-

piasczystych w lasach. Hedw. Spec. t. 22. f. 3-7. Hook.

et Tayl. Musc. t. 21. -

6. Płonnik aloesowaty, P. aloides: caule Breviusculo,

sub simplicź; foliis palulis, lanceołatis, serratis;- capsu-
lae cylindricae, ereciae, opereulo curvirostro.

Łodyżka 4calowa lub wyższa, niedzielna; liście lance-
towate, piłkowane; torebki walcowalćy wzniesionćy, po-

krywka krzywodzioba. Rośnie na mieyscach wyslawnych,
suchych, podleśnych. Złook. et Taylł. Musc. t. 11.

7. Płonnik karłowaty, P. nanum: cąule brevissimo,

simplici; f.liis patulis, lanceolatis, serratis; capsulae

subgloboso-turbinatae operculo mucronało.

© Łodyżka 4-5 liniy długa; liście otwarte, piłkowane; to-
rebki kulisto-gruszkowalćy pokrywka sztyletowata. Rośnie
w borach między wrzosami. Hook. et Taył, Musc. t. 11.

** Czepek gładki.

8. Płonnik falisty, P. undulatum: caule simpłiciusculo ;
foliis patentibus, lanceolatis, undułatis, denticulato=ser—

ratis; nervo lamellato; capsulae cylindricae operculo su-
bulato. i

Łodyżka wzniesiona, 1-2calowa, niedzielna; liście o-

twarle, lancetowate, faliste, ząbkowano-piłkowane, często
na końcu pod spodem drobnemi kolcami okryte; nerw
dwiema blaszkami z boku opatrzony; torebki walcowalćy
pokrywka szydłowata. Rośnie na mieyscach cienistych,
gliniastych w lasach izaroślach. ZHłook. et Tayl. Muse.
t. 1o. Odmiana we wszystkich częściach mnirysza, często
się postrzega. A

549. PĘZLIK, SYNTRICHIA.

1. Pęzlik dachowy, S. ruralis: caułe erecto, ramoso;
foliis recurvato-patulis, ovato-oblongis, carinalis, apice

piliferis, integerrimisz capsulae cylindricae operculo acu-

mainato.

Łodyga 2calowai wyższa, wzniesiona, gałęzista, o ga-

łęziach równowysokich; liście odgięto-otnarle, iaiowo-
podłagowate, całobrzegie, ostro-grzbieciste, nakońcu wło-
sem jnż królkim czerwonawym, iuż dłuższym białym, gład-
kim lub ząbkowanym, opatrzone; torebki walcowatey :po-
krywka kończala. Rośnie na dachach słomianych, pagór-
kach i kamieniach. Hook. et Tayl. Muse. t. 12.

2. Pęzlik szydłowały, S$. subulata: caule brevissimo ;

57
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foliis erecto-patulis, oblongo-lanceolatis, planis, mucro-natis;z capsula erecta, cyłindrica, elongata; opercuło su-
bulato.

Łodyżka krótka, źcalowa, niedzielna; liście wzniesio-no-otwarte, podługowato-lancetowate, płaskie, sztyletowa-te, u spodu całobrzegie, u góry nieco ząbkowane, suchepokręcone; torebki wzniesionćy, długićy, walcowatćy, po-krywka szydłowata. Rośnie na brzegach dróg głębokich.
Hook. et Tayl, Musc. t. +2.

550. ZwolEx, BaRBULA.

1. Zwoiek murowy, B. muralis: caule abbreviało, subramoso; foliis patentibus, oblongis, obtusiusculis ; mar—gine revolutis; capsulae sub-cylindricae opercuło conico.
Łodyżka 4-5 liniy długa, niedzielna, lub czasem po-dzielona;. liście otwarte, podługowate, tępawe, po brzegu

odgięte, włosem białym, długim, zakończone; torebki pra-wie walcowatćy pokrywka ostrokręgowa. Rośnie na mu-rach i kamieniach. ZHook. et Taył. Musc. t. +2. :
2. Zwoiek sztyletowaty, B. unguiculata: caułe erec£o,subramoso ; foliis oblongo-lanceołatis, obtusiusculis, mu-eronalis, siecitate tortilibus ; capsułae oblongae operculooblique acuminato.
Łodyżka e1calowa, wzniesiona, wyprężona, niedzielna,lub czasem gałęzista; liście podługowato-!ancetowate, tę-

pawe, sztyletowate, suche pokręcone; torebki podługowa-tćy, pokrywka ukośnie kończata. Rośnie na polach su-chych, gliniastych i na murach. Hook. et Tayl. Musc.
£. 12.

3. Zwoiek zwiniony, B. convoluta: cau/e breviusculo,
subramoso ; foliis oblongo-lanceolatis, płanis, acutis:perichaetialibus waginaniibus, convolutis, obtusisz capsu-lae oblongae opereulo rostrało.

Łodyżka wzniesiona, niedzielna lub podzielona, 4ca-lowa, u spodu od korzonków kosmata; liście podługowate,kosmate, płaskie, ostre: okołoszczecinowe tępe, w kształ-cie pochewki szczecinę obeymuią; torebki podłagowatćypokrywka dziobata. Rośnie na groblach, murach i w la-sach. Hook. et Taył. Muse. t. ra. :4. Zwoiek mylny, B. fallax: caułe erecto, ramoso; fo-liis recurvo-patentibus, łanceolatis, acuminatis, carina-tis; margine subrevolutis; capsulae oblongae opercułołangirostro.
Łodyżka calowa i wyższa, wzniesiona, wyprężona, odrocznych trybów gałęzista; liście odgięto-otwarte, lance-

towate, kończate, ostro-grzbieciste, na brzegach odgięte;
ZO
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torebki podługowatćy pokrywka długodzioba. Rośnie na i
mieyscach żwirowatych, gliniastych 1 na murach. Hook.
et Tayl, Musc. t. 12.

551. SZURPEK, ORTHOTRICNHUM.

* Kołootworze podwóyne: wewnętrzne rząs 8.

+ Torebka w liściach ukryta.

1. Szurpek powinowaty, O. affine: caule erecźto, ramo-

so; foliis patulis, lanceolatis, carinatis, margine revolu-
tis; capsuła costata; dentibus peristomii refłexis; całyptra
pilosiuscuła.

Łodyga wzniesiona, równowysoko-gałęzista,  listna,
calowa i wyższa; liście otwarte, lancetowate, ostro-grzbie-
ciste, po brzegach odgięte, torebka żebrowata, w liściach
zawarta; zęby kołootworza zewnętrznego odgięte; czepek
rzadko-włosisty. Rośnie na drzewach i płotach Hook. et
Taył. Musc. t. 21.

Ff Torebkawystająca.

2. Szurpek kędzierzawy, O. crispum: caule erecto, ra-
moso; foliis pałułis, lineari-lanceolatis, siccitate tortili-

bus; capsula longe exserta, clavata, sulcata; dentibus
peristomii refłexis; calyptra dense pilosa.

Łodyga calowa, gałęzista, wzniesiona; liście otwarte,
równowązko lancetowate, suche pokręcone; torebki dłu-
gowystawnćy, maczugowalćy, brózdowanćy, czepek gęsto-
włosisty; zęby kołootworza odgięte. Rośnie na korze drzew.
look. et Tayl. Musc. t. 21.

** Kołootworze podwóyne: wewnętrzne rząs 16.

3. Szurpek parysowany, O. striatum: caułe erecto, ra-
"oso; foliis patulis , łanceolątis,.acutis, substriatis, sic-
citate stricłiuscułis; capsuła ovata, laevi; ciliis peristo-

Mii latiusculis; calłyptra piłośiuscula. z
Łodyga wzniesiona, równowysoko-gałęzista, 2-3 cale

ługa; liście otwarte,lancetowate, ostre, dwie rysy nie-
Wyraźne maiące, suche wyprężone; torebka w liściach za-
warta, jajowata, równa; rząsy kołootworza szerokie; cze-

pPek zrzadka włosami nastroszony. Rośnie na drzewach.
Hook. et Taył. Musc. t. 21. |

4. Szurpek przezroczysty, O. diaphanum: caułe humili,
subramoso ; foliis patulis, lanceolatis, margine revolutis,

substriatis, apice diaphanis, dentatis; nervo infra api-

2Easy capsula elliptica, costata; całyptra głabri-
sculą,

x
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Łodyga wzniesiona, niedzielna, lub mało gałęzista;
gcalowa; liście otwarte, lancetowate, po brzegach odgięte,

nieco porysowane, na końcu przezroczyste, ząbkowane;
nerw pod wierzchem niknący; torebka w liściach zawarla,
eliptyczna , głęboko porysowana; czepek prawie gładki.

Rośnie na drzewach. Hook. et Tayl. Musc. t. 21.

*%38% Kołootworze. poiedyncze.

5. Szurpek bezrząsowy, O. anomalum: caule erecto, ra-

moso; foliis patulis, lanceolatis, acutis, margine revolu-

tis, siccitate stricłis; capsula exserła, siłęata: calyptra

pilosiuscula.

Łodyga wzniesiona, gałęzisia, 1-2calowa; liście wznie-
siono-otwarte, lancelowale, ostre, u spodu po brzegach

odgięte, suche wyprężone; torebka wystawna, brózdowa-
na; czepek zrzadka włosisty; zębów kołootworza 11 dwu-
dzielnych. Rośnie na Kdienacą i murach. Hook. et Tayl.
Musc. ć. 21.

552. NEKKERA, NECXERA.

1. Nełkkera pierzasta, N. pennala: caule repente; ra-

mis erectis; foliis distichis, imóricatis, subdimidiato-
obłongis, acutis; enerviis, transverse-undulalis; perichae-

tialibus łongioribus, acuminatis; capsuła immersa,
Łodyga 3-4calowa, naprzód wzniesiona, poźniey leżąca,

gałęzista: gałęzie wzniesione; liście dachówkowate, podłu-
gowate, ukośnie osadzone, dwurzędowe, ostre, beznerwo-
we, poprzecznie faliste: okołoszczecinowe dłuższe, kończate;
torebka w liściach ukryta, iaiowata; pokrywka wypukła,
ukośnie dziobata. Rośnie na drzewach. Jłedw. Stirp. I/I.
t. 19.

2. Nekkera kędzierzawa, N.erispa: caulevage ramoso;
Joliis distichis patentibus, oblongis, acutis, rugułosis,
apice subdenticulatis, enereiis: perichaetialibus subułatis,
longissimis; sela elongata; capsula ovala, exrserta.

"Łodyga5-6caluwa, u spodu leżąca, wierzchy podnie-
sione, gałęzista: gałęzie nayczęściey pierzasto-rozłożone;
liście dachówkowato-dwurzędowe, otwarte, podługowate,
ostre, nieco pomarszczone, na końcu niewyraźnie ząbko-
wane, beznerwowe: okołoszczecinowe szydłowate, bardzo
długie; szczecina długa; torebka jaiowata; pokrywka koni-
czna dziobem długim, ukośnym, zakończona. Rośnie na

drzewach i na ziemi. Hook. et Tayl. Muse. t. 2a.
dE

553. ZwIŚLIK, .4NOMODON.

. Zwiślik zwyczayny, A. curtipendulns: caułe page ra”
moso:a. folie owatis, acuminatis, serrulatis, nero sób apice

/
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evanido: perichaetialibus elongatis, stricłis, seta duplo

brevioribus. i

Łodygi 4-5calowe, rozesłane, tęgie, rozrzucono-gałę-

ziste; liście iaiowate, kończate, gęsto-dachówkowate, na

końcu piłkowane, z nerwem pod wierzchem niknącym:

kołoszczecinowe dłagie, wyprężone, od szczeciny 2 razy

krótsze; torebka iaiowata, w doźrzałości zwisła, poźniey

podniesiona. Rośnie na korze drzew. Hook. et Tayl. Musc.

t. 22. Neckera Hedw.

2. Zwiślik rozesłany, A.viliculosus: caułe repente, ra-

mis erectis; foliis patulis, ovato-oblongis, oblusis, inte-

gerrimis, nervo apicem subattingenie: perichaelialibus,

subconformibus; seta elongata; capsuła oblonga.

Łodyżki leżące, nilkowale, gałęziste, 2-3calowe: gałę-

zie podniesione; liście otwarte, iaiowo-lancelowate, tępe,

zupełnie całe; nerw prawie do wierzchołka dochodzącyz

liście okołoszczecinowe podobne; szczecina długa, wznie-

siona; torebka iaiowato-walcowata. Rośnie na korze drzew”

i kamieniach. /fook. et Tayl. Muse. t. 22. Neckera Hedw.

Farba liści blado-zielona lub żółtawa.

554. ZDROIEK, FONTINALIS.

1. Zdroiek trzyrzędowy, F. antipyretica: caułe ramo-

sissimo; foliis Sfariam imbricalis, patulis, ovalis, acn-

tis, subcomplicalis, enerviis: perichaetialibus obtusis, e-

rosis; capsulis immersis.

Łodygi niekiedy 6-7 cali długie, w wodzie unoszące się,

rzadko gałęziste; liście szeroko-iaiowate, otwarte, we trzy

rzędy dachówkowate, ostre, prawie we dwoie złożone,

beznerwowe: kołoszczecinowe tępe, ugryzione; torebki bo

czne, w liściach zawarte. Rośnie na kamieniach w wodach
płynących. Hook. eż Taył. Musc. t. 22.

2. Zdroiek sierzpowaty, F. falcata: liśćmi lancetowato-
równowązkiemi, górnemi sierzpowato-iednostronnemi  od-
znaczaiąca się. Rośnie w podobnychże mieyscach (X. Jun-
dziłł). Hook. et Tayl. Musc. t. 22.

555. PoLIA, PonLiA. „

1. Polia długoszczecinowa, P. elongata: caułe simpli-
ciuscuło; foliis strictis, lanceolato-linearibus, acuminatis,

apice serrulatis; nervo apicem attingenie; capsulae basi
longe productae operculo conico.

' Łodyżka icalowa i wyższa, wzniesiona, niegałęzistaz
liście wyprężone, lancetowato-równowązkie, kończate, na
końcu piłkowane; nerw do końca dosięgaiący; torebki u
spodu długo-zwężonćy pokrywka ostrokręgowa. Rośnie
w lasąch cienistych, wilgotnawych.//ooń. eć Tayl. Muse. t. Jo.
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556. LEskEa, LEsSKEA4.

* Liście dwurzędowe.

1. Leskea spłaszczona, L. complanata: foliisdistichis,

orato-obiongis, apiculatis, enerviis, subcomplicatis; cap-
sułae erectae operculo rostrało.

Liście 2rzędowe, iaiowato-podługowate, na końcu zwę-
Żone, ostre, beznerwowe, ukośnie osadzone, brzeg dolny
przy nasadzie zagięty; torebki wzniesionćy pokrywka dzio-
bata. Rośnie na korze drzew i na ziemi. Hook. eć Tay.
Muse. t. 24.

2. Leskea tępoliścia, L. trichomanoides: foliis disti-

chis, obovato-oblongis, apice serratis; nervo ad medium

eranido; capsulłae oblongae, erectae, operculo rostrato.

Liście zrzędowe, przewrotno-iaiowato-podługowate, na

końcu zaokrąglone, piłkowane, nerwem do środka docho-
dzącym opatrzone; torebka wzniesiona, podługowata; po-
krywka dziobata. Rośnie na korze drzew rzadziey. Zlook,
et Tayl. Musc. t. 24,

** Liście prawie iednostronne.

3. Leskea maczugowata, L. attenuata: caułe vage ra-
moso: ramis incureis: aliis attenuatis, aliis apice in-
crassatis; foliis imbricalis, subsecundis, opacis, ovatis,

acułis, integerrimis; nervo ralido apicem attingente; cap-

sula erecta, cylindrica; operculo conico.
Łodyżki długie, gałęziste: gałęzie wiązkowate, nierówne:

dłuższe z obu końców zwężone i prawie nilkowato koń-
czące się: krótsze zgrubiałe, od suchości zagięte; liście
dachówkowate, ćme, iaiowate, ostre, całobrzegie, nieco
w iednę stronę zwrócone, nerwem grubym do końca pra-
wie dochodzącym opatrzone; torebki wzniesionćy, walco-
watćy, pokrywka ostrokręgowa. Rośnie na ziemi i na

puiach drzewa. ZHedw. Stirp. I. t. 12.

**% Liście różnostronne:- *

sA + całobrzegie, beznerwowe.

4, Leskea delikatna, Ł. subtilis: caule repente: ramis
erectiuscułis; foliis subremotis, lineari-lanceolatis, acu-
minatis, teneris; capsuląe cylindricae, erectae, opercuło
conico..

Łodyga rozesłana, gęsto zarastaiąca, 1-2calowa, i dłuż-
sza, bardzo gałęzista; gałązki nitkowate, nieco podniesione;
liście na łodydze oddaione, cienkie, równowązko lancetowate,
beznerwowe: gałęziowe gęstsze, węższe; torebki walcowa-
tćy, wzniesionćy, pokrywka ostrokręgowa. Rośnieu spodu
pni drzew młodych i naziemi Fedw. Stirp. ZF. t. 9.

4
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5. Zeskea wielokwiatowa, L. polyantha, caułe repente;
ramis erectis; foliis dense imóricąfis, erectis, łanceołatis,
acuminatis; capsulae oblongae opercuło conieco.

Łodyga rozesłana, długa, gałęzista: gałęzie bez porządku
skupione, calowe i dłuższe, na końcu nieco zagięte, wznie-
sione; liście wzniesione, gęslo dachówkowaie, lancetowate,-

kończate, u spodu wklęsłe; torebki podługowatćy pokrywka

ostrokręgowa. Rośnie na płotachiu spodu pni drzew żyią-
cych. Hłedwig. Stirp. IF. t. 2.

6. Leskea brunatnawa, ML. rufescens: caule decum—

bente; ramis erectis, elongatis; foliis confertis, strictis,
patulis, lanceolatis, acuminatis, striatis; capsula subcy-
lindrica, erectiuscula.

Łodyga wzniesiona, niedzielna, lub zrzadka pierzasto-ga-
łęzista: gałęzie długie, nieco spłaszczone; liście skupione,
wyprężono-otwarte, lancetowate, kończate, porysowane;
torebki prawie walcowatćy, wzniesionćy, pokrywka koni-
czna, ostra. Rośnie w lasach na mieyseach wilgotnawych.
Hook. et Taylł. Musc. t. 25.

ff Liście całobrzegie, nerwem opatrzone.

7. Leskea wiełotorebkowa , L. polycarpa: caule repente,
ramoso: ramis apice incureis ; fołiis ovatis, acutiusculis,

concavis, opacis; nervo apicem atlingente; capsula cylin-

drica, erecta.
Łodyga rozesłana, 2calowa i wyższa, gałęzista: gałęzie

na końcu cokolwiek zagięte i zgrubiałe; liście iaiowate, nieco
ostre, wklęsłe, ciemne; nerw do wierzchołka dochodzący;

. torebka walcowata, wzniesiona. Rośnie na drzewach. Z/fook.
et Taył. Muse. t. 24.

8. Leskea błotna, L. paludosa: caule repente, ramoso:
ramis erectis; foliis remotiusculis, patulis, ovato-lanceo-
łatis, acutis, teneris; nervo infra apicem evanido; cap-
sula cylindrica, subincurva.

Łodyga scieląca się, gałęzista: gałęzie wzniesione; liście
Tzadkawe, nieco otwarte, iaiowo-lancetowate, ostre, prawie
przezroczyste; nerw pod wierzchem niknący; torebka wal-
„eowała, zagięta Rośnie na korzeniach drzew w mieyscach
cienistych błotnych. Złedw. Stirp. IV. t. +.

9. Leskea iedwabista, L. sericea: caule repente; ramis
€rectis, subincurvisz fołiis imbricatis, erectis, lanceolatis,

cuspidatis, striatis; nervo infra apicem evanido; seta
muriculata; capsuła oblonga, ereeta. —

, Łodyga rozesłana, 2-3calowa, gałęzista: gałęzie wznie-
Slone, nieco zagięte; liście dachówkowate, wzniesione, lan-
cetowate, kończate, porysowane; nerw pod wierzchem ni-



456

knący; szczecina chropowata; torebka podługowata; wznie-
siona. Rośnie na drzewach i ziemi. /fook. eż Tayl. Musc.
ż. 26. ; ć

557. BARTRAMIA, BARTRAMIA.

. 1. Batramia okrągłoowocowa, B. pomiformis: caule
erecto, subramoso; foliis łanceolato-linearibus, acumina-

<tis, apice denticulatis, glaucesceniibus, siccitate subtortili-
bus; nervo apicem attingente.

Łodyżki wzniesione, 1-2calowe, darninką zaraslaiące,
m spodu kasztanowato-kutnerowale; liście skupione, nieco

w iednę stronę zwrócone, od suchości cokolwiek pogięte,
lancetowate, równowązkie, kończale, na końcu ząbkowa-
ne, modrawej nerw do wierzchołka dochodzący. Bośnie

na gruntach piasczystych wrzosowych w lasach i około
dróg. Hook. et Tayl. Musc. t. 23. Bryum pomiforme L.

558. Mezzia, Mzzsta. :
/

1. Meezia długoszczecinowa, M. longiseta: caze elor-

gato, subramoso; faliis, 3-6fariam patułis, lanceolatis,

acuminatis, carinatis, serrulatis; setałongissima; capsuła

cernua, subcurrata. ;
Łodyga 3-4calowa, niedzielna, lub mało gałęzista, u

spodu brunatno-kutnerowała; liście n spodu wolno, u góry

gęściey Śrzędowe, otwarte, lancetowate, koeńczale, ostro

grzbieciste, piłkowane; szczecina 4-Ścalowa; torebka wielka,

łękowało pochyła. Rośnie na błotach torfowych około Ja-

nowa. Hook. e£ Tayl Muse. t. «8. Bryum iriquelrum. L.
2. Meezia mnieysza, M. uliginosa: caule simpliciuscuło,

abbreviato; foliis erectis, lanceolatis, obłusis, łaxve reti-

cułatis, integerrimis; nervo apicem subattingente; cap-

suła obovala, incureva, cernua.

Łodyżka mała calowa, nayczęŚściey niedzielna, rzadko

gałęzista; liście wzniesione, lancetowate, tępe, obszernie

siatkowate, zupełnie całe; nerw prawie do wierzchołka do-

chodzący; torebka -przewrotno-iaiowała, łękowało-zgięta,
pochyła. Rośnie na błotach. Z/ook. et Taył. Musc. t. 38.
Bryum trichodes L..

559. DRaBIK, Czrw4CcIUM.

1. Drabik drzewkowaty, C. dendroides: caułe erecćo;

basi nudo; ramis fasciculatis, patentibus; foliis imbrica-

tis, erectis, lanceolatis, apice serratis, subplicatisz nere0

*'apicem subattingente; capsula cylindrica, erecla.

Łodygi 2-3calowe, korzeniami ścielącemi się połączone
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nu spodu niedzielne, nagie, u góry wązkowało-gałęziste; li-
Ście dachówkowate, wzniesione, nieco we dwóie złożone,
lancetowate, na końcu piłkowane; nerw prawie do wierz-
chołka dochodzący; torebka walcowała, wzniesiona. Rośnie

na łąkach torfowych wilgotnawych. Hook. eż Taył. Musc.

t. 25. Fl. dan. t.-823. f. 8. Hypnum. Lm

4. Drabik żółtawy, C. lutescens: caule repente: ramis
erectis; foliis imbricatis, patulis, owato-lłanceolatis, acu-
minatis, subintegerrimis, plicato-striatis; rervo infra a-

picem evanido; seta scabra; capsula cernua.
Łodyga rozesłana, 4-Ścalowa: gałęzie wzniesione, pra-

wie pierzasto osadzone; liście dachówkowate, otwarte, ia-
iowato-lancetowale, kończate, prawie cało-brzegie, podłu-

Żnie fałdowano-porysowane; nerw pod wierzchołkiem ni-
knący; szczecina chropawa; torebka pochyła. Rośnie na ła-
kach i w lasach. /łedw. Stirp. IV. t. 16. Hypnum. L.

560. Roxier, Hrpvvat.

* Liście dwustronne łub we dwa rzędy dachówkowate,
nerwiste.

1. Rokiet nadbrzeżny, H. ripariam: caule decumbente,

ramoso; foliis laxe bifariam patentibus, "ovato-lanceola-
tis, acutis, integerrimis; nrervo apicem subattingente;

capsulae cernuae operculo conico.

Łodyga 4 lub więcey calowa, brudno śŚwiatło-zielona,
leżąca, gałęzista; liście we 2 rzędy ułożone, otwarte, iaiowo-

"lancetowate, ostre,gcałobrzegie; nerw prawie do wierz-
chołka dochodzący; torebka podługowata, pochyła; po-

krywka koniczna. Rośnie na kamieniach nad strumykami.

Hedw. Stirp. IV. t. 3. Hook. et Taył. Muse. t. 24

- a. Rokiet leśny, H. sylvaticum: caule prostrato, sub-
ramoso; foliis distichis, lanceolatis, integerrimis, sub-

binerviis; seta laterali; capsulae cerruae opercuło brevi-

rostro.

'Łodyżki nizkie, 1-2calowe, czasem gałęziste; liście
2slronne, lancetowate, zupełnie całe,  krótko-2nerwowe,
Zółtawo-zielore: cokołoszczecinowe  lancetowalo-kończale;
szczecina ze Środka łodygi wychodząca; torebki pochyłćy
pokrywkakrótko-dziobata. Rośnie na ziemi i u spoda pni
w lasach cienistych. Schwdgr. Supp. /. P. II. t. 83.

*6: Liście iednostronne:

+ nerwiste.

3. Rokiet paprociowy, H. filicinam: caułe ascendente,
Pinnatim ramoso; foliis cordato-acuminatis, serrulatis,

A
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Jalcato-secundis, nervo apicem subattingente: perichae-
tialibus striatis; capsula cernua, curvata.

Łodygi podniesione, pierzasto-gałęziste; 2-3calowe; li-
ście sercowato-kończate, drobno piłkowane, sierzpowato-
iednostronne; nerw prawie do wierzchołka dochodzący; li-
Ście okołoszczecinowe porysowane; torebka pochyła, zgięta.
Rośnie na łąkach błotnistych. Złedw. Spe. t. 36. f. 3-10.
Hook. et Tayl. Musc. t. 26.

4. Rokiet zakrzywiony, H. aduncum: caułe erecto: ra-
mis patulis; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis , inieger—
rimis, incurvis: summis falcato-secundis, nervo evanido:
perichaetialibus apicułatis; capsuła currata, cernua.

Łodyżki wzniesione gałęziste: gałęzie otwarte, liście
iaiowato-lancetowate, kończate, całobrzegie, zakrzywione:
górne sierzpowato-iednostronne, z nerwem pod wierzchem
niknącym: kołoszczecinowe kończate; torebka krzywa, po-
chyła. Rośnie na łąkach wilgotnych i na błotach. Złedw.
Stirp. IV. t. 24. Hook. et Tayl. Muse. t. 26.

5. Rokiet haczykowaty, H. uncinatum: caułe decumben-
te, ramoso; foliis omnibus falcato-secundis, serratis, li-
neari-subulatis, astriatis, nervwo ad medium evanido: pe-
richaetiałibus subułatis; capsulła cyłindrica , cernua.

Łodyga leżąca, 2-7calowa, gałęzista, prawie pierzasta:
gałęzie zakrzywione; liście gęste: wszystkie sierzpowato-

„jednostronne, równowązko-szczecinowate, dwoma rysami u
spodu opatrzone, piłkowane, nerw wyżey środka niknący:
liście około-szczecinowe, szydłowate; torebka walcowata,
pochyła. Rośnie na błotach. Hedw. Stirp. IV. t. 25. Hook.
eż Tayl. Musc. t. 26. 3

'6. Rokiet unoszący się, H. fluitans: caułe gracili, ra-
moso, elongato; foliis remotiusculis, lineari-subułatis,.
subserrulatis, falcato-secundis, nervo apicem subattin= '-
gente; capsula cylindrica, cernua.

Łodygi piędziowe lub dłuższe, zielono-żółtawe, gałęzi-
ste, delikatne; liście rzadko osadzone, równowązko-szydło-
wate, całe lub nieco piłkowane, sierzpowato-iednostronne;
nerw prawie do wierzchołka dochodzący; torebka walco-
wała, pochyła. Rośnie w wodach czystych wzatokach. lub
na błotach torfowych. Hedwig. Stirp. IV. t. 36. Hook. et
Tayl. Musc: t. 24. AE

Tt Liście iednostronne, beznerwowe.

7. Rokiet błotny, H. palustre: caułe repente, vage ra-
'moso; foliis secundis, lłanceołatis, integerrimis, nervo
subnullo; capsula cernua, ovato-oblanga.

Łodyga rozesłana, niedzielna, lub nieforemnie gałęzista;
liście iednostronne, lancetowate, wklęsłe;”całobrzegie, ner-
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wem niewyraźnym, poiedynczym lub podwóynym u spodu

opatrzone: łodygowe sierzpowato-iednostronne; torebka po-

chyła, iaiowato-podługowata. Róśnie na błotach. Hedwig.

Śtirp. IV. t. 38. Hook. et Tayl. Musc. t. 26.

8. Rokiet brunatnawy, H. scorpioides: caule ascen-

dente; ramis superne incrassatis; foliis secundis, oblongis,

obtusiusculis, iniegerrimis; capsula curvata.

Łodyga leżąca, 4-5calowa, gałęzista: gałęzie u góry

zgrubiałe; liście brunatnawe, iednostronne, podługowate,

ostre: górne iaiowate, kończate, iednostronne, zupełnie całe,

beznerwowe, alboliteż nerwem podwóynym u spodu opa-

trzone; torebka podługowata, łękowato-zgięta. Rośnie na

roystach. Hook. et Taył. Musc. t. 23.
9. Rokiet cyprysowaty, H. cupressiforme: caule ramo-

sissimo: ramis teretiuschłis; foliis imbricatis, secundis,

łanceolatis, acuminatis, subintegerrimis ; capsula erectiu-

scuła.
Łodygi 3-4calowe, bardzo gałęziste, rozesłane: gałęzie

obłe, równo-grube; liście dachówkowate, iednostronne, lan-

cetowate, kończate, całobrzegie, beznerwowe, czasem ner-
wem niewyraźnym podwóynym u spodu opatrzone; to-

rebka mało pochyła. Rośnie w lasach suchych na kamieniach,

murach it. d. MHedwig. Stirp. IV. t. 23. Hook. et Tayl.

Musc. t. 2]. p

10. Rokiet piórkowaty, H. molluscum: caule decumben-

te, ramosissimo: ramis simpliciter curratis; foliis imbri-

catis, falcato-secundis, ovato-lanceolatis, subdenticułatis,

margine płanisz capsulae cernuae, curratae, opercuło

conico. :
Łodygi leżące, żółtawo-zielone; lub żółte, bardzo ga-

łęziste, 2całowe i dłuższe: gałęzie zagiętez liście dachów-
kowate, sierzpowato-iednostronne, iaiowo lancetowate, ząb-
kowane, po brzegach płaskie; torebki łękowatćy, pochy-
łey, pokrywka ostrokręgowa. Rośnie na łąkach i w lasach
suchych. Złedwig. Stirp. IV. t. 22. Hłook. et Taył. iMusc.

t. 27.
11. Rokiet dwa razy pierzasty, H. Crista castrensis: ra-

mis apinnato-pectinatis; foliis falcato-secundis, owvato
łanceolatis, acuminatis, serrulatis, plicato-striatis; cap-
sulae cernuae, curvatae, operculo conico.

Łodyga Scalowa, podniesiona, 2razy pierzasto-grzebie-
niasta; gałęzie na końcu zagięte, ku dołowi coraz krótsze,
we dwa rzędy gęsto ułożone; liście łodygowe otwarte, fa-
listo-kędzierzawe : gałęziowe dachówkowate, sierpowato-
iednostronne, iaiowo-lancetowate, kończate, piłkowane lub
całe, podłużnie fałdowane; torebki łękowatćy, pochyłey,
pokrywka ostrokręgowa. Rośnie w lasach na mieyscach
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imszystych. Złedwig. Musc. t. 76. f. 1-4. Hook. et Tayl.
Musc. t. 2].

*%* Liście różnostronne, nastroszone,

12. Rokiet nastroszony, H. squarrosum: caułe erectiu=
sculo, wage ramoso; joliis subcordato-lanceolatis, acu-
minatis, denticulłatis; recurvis, basi obscure 2nerviis;
capsulae ovatae, cernuae, operculo conico.

Łodyga wzniesiona, 3-4calowa, bez porządku gałęzista,
czerwonawa; liście prawie sercowato-lancetowate, kończate,
ząbkowane, odgięte, u spodu nie wyraźnie gfferwowe; to-
rebki iaiowatćy, pochyłćy, pokrywka osirokręgowa. Rośnie
w lasach i na łąkach torfowych wilgotnych. Z/ook. et Tayl,
Musc< $-06- 55552

13. HRokiet tróykątny, H. triquetrum: caule ramoso,
firmo; ramis patulis, subrecurvis; foliis triangulari-lan-
ceolatis, acuminatis, serrulałis, substriatis, enerviis; cap-

sulae ovatae, cernuae, operculo conico.
Łodyga gałęzista, mocna, 6-7calowa: gałęzie prawie

pierzasto ułożone, nieco odgięte; liście tróykątno-lancelo-
waie, kończate, nastroszone, delikatnie porysowane, u spodu

dwoma krótkiemi nerwami opatrzone, lub beznerwowe; to-
rebki iaiowatćy, pochyłey, pokrywka koniczna. Rośnie gro-
madnie w lasach szpilkowych, gdzie obszerne darniny for-
muie. Hook. et Taył.-Musc. t. 26. 5

14. Rokiet gwiazdkowałty, H. stellatam: caule rage ra
moso, foliis patenti-subsquarrosis, orvato-lanceolatis, a-
cuminatis, integerrimis, enerviis; capsulae cernuae, ob-

longae, opercuło conico.
Łodyga korzenie wypuszczaiąca, czerwonawa, słaba,

bez porządku gałęzista; liście otwarte, prawie nastroszone,
ialowale, kończate, zupełnie całe, beznerwowe; torebki
podługowato-iaiowatćy, krzywćy, pokrywka koniczna. Ro-
Śnie na błotach. Zfooż. et Tay/. Muse. t. 26. Odmiana a
łodyżkach cienszych, zielonych, liściach mocniey otwartych,
często się na kamieniach, ną łąkach mokrych postrzega,
H. pratense Brid.

3% Liście różnostronne, wzniesiono-otwarfe.

| Nerw zupełny.
jx

15. Rożbiet sercowaty, H. cordifoliam: caułe erecto; ra-
mis attenuatis; foltis laxe dispo sitis, cordato-ovatis, ob-
tusiuscułis, inte, imis; capsulae cernuae operculo co-
nica. z ; *

Łodygi 3-5calowe, mało gałęziste, wzniesione: gałązki
zwężone; liście rzadko osadzone, sercowate, tępe, wklęsłe,
zupełnie całe; nerw prawie do wierzchołka dochodzący,
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torebki podłagowatćy, pochyłey, pokrywka koniczna. Ro-

Śnie na mieyscach wilgolnych. Żłedwig. Stirp. IP. t. 57.

Hook. et Tayl. Musc. t. 26.
16. Rokiet osinowy, H populeum; caułle repente; ra-

'mis abbreriatis, erectisz foliis lanceołato-subulatis, ser-

rułajs, asłriatis; seta laevi ; capsulae cernuae opercuio

conico. y
Łodyżka rozesłana, o gałęziach krótkich, wzniesionych;

liście lancetowate, szydłowate, piłkowane, dwuryse, nieco

po brzegach odgięte; szczecina gładka, pod lupką jednakże

nieco chropawa; torebki pochyłćy pokrywka koniczna. Ro-

Śnie na kamieniach i pniach drzew. Złedw. Spec. Musc.

t. jo. f. 1-6. .

© 17. Rokiet drzewkowaty, H. alopecurum: cale erecto,

inferne nudo, superne fasciculato-ramoso; foliis sparsis,

ovatis, aculis, concapis, serrulatis; nervo valido, apicem

attingenie ; capsułae ovałaeę, cernnae, opereulo rostrało.

Łodyga u spodu rozesłana, korzeniowata. gałęzie uspodu

nagie, u góry wiązkowato rozdzielone, wydająca; liście roz-

rzucone, iaiowate; ostre, wklęsłe, drobno piłkowane; nerw_

gruby do wierzchołka dochodzący; torebki iaiowatćy pochy-
łey, pokrywka dziobała Rośnie w lasach cienistych, wil-

gotnawych. Z7ooż. et Tayl. Musc. t. 20.

+f Nerw pod wierzchem niknący; liściecałe.

18. Rakiet iodłowy, H. abielinum: caule ascenderte;
ramis pinnalis; foliis imbricatis, ovatis, acuminatis, pli-
cato-striatis, margine subrepolutis, integerrimis, papil-

łosis: perichaetialibus lineari-acuminatis, serrulalis; seta
łaevi; capsuła cylindrica, curvata, cęrnuą.

Łodygi 3-4calowe, lężące, wierzchołkami podniesione:
gałęzie pierzaste; liście dachówkowate, iaiowate, kończałe,
fałdowano-porysowane, -po brzegach zupełnie całe, nieco

odgięte, zewnątrz pęcherzykowato-kropkowane; nerw gruby,
wyżey środka dochodzi; liście okołoszczecinowe równo-
wązko-kończate, piłkowane; szczecina równa: torebki wal-
cowatćy, krzywćy, pokrywka koniczna Rośnie w lasach i
na wzgórkach suchych gliniastych Hłedw. Śtirp. IF. t. 32.
Hook. et Taył. t. 25. Z owocami rzadki i u nas niepo-
strzeżony. z

19. HRokież delikatny, H. proliferum: caułe erecto: ra-
mis decompositis, patentibus: superioribus convołntis; f0-
liis ovatis, acuminatis, papillosis: superioribus enerviis;

_seta laevi; capsula cernna, curvata; opercuło rostrato.
Łodygi leżące, żółto-zielonawe, 4-Ścalowe, lub wyż-

sze, gałęziste: gałęzie płasko-rozłożone, u spodu 5, n góry
2 razy pierzaste: górne skręcone; liście iaiowate, kończate:
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górne beznerwowe; szczecina równa; torebka pochyła,
zgięta; pokrywka dziobata. Rośnie na ziemi suchćy, o
gruncie gliniastym, w lasach. Złook. et Taył. Muse. t. 25.
Hedw. Stirp. IV. t/ 3. H. recognitum i tamariscinum
Hedwig.

20. Rokiet miękki, H. molle: caułe erecto, subramoso;
foliis imbricatis, erectis, owatis, obtusis, concavis; cap-

sulae cernuae, ovatae, opercuło conico.
Łodygi wzniesione, nieco gałęziste, 1-2calowe; liście

dachówkowate, wzniesione, iaiowate, tępe, wklęsłe, cało-

brzegie; torebki iaiowate, pochyłe; pokrywka ostrokręgo-

wa. Rośnie na mieyscach wilgotnych nad Niewiażą. /łedw.

Spec. t. jo. f. j-10. Hook. et Taył. Musc. t. 24.

21. Rokiet pospolity, H. purum: caułe erecto: ramis

pinnalis;foliis arcte imbricatis, erectiusculłis, ovałis, a-

cutiusculis, subiniegerrimis, nitidis; capsulae cernuae, o-

vatae, opercuło conico.

Łodygi wzniesione, 4-Ścalowe lub wyższe, gałęziste:

gałęzie pierzasto ułożoge; liście żółtawe, gęsto-dachówko-

wate, wzniesione, iaiowate, zaostrzone, całe lub uiewy-

raźnie piłkowane, połyskuiące się; torebka zgięta, iaio-

„wata, pochyła; pokrywka ostrokręgowa; szczecina gładka.

Rośnie na gruntach tłustych, w lasach i na łąkach. Złedw.

Spec. Musc. t. 66. f. 3-6. Hook. et Tayl. Muse. t. 24.

22. Rokiet ściełący się, H. serpens: caułe repente: ra-

mis gracilibusz foliis laxiuscule dispositis, teneris, exi-

guis, lineari-lanceolatis, acutis, nervo saepe obsołete ;

capsulae curvatae operculo conico.
Łodyżki delikatne, rozesłane, Światło-zielone, 3-4calo-

we; liście rzadko osadzone, delikatne, drobne, równowąz-

ko-lancetowate, ostre, całobrzegie; nerw prawie do końca

dochodzący, czasem niewyraźny; torebki zgiętey pokrywka

koniczna Rośnie na drzewach i ziemi, w mieyscach cie-

nistych. Hedw. Stirp. IV. t. 18. Hook. et Tayl. Muse. t. 24.

+i+ Nerw pod wierzchem niknący; liście ząbkowane
lub piłkowane.

23. Rokiet rowowy, H. salebrosum: caule decumbente,

ramoso; foliis erectiusculis, łanceolatis, acuminatis, stri-

atis, serrulatisz seta laeviz capsulae cernuae operculo

conico.
/ 'Łodygi leżące, gałęziste; liście wzniesione, lancetowate,

kończaste, porysowane, piłkowane; szczecina gładka; to-

rebki iaiowatey, pochyłćy, pokrywka ostrokręgowa. Rośnie

w lasach górzystych. HH. płumosum Hedw. Hedw. Stirp-

1. t. 15.
24. Rokiet nadbrzeżny, H. ruscifolium: caułe penduło,
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fuiiante, ramoso; foliis laxiuscule dispositis, ovato-0b-

longis, acutis, serrulatis; seta laevi; capsulae cernuae

opercuło rostrato. ł

Łodyga zwisła, w wodzie unosząca się, gałęzista, 2-3-

calowa; liście wolno-dachówkowate, iaiowo-podługowate,

ostre, drobno-piłkowane; szczecina równa; torebki pochy-

łóy pokrywka dziobata. Rośnie na drzewach i kamieniach

w wodzie zanurzonych. Hook. et Taył, Musc. t. 26. H.

riparioides. Hedw. Stirp. IV. t. 4.

25. Rokiet długogałęzisty, H. praelorgum: caule pro-

strato, rage ramoso; foliis remotiusculis, patentibus, 0-

watis, acuminatis, serrułatis; seta scaóra; capsulae ob-

longae, cernuae, opercuło rostrało.

Łodygi rozesłane, korzonki ze spodu wypuszczaiące,

nieforemnie pierzasto-gałęziste, niekiedy £ łokcia długiej

liście oddalone, otwarte, iaiowate, kończate, drobno-piłko-

wane; szczecina chropawa; torebki podługowatćy, pochyłey,

pokrywka dziobata. Rośnie na drzewie zgniłóm i kamieniach

w lasach, i na ziemi w mieyscach cienistych: po ogrodach. .

Hedw. Stirp. 1V. t. 29. Hook. et Tayl. Musc. t. 25.

26. Rokiet pogięty, H. rutabnlum: caule repente: ramis

erectis, subflexuosis; foliis patentibus, late ovatis, acu-

minatis, concavis, subserrulatis; seta scabra; capsulae

cernuae operculo brevi, conico. ś

Łodyga rozesłana, brunatna, korzonki wypuszczaiąca,

3-4calowa, gałęzista: gałęzie wzniesione, nieco pogięte, na

końcu zwężone, czasem zagięte; liście otwarie, szeroko-

iaiowate, kończate, wklęsłe, całe lub pod wierzchem nie-

wyraźnie piłkowane; szczecina chropawa; torebki pochy-

łey pokrywka krótka, ostrokręgowa. Rośnie w lasach, na

polach i w ogrodach, na ziemi, drzewach i kamieniach.

Hledw. Stirp. IV. t. 12. Hook. et Taył. Muse. t. 26.

27. Rokiet axamitny, H. velutinum: caule repente: ra-

mis ereciis;- foliis erecto-patulis, ovato-lanceolatis, acu-

minatis,  serrułatis, substriatts; seta scabra; capsulae

'cernuae opercuło conico. DE

Łodygi podniesiono-rozesłane , blado-zielone, gałęziste:

gałęzie wzniesione; liście wzniesiono-otwarte, iaiowo-lan-

cetowate, kończate, drobno-piłkowane, czasem porysowa-

ne; szczecina chropawa; torebki pochyłćy pokrywka ko-

niczna. Rośnie w mieyscach cienistych na ziemi, drze-

wach, kamieniach i murach. /fedw. Stirp. IV. t. 23. Hook.

et Tayl. Musc. t. 26.

++ii Liście beznerwowe, całobrzegie. *

28. Rokiet kończaty, H. cuspidalum: caule erecto, ra-

moso : ramis teretibus, cuspidatis; foliis inferioribus pa-

>
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tentibus: summis comvolutis, ovato-oblongis, acutis; cap=
sulae cnrvalae , cernuae, operculo cońvexo, mucronato.

Łodvga podnosząca się, 4-Scalowa, u góry pierzasto-
gałęzista: gałązki kończate; liście dolne otwarte: górne
zwinione, iaiowato-podługowate, ostre; torebki zgiętćy,
pochyłćy, pokrywka wypukła, sztyletowata. Rośnie na
mieyscach torfowych, mszystych. Hook. et Tayl. Musc.
t. 26. >

29. Rokiet lśniący się, H. splendens: caułe erecto: ra-
mis decompositis; foliis imbrięatis, erecłis, ovato-lanceo-
latis, acuminatis, apice obsołete denticułatis, flexuosis,

nitidis; capsutae cernuae opercuło rostrato. 7
Łodygi podniesione, żółlawo zielone, płasko-pierzasto-

gałęwiste; liście dachówkowate, wzniesione, iaiowo-lance-

towale, kończate, pogięte, lśniące się, na końcu niewy-
raźnie ząbkowane; torebki pochyłóy pokrywka dziobata.
Rośnie w lasach. MHedw. Spec t. 67. f. .6-9. Hook. et
Taył. Musc. t. 25. - a

- 561. PRĄTNIK; Bzrva. >

* Liście dachówkowate, przytułone lub wzniesione;
całobrzegie.

1. Prątnik białawy, B. argenteum: caułe erecło , sim-

pliciusculo; foliis arcte imbricatis, ovatis, concavis, ab-

rupte acuminatis, argenteis; capsula penduła, pyriformi.

Łodyżki wzniesione, Tcalowe, po większćy części w pia-

skn zagrzebane, niedzielne lub mało gałęziste: liście ściśle

dachówkowate, iaiowate, wklęsłe, tępo-kończaie, srebrzy-

sto-białawe; nerw zupełny, z końca liścia wychodząc, koń-

czatość formuie; szczecina „od gałęzi dłuższa, w pierwia-
stkowych łodyżkach wierzchołkowa, z przyczyny dalszych

przyrostków, bocznąysię staie; czepek prędko opadaiący;

torebka gruszkowa, zwisła; pokrywka tępo-koniczna. Ro-

Śnie na piaskach gliniastych, murach i dachach. Hook. et

Tayl. Muse. t 29-

2. Prątnik włoskowy, B. capillare: caule erectiusculo,

subramoso ; foliis confertis, erecto-patulis, oblongis, ob-

tusiusculis, mucronato-piliferis; capsula nutante, clavato-

elongata.
Łodyżki wzniesione, po części w ziemi zagrzebane, 4-

calowe i dłuższe, pod wierzcliem gałęziste: gałęzie wznie-

sione, na końcach maczugowato-zgrubiałe; liście: dolne

wolno osadzone: wyższe skupione: górne otwarte, podłu-

gowate, tępawe, o nerwie zupełnym, sztyletowato-włosiste;

torebki gruszkowato-podługowałey, zwisłóy, pokrywka wy-

pukło-koniczna, kończata. Rośnie na błotach gliniastych,
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trawą zarosłych, wlasach. Schwdgr. Supp.I. P. 11. t. jk.
Hook. et Tayl. Musc. t. 29.

3. Prątnik darnisty, B. caespiticiam: caułe erecto, sim-
pliciusculo ; foliis zmbricatis, erectis, owato-acuminatisy

cuspidatis; nervo ećxqurrente, marginie sub-revolutis; cap-
sula pyriformi, kakadkka.

Łodyżki iealowe, wzniesione, czasem mało gałęziste;
liście dacliówkowate, wzniesione, iaiowato-kończate, w koniec

włoskowaty, od nerwu wychodzącego uformowany, prze-
dłażone, po brzegach odgięte; torebka gruszkowała, zwi-
sła. Rośrie na murach , dachach starych, i na mieyscach

nagich w lasach i nałąkach. Złook. et Tdyl, Musc. t. 29.

* iście wzniesionć, ząbkowane.

4. Prątnik zwisły, B. nutans: caule abbreviatoż folits
rectis: inferioribus lanceolatis, acuminatis, apice denta-

tis: summmis linearibus; capsuła pendula , oblongo-pyriś
formi.  -

Łodyga wzniesiona, krótka, czerwońawa, u spodu naga;

diście wzniesione, 6 nerwie zupełnym: dolne lancetowate,

kończate, na końcu ząbkowane: górne równowązkie; -to-
rebka zwisła, podługowato-gruszkowata. Rośnie w lasach

cienistych, na gruntach piasczystych, wrzosowych i torfo="
"wych. fłook. eż Taył. Musc. 29. JVebera Hedw. Stirp.
1. t. ź.

5. Prętnik letni, B. ańnotińnm: caule erecłó, subra»
łńoso; foliis sparsis; erectis, lanceolatis, acuminatis, a-

pice denticułatis, teneris; axillis bulbiferis; capsula nu=
tante, pyriformi.

Łodyżki krótkie, żcaiowe, od gałązek rocznych, wznie-
sionych, delikatnych, czerwonawych, do pół' cala niekiedy
dochodzi -wysokości; liście rozrzucone, wzniesione, *lance-

towate, kończate, na końcu ząbkowane, delikatne; kąty
liści nayczęścićy pąkami opatrzone; torebka gruszkowata,
zwisła Rośnie około rowów i w lasach na mieyscach glia
niasto-wilgotnych.  Hedw. Spec. t. i

6. Prątnik gruszkowaty, B. pyriforme: caule subramóso;
foliis setaceo-subulatis, serratis, subfłexuosis, nereo lato;

capsula pendula, pyriformi. ry

Łodygi niegałęziste, blizko calowe; liście szczecinowa-
to-szydłowate, piłkowane, mianowicie snche pogiete, nerw
zupełny, szeroki; torebka zwisła, gruszkowata. Rośnie na
wzgórkach piasczystych. Złedw. Stirp. I. t. 3. Hook. et

Tayl. Musc. t. 238. : ć
59
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*** Liście wolno ułożone, otwarte, całe; nerw zupełny,
czasem wychodzący. :

7. Prątnik wartołkowały, B. turbinatum: caułe abbre-

eiato, subramoso; foliis sparsis, ovatis, acuminatlis,

margine subrerolutis, nervo im cuspidem abeunte; capsula
pyriformi, pendula. :

Łodygi +calowe i wyższe, czerwone, u góry nieco ga-
łęzisie; liście rozrzucone, iaiowale, kończale, po brzegach
nieco odgięte; nerw w koniec ostry przedłużaiący się; to-
rebka gruszkowała, zwisła, Rośnie na mieyscach piasczy-
stych, gliniastych. JMnium Hedw. Stirp. II. t. 8.

8. Prątnik kropkowany, B. punctatum: caule elongato:
fruetifero, erecto: sterilibus prostratis; foliis sparsis, ob-

ovało-subrotundis, marginatis, łaxe reticulłatis, nervo ad

apicem subevanido; capsula pendula, ovata; operculo
mucronato.

Łodygi owocorońne, wzniesione, blizko calowe, niega-

łeziste, czerwonawe: płonne nakształt meszków rozesłane;
liście rozrzucone, okrągławo-przewrolno-iaiowale, brzegiem
otoczone, przezroczyslo-kropkowane, rzadko siatkowatez
nerw pod końcem nieco niknący; torebka zwisła, iarowata;

pokrywka kończata. Rośnie na mieyscach tłustych, wil-
gotnych, w lasach. Hooż. eż Tayl. Musc. t. 30.

+ Tiście otwarie, ząbkowane lub piłkowane.

+ Nerw zupełny, czasem wychodzący.

9. Prątnik obrzeżony, B. marginatum: caułe simpliei,

erecto; foliis ovato-obłongis, mucronatis, margine colo-

ratis, serrulatis; capsuła oblonga, cernue; operculo breri-
rostro. i

Łodyga wzniesiona, niedzielna, calowa lnb wyższa; li-
ście iaiowato-podługowate, sztyletowate, z brzegiem zgru-
białym, zafarbowanym, rzadkiemi piłkowatościami opa-
trzone: dolne prawie całe; torebka podługowata, prawie
zwisła; pokrywka królkodzioba. Rośnie w lasach górzy-
stych, wilgotnawych. /7ook. et Taył. Nusc. t. 31. Mnium
serratum Schwdgr. Supp. I. P. II. t. 38.

10. Prątnik falisty, B. ligulatum: caule erecto: ramis
sterilibus, proliferis, elongatis;z foliis superne congestis,
lingulatis, obtusis, undulatis, denticulatis; capsułae ob-
longae, pendulae, operculo conico.

Łodyga owocorodna, u spodu naga, podniesiona, o li-
ściach u spodu małych, odległych, ku górze coraz wię
kszych i bardziey zbliżonych, tak, że wierzchołkowe

, gwiazdkę dosyć obszerną formuią; liście te są długie, tępe,
od nerwu wychodzącego sztyletowate, po brzegach faliste,
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zgrubiałe, drobno-ząbkowane; łodygi płonne, rozesłane,
długie, o liściach płasko-arzędowych; torebki podługowate,
zwisłe, z każdóy różyczki liczne się wznoszą; pokrywka
koniczna. Rośnie w lasach cienistych na ziemi tłusićy.
Hook. et Tayl. Musc. t. Jo. Mnium undulatum. Hedw.

11. Prąlnik kończaty, B. cuspidalum: caule erecto, sub-

ramoso; foliis obovato-oblongis, acutis, cuspidatis, apice

denticułatis, siccitate subłortilibus; capsula pendula, o-

wała; operculo obtuso. i

Łodyga wzniesiona, calowa lub dłuższa, nayczęścićy
niedzielna; liście podługowate, przewrolno-iaiowate, ostre,
kończate, o nerwie prawie zupełnym, po brzegach zgru-
białe, na końcu nieco drobuo-ząbkowane, suche nieco
pokręcone; torebki zwisłćy, iaiowalćy, pokrywka tępa. Ło-
sdyżki płonne, iedne wzniesione, drzewkowato-gałęziste,

inne długie, Ścielące się, pogięte, o liściach co do kształtu i
wielkości bardzo rozmaitych. Rośnie w lasach cienistych.
Hook. et Tayl. Musc. t. 31. Hedw. Sp. t. 45. f. 5-8.

12. Prątnik różyczkowaty, B.roseum: caułe erecło, in-
ferne nudo; foliis rosaceo-congestis, spathulato-oblongis,
aculis, undulatis, serrulatis; setis aggregatis; capsulae'

oblongae, nutantis v. pendulae, operculo conico, mu-
cronatło.

Łodyżki 1-2calowe, wzniesione, u spodu prawie nagie,
u góry liśćmi w różyczkę ułożonemi opatrzone; liście ło-
patkowato-podługowale, ostre, faliste, drobno-piłkowane;
szczeciny liczne z różyczek wychodzą; torebki podługo-
watćy, zwisłćy, pokrywka koniczna, sztyletowata. Rośnie
w lasach cienistych, mianowicie na pochyłościach dróg
głębokich. Zfook. et Tayl. Muse. t. 29.

ff Nerw niżóy wierzchołka niknący.

13. Prątnik cielisty, Br. carneum: caule simplici, ab-
breviato; foliis lanceolatis, acuminatis, apice subserru-

łatis; capsula obovata, pendula.
'Łodyżki krótkie, niedzielne, 4icalowez liście lanceto-

wate, kończale, na końcu niewyraźnie piłkowane lub całe;
torebka przewrotno-iaiowata, zwisła. Rośnie na mieyscach
gliniastych, wilgotnawych. Hedw. Stirp. I. t. 20. Hook.
et Tay. Musc. t. 29.

14. Prątnik światłozielony, B. crudum: caule erecto,
simpliciusculo; foliis paiulis, łanceołatis, acutis, serru-
łatis; capsuła cylindrica, cernua.

Łodyżki ;-1calowe, niegałęziste, u góry grubsze; liście
dolne czerwonawe, drobne, o nerwie czerwonym: górne
gęściey osadzone, Światłozielone, otwarte, lancetowate,
ostre, drobno-piłkowane; torebka walcowata, pochyła. Ro-
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Śnie na łąkach torfowych. Hedw. Stirp. I. t. 88. Hook;
"et Tayl. IMusc. t. 28. ;

15. Prątnik łękowaty, Br. hornum: caule elongato;
foliis łanceolatis, acutis, margine incrassatis, serrulatis;

capsula pendylą, ovato-obłonga; operculo coqrevo, mu-
cronato. o

Łodyga 2-5calowa, niedzielna, po wydania owocu ga-
łęzista; liście lancetowate, ostre, po brzegach zgrubiałe,
drobno-piłkowane; szczecina u góry łękowato-zgięla; to-
rebka iaiowato-podłagowata, zwisła; pokrywka wypukła,
sztyletowata. Rośnie na łąkach błotnych. Zfook. et Tayl,

„Musc. t. 26. ć

562. MeERzYK, Muiusme.

1. Merzyk błotny, M. palustre: caułe elongato, apice

ramoso; foliis imbricatis, patulis, lanceolatis, acutiuscu-.

lis, integerrimis; ramis sierilibus apice discoideis, capi=

tuliferis; capsula oblonga, subcernua. 3 zi

Łodyżki wzniesione, 2-3calowe, u góry dwoisto- lub
nieforemnie gałęziste, wierzchołki gałązek żółtawe; liście
dachówkowate, otwarte, lancetowate, rynienkowate, ostre,

J całobrzegie lub niewyraźnie piłkowape; gałązki płonne na

końcu gwiazdkowate, z których często szypułki z główkami

„ziarnkowatemi wychodzą; torebka podługowata, nieco po=

chyła. Rośnie na błotach. Hook. eż Taył. Musc. t. 28.

2. Merzyk wązkoliści, M. androgynum: caule subra-
moso; foliis erecto-patulis, lanceolatis, acutis, apice ser-

ratisz ramis sterilibys, capituliferis; capsułą cylindrica,

szcberecta. y

Łodyga wzniesioną, krótka, po przekwitnieniu gałęzi-
sta; liście wzniesiono-otwarte, lancetowate, ostre, na końcu

piłkowane; gałązki płonne na wierzchu nagiemi się slaią,
3 główki ziarniste noszą na sobie; torębka walcowata, pra-
wie wzniesiona. Rośnie na ziemi i na drzewach gniłych
w lasach. Złook. et Taył. Musc. t. 28. ,

563. SKRĘTEK FUNARIA.

1. Skrętek higrometryczny, F. hygrometrica: caule sim-
plici, brevissimo; foliis ovato-oblongis, mucronatis, con-
cavis, pellucidis, łaxe reticułatis, integerrimis; nervo ex-

currente; seta flexuosa, ineurpa.
Łodygi krótkie, 4- lub calowe, nayczęściey w ziemi

zagrzebane, tak, ze roślina bezłodyżkową bydź się zdaie;
liście dolne rozrzucone: górne wklęsłe, iaiowato-podługo-
wate, sztyletowałe, przezroczyste, siatkowate, zupełnie

całe, o nerwie zupełnym, razem skupione, iakby cebulkę
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formnią; szypułka skręcona, zwilżona łatwo się odkręca,
pogięta, zakrzywiona; torebka gruszkowata, wzniesiona,

pwuiey łękowato-pochyła; pokrywka płasko-wypukła. Ro-

Śnie wszędzie na mieyscach cienistych, gliniastych, wilgo-

tnych. Zf/ook. et Taył. Musc. t. 10. Mnyum hygrometri-

cum L. | Ai

564. Bzziisr, ByuxBAUuIA.

1. Bezlist zwyczayny, B. aphylla. Szczecina źcalowa

lub wyższa, ciemno-czerwona, chropawa, u spodu w po-

„ chewce mięsistóy zamknięta, włoskami delikatnemi -oloczo-

na, u góry w kształt podsady zgrubiała, torebkę ukośną,

iakby połowiczną na sobie nosi; pokrywka koniczna. Ro-

Śnie na mieyscach wrzosowych, nagich. JHook. et Taył,
JMusc. t. 22. Fl. dan. t. 44.

2.McHv WĄTROBOWE

565. MeszEk, JUNGERMANNIA:

L ŁopyżkowaTE.

*Przysadkami liściowemi (stipulae, amphigastria) opatrzone;
liści brzeg zagięty uszką tworzy. s.

T Uszka sklepiste lub maczugowate; przysadki 2wrębne,

1. Meszek rozszerzony, J. dilatata: surculis repentibus,
pinnatis; foliis confertis, alternis, orbicułatis, integerri-
mis; aurichlis, fornicąto-hemisphaericis, basi truncatis;

stipulis remotiuscułlis, bęfidis.
Łodyżki zielono-ciemnopurpurowe, rozesłane, pierza-

ste; liście płasko wedwa rzędy rozłożone, gęsto osadzone,
naprzemianległe, okrągłe, całobrzegie; uszka sklepisto-pół-
kuliste, u spodu ucięte; przysadki odległe, klinowato na

dół zwężone, u góry wycięte.- Rośnie na korze drzew i
PST REJ „ doktórych płasko przylega. Murt. FL erl. t.

2. Meszek połyskuiący się, J. Tamarisci: surculis re-
pentibus, pinnatis; foliis imbricatis, fuscis, orbicułatis,

acutis, apice reflexis, integerrimis; dauriculis oboratis, -
basi emarginatis; stipulis oratis, afidis: całycinis ser-
ratis. . kd 6

Łodyżki obszernie po korze drzew Ścielące się, pierza-
sle, brudno-ciemnopurpurowe, połyskuiące się, końce zie-
lonawe; liście dachówkowate, wypukłe, okrągławe, ostre,
koniec pod spód zagięty; uszka przewrotno-iaiowate, u
spodu wycięte; przysadki iaiowate, 2wrębne, przy kieli-
chach piłkowane.
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tt Uszka płaskie; przysadki niedzielne.

3. Meszek szerokoliści, J. platyphylla: szrcułis ramo-
sis; foliis imbricatis, distichis, subrotundis, integerrintis ;
auriculis stipulisque subquadrato-oblongis, obtusis.

Łodyżki delikalne, gałęziste; liście płasko-dwurzędowe,
dachówkowate, okrągławe lub nieco podługowate, tępe,
zupełnie całe; uszka i przysadki czworoboczno-podługo-
wate. Rośnie na drzewach i ziemi. Mart. Fl. erl. t. 8. f. +.

4. Meszek wygładzony, J. laevigala: surculis ramosis-
simis; foliis imbricatis, distichis, ovato-subrotundis, sti-
pulisque auriculis lanceołatis latioribus, initegerrimis, mar
ginalis.

Łodyżki brudno-zielone, pierzaste; liście płasko-dwn-
rzędowe, iaiowato-okrągławe, równie iak przysadki od u-
szek lancetowatych szersze, zupełnie całe, brzegiem zgru-
białym opatrzone. Rośnie na drzewach.

,** Bezuszkowe; przysadki dwuklapowe, dwuwrębne lub
. dwudzielne.

5. Meszek wieloowocowy, J. polyanthos: surculis pro-
stralis, radicułosis; foliis integerrimis, distichis, hori-
zontalibus, orato-orbiculatis, obiusissimis, adnatlis; sti-

pulis acutis, afidis (demum evenidis).
Łodyzki rozesłane, korzonki liczne wypuszczające; li-

ście całobrzegie, poziomo-2rzędowe, iaiowato-okrągławe,
zupełnie tępe, przyrosłe; przysadki ostre, awrębne, poźniey
niknące. Rośnie pomiędzy mchami i na drzewach gniłych.
Mart. FI. erl. t. 6. f.. 56:

6. Meszek paprociowaty, J. Trichomanis: surcułis ra- ,
mosts, prostralis, radiculosis; foliis integerrimis, disti-
chis, horizontalibus, subrotundo-ovatis, adnatis, sube-

, marginatis; stipułis 2lobis; całycibus subterraneis, car-
nosis, hirsutis. =3Ę

Łodyżki gałęziste, rozesłane, korzonki wypuszczaiące;
Hiście całobrzegie, poziomo-2rzędowe, iaiowate, przyrosłe,
całe lub nieco wycięte; przysadki okrągławe, 2klapowez
kielichy podziemne, mięsiste, kosmate. Rośnie na ziemi
w lasach wilgotnych. Mart. FI. erl. t. 3. f. 3.

7. Meszek poszarpany, J. barbata: surcułis erectiuscu—
lis, subramosis; foliis, subimbricatis, semiverticalibus,

oblique amplexicaulibus, subquadratis, 3-4fidis; stipulis
apartilis, laciniato-dentatis.

Łodyżki nieco gałęziste, cokolwiek wzniesione; liście
prawie dachówkowate, nieco pionowe, ukośnie łodygę o-

beymuiące, prawie kwadratowe, 3-4dzielne; przysadki 2-
dzielne, poszarpano-ząbkowane. Rośnie w mieyscach cie-
nistych.
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RSER Bezuszkowe; przysadki 3 wielowrębne.

8. Meszek dwuzęby, J. bidentata: surculis repentibus,
ramosis; foliis distichis, horizontałibus, late ovałis, ad-

natis, acute bifidisz stipulis sub-3fedis laciniatisque.
Łodyżki rozesłane, gałęziste; liście poziomo-2rzędowe,

szeroko-iaiowale, przyrosłe, ostro-2wrębne; przysadki 2-
zębe, nacięte. Rośnie w lasach suchszych. Mart. Fl. ert.
t. 3. f. 13. a. b.

g. Meszek różnoliści, J. heterophylla: surculis repen-
tibus, radiculosis; foliis distichis, horizontalibus, ovatis,

adnatis: inferioribus 2dentalis: superioribus emarginalis
rotundatisque; stipulis sub-Afidis, acuminalis.

Łodyżki rozesłane, korzonki wypnszczaiące, 4-6 cali
długie; liście poziomo-2rzędowe, iaiowate. przyrosłe: dolne

2zębe: górne wycięte lub zaokrąglone; przysadki 4wrębne,

* kończate; podziałki Środkowe dłuższe. Rośnie w lasach po-
między mchami i na drzewach guiiących. Mart. Fl. erl.
IOWARZE

10. Meszek trzyklapowy, J. trilobata: surculis repenti-
bus, subramosis, radicułosis; foliis distichis, horizonta-
libus, obłongo-subquadratis, apice obtuse Śdentatis; sti-
pulis quadratis, 2-4fidis.

Łodyżki rozesłane, nieco gałęziste, korzonki wydaiące;
liście poziomo-2rzędowe, podługowate, prawie kwadrato-
we, na końcu 3-4zębe; przysadki śkątne, 2-4dzielne. Ro-
Śnie na pniach drzew gniiących, mchem porosłych. Mart.
Bl. erl. t. 3. f. 14»

11. Meszek rozesłany, J. reptans: szrculis repentibus,
pinnatis; foliis remotiusculis, horizontalibus, stipulisque
subquadratis, 3-4fidis.

Łodyżki rozesłane, pierzaste; liście poziomo-rozłożone,
odległe, płaskie, 3-4wrębne; przysadki podobnie iak liście
kwadratowe, 3-4wrębne. Rośnie w lasach na pniach gni-
iących. Mart. Fl. erl. t. 3. f. 15. >

12. Meszek rząsowaty, J. ciliaris: szrculis procumben-

tibus, pinnatis; foliis bifariam imbricatis, convexis, in-

aequaliier bilobis, stipulisque subquadratis, lobulatis, longe
czliatis.

Łodyżki leżące, pierzaste; liście we dwa rzędy dachów-
kowate, wypukłe, nierówno 2klapowe, podobnie iak przy-
sadki klapowate, długiemi rząsami osadzone. Rośnie w bo-
rach na ziemi i na pniach guiiących. Mart. Fi. erl. t. 4.
J* +9.

13. Meszek kutnerowaty, J. Tomentella: surculis erecti-
usculis, 2pinnatis; foliis afariis, spartito-multifidis: la-

j
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ciniis capillaribus, articulatis ; stipulis subquadratis, lada
ciniatis.

Łodyżki rozesłane lub nieco podniesione, dwa razy pie
rzasie; liście we dwa rzędy ułożone, 4dzielne: podziałki
pierzasto-wielodzielne; przysadki podobneż; kielich kosmaty.
Rośnie w lasach cienistych, wilgotnych i na błotach. Mart.
Fl. erl. t. A. f. 20.

*iekk Boz przysadek, uszkamiż zagięcia liści
pochodzącemi opatrzone.

„14. Meszek spłaszczony, J. complanata: szrculis repeńa
„tibus, ramosissimis; foliis sfariam imbricatis, horizónta-
łibus, orbicułatis, iniegerrimis; auriculis appressis, ovatis.

Łodyżki rozesłane, bardzo gałęziste, o gałęziach. krót-
„kich; liście zrzędowo-dachówkowate, okrągławe, całobrze=
gie, poziomo rozłożone, podspodem uszkami, do połowy
długości liścia dochodzącemi, opatrzone. Rośnie na korze
drzew. Mart. FI. erl. t. 4. f. 23. Fl. dam. t. 4062.

38 Bez uszek i przysadek.

4 Liście dwuzębe, o zębach ostrych.

15. Meszeł dwurogizałbienspidata: strculis repentibus,
Jfiliformibus, basi fructiferis; foliis remotiusculis, aliernis;
subquadralis, adnatis, afidis: dentibus acutis, patulis.

Łodyżki rozesłane, nitkowate, u spodu owocorodne;
liście na przemianległe, odległe, prawie kwadratowe, przy-

* rosłe, dwuwręme, o zębach otwartych, ostrych. Rośnie
wlasach na drzewach gniiących. Mart. FI. erl. t. 5. fr 39:

16. Meszek pleśniowaty, J. byssącea: surculis repenti=
bus,filiformibus, apice Jruetiferis; foliis exiguis, remo=
tiusculis, subquadratis, concaviusculis" deniibus acutis;
ereciis. ; z ź

Łodyżki włokniste, rozesłane, na końcach owocorodneż
liście drobne, odległe, prawie kwadratowe, wklęsłe: zęby
proste, ostre. Rośnie w mieyscach cienistych na drzewach,
i na błotach pomiędzy mchami. Mart. Pl. erl. t. 5. f. 41.

17. Meszek wycięty, J. excisa:  surculis simiplicibus,
 prostratis, radicułosis, apice fructiferis; foliis distichis,sro 8; ap ;
| ontiguis, subquadralis, adnatis, 2ftdis: dentibus acutiu=

śculis: sinu obłuso.
Łodyżki krótkie, niedzielne, rozesłane, korzonki wy-

puszczaiące, na końcu owocorodne; liście 2rzędowe, gęste,
prawie kwadratowe, przyrosłe, 2dzielie: zęby ostre: wy—
cięcie tępe. Rośnie na mieyscach nagich w lasach. Mart.
Pr.erl, t:-3. f. ńs.

18. Meszek widłowaty, J. connivens; surculis subra-
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mosis, prostratis, radiculosis: ramulis peculiaribus cen-
tralibus, fructiferis; foliis alternis, sub-contiguis, subro-
tundis, basi decurrentibus, 2fidis: dentibus acutis, incur=

»is, conniventibus; perichaetialibus tenerrimis, 3-5fidis.
Łodyżki rozesłane, nieco gałęziste, korzonki wypusz-

czaiące: szczególne ze środka wychodzące, owocorodne;
liście naprzemianległe, prawie stykaiące się; zaokrąglone,
wklęsłe, głęboko awrębne: podziałki ostre, proste lub do
Środka zgięte; liście blisko owocu delikatne, 3-5wrębne.
Rośnie na błotach. Mart. Fl. erl. t. 5. f. 44,

19. Meszek krzywoliści, ). curvifolia: surculis prostra-
tis, subramosis, radiculosis: ramulis centralibus ab-
brevialis , fruetiferis; foliis subcontiguis, erectiusculis,

basi orbicułaribus, concavis, afidis: dentibus elongatis,
subułatis , incurvis.

Łodyżki rozesłane, nieco gałęziste, ze spodu korzonki
wydaiące: gałązki Środkowe owocorodne, krótkie; liście
prawie stykaiące, podniesione, u spodu wklęsłe, okrągławe,
2wrębne: zęby szydłowate, długie, do środka zagięte. Ro-
Śnie na drzewach gniiących w lasach cienistych. Mart. Fl.
erł, £. 6. f. 46,

z dt Liście tępo dwuzębe.

20. Mfeszek zagięty, J. ventricosa: surculis prostratis,
subramosis; foliis patentibus, subquadratis, margine
znferiori involutis, subdecurrentibus, obtuse adentatis, e-
marginatis.

Łodyżki rozesłane, gałęziste; liście otwarte, prawie
kwadratowe, brzeg dolny przy nasadzie zagięty, nieco zbie-
gaiący, na końcu wycięte: zęby tępe. Rośnie naziemi i
pniach gniiących. Mart. Fl. erł. t. 5, J 36.

Ttf Liście 3-5wrębne.

21. Meszek szczecinowaty, ). setacea: surculis repenti-
bus, ramosis; foliis confertis, teneris, 2-Jpartitis, tere-
tiusculis, articułalis, subincurvis; całycibus tubułosis,
grandibus.

Łodyżki rozesłane, gałęziste; liście skupione, delikatne,
2-5dzielne: padziałki obławe, członkowate, nieco zagięte;
kielichy rarkowate, wielkie. Rośnie na mieyscach wilgotnych,
pomiędzy mchami. Mart. Fl. erł. t. 4. f. 22.

22. Meszek włosowaty, J. trichophylla: surcułis repen-
tibus, ramosis; foliis fascicułatis, 3-4partitis, teneris,
subułatis, articułatis, reclis. z

Podobny do poprzedzaiącego. Liście 3-4dzielne, o po-
działkach delikatnych, szydłowatych , Pea, pro-
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stych. Rośnie na drzęwach gniiących w mieyscach wilgo-

tnych. Mart. Ft. erl. t. ks fo 34,

23. Meszek nacięty, J. incisa: surculis prostratis, radi-

cułosis, simpłiciusculis; foliis amplexicaulibus, subqua-

dratis, undulatis, subtrifidis, denticulatis.

Łodyga prawie niedzielna, krótka, leżąca, żółto-czer-

wonawa; liście gęsto dachówkowate, łodygę obeymuiące,

prawie kwadratowe, nieco faliste, nierówno Śdzielne, ząb-

kowane. Rośnie na ziemi czarnćy w borach wilgotnych.

Mart. Fl. erl. t. 6. f. 49.

Tłttf Zeście niedzielne.

24, Meszek zanogcicowaty, J. asplenioides: szreułis e-

rectiusculis, ramosis; foliis alternis, sfariam patulis, ad-

natis, oboratis, subconvexis, dentato-ciliatis (subinteger-

rimis); całyce terminali, oblongo.
Łodygi wzniesione, gałęziste; liście poziomo rozłożone,

z góry wypukłe, przewrotno-iaiowate, ząbkowano-rząsowate

(czasem prawie całobrzegie); kielich wierzchołkowy, podłu-

gowaty. Rośnie w lasach na ziemi. FZ. dan. t. 1064. Mart.

FL. erl. t. 6. f. 51.

25. Meszek rószczkowaty, J. viticulosa: surculis ramo-

sis, procumbentibus; foliis subhorizontalibus, planis, sub-

orbicularibus, sessilibus, subdecurrentibus.

Łodyżki długie, 1-5calowe, pomiędzy mchem rozcho-

dzące się, gałęziste, blade; liście prawie poziome, płaskie,

okrągławe, całobrzegie, ukośnie osadzone i nieco zbiegalące.

Rośnie na mieyscach wilgotnych pomiędzy mchemi trawą.

Mart. Fl. erl. t. 6: fig. 2.

+ 26. Meszek drabinkowaty, |]. scalaris: caułe repente,

adscendente +. suberecto, ramoso; foliis semiverticalibus,

concaris, orbieulatis, oblique semiamplexicaulibus.

Łodyżki rozesłane lub na końcach wzniesione, blade

łub czerwonawe, gałęziste; liście ukośno pionowe, wklę-

słe, okrągłe, nkośnie łodygę obeymuiące: górne mianowicie

dachówkowato-ułożone, kształt schodek przedstawuią. Ro-

Śnie na kamieniachi drzewach. Mart. Fl. t. 6. f- 6.

27. Meszek Szradera, J. Schraderi: surcułis repentibus,

prostratis; foliis imbricatis, distichis, subrotundis, inie-

gerrimis, subdecurrentibus; całyce terminali.

Łodyżki rozesłane; liście dachówkowato-2rzędowe, pra-

wie okrągłe, zupełuie całe, nieco zbiegaiące; kielich wierz-

chołkowy. Rośnie na mieyscach wilgotnych mszystych.

Mart. Fl. erl. t. 6. f. 52.

28. Meszek lancetowaty, J. lanceolata: surcułis repen-

tibus, prostratis; foliis distichis, horizontalibus, oblongo-

lanceolntis, obłusis, oblique semiamplexicaulibus.
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Łodyżki gałęziste, rozesłane; liście 2rzędowe, poziomo

ułożone, podługowato-lancetowate lub lancetowate, tępe,

ukośnie połowicznie łodygę obeymuiące. Rośnie na błotach

pomiędzy mchami. Mart. PU. erł. t. 6. f. 5%

HM. Lisrow1iowATE (frondescentes).

29. Meszek wielodzielny, |. multifida: fronde decum-

bente, bipinnatifida, lineari, carnosa, compressa, enervia;

calycibus brevissimis, fimbrialis; calypira oblongo-cylin-

drica, tubercułata; seta elongata.

Listowie leżące, 2razy pierzasto-dzielne, o podziałkach

równowązkich, mięsistych, beznerwowych; kielichy fręzlo-

wate, bardzo krótkie; czepek podługowato-walcowaty, bro-

dawkowaty; szczecina długa. Rośnie na drzewie gniiącćm

w mieyscach cienistych; lecz z owocami dotąd u nas niepo-

strzeżony.

30. Meszek naliściowy, J. epiphylla: fronde procum-

bente, obovato-oblonga, subdivisa, obsolete costata, sub=

łobato-sinuata; całyce infra apicem prodeunte; calyptra

exserta.
Listowie leżące, przewrotno-iaiowate lnb podługowate,

klapowate, niewyraźnie nerwiste; kielich niżćy wierzchołka
wychodzący; czepek wystawny. Rośnie na mieyscach cie-
nistych, pomiędzy mchami. F/. dan. t. 359.

31. Meszek widłowaty, J. furcata: fronde prostrata, li-

neari, obtusa, dichotoma, membranacea, supra laevi, sub-

tus radiculosa; całyce e parte costae inferiore 2lobo; caly-

ptra obovata, hispida,
Listowie rozesłane, równowązkie, gałęziste, nerwiste”

końce gałęzi widełkowate, z góry gładkie, pod spodem ko-
rzonkami opatrzone; kielichy z pod spodu rozdwoionych

gałązek wychodzą; czepek przewrotno-iaiowaty, włosami -

naieżory. Rośnie pomiędzy mchami, na mieyscachglinia-
stych. /Mich. Nov. gen. t. 4. f. 4.

566. LEŻENIA, ŁEJEUNIA.

1. Leżenia cząbrowata,L. serpyllifolia: surcuło repente,

ramoso: ramis patentibus, fłexuosis; foliis distiche im-

bricatis, patentibus, oblongis, obiusis, basi alobis, com-

plicatis: lobo minori, appresso; stipułis ovatis, 3 dis; ca-

łycibus terminałibus, obocatis, 5gonis.
Łodyżki rozesłane, gałęziste: gałęzie otwarte, pogięte;

liście arzędowo-dachówkowate, otwarte, podługowate, t>pe,

u spodu 2klapowe: klapa dolna mała, iakby brzeg liścia od

spodu zagięty przedstawnie; przysadki iaiowate, 2wrębne;
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kielichy wierzchołkowe, 5ścienne. Rośnie u spodu drzewŻyiących. Z owocami nie widziałem. Mart. Flor. erl. t.3.f. 9.

567. PoRosrNica, MARCnaANTrA.
1. Porostnica pospolita, M. polymorpha: recepzaculis:fruetiferis radiatis: gemmiferis pełtatis , słipitatis etcalyciformibus, denticułatis.
Listowie zielne, szeroko rozesłane, na wiele części po-długowatych rozdzielone, nayczęściey brunatno-nerwiste,ze spodu wiele korzonków Wwypuszczające; na tóćm listowiuzaraz na wiosnę, dwoiakiego gatunku okazuią się szypułki:iedne osadnikiem gwiazdkowatym o 10 promieniach opa-trzone, i pod temi promieniami torebki szypułkowate, kie-

liszkiem błonkowatym u spodu otoczone, w doźrzałości4 zębami otwieraiące się, są osadzone; drugie szypułki
krótsze, organem tarczkowatym opatrzone, w prożnościachktórego, na powierzchni górnćy, ziarenka podługowate ra-zem z płynem są zawarte; organ ten za częŚci płciowe sam-cze był uważany. Oprócz tych części, pod koniec lata, o-kazuią się na powierzchni listowia kubki ziarnami soczew-kowatemi napełnione, a które ziarna do bulwek mogą bydźporównane. Rośnie na mieyscach cienistych w ogrodach ilasach, i te nayczęściey po brzegach łuskami suchawemi sąopatrzone (77. dan. t. 1427.15 w indywiduach zaś na miey-scach wodnistych rosnących brzegi są nagie, a nerwy bar-dziey brunatne. Mich. -Nov. gen. t. r. fo 4.

2. Porostnica półkulista, M. hemisphaerica: recepta-
culis: fructiferis convexis,4-5lobis, stipite apice setigero:
gemumiferisplanis, pełtatis, stipitatis.

Listowie małe, podłaugowate, 2dzielne, z góry zielone,
po brzegach pod spodem brunatnawo-włosiste; osadnik owo-
cowy szypułkowaty, półkulisty: szypułka pod wierzchem
szczecinami osadzona; osadnik pąkowy szypułkowaty, pła-
ski, tarczowaty. Rośnię w okolicach Kowna na ziemi w ro-wach cienistych. | =

3. Porostnicą koniczna, M. conica: receptaculis: fru-
ctiferis ovato-conicis, angulatis, basi subdentątis: gem-
miferis sessilibus, płanis, tuberculosis. ć

Listowie szeroko rozesłane, równowązko-podzielone,siatkowate, oka siatek brodawką białawą, kl.powato otwie-
raiącą się, opatrzone; osadnik nasion szypułkowaty, iaio—
wało-koniczny, kątowaty, o 5-6zębach; osadniki zaś pąków
(części płciowe samcze niektórych) bezszypułkowe, wkszał-
cie brodawek płaskich się przedsiawuią. Rośnie na mieyscach
cienistych wilgotnych nad strumykami— Wiosną wcześniez owocami się postrzega. 77. dań. t. 274,



 

477

568. GLEWIK, „4VTHOCEROS.

1. Glewik kropkowany, A. punctatus: fronde crispa,

sinuato-laciniata.

Listowie zielono-żółtawe, tcalowe, do ziemi przyległe,

na brzegu nacięto-buchtowane, kędzierzawe, brodawkami

pomarańczowemi opatrzone; owoce szydłowate. Rośnie na

polach torfowych. Z owocami nie widziałem. Flor. dan.

t. 396.

569. Rykcia, Rrocra,

1. Rykcia dziurkowata, R. crystallina: fronde orbicu—

lari, crenato-lobata, ceavernosa; capsułis immersis.

Listowie do ziemi przyległe, okrągło-rozłożone, karbo-

wano-klapowate, zielono-żółtawe, komórkowate; torebki

zanurzone. Rośnie na mieyscach mulistych.

a. Rykcia modra, R. glauca: fronde dichotoma, glauca,

obtusa, sułcata , integerrima.

Listowie różyczkę formuiące, modrawe, dwoisto-dzie|l-

ne: podziałki na końcach rozszerzone, tępe, brózdowane,

całobrzegie. Rośnie na polach wilgotnych. Ć

PODDZIAŁ III.

LriszaYCE, LICHENES.

1. OKRYTOZIARNOWE, ANGIOSPORI.

Ziarna w puszkach (asci sporophori) zawarte.

a. UkRyroowocowE, /MYELOCARPI.

Jądro owocowe w próżności plechy (thallus) lub pleszki

(apothecium sporocarpium) zawarte; puśzki prawie

rozpływaiące się.

570 JWnętrznik, Endocarpon. Pleszki prawie kuliste,

w plesze zawarte, otworkiem tylko małym na powierzclini

oznaczone; puszki przezroczyste.

571. Otwornik. Porophora- Brodawkizplechy uformo-

wane, otworkami opatrzone, iądra liczne galaretowate, ra-

zem z ziarnami przezroczysteimi, zawierające.

572. Brodawnica, Verrucaria. Pleszki prawie kaliste,

lub półkuliste; purchatka (sporangium) właściwa węglista,

u spodu w plesze zawarta, na wierzchu brodawką, albo

też otwczkiem opatrzona; ziarna w iądrze galaretowato-

przezroczystćm.
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b. OrwaRToowocowE, Z/YMENOCARPI.

Osadnik ziaren (lamina proligera) otwarty, na plesze
osadzony; puszki trwałe.

* Osadnik ziaren podługowaty.

573. Literak, Graphis. Pleszki podługowate, poiedyn-
cze lub złożone; osadnik ziaren brzegami wydatnemi , ró-
wnoległemi pleszki uięty; ziarna z osadnika wklęsłego lub
rówkowatego wynurzaiące się.

574. Stryszek, Platygramme. Pleszki podługowate, po-
iedyncze lub promienisto-skupione, osadnik brzegiem pleszki
nie uięty (wolny); ziarna z osadnika wynurzaiące się.

*%* Osadnik ziaren okrągły.

575. Krężnik, Lecidea. Pleszki krążkowate lnb pół-
kuliste; osadnik ziaren rogowy, na substancyi właściwćy
osadzony i nią prawie otoczony.

' 576. Czasznik, Patellaria. Pleszki krążkowato-wypu-
kłe lub półkuliste; osadnik ziaren prawie rogowy, zafar-
bowany, wolny, albo bez brzegu albo brzegiem koloru ple-
chy otoczony.

577. Chrobotek, Cladonia. Pleszki główkowate, o pa-

łeczkach czyli szypułkach (podetia) wewnątrz próżnych,
gałęzistych lub niedzielnych; osadnik ziaren nieco mięsi-
sty, prędko nabrzmiewaiący, o kraiu odgiętym.

578. UChróścik, Stereocaulon. Pleszki półkuliste, na
pałeczkach wewnątrz pełnych, krzewinkowatych, osadzone;
osadnik ziaren mięsisto-rogowy, na substancyi plechy ń-
mieszczony, brzegiem nie otoczony >

579. Tarczownik, Parmelia Pleszki miseczkowate, tar-
czowate lub krążkowate; osadnik ziaren od substancyi ko-
rowćy plechy pokryty, i na nićy osadzony.

580. Granicznik, Stictą. Pleszki krążkowate, nadbrze-
żne; osadnik ziaren prawie rogowy, na substancyi z plechy
osądzony; dołki na dolnćy powierzchni plechy.

581. Pawężnica, Peltigera. Pleszki okrągłe, szerokie,
płaskie, bez brzegu wydatnego; osadnik ziaren wolny, do
plechy przyrosły, powłoką delikatną, prędko schodzącą,

pokryty.

2NAGOZIARNOWE, QGYruNOSPORI.

Ziarna nagie, na osadniku skupione.

582. ....... Coniocybe. Pleszki piłeczkowate; osa-
dnik ziaren kosmkowato-pyłkowaty, z wierzchołka znikli-
wego purchatki właściwćy, trzonkowatóy, w kszjwlcie głó-
wki przez nabrzmienie, wynurzaiący się.
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583. Pałecznik, Calycium. Pleszki płasko-kieliszko=

wate; osadnik ziaren pyłkowaty, od purchatki trzonkowa-

tóćy lub beztrzonkowćy, na wierzchu płaskićy, z brzegiem

podniesionym, oddzielaiący się.

570. WNĘTRZNIK, EUDOCARPOŃ.

1. ZVnętrznik czerwonawy, E. miniatum: źkałło subro=

tundo, peltato, subcartilagineo, repando, sublobato, mar-

gine flexuoso, supra cinerascente ». virescente, subtus

fulvido.
Plecha wklęsła, calowa i szersza, iednym punktem do

kamienia, na którym rośnie, przymocowana; sucha skór-

kowata, wilgotna prawie chrząstkowata, obłąćzysto- pra-

wie klapowata, z brzegiem pogiętym, z góry popielata,

pod spodem ruda: na mieyscach snchych prawie czarnaz

otworki brunatne. Rośnie na kamieniach, w mieyscach

torfowych koło Szwekszń. Fl. dan. t. 533 49

2. JWnętrznik drobny, E. pusillam: źkalło depresso,

subrotundo, angulato, lobułato, virescente, olivaceo v.

fusco, subtus fibrilloso, nigro; ostiolis prominulis.

Plecha 1-2 liniie szerokości, do ziemi przyległa, okrą-

gława, kątowala, klapowata, ciemno-zielona lub oliwko-

wa, pod spodem czarna, włóknista; otworki czarne, na

powierzchni wydatne. Rośnie na mieyscachgliniasto-pia-

sczystych. Złedw. St. ZI. t. 20.

571. OTWORNIK, POROPHORA.

1. Otwornik przedziurawiony, P. pertusa: thallo cru-

słaceo, laevigato, albido-gryseo-glaucescenie; werrucis a-

pice perłusis, intus carneis. *

Plecha skorupiasta, prawie chrząstkowata, gładka, bia-

ławo-szaro-modrawa; brodawki na wierzchu przedziura-

wione, wewnątrz cieliste. Rośnie na korze drzew gładkiey.

Fl. dan. t. J66. Gatunki z rodzaiu od Achariusa Variola-

ria zwanego: communis i amara, całe z grudków proszko-

watych, sypkich, białych, złożone: są wypadkiem zbyt

wczesnego niknienia powłoki płeszek zewnętrznćy, i roz-

sypywania się ziaren na powierzchni.

572. BRODAWNICA, JERRUCARIA.
ś

"1. Brodawnica murowa, V. muralis: crusta alba; ver-

rucis nudis, immersis, subglabosis, atris, papilłalis, intus

nigrescentibus. :

Skorupa biała, cokolwiek popękana lub równa; bro-.

dawki nagie, do skorupy zanurzone, drobne, w kształcie
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kropek na powierzchni skorupy okażniące się, prawie ku-
liste, z wyniosłością na wierzchu, ciemno-czarne, wewnątrz
czarniawe. Na murach tynkowych, starych, dosyć częsta.

»

' 2. Brodawnica oskórkowa, V. epidermidis: crusta te-
nuissima, sublactea; verrucis oblongatis, ostioło eminen-
tibus.

Skorupa bardzo cienka, biaława; brodawki drobne, po-
długowate, otworkiem wydatnym opatrzone. Na korze drzew
gładkiey, mianowicie brzozy, pospolita.

3. Brodawnica brudno-ziełona, V. olivacea: crusta sub-
olivacea, nitida, limitata; verrucis hemisphaericis , papil-
łatis, intus albidis.

Skorupa ograniczona, brudno-zielona, połyskuiąca się;
brodawki półkuliste, z otworkiem lub zamknione, wewnątrz
białe. Na korze drzew.

573. Lirenak, Ganarats.

1. Literak ciemny, G. subocellata: crusta nivea, dis—
persa, granułata; lirellis abbreviatis , oblongis, elevatis.

Skórupa biała, nieobszerna, rozpierzchła, ziarnista;
pleszki krótkie, podługowate, wydatne. Rośnie na korze
drzew. drthonia obscura Ach.

2. Literak krzywy, G. curvula: crusta sordide-albida
cinereaque; lirellis prominulis, inaequalibus: minoribus
subrolundis: maioribus elongatis, flexuosis. -

Skorupa bradno-biała lub popielata; pleszki wydatne,
nierówne: mnieysze okrągławe: większe długie, pogięte.
Rośnie na korze drzew. Odmiana z okrągławemi pleszka-
mi Opegrapha vulvella. Ach. iest zwaną. Rośnie na korze
starych brzoz.

3. Literak gwiazdkowaty, G. phaea: crusta sordida,
nigra, punctata, sublimiiata; lirellis turgidis, ramoso-
substellatis furcatisque, margine destitutis, disco płani-
uscuło.

Skorupa bradna, czarno-kropkowana, prawie oznaczo-
na; pleszki nabrzmiałe, gałęzisto-gwiazdkowate lub wideł-
kowate, bez brzegu wydatnego, na wierzchu płaskie. Na
korze drzew.

4. Łiterak pospolity, G. atra; crusta alba, effusa; li-
rellis atris, nitidis, variis, obłongo-linearibus , flexuosis,
subramosis, margine proprio tumido.

Skorupa biała, brzegi nieoznaczone; pleszki czarne,
lśniące, rozmaite, podłagowato-równowązkie, pogięte, nie-
dzielne lub gałęziste, brzegi wydatne, zaokrąglone, rowek
od pleszki krótszy. Rośnie na korze drzew. Opegrapha
vułgata dAchar.
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5. Literak właściwy, : G. seripta: crusta alba, rugu=

łosa, sublimitata; lirellis cponfertis, fłexnosis, subramosis;

elongatis, pruinoso-pulverulentis (saepe ob retustatem de-

nudatis), margine thallode elevato. ł

, Skorupa biaława, nierówna, prawie oznaczona; pleszki

wynurzaiące się ze skorupy, skupione, pogięte, niedzielne

lub gałęziste, długie, oszadziało-proszkowate lub.ze staro-

Ści nagie; rowek pomiędzy brzegami wydatnemi, z plechy

uformowanemi. Na korze drzewa gładkiey, mianowicie le-

szczyny, częsta. Lichen scriptus. 42.

574. STRYSZEK, PLATYGRANME.

1. Stryszek gałęzisty, P. dendrilica: crzsta nivea, sub-

ceartilaginea; lirellis ramosis, flexuosis; nigris: ramis

divergentibus, acutis, furcatis.

Skorupa biała, prawie chrząstkowata; pleszki gałęziste,

pogięte, czarne: gałęzie rozwarie, ostre, widełkowale. Na

Korze drzew. ”

575. KRĄŻNIK, ŻECIDEA.

1. Krążnik czarno-zielony, L. atrovirens: crusta pri

maria atra, rimosa: areolis secundariis flavo-virentibus

w. luteis, nigro limitatis; patellis atris, planiusculis. :

Skorupa ogólna czarna, popękana : kostki na nićy ką-

towate, zielono-żółte lub żółte, czarno ograniczbne: po-

Środka ich pleszki płaskie, czarne. Rośnie na kamieniach.

Hojj. PL. lich. I. t. 13. f. 4. Lichen geographiecus L.

2. Krążnik głeiowy, L. limosa: erusta cinerea, leprosa,

subgelatinosa; patellis immersis, confertis , convexis, ru=

gosis, submarginatis, atris. i

Skorupa popielata, strupiasta, prawie galaretowata ;

pleszki zanurzone , skupione, wypukłe, pomarszczone, ma-

łym brzegiem opatrzone, czarne, Rośnie na ziemi gli-

niastey. : ;

3. Krążnik oznaczony, L. parasema: crusża griseo-al-

bida, granulosa, nigro-limitataz patellis płlaniuscułis,

marginatis, atris. )

Skorupa szaro-biała lub zielonawa, ziarnista, czarno=

określona; pleszki prawie płaskie, obrzeżone, czarne. Ro-

Śnie na korze drzew młodych. i

4. Krążnik kamieniowy, L. lapicida: erusta albo-cine=

rascente rimosa; patellis immersis, intus corneis, subcon-

Jłuentibus, atris, tenuiter marginatis.

Skorupa szeroko-rozchodząca się, biało-szara lub dy-

mowego koloru, popękana; pleszki AOC wewnątrz
61 $
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rogowe, czasem spływaiące się, czarne; z brzegiem mało
znacznym. Na kamieniach pospolita.

5. Krążnik pęcherzykowaty, L. vesicularis: zkalło oliva-
'ceo, imbricato, lobulłato: areolis inflatis, wesicularibus,
caesio-pruinosis; patellis atris, hemisphaericis, haud mar
ginatis.

Plecha ciemno-brudno-zielona, dachówkowata, klapko-
wata, marszczki wzniesione, oszadziało-modrawe; pleszki
czarne, półkuliste, płaskie. Rośnie na ziemi, na górach.
Hlofjm. PL. lich. t. 52. f. 32. 7

576. CzaszNik, PATELLARIA.

1. Czasznik bładozielony, P. aeruginosa: crusta albo-
virescenie, tartarea, subgranulata; patellis planiusculis,
ruguloso-flexuosis,, incarnatis.

Plecha ziarnista, biało-zielonawa; pleszki obszerne, pła-
skie, pogięte, cieliste. Na ziemi i korze drzew gniłych.

2. Czasznik drobnoklapkowy, P. microphylla: crusża
' prźmaria, atra, fibrillosa: secundaria lobata, cervina:

łobis laciniatis, crenatis; patellis sparsis, planis, fusco-
nigris, margine evanido.

Skorupa pierwotna czarna, włóknista: poźnieysza kla-
powata, brunatnawa: klapy poszarpane, karbowane; pleszki
rozrzucone, płaskie, kasztanowato-czarne, zbrzegiem ni-

knącym. Rośnie na korze drzew starych.
3. Czasznik czarny, P. nigra: crusta fuligineo-atra,

plumbeo-marginata, minute lobułata: lobulis marginali-
bus, inciso-crenatis: centralibus graniformibus, ramulo-
sis; patellis appressis, m„ marginatis, demum con-

rexis.
Skorupa dymowo-czarna, drobna, światleyszym brze-

giem otoczona, drobno-klapkowata: klapki brzegowe cien-
kie, nakształŁ korzonków czarnych, do kamieni przyra-
staią: Środkowe ziarniste, gałązkowate; pleszki czarne,

obrzeżone, poźniey wypukłe. Rośnie na kamieniach wa-
piennych i murach. Co/łema. „Ach. BRyssus antiquitatisL.

4. Czasznik orzechowy, P. rufa: crusta cinerea, sub-
eirescente, tartarea, pulverulenta; palellis convexis, fus-
cis, demum conglłomeratis.

Skorupa popielata, zielonawa, nieco sypka; pleszki
wypukłe, orzechowe, krótko- lub' bezszypułkowe, poźniey

skupione. Rośnie na ziemi gliniastey i na drzewach gni-
iących. Baeomyces rupestris. Pers.

5. Czasznik różowy, P. ericetorum: crusta incana, u-
niformi, verrucosa; pedunculis brevissimis, cylindricis;
paitellis subglobosis, dilute carneis,
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Skorupa biaława, jednokształtna, brodawkowata; szy-

pułki krótkie, walcowate; pleszki prawie kuliste, różowe.

Rośnie na gruntach piasczysto-gliniastych, gdzie niekiedy

obszerne plechy, od łokcia i więcey średnicy sianowi. Bae-

omyces roseus. Ach.

577. CHROBOTEK, CE4DONIA.

* Plecha skorupiasta, albo o; szypułki (podetia) gałęziste

łub niedzielne, na końcu nierozszerzone.

1. Chrobotek mackowaty, C. Papillaria: crzsża cinereo- .

virescente, granułata, ambitu lobata; podetiis brevissimis,

wentricosis, fistulosis; fructibus minutis, rufo-fuscis.

Skorupa ziarnista, popielato-zielonawa, na obwodzie

klapkowata; szypułki krótkie, wydęte, po środku próżne;

owoce drobne, Światło-kasztanowate. Rośnie na gruncie

gliniastym, twardym.  Cenomyce. „Ach. ;

2. Chrobotek widłowaty, €. furcata: tkallo nullo; po-

detiis elongatis, laevibus, lividis, subspadźceis , dichoto-

mis: axillis clausis: ramis acicularibus, acervatis, di-

vergentibus; tuberculis fuscis.
Plecha o; szypułki 1-2calowe, równe, brndno-zielone

lub brudno-kasztanowate, dwudzielne, czasem niedzielne,

wzniesione; kąty gałęzi zamknione; gałęzie skupione, cien-

kie, ostre, rozwarte; pleszki brodawkowate, kasztanowałe,

Rośnie w borach pomiędzy mchami.  Cenomyce. Ach.

3. Chrobotek reniferowy, C. rangiferina: tkalło sub-

nullo; podetiis elongatis, ramostis, erectis, scabriusculis,

albo-cinerascentibus: axillis subperforatis: ramulis sub

radiatis, nutantibus; tuberculis fuscis, sparsis cymo-

stsque. -

Plecha o; szypułki 3-4calowe,  gałęziste, wzniesione,

chropawe, biało-popielate lub białe; kąty gałęzi otwarte:

gałązki na końcu w okółek ułożone, dwudzielne, o koń-

cach brunatnawych, w iednę stronę zwisłe; pleszki bro-

dawkowate, kasztanowate, rozrzucone lub podbaldaszki

ormuią. Rośnie w borach, na mieyscach suchych. Na

fbłotach gałęzie wierzchołkowe są dłuższe, a szypułki u

spodu są czarne, biało-łuszczkowate. Odmiana C. r. ał-

pestris zwana, szypułkami cienszemi, miększemi, białemi,

gęsto-gałęzistemi, gałązkami wierzchołkowemi, otwartemi,

białemi, odznacza się. Druga odmiana C. r. pumiła, ma

szypułki delikatne, popielate, ledwo cal długie, gałęziste,

darninki formuiące. Pleszki tak w tey iako i poprzedza-

iącey odmianie rzadko się postrzegają. Rosną obie w bo-

rach suchych.
4. Chrobotek groniasty, C. racemosa: thallo subnułlo ;
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*podeliis elongatis; ramosis, ałbido-virescentibus: ramis

curvatis, brevibus, subinfłatis, apicibus radiato-ramosis:
radiis divergentibus; tuberculis pallide-fuscis.

Podobny poprzedzaiącemu, różni się: szypułkami nieco

królszemi, grubszemi, gałęzistemi, o gałęziach krótkich,

na końcu rozszerzonych, promieńisto około otworu ga-
łązkami dwndzielnemi osadzonych. Farba białawo-zielona.

Rośnie w borach między wrzosami, na gruncie iłustszym
Cenomyce cymosa „Ach. Odmiana o szypułkach i-2calo-

wych, popielatych: gałęziach krótkich, wierzchołkowych

wiązkowato-skupionych: gałązki koło otworów wzniesione,
krótkie, tak, iż wierzchy gałęzi poszarpanemi bydź się
zdaią. Rośnie wraz z poprzedzaiącym. Cenomyce syłva-
iica. Ach. 5 ,

5. Chrobotek niski, C. uncialis: thallo nullo; podetiis

elongatis, erectis, pallidis, głabris, subeentricoso-fistulo-

sis, dichotomis, axillis perforałis; ramorum apicibus pa-

tentibus, brevibus, rigidis, subspinosis; tuberculis fuscis.
Plecha o; szypułki miękkie, 1-2 cale długie, biało-

żółtawe, dwoisto-dzielne, gładkie, na końcach wydęte,
próżne, w kątach otwarte: końce gałęzi rozwarie, krótkie,
tęgie, prawie cierniste; pleszki brodawkowate, kaszlano-
wate, na końcu gałęzi osadzone. Rośnie w lasach cieni-
stych, suchych.  Cenomyce „Ach.

6% Plecha listkowata; szypułki u góry rozszerzone lecz
niekieliszkowate.

6. Chrobotek kasztanowaty, ©. fusca: thallo foliaceo
wiresceńnte, subtus albo: laciniis pinnatifidis, crispulis;
podetiis brevissimis , łaeribus, submarginalibus; tubercu-

tis fuscis, congłomeratts, convexis.

Plecha w kształcie klapek małych, zielonawych, pod
spodem białych, o podziałkach pierzastodzielnych, poszar-
pano-kędzierzawych; szypułki bardzo krótkie, równe, pra-
wie z boku plechy osadzone; pleszki brodawkowate, ka-
szlanowate, na wierzchołku szypułki skupione, wypukłe.
Rośnie na ziemi, kamieniach ziemią pokrytych i drzewach
gmłych. Cenomycecaespiticia, Ach. '

1. Chrobotek pogryziony, C. cariosa: thallo foliaceo,
minuto: lobis crenulatis; podetiis albidis, carioso-cancel-
latis, granulato-verruculosis, apice divisis; tuberculis
confertis, fuscis.

© Plecha listkowata, mała; klapki karbowane; szypułki
białawe, iakby pogryzione, ziarnisto- lub brodawkowato-
pokryte, na końcu podzielone; pleszki kasztanowate, sku-

pione, Rośnie na wzgórkach nagich i polach suchych.



485

%k* Plecha listkowata; szypułki u góry w kształt kieliszka

rozszerzone, na brzegach kieliszka albo pleszki albo

szypułki z pleszkami malące.

8. Chrobotek liściowaty, C. foliacea: tkałlo insigniter

foliaceo, supra pallide virescente, subtus albo: laciniis

ascendentibus, inflexis, repando-lobatis, dentatis, fimbri-

ato-ciliatis, obtusis; podetiis scyphiferis, laevibus: scy-

phis crenatis, margine foliiferis proliferisque.

Plecha z wielu listków wielkich, skórkowatych, z góry

blado-zielonych, pod spodem białych, wzniesionych, na-

cięto-klapowatych, zagiętych, tępych, czarno-fręzlowato-

rząsowatych, złożona; szypułki równe, krótkie, u góry

w kubek karbowany rozszerzone; brzeg kubka albo nowe

szypułki albo listki wydaiący; pleszki kasztanowale. Ro-

śnie w borach. ,

9. Chrobotek gałęzisty, C. degenerans: źłałło foliaceoz

laciniis latiusculis, inciso-crenulatis; podetiis elongatis,

glabris, głlauco-virescentibus, demum perruculoso-squa-

mułosis, nigrescentibus, albido-punctatis; scyphis irregu-

laribus, sublacero-radialis, proliferis, cristatis; tuberculis

„fuscis.

Plecha listkowata, klapowata, zielona, ze spodu biała-

wa: klapy szerokie, drobno-karbowane; szypułki gładkie,

modrawo-zielone, biało-kropkowane, poźniey łuszczkowa-

to-popękane, rysy białe, nakoniec czarne, łuski zielone;

kubki nieforemne, z iednćy strony z boku, szypułki po-

dobnież nieforemne, grzebieniaste lub prawie promieniste,

wydaiące, a te znowu nowe szypułki wydawać mogą, tak,

Że cały ten liszaiec kilkopiątrowym się okazuie; pleszki

z iednćy strony kubka, Światło-kasztanowate. Szypułki

wierzchołkowe, często delikalne, mało u-góry rozszerzone,

Rośnie na mieyscach mszystychi na drzewie zgniłóm. Ple-

cha u spodu nayczęściey niknie, a na szypułkach w kształ-

cie łuszczek pozostaie.

10. Chrobotek kubkowaty, C. pyxidata: thalło squa-

mosa-foliaceo: laciniis crenulatis, ascendentibus; pode-

tiis albo-pulverułentis, elongatis, scyphiferis , simplicibus

w.subramosis; 'scyphis margine fructiferis, fimbriatis, ra-

diatis, vel proliferix.

Plecha łuskowato-liściowata,mało podzielona: podziałki

karbowane, podnoszące się; szypułki biało-ziarniste, dłu--

gie, w kubek obszerny rozszerzone, niedzielne, czasem

podzielone; kubki na brzegach pleszkami brunatnemi, szy—

pułkowatemi lub bezszypułkowemi osadzone, częstofręz-

lowato- lub promienisto-podzielone, alboliteż nowe kubki:

na brzegach noszące. Rośnie w lasach na pniach drzew
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gniiących. Odmiany pospolite są następuiące: +) CC. werż
ticillata: ze środka kubka płaskiego szypułkę wydaie, na
którćy pleszki w okółek są osadzone; 2) ©. fimbriata:
kubek rozszerzony, na brzegach fręzlowato ułożone szy-
pułki nosi; 3) (. cornuła: szypułki płonne, nayczęściey
walcowate, niedzielne lub na dwoiepodzielone, na końcu
zwężone, szypułki zaś owocorodne w kubek wązki, nie-
dzielny, rozszerzone.

11. Chrobotek cienki, €. gracilis: thallo foliaceo, squa-
moso: laciniis parvis, erenatis; podetiis elongatis graci-
łibus, głabriusculis w. subasperis, cinereo-lividis, scyphi-
feris; scyphis cyathiformibus , denticulatis, subproliferis;
tuberculis fuscis, sessilibus pedunculatisque.

Plecha z listków-łuszczkowatych podzielonych złożona:
podziałki małe, karbowane; szypułki brunatnawe lub bia-
ławe, długie a cienkie, gładkie lnb chropawe, szydłowato

„zakończone, lub kubkami kieliszkowatemi, ząbkowanemi,
rzadziey zaś na brzegach szypułkami osadzonemi, opa-
trzone; pleszki kasztonowate, bezszypułkowe lub szypuł-
kowate. Rośnie w borach i lasach. -

12. Chrobotek koralkowy, €. coccifera: thallo foliaceo,
minuto: laciniis rotundatis, crenatis; podetiis elongato-
turbinatis, omnibus scyphiferis, subsquammułoso-furfu—
raceis; scyphis cyathiformibus, irregulariter dentatis;
iuberculłis subdilatatis, coccinets.

Plecha łuszczkowata, podzielona: podziałki zaokrąglone,
karbowane; szypułki przedłużono-gruszkowate, wszystkie
na wierzchu kubkowate, nieco ziarnkami płaskiemi posypane
lub gładkie; kubki kieliszkowate, nieforemnie ząbkowane;
pleszki szerokie, ponsowe. Rośnie w lasach na ziemi
twardćy.

13. Chrobotek rozgałęziony, C. polydactyla: żkalło mi-
nuto; podetiis elongatis, gracilibus, albo-pulverułentis,
corhulis scyphiferisque; scyphis radiato-proliferis: radiis
ramosis, mumerosissimis; tuberculis coccinećs.

Plecha drobna; szypułki długie, cienkie, biało-posy-
pane, bez kubków lub kubkowate; kubki promienisto roz-
dzielone: promienie liczne, gałęziste; pleszki ponsowe. Ro-
śńie w lasach. : a

14. Chrobotek stokrociowaty, C. polycephala: thallo
foliaceo, minuto: laciniis inciso crenatis, podetiis elonga-
tis, rigidis, foliaceo-squamulosis, pallidis; scyphis proli-
feris; tuberculis congłomeratis, ceoccineis.

E Plecha liściowata, mała, podzielona: podziałki nacięto-
karbowane, szypułki długie, tęgie, łuszczkami liściowatemi
pokryte, blado-zielone; kubki często na brzegach szypuł-
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kowate, małe, małemi pleszkami ponsowemi, osadżone;
kwiat nieiako stokroci naśladuią. Rośnie w lasach na miey-
scąch torfowych.

(578. CHRÓŚCIK, STEREOCAULOW.

1. Chróścik krzaczkowaty, S$. paschale: żhalło erecto-ra-
moso, cinereo-caesio,fibrilloso, granuloso: ramis ramo-

sissimis, confertis, breribusz tuberculis convexis, nigro-
fuscis (saepe abortientibus, flosculosis, atris).

Plecha wzniesiona, gałęzista, pełna, biaława, cała ziar-
nami pokryta: gałęzie królkie, liczne, rozwarte, skupione;
pleszki ciemno brunatne, na końcu gałęzi osadzone; często
wierzchołki gałęzi zainiast pleszek kosmkami czarnemi są 0-
patrzone. Rośnie na gruntach suchych, twardych i na ka-
mieniach. Zlofm. PL. lich. t. 5. f. 1. Lichen L.

579. TARCZOWNIK, PARNELIA.

* Plecha darnisto-gałęzista: gałęzie okrągławe,

+ wewnątrz pełne.

1. Tarczownik kwiecisty, P. florida: thallo erecto pen-
duloque, seabro; fibrilloso, cinereo, pallido: ramis paten-
tibusz scutellis orbicułatis, płaniusculis, cinereo-pallidis,
łatissimis, radiato-ciliatis.

Plecha  popielato-ziełonawa, 1-4calowa lub dłuższa,
wzniesiona lab zwisła, chropawa, gałęzista, gruba: gałęzie
rozwarte, dróbnemi gałązkami osadzone, iakby włosisle bydź
się zdaią; pleszki obszerne tarczkowate (niekiedy +cala Śre-
dnicy), blado-cieliste, rząsami czyli gałązkami drobnemi na
około osadzone. Rośnie na gałęziach drzew i korze suchóy
LŁichen. L. 3

2. Tarczownik spleciony, P. plicata: thallo pendu/o,
scabro, virescente: ramis laxis, ramosissimis, subfibril-

łosis: ultimis, capilląceis; scutellis orbicułatis, planis,

concołoribus, radiato-ciliatis: abortientibus tubercułatis,
fuseis.

Podobny do poprzedzającego: kolor ma zielonawy, ga-
łęzie zwisłe, prawie dwoisto-dzielne, bardzo podzielone,
splecione, ostateczne gałązki nitkowate; pleszki tarczko-

wate, płaskie, mnieysze, podobnież po brzegach rząsowate,
tegoż co i pleszka koloru. Rośnie mianowicie na drzewach

szpilkowych. Liekżen plicatus et hirtus L.

4f Gałęzie wewnątrz nieco próżne.

3. Tarczownik grzywiasty, P. jubata: źkallo ramosis-
Simo, decumbente, v. pendulo, livide-fusco seu nigrescente,
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kleić; ramis filiformibus flexuosis, ad axillas compres-
sis; Raw płanis, Jusets , marginatis: abortientibus
perrucosis , pruinosis.

Plecha gałęzista, długa (Głokcia niekiedy), leżąca lub
zwisła, brudno-zielona lub czarniawo-brunalna, połysku-
iąca się, od nasady cienka, włoskowata: gałęzie pogięte, na
> tach spłaszczone; pleszki małe, tarczkowate, brunatne,

zeżone: nierozwinione, brodawkowate,-biało-oszadziałe.
Rośnie na gałęziach i korze drzew; z pleszkami rzadko się
postrzega. Farba iest blada lub ołowiana, nayczęściey bru-
natnawa, ta ostatnia odmiana pod nazwiskiem PP. chałybi
formis iest znaioma Zichen L.

** Plecha gałęzista, gałęzie spłaszczone.

4. Tarczownik iesionowy, P. fraxinea: thallo caespi-

żoso, ramosó, cinereo-pirescente: ramis płanis, rełiculat0—

łacunosis, laciniato-sinuatis ; scutellis planiusculis, mar-
ginalibus, carneis.

Plecha złożona z wielu listków 1-2-3calowych, z iednego
mieysca wychodzących, klinowato-podługowatych, siatko-
walo-komórkowatych, popielato-zielonych na końcu po-
dzielonych, lub drobnemi wązkiemi listkami osadzonych;
pleszki tarczkowate, na brzegach liści osadzone, z góry cie-
lisie, pod spodem tegoż co i plecha koloru. Rośnie na
drzewach starych twardych: Jesionie, Dębie i t. d. Zi-
chen L.

5. Tarczownik wiązkowaty, P. fastigiata: thallo caespitoso,
ramoso, glauco: ramis compressis, lacunosis, głabris,

sursum incrassatis, fastigiatis; scutellis terminalibus, con-
sexis, concołoribus.

Podobny poprzedzaiącemu. PRlecha z wiełu listków mo-
drawych, r4calowych, równowązkich, na powierzchni ko-
mórkowatych, gładkich, u góry nabrzmiałych, w wiązkę
półkulistą skupionych, złożona; tarczki blado-cieliste, na
końcu listków. Rośnie na gałęziach drzew. Listki płonne
nayczęściey kędzierzawo na końcu się podzielaią.

6. Tarczownik mączasty, P.farinacea: hallo caespitoso,
ramoso, pallide-virescente: ramis compressis, sublineari-
bus, łacunosis; verrucis copiosis, fariniferis; scutellis pe-

iouliatie, carneis.
Plecha, o listkach z iednego punktu wychodzących,

dwoisto-dzielnych, równowązkich, blado-zielonych, na po-
wierzchni, komórkowatych, darninkę fermuie; pleszki

tarczkowate, królko-szypułkowe, cieliste, rzadko się po-

strzegaią; lecz natomiast plecha brodawkami mączastemi po
brzegach obficie iest okryta. Rośnie na korze EE”miano-
wicie dębowćy. ZŁichen L.

|
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7. Tarczownik poduszkowaty, P. pollinaria: żhal/o cae-

spito, raimoso, submembranaceo,incano: ramis planis, laci-

niatis, multifido-dentatis; verrucis copiosis, fariniferisz

scutellis subterminalibus, maximis; incarnalis, margtne

thallode cinctis. j

Plecha z listków prawie błonkowatych, popielatych zło-

Żona, wiązkę płaską formuie: listki ga ęziste: gałęzie wierz-

chołkowe bardzo podzielone; brodawki mączaste, liczne, na

listkach się postrzegaią; pleszki wielkie, cieliste, brzegiem

natury plechy obwiedzione. Rośnie na drzewach wraz z po-

przedzaiącym. Z pleszkami u nas niepostrzeżony.

"8. Tarcżowuik śliwkowy, P- Prunastri: żkalło caespi-

toso, ramoso, pallido: laciniis dichotomo-multiftdis, ere—

cto-ascendentibus, linearibus, ańtenuatis, rugoso-lacuno-

sis: subtus canalicułatis, albidioribusz scutellis conca-

vis: rufis, marginatis. - 3
Plecha, o listkach miękkich, ziednego mieysca wycho-

dzących, 1-3 niekiedy 5 cali długich, żółtawo-białych, .pod

spodem białawych, dwoisto-wielodzielnych,równowązkich,

na końcach zwężonych, na wierzchu fałdowano-komórko-

watych, pod spodem rynienkowatych; brodawki mączaste,

zrzadka się postrzegaią; pleszki wklęsłe, brunatne, obrze-

żone, bardzo rzadko się znayduią. Rośnie na drzewach ży-

iących i budowach. Zichen Ł.-
9. Tarczownik rezłożysty, P. divaricata: thallo ramo-

sissimo, pendulo, ochroleuco: ramis elongatis, divarica-

tis, flavidis, lacunoso-rugosis , subarticulatis; scutellis

rubris, marginatis.

Plecha bardzo gałęzista, prawie włosista, miękka, biało-

żółtawa: gałęzie długie, komórkowato-pomarszczone, po-

Źniey członkowate; pleszki czerwonawe, obrzeżone. Rośnie

na drzewach iodłowych w lasach. Zichen. L.

=30 Tarczownik iślandzki, P. islandica: thkallo caespi-

toso, erecto, cartilagineo, olivaceo-badio, subius albi-

diori: laciniis multifidis, canaliculatis, dentato-ciliatis:

fertilibus diłlatatis; scutellis appressis, planis, concołori-

bus, subintegerrimis.
Plechy darnisto-zarastaiące, wzniesione, płaskie, szerokie,

skórkowato-chrząstkowate, zielono-brunatne lub kasztano-

wate, pod spodem białawe: podziałki wielodzielne, rynien-

kowate, czarno-rząsowate: owocorodne rozszerzone; pleszki

tożkolorowe, płaskie, do końca podziałek przylegaiące,

po brzegach całe. Rośnie w borach na polach suchych

piasczystych. Zichen L. Cetraria ch. Pospolicie Płu-

'enikiem, Porostem iślandzkim zwany. Na gruncie wrzo0so-

_ wym tłustiszym plecha iest liściowało-roszerzona, 2-3 cale

"wysoka: na polach plechy SEGRRĆ: wązkie lub czasem
62
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okrągło-zwinione, i ta ostatnia odmiana do oddzielnego ro-

dzaiu, pod nazwiskiem Cornicułaria acułeata 1 spadicea,

była odniesioną.

11. Tarczownik otrębiowy, P. furfaracea: thallo decum=

benie, ramoso, cinereo, furfuraceo, subtus canaliculato,

nigricante; scutellis concavis, rufes, marginatis.

Plecha leżąca, nieco podniesiona, szeroka, dwoisto-dzielna,

popielato-ziarnista: podziałki tępawe, pod spodem rynien

kowate lub wklęsłe, fioletowo-czarne; pleszki bardzo rzadko

postrzegane wklęsłe, światło-kasztanowate, obrzeżone. Ro-

Śnie na drzewach starych. Zichen Ł. :

*k Plecha liściowata, płasko rozłożona. |

| Pleszki czarne.

12. Tarczownik rząsowaty, P. cycloselis: thallo orbi-

culari, cinereo-livido, subtus nigro, fibrilloso, subspongi-

oso: laciniis muliifidis, margine crispis, subpuleerulen

tis, ciliatis; scutellis nigris, integerrimis.

Plecha w kołko ułożona, popieląto-ołowiana, pod spo-

dem czarno-włóknista, prawie gąbczasta, podziałki wielo-

dzielne, po brzegach kędzierzawe, niekiedy pyłkiem posy-

pane, rząsowate; pleszki czarne, zupełnie całe. Rośnie na

drzewachikamieniach. Odmiany: +) P. ulothrix Ach: plechą

pod spodem gęsto włosami czarnemi pokrytą, tak, że się

zdaie bydź na włosach osadzoną, odznacza się: 2) Lichen

ciliaris L., Borrera ciliaris Ach: plechą zielonawą miano-

wicie gdy iest wilgotną, do drzewa nie przyległą, dwoisto-

dzielną, o podziałkach pod spodem wklęsłych, białawych,

po brzegach czarno-rząsowatych, pleszkami czarnemi, cokol<

wiek w brunatny kolor wpadaiącemi, różni się. Bosną na

drzewach.

13. Tarczownik gwiazdkowaty, P. stellaris: thallo stel-

lato, albido-caesio v. cinereo-virescenie: subtus albo, fi-

brillis cinereis; laciniis sublinearibus, multifidis; scutellis

głlaucescentibus , crenulatis.
Plecha biało-lawendowa, lub popielato zielonawa, pod

spodem biała, włoskami szaremi opatrzona, o podziałkach

prawie równowązkich, wielodzielnych, w kształt gwiazdy

ułożonych; pleszki w środku osadzone, ciemne, modrawe,

z brzegiem karbowanym, od plechy pochodzącym. ( Rośnie

na drzewach. Odmiana o plesze białawćy, małćy, w) środku

tylko do drzewa przyległey, nakońcach podniesionćy, pal-

czasto-podzielonćy, o podziałkach na końcach sklepisto-

wklęsłych, rząsowatych, o pleszkach czarrych błękitnawych,

z brzegiem od plechy uformowanym (Borrera tenella ich):

rośnie na drzewach i budowach starych, drewnianych.



4g1

14. Tarczownik modry, P. caesia; thallo stellato , al-

bido-cinerascente caesioque, pułverulento: subtus cinereo,

nigro-fabrilloso: łaciniis łinearibus, maultifidis; scutellis

subconcavis , caesio-pruinosis.

Plecha gwiazdzisto-rozłożona , białawo-popielata lub

modra, pyłkiem posypana, pod spodem czarno-włóknista:

podziałki równowązkie, wielodzielne; pleszki płaskie, lub

nieco wklęsłe, modrawo-oszadziałe. Rośnie na korze drzew.

Hojfm. PL. lich. t. 8. f. 4. y

15. Tarczownik posypany, P. pulverulenta: żkalło stel-

łari: siceco lipido-ćinereo: humecto piridi-glaucescente,

subtus atro-tomentoso, hispido: laciniis latis, multifedis,

undułato-rugosis , puloerulentis; scutellis caesiis, margine

flexuoso, crenatis. ;

Podobny do poprzedzającego. Plecha gwiazdzisto-rozło-

Żona: sucha brudno-popielata: zwilżona zielono-modrawa,

pod spodem czarnym kutnerem nastroszona: podziałki sze-

rokie, wielodzielne, falisto<pomarszczone, białemi ziarnami

z rzadka pokryte; pleszki lawendowe, pyłkiem posypane,

'z brzegiem karbowanym, pogiętym. Rośnie nadrzewach.

Hoffm. PI. lich. t. 8. RE >

+| Pleszki brunatne, lub czerwono-brunatne.

a. Plecha skórkowata, zmoczona nie zmienia się.

'16. Tarczownik iałowcowy, P. iuniperina: thallo ascen-

denie, lobato, scabro, flavo: lobis eroso crenatlis, crispis,

marginibus saepe pulverulentis; scutellis pedicellatis, pła-

nis, fuscis, margine crenulato. i j

Plecha żółta, po brzegach podniesiona, klapowata, chro-

pawa: klapy ogryziono-karbowane , kędzierzawe, często na

brzegach pyłkowate; pleszki tarczkowate, krótko szypuł-

kowe, czerwono-kasztanowate, z brzegiem żółtym, karbo-

wanym. Rośnie na iałowcach starych. Z dan. t. 1004.

Hofjm. Pl. lich. t. j. f. 2. Lichen L. Odmiana (P.. sepin-

cola): o plechach zielono-brunatnych, nayczęściey bezple-

szkowych; na drzewach iodłowych częsta.

17. Tarczownik marszczkowaty, P. caperata: żkalło or-

biculari, flavo-virescente, rugo0s0, demum granulato, subtus

atro, hispido: lobis rotundatis, sinuatis, plicatis; scutel-

lis concavis, fuscis, marginatis.

Plecha obszerna, niekiedy iłokciowa, okrągła, blado

zółto-zielonawa, pomarszczona, mianowicie pośrodku, po-

źniey pyłkowata, pod spodem czarna, włosista: klapy fał-

dowane, buchlowate; pleszki wklęsłe, obszerne, czerwono-

kasztanowate, z brzegiem natury plechy, cienkim. Rośnie

na kamieniach. /lofm. PL. lich. t. 39. f. 1. Lichen L.
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18. Tarczownik szatkowały, P. saxatilis: thkalło orbi=
cułari , cinerascente , seabro, lacunoso-reticulato > subłusnigro-fibrilloso: laciniis imbricatis » rotundatis, lobatis;
scutellis badiis, crenułatis.

Plecha okrągła, modrawo-popielata, ehropowata, siat-
kowato-pomarszczona, ziarnami z pod powierzchni wycho-
dzącemi posypana, pod spódem czarno włóknista: podziałki
zaokrąglone, klapowate; pleszki kasztanowate, drobno kar=
bowane. Rośnie na kamieniach i drzewach. Lichen L,

19. Zarczownik oliwkowy, P. olivacea: thallo orbicu-
łari, umbrino-olivaceo , ruguloso , elevato-punctata, sub-
tus pallidiori, fuscescente, subfibrilłoso: lobis radiantibus,
appressis, rotundatis, crenatis; scutellis badio-fuscis,
erenułatis.

Plecha okrągła, brunatno-oliwkowa, pomarszczona, wy-
datno-kropkowana, pod spodem bladsza, brunatno-włosko-
wata; klapy promienisto-ułożone, przyległe, zaokrąglono-
„karbowane, pleszki brunatno-kasztanowate; drobno karbo=-
wane. Rośnie na korze drzew i kamieniach.

b. Plecha skórkowata, zmoczoną gałaretowąta.
20. Tarczownik czarniawy, P. nigrescens: thałło or=

bicułari, submonophyllo, depresso, radiatim plicato, ro-
tundato, lobato, viridi, supra verrucułoso, sieco nigre-
scente; scutellis confertis, centralibus, fuscis, integerrimis.

Plecha błonkowata, sucha ciemno-oliwkowa, zwilżona
zielona, okrągła, prawie niedzielna, przyległa, promienisto
pomarszczona, okrągło-klapowata; pleszki pośrodku sku-
pione, kasztanowate, z brzegiem ciemnieyszym, zupełnie
całe. Rośnie na korze drzew w lasach cienistych. Lichen L,
Collema Ach.

21. Tarczownik brudno-zielony, P. farva: zhałlo folia-
ceo, membranaceo ,. utrinque granulłato, olivaceo: łobis
difformibus, subrugoso-complicatis, undułato-crispis; scu-
tellis sparsis, fuscis, integerrimis.

Plecha liściowato-błonkowata, brudno-zielona, z obu
stron ziarnista, klapowata, nieforemnie pomarszczóna, fa-
listo-kędzierzawa; płeszki rozrzucone, kasztanowate, zu-
pełnie całe. Rośnie na drzewach. Collema Ach.

Ź FT Pleszki czerwone.

22. Tarczownik pomarszczony, P. corrugata: thallo or
biculari, membranaceo, ienuissime rugoso, glauco-wire-
seente, subtus nigrescente, fibrilloso : lobis rotundacis, la
wis, plicato-flexuosis , zntegerrimis; scutellis amplis, fle-
wuasis, rufis, margine crenułato. e

Plecha okrągła, błonkowata, niewydatno-pomarszczona,
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modro-zielona, zestarzała czerwonawa, pod spodem czarno-

włóknista: klapy całobrzegie, zaokrąglone, wolne, fałdo-

wano-pogięte; pleszki obszerne, wklęsłe, światło kasztano-

wate, z brzegiem karbowanym. Rośnie na drzewach.

23. Tarczownik pęcherzykowaty, P. physodes: thallo

stellato, glaucescente, subtus nigro-fusco: laciniis imbri-

catis, sinuato-pinnatifidis, apice inflatis; scutellis ru-
bris, margine integerrimo.

Plecha gwiazdkowata, podzielona, biało-modrawa, pod

spodem czarno-kasztanowata: podziałki buchtowano-podzie-

lone, na końcach pęcherzykowato-nabrzmiałe; pleszki ob-

szerne, czerwono-kasztanowate,-zupełnie całe (bardzo rzadko

się postrzegaia). Na drzewach i kamieniach pospolita. Łi-

chen L.

+titi Z/eszki żółte.

24. Tarczownik Ścienny, P. parietina: thal/o orbiculari,

fłavo w. luteo, subtus pallidiori, subfibrilłoso: łobis pła-

nis, apice diłatatis, crenatisz scutellis concolłóribus, in-

tegerrimis. -

'Plecha okrągła, klapowato-podzielona, żółta lub zielo- *

nawo-żółia, pod spodem bladsza, nieco włóknista: klapy

płaskie, po brzegach podniesione, karbowane; pleszki żółte,
cało-brzegie. Rośnie na drzewach, Ścianach, murach i ka-

mieniach. ZŁichen L. 0

25. Tarczownik murowy, P. murorum: thalło płicato,

rugoso, substellato , vitellino, pulveraceo-pruinoso: laci-

niis periphericis rotundatis, crenatis; scutellis centrali

bus, confertis, aureis. 5
Plecha okrągła, prawie gwiazdkowata, podzielona, fał-

dowano pomarszczona, pomarańczowa: podziałki brzeżne
zaokrąglone, karbowane; tarczki na środku skupione, zółte.
Rośnie mianowicie na murach starych.

26. Tarczownik skalny, P. saxicola: thallo imbricaio,

lobulato, inaequabili, pallide virescente: laciniis periphe-
ricis rotundatis; scutellis confertis, lutescenti-fulvis, sub-
ochraceis, margine thallode demum crenulato.

Plecha okrągła, po środku niedzielna, na brzegach po-
dzielona, blado zielona: podziałki zaokrąglone; pleszki po

| Środku skupione, zielono-brunatnawe, z brzegiem poźniey
drobno karbowanym. Rośnie na śŚcianach i kamieniach.

Hoffm. PL. lich. t. 16, f.. 1. Ń

3eeeR Plecha łuszczkowato-klapowata.

"27. Tarczownik woskowy, P. candelaria: crusta squa-
mulosa, fłava: lobis confertissimis, lacero-laciniatis, im-
brieatis, marginibus pulveraceo-granulatis j scutellis pla-
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niusculis, eoncoloribus, margine thallode elevato, inte-
gerrimo.

Skorupa łuszczkowata, koloru woskowego, o klapach
skupionych, poszarpanych, dachówkowatych, na brzegach

mnózżtwem ziarenek pokrytych; pleszki płaskie, tożkoloro-
we, z brzegiem od plechy uformowanym, wydatnym. Ro-
Śnie na gałęziach drzew starych, pa Ścianach i płotach
drewnianych. Łuski niekiedy są kilka liniy długości, nie-
kiedy zaś prawie gwiazdkowato rozkładaią się : dła czego
1en gatunek Meyer za odmianę N. 24. uważa.

*BUBRK Plecha iednostayna, skorupiasta.

+ Pleszki czarne.

28. Tarczownik czarny, P. atra: crusżta verrucoso-gra-

nulata, rimoso-areolata, albo-cinerascenie; scutellis pła-
mis, margine crenulato.

Plecha brodawkowato-ziarnista, siatkowato-popękana,

biało-popielata; pleszki małe, czarne, z brzegiem popie-
latym, karbowanym. Na korze drzew młodszych pospolita.

qr Płeszki czerwono-kasztanowate.

29. Tarczownik kasztanowaty, P. subfusca: crusta car-
tilaginea, laevi v. granułata, albo-cinerea; scutellis con-

fertis, plano-convexis, fuscis, margine thallode integer-
rimo e crenulato.

Plecha skorupiasta, równa lub nakoniec ziarnista, bia-
ło-popielata; pleszki skupione, małe,' płasko-wypukłe,
świalło-kaszłanowate, z brzegiem całym lub drobno-kar-

bowanym. Rośnie na korze drzew.
30: Tarczownik zmienny, P. varia: crusta granulato-

verrucosa, pałlide wirescente; sculellis confertis, płano-

convexis, fusco-rufis v. badiis, margine thallode subcre-

nułato.
Plecha ziarnisto-brodawkowata ,/ blado-zielona; pleszki

skupione, płasko-wypukłe, kasztanowate, z brzegiem od

plechy nieco karbowanym. Rośnie na korze drzew.

Pleszki pyłkiem posypane.PY posyp

31. Tarczownik kątowaty, P. angulosa: crusża głabra,

rugulosa, alba v. cinerascente, ambitu sublobulato; scu-

tellis aggregatis, angulosis, difformibus, glauco-pruino-

sis, carneo-liridis v. fuscescentibus, margine thallode sub-

crenulato: ;

Skorupa gładka, pomarszczona, biała lub popielatawa,

na obwodzie prawie klapowata, lecz zawsze do kory przy-

legła; pleszki skupione, okrągłe, kątowate lub nieksztal-

tne, modrawo-oszadziałe, cielisto-zielonawe lub światło-
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kasztanowate, z brzegiem od plechy pogiętym. Rośnie na

korze drzew.
+41] Pleszki blade.

32. Tarczownik białawy, P. albella: erusta laevigata,

łactea; scutellis concaviusculis, pallidis, subcarnećs, ci-

nereo-pruinosis, margine turnido, integerrimo.

Plecha skorupiasta, gładka, mleczna ; pleszki wklęsłe,

nieco blado-cieliste, popielato-opylone, z brzegiem nabrzmia-

łym, całym. Rośnie na drzewach. :

33. Tarczownik bladawy, P. parella: crusta rimosa, ver=

rucosa, nivea; scutellis confertis, erassts, difformibus,

concavis , pallidis, margine thallode integerrimo , turgido.

Plecha popękana, brodawkowata, biała; pleszki sku-

pione blade z brzegiem od plechy zgrubiałym, całym. Ro-

Śnie na korze drzew. Lichen L. s

A ; ++tit Pieszki żółte.

34. Tarczownik żółty, P. lutea: crusta pulverulenta,

cinereo-pallescente; scutellis płanis, flaris, margine di="

łutiori. 5 ę

Plecha pyłkowata, popielato-blada; pleszki płaskie, zółte,

z brzegiem światleyszym. Rośnie na korze drzew.

35. Tarczownik żółto-pleszkowy, P. cerina: crusta sub-

granulata, cinerea; apotheciorum disco plano, tandem

convexo, flavo-cerino, margine thallode elevato, inflexo,

albo-pruinoso, tandem nigricante.

Skorupa delikatna, prawie ziarnista, popielata; pleszki

żółte, z brzegiem popielatym, czasem ciemnym, tarcza

pleszek płaska, niekiedy wypukła. Rośnie na korze drzew.

mianowicie osia. Meyer za odmianę N. 24 policza. Lichen L.

36. Tarczownik ciermno-żółty, P. vitellina: crusta gra-

nulata, flavo-vitellina; sćutellis confertis, disco plano,

crustae concolori,demum convexiuscuło, saturatiori, sub-

pruinoso, margine thallode elevato., tenuż, tandem fłexu-

050, pulverulento.

Skorupa ciemno-żółta, ziarnista; pleszki skupione, pła-

skie, tożkololorowe, poźniey wypukłe, ciemnieysze, pył-

kiem posypane, 2 brzegiem od plechy uformowanym, wznie-

sionym lub niekiedy pogiętym. Rośnie na ścianach i parka-

nach drewnianych. Zichen Ł. Skorupa często niewidoczna,

tak, Że same pleszki tylko się przedstawuią. Meyer za od-

mianę N. 25 poczytuie.
*37. Tarczownik wierzbowy, P. salicina: crusta granu-

łato-inaequabili, sordide lutescente; apotheciorum disco

płano, demum convexo , subaurantio, margine thallode te-

mui, suberenułato, tandem integro, subflexuoso.
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Skorupa ziarnista, nierówna, brudno-żółta;  pleszki

płaskie, poźniey wypukłe, pomarańczowe, z brzegiem
„od plechy cienkim, nieco karbowanym lub całym, pogię-
tym. Rośnie na pniach drzew, a mianowicie wierzbowych.
Odmiana N. 24 podług Meyera.

580. GRANICZNIK, S7IcTA.

1. Granicznik Płucnik, S$. pulmonacea: hallo diłatato,
profunde sinuato, laciniato, lacunoso-reticulato, olivaceo,

subtus villosiuscuło: laciniis truncatis; cyphellis maculi-
formibus, albisz verrucis glomerałis, nigris; scutellis sub-
marginalibus, planis, rufo-fuscis, margine thallode inte-
gerrimo. sj

Plecha liściowata, szeroka (niekiedy iłokciowa), głęboko
buchtowato-rozdzielona, podziałki ucięte, cała wklęsło-siat-
kowata, oliwkowa, pod spodem nieco włosista: dołki plam-
kowalte, białe na dolnćy powierzchni, brodawki czarne, sku-
pionę na górnćy się znayduią; pleszki przy brzegu 0sa-
dzone, płaskie, brunatne, z brzegiem od plechy uformo-
wanym, zupełnie całym. Rośnie na drzewach starych w la-
sach cienistych. Zł0f/fm. PZ. lich. t. 1. f. 2.

581. PAWĘŻNICA, PEZTIGERA.

* Pleszki brzeżne, na górney stronie osadzone.

1. Pawężnica palczasta, P. polydactyla: thałlo głauco-
pirescente, glabro, subłus venis fuscis reticulato: lobu-

lis fertilibus , creberrimis, elongatisz scutellis fuscis, ob-
longo-convexis. i - =

Plecha liściowata, modrawo-zielona, gładka, pod spodem
kasztanowato-żyłowata, siatkowata, klapowata: klapy pło-
dne wązkie, tęgie, długie, po brzegach na dół odgięte;
pleszki brunatne, podługowatę, na wierzchu klap osadzone,
Rośnie w lasach na ziemi. Hloffm. PL. lich. t. 4. f. 1.

2. Pawężnica brunatnawa, P. rufescens: thallo fusco-
wirente, subtomentoso, laciniato-lobato, subtus albicante,
wenis nigro-fuscis reticulató denseqne fibrilloso: laciniis
inciso-crenatis, crispisz scutedlis subrotundis, marginatis,
fuscis.

Plecha liściowata, brunatno-zielonawa, nieco kutnero-
wata, poszarpano-klapowata, o podziałkach kędzierzawych,

nacięto-karbowanych, pod spodem biaława, od żyłek cie-
mno-brunatnych siatkowata, włoknami opatrzona; pleszki
brunatne, okrągławe, obrzeżone. Rośnie w lasach na pniach
i ziemi, mianowicie ze zgnicia roślin pówstałćy.

3. Pawężnica psia, P. canina: thadlo cinereo-virescente,
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mombrańaceo, subtomentoso, rotundato-lobato, subiua

albicante, venis fibrillisque ambitus concołoribus; centrt

fitsco-cinereis ; scutellis subrotunidis, conwexis, ftuscis.

Plecha popielato-zielonawa, błonkowata, nieco kutne=

towata, okrągławo-klapowata, pod spodem biaława; Żyły

i włókna z brzegu tożkolorowe, ku środkowi brunatno=

szare; pleszki okrągławe, wypukłe, brunatne. Rośnie wla=

sach na ziemi. ichen. Ł.

4. Pawężnica brodawkowata, P. aphthosa: żżałło ivi=

tde_virescente, supra verrucis fuscts asperso, subtus venis

łigris reticulato: lobis fertilibus medio angtstatis, mar=

gine reflexis; scutellis amplis; oblongis, astendentibiis;

margine inflexo, sublacero.

Plecha ponuro-zielonawa, ha wierzchu brodawkami bru-

hatnemi zrzadka opatrżoa, pod spodem czarno-żyłkowato=

siatkowata: klapy płodne plechy pośrodku żwężońe, na

dół po brzegach odgięte; pleszki obszerno-podługowate,

podnoszące się, z brzegiem zagiętym, karbowanym. Rośnie

w lasach pomiędzy mchatni. HHoffm. PL. lich. t. 6. f. 1,

Lichen. L. > 5 i z

5. Pawężnica żyłowata, P. *enosa: żkallo einereo-vi

ridi, subtus fusco-venoso: lobis rotundatis; scuiellis pla=

nis, rotundis, rufis, matgine crenulato. /

Plecha mała (!calowa lub nieco dłuższa), popielato-zie<

lona, podnosżąca się, klapowata, o klapach zaokrąglonych,

pod spodem żyłami wydatnemi,  brunatnemi, pokryta;

tarczki brzeżne, prawie dobrzegu prostopadłe, okrągławe,

brunatne, z brzegiem drobno-karbowanym. Rośnie na miey=

scach gliniastych, pochyłych, wilgotnych, w lasach. /ł0/fmts

PL. lich. t. 6. Fl. dan. t. 1126.

*% pleszki na dół zagięte.

6. Pawężnica żawrócona, P. resupinata: thkallo oliva=

ceo, subtus pallido, scabro: łohis rotundatis, repando-

-erenatis; stutellis fuscis, orbicularibus, margine thallode

łacero.
: z

_ Plecha oliwkowa, pod spodem blada, chropawa, o kla=

pach zaokrąglonych, obłączysto-karbowanych; pleszki pod

spód zagięte, kasztanowate, okrągławe, z brzegiem od ple=

chyuformowanym, poszarpanym. Rośnie na drzewach mchem

pokrytych. / i

582. ..:.1«.;  CoWtocYge.

| 44 auis:s4+-; Coniocybe stilbea: crusła teńuissima,

pruinosa albicante; capitulis lentiformibus, albo-farinosis ;

atipitibus hyalinis, demum fuscescentibus.
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Skorupa cieniutka, pyłkiem posypana, biaława; główki
(pleszki) soczewkowate, biało-mączaste; trzoneczki przey-
rzyste, poźniey brunatne. Rośnie na korze drzew. Cały-
cium pallidum. Pers. cantherellum, peronellum Ach.

;

583. PAŁECZNIK, CA4LYCIVu,

% Główki beztrzonkowe.

1. Pałecznik płotowy, C. tigillare: crusta verrucosa,
głabriuscula, citrina; capitulis atris, opacis, marginatis.

Skorupa popękano-brodawkowata, prawie gładka, cy-
trynowa; główki czarne, nieprzezroczyste, brzegiem opa-
trzone, na brodawkach osadzone. Rośnie na ścianach i par-
kanach drewnianych.

3% Główki trzonkowate, czarne. >

2. Pałecznik wierzbowy, C. salicinam: crusża granu-

lata, cinerea, laevigata aut pulverulenta; capitulis glo
boso-lentiformibus, stipitibusque nigris.

Skorupa z ziaren złożona, popielata, wygładzona albo
pyłkowata; główki kulisto-soczewkowate, równie iak trzo-

neczki czarne. Rośnie na korze drzew i parkanach.

3. Pałecznik delikatny, C. subtile: crusta tenuissima,
submembranaceą, albicante; capitulis, hemisphaericis,

atris; stipitibus tenuibus, nitidis, concoloribus.
Skorupa bardzo cienka, błonkowata, biaława; główki

półkuliste, czarne; trzoneczki włoskowałte, lśniące, tożko-
lorowe. Rośnie na drzewie starćm. C. trachelinum. Ach.

*i*Główki trzonkowate, pyłkiem białym, popielatym lub
m brunatnym, posypane. r

4. Pałecznik ziełonawy, 0. roscidum: crusta granula-

to-rugułosa, cinerea; capitulis turbinatis demum łentifor-

mibus, aeruginoso-pulecrulentis demum atris, margine e-
wanido ; stipitębus abbreviatis, erassiusculis, atris, opacis.

Skorupa ziarnista, pomarszczona, popielata; główki
wartołkowate, poźniey soczewkowałe, pyłkiem gryszpano-

wym posypane, nakoniec czarne, brzeg niknący; trzoneczki
krótkie, dosyć grube, czarne, ćme. Rośnie na korze dę-
bów. C. hyperellum. „Ach.

5. Pałecznik popielaty, C. cinereum: crusta grumoso-
granulata, virescente; capitulis subturbinałis, cinereo-
pułlverulentis: disco convexiusculo, nigrescenti-olivaceo;
stipitibus teretibus, fuscescentibus.

Skorupa gruzłowato-ziarnista, zielonawa; główki prawie
wartołkowate, pyłkiem popielatym posypane, o wierzchu
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nieco wypukłym , ciemno-oliwkowym; trzonki obłe, Świa-

tło-kasztanowate.. Na korze drzew pospolita.

6. Pałecznik dębowy, C. quercinum: crusta granuła-

to-pulverulenta, cinerea; capilulis subglobosis, demum

lentiformibus, cinereo-nigris; stipitibus crassiusculis, atris.

Skorupa ziarnisto-pyłkowata, popielata; główki prawie

kuliste, poźniey soczewkowate, popielato-czarne; trzoneczki

grube, czarne. Rośnie w rozpadlinach kory dębowćy.

*iek Główki trzonkowate, różney od plechy farby.

7. Pałecznik włoskowały, C. trichoideum: crusta sub=

cartilaginea, granułato-squamulosa, subimbricata , palli-

do-flavescente; capitulis turbinato-eyatkhiformibus, mar-

gine cinereis, disco ferrugineo-umbrinis; stipitibus fili-

Jformibus, atris.
Skorupa blado-żółta, cienka, prawie chrząstkowata,

ziarnisto-łuszczkowata, prawie dachówkowata; główki war-

tołkowato-kieliszkowate, z brzegiem popielatym, środkiem

rdzawo-brunatnym; trzoneczki nitkowate, czarne. Na ko-

rze iodeł.

J PODDZIAŁ IV.

PokRosryY WODNE, ALGAE.

1. MORSZCZYNY PONURE, /HYCOIDEAE.

Listowie skórkowate, oliwkowe; ziarniki czarne, brzegiem

przeyrzystym otoczone, z włóknami członkowatemi

pomięszane, w osadnikach szczególnych zawarte.

584. ZVidlik, Furcellaria. Listowie nitkowate, dwoisto-

dzielne; brodawki strąkowate, wierzchołkowe.

585. /Morszczyn, Fucus. Listowie płaskie, liście nie-

oddzielone, czasem dwoisto-dzielne; osadniki brodawko-

wałe, wewnątrz szlamowate, ziarnikami kulistemi razem

z włóknami, napełnione.

586. Paciórkowiec, Cyctosira. Listowie w listki i pę-

cherzyki paciórkowato-połączone, przechodzące; osadniki

brodawkowate, komórkowate; brodawki przedziurawione,

torebki z nitkami zawieralące.

587. Obłak, Scytosiphon. Listowie rurkowate, nitko-

wate, oliwkowe; ziarniki gruszkowate, powierzchnią ze-
wnętrzną listowia pokrywaią.

588. Lemanea, Lemanea. Listowie nitkowate, rurko-

wate, w wiela mieyscach nabrzmiałe; łańcuszki ziaren pa-

ciórkowate, pęzelkowate, na wewnętrznóy powierzchni nitki

osadzone.



2. MoRSZCZYNY CZERWONE, FLORIDA

Listowie mniey więcey czerwone, prawie skórkowate, ni-
tkowate lub płaskie, ciągłe; ziarniki w torebkach
zawarte albo w kupkt zebrane.

589. Robacznik, Polyides. Listowie nitkowate, chrzą-
stkowale, z włókien promienisto-rozchodzących się zło-
Zone; brodawki boczne, gąbczaste; ziarniki na włóknach
osadzone.

5go. Fiałkowiec, Amphiconium. Listowie nitkowate,
tęgawe, od ziaren chropawe; wierzchołki gałązek w kształt
owoców nabrzmiałe. (Rośnie na kamieniach).

3 KRYNICZNIKI, CHARACĘAĘ.

5g1. Krynicznik, Chara. DListowie rurkowate, członko-
wate, spiralnie porysowane; orzeszek spiralnie porysowany,
ziarnkami kulistemi napełniony; pączki czerwone, kuliste,
wewnątrz włókien bardzo drobnych i rurek promienistych,
pełne. >

4. Z1ELĘNICE, CoNFERYINAE.
c
Listowie nitkowate, peźne lub rurkowate, przewięzisie

lub członkowate.

592. Brózdzień, Polysiphonia. Listowie pełne,- człon-

kowate: członki z rurek złożone, podłużnie porysowane;
"owoce, albo są torebki ziarnikami gruszkowatemi, nieliczne-
mi, napełnione, albo kulki mąssęziarnistą zawieraiące, rzę-
dami na gałęziach osadzone.

593. Chrzęstnica, Ceramium. Listowie gałęziste, pełne,
członkowate, czerwone; torebki kuliste,ziarniki liczne zą-
wieraiące.

5g4. Zielenica, Conferva. Listowie rurkowate, błon-
kowate, przezroczyste; ziarną wewnątrz rozrzucone.

„595. Zrastnica, Zygnema. Włókna rurkowate, błon-
kowate, członkowate, poźniey przez wydanie poprzecznych
rurek połączone: ziarna naprzód w całym włóknie rozrzu-
cone, poźniey w kulki zebrane, od maiki się oddzielaią.

5. WATKI, SOLENOTAŁ,

Listowie rurkowate, ciągłe (bez przegród); ziarna rozma-
icie rozrzucone.

596. ZVężnica, Oscilłatoria. Włókna rurkowate, przey-
rzyste, śliskie, poprzecznie drabinkowato-porysowane.

597. /Voszeria, Vaucheria. Włókna rurkowate, gałę-



 

ż 301

ziste, pyłkiem zielonym ziarnistym wewnątrz posypane,

pęcherzyki zewnątrz kuliste formuią.

508. Z/atka, Solenia. Listowie rurkowate, błonko-

wate, siatkowate; ziarna drobne, w okąch siatki rozrzucone,

6. TRZĘSTDŁOWAĄTE, TRENELLOIDEAE.

Listowie galareżowate, niedzielne lub gałęziste, pełne

ł lub błonkowate, ciągłe lub członkowate.

599. Zinkia, Linckia. Massą galaretawatą, wewnątrz

nitkami obrączkowatemi, promienisto -ułażonemi, napełniona.

600. Trzęsidło, Nostoc. Listowie błonkowato-galare-

towate, włóknami paciórkowatemi, pogiętemi, napełnione.

601. ?/'ymocznica, Coecochloris. Massą galaretowata,

ziarnami kulistemi napełniona.

7. DWUZNACZNE, AMPHIBOLAK.

" Listowie płaskie, członkowate; członki oddzielone.

602. Nadecznik, Badiaga. Listowie łodyżkowate, pra-

wie gąbczaste, galaretowate, do którego ostrza tęgie są za-

nurzone.
'603. Sznurzec, Diatoma. Włókna kątami na przemian

połączone, na części wielokształtne, kątowate, rozpadają się.

1. MoRSZCZYNY PONURE,

584. WipLIK, FURCELLARIA.

1. FPidlik robaczkowaty, F. lumbricalis. * Cała rośliną

oliwkowa; pień u spodu źlinii grubości, kilkakrotnie

dwoisto-dzielny, na wierzchu końce robaczkowato nabrzmiałe;

suchy prawie czarny. Rośnie w wodach morskich okoła

Połongi.

585. MoRszczyN, FUvcUs.

1. Morszczyn pęcherzykowaty, F. vesieulosus: fronde

costata, planąa, dichotama, integerrima; receptaculis sub—

ellipticis, abortientibus in resicas abeuntibus.

Listowie 4-iłokciowe, iednonerwowe, płaskie, dwoi-

sto-dzielne,częsta kropkowane, całobrzegie, wierzchołki

nabrzmiałe, brodawkowate, parzyste, eliptyczne; pęche-

rzyki dwa niżey rozdwoienia umieszczone. Rośnie w wo-

dach morskich około Połongi. Odmiana o listowiu ledwo

2-3 cale wysokićm, wązkićm, prawie beznerwowóćm (7F.

balticus g.): częso w okolicach Połongi postrzega się.

2. Morszczyn rynienkowatys F. canaliculatus: fronde

 dichotoma, ecostata, canaliculata, integerrima; recepla-

culis turgidis, obtusiusculis. ł"
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Listowie beznerwowe, brunatne, 2-3calowe, wązkie,
dwoisto-gałęziste, pod spodem rynienkowate, całobrzegie;
po a nabrzmiałe, brodawkowate, tępe. Około Po-
ongi.

5. Morszczyn guzowaty, F. nodosus: fronde compressa,
vesiculis sparsis nodosa; recepiaculis lateralibus, pedun-
cułatis, pyriformibus. j j

Listowie u spodu okrągłe, wyżey płaskie, karbowane,
gałęzisie, skórkowate: gałęzie w pewnych odległościach
pęcherzykami okrągłemi, od listowia obszernieyszemi, o0—

patrzone; osadniki boczne, płasko-gruszkowate, na gałąz-

kach małych osadzone. Rośnie w okolicach Połongi. 27.

dan. t. 146. Wyschły czarnym i prawie rogowym się staie.

586. PAcioRkowiEc, CvYsrosIRA.

1. Paciorkowiec strąkowy, C. siliquosa: fronde decom-

posita, compressa, ramis linearibus, distichis, integer
rimis; wesiculis terminalibus, siliquaeformibus, articu—
łatis; receptaculis lanceolatis.

Listowie czarniawe, dwa razy złożone: gałęzie na ie-
dnóćy płaszczyznie; pęcherzyki w gałązkach rozszerzonych
ułożone, strąkowaty kształt gałązkom nadaią; osadniki lan-
cetowate. Rośnie około Połongi w wodzie morskiey. Fucus
L. Fl. dan. t. 106.

587. OBŁAK, SCYTOSIPHON.

1. Obłak nitkowaty, S. Filum: fronde* simplicissima,
śubulosa, aequali e. subnodułosa. J

Listowie długie, niekiedy o2łokciowe, obłe, cienkie,
"rurkowate, sliskie, równe lub nieco przewięziste. ośnie
około Połongi w wodzie morskićy. Fucus Ł. Ft. dan.

t. 821.

588. LEMANEA, LENANEA.

1. Łemanea rzeczna, L. fluviatilis: fałis substmplicibus
papiłllosis: papiłlis subternis, remotis.

Włókna brudno zielone, tęgie, chrząstkowate, suche,
czarne, równe, poźniey członkowate, na stawach zgru-
białe. Rośnie na drzewie w wodach słodkich prędko bie-
gących. Conferva L. Fauch. Conf. t. +0. f. 1-2-3.

2. MonszczYNY CZERWONE.

589. RoBACZNIK, POŁYIDES.

1. Robacznik glistowaty, P. lumbricalis: Porost oliw-

kowo-brunatny, suchy czarny, 2-3całowy, dwoisto-gałęzi-
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sty; gałęzie obłe, tępe; brodawki boczne czerwonawe. Ob-

ficie na brzegi morza wyrzucany około Połongi: lecz za-

wsze płonny.

5go. FIAŁKOWIEC, AMPHICONIUM.

1. Fiałkowiec zwyczayny, A. rapestre: flis articula-

tis, pellucidis, fragilibus, dichotome-ramosis, demum

aeruginosis; granulis lateralibus terminalibusque, conglo-

batis.-
Cały, kutnerek czerwony, poźniey popielato-zielony sta-

nowi. Kutnerek ten, składa się z włókien członkowaty ch,

dwoisto-dzielnych, przezroczystych; ziarna zaś na «boku

gałęzi lub na końcu są osadzone. Rośnie na kamieniach

Świeżo odkrytych (Kluk); na granicie kraiowym w zbiorze

Giliberta widziałem.

3 KRYNICZNIKI.

5g1. KRYNICZNIK, CHARA.

* Listowie z kilku rzędów komórek złożone.

1. Krynicznik kutnerowaty, Ć. tomentosa: spongiosa,

subtomentosa, subspiratim torta; ramis inermibus, obtu-

sis, subinflato-compressis; aculeis demum inflatis, ovałis,

ramułos aequantibus. :

Listowia grube, gąbczasie, brózdowane, popielato-zie-

lone, iakby kutnerowate; gałęzie po sześć w okółku, o

końcach nadętych, poźniey spłaszczonych; kolce na łody-

gach grube, krótkie, iaiowate, poźniey do gałęzi podobne.

Rośnie w wodach sioiących. Odmiana o gałęziach krótszych,

na powierzchni prawie, równych, niekutnerowatych (Ch.

ceratophylla Ialiroth?), często się spostrzega.

2. Krynicznik nastroszony, Cho hispida: glabra, sul-

cata, spiratim torta, flexilisz aculeis setaceis: ramis sub-

senis, apice ramułosis. 3

Listowie okółkowato-gałęziste, zielone, spiralnie bróz-

dowane, giętkie, gałęzie po 6 w okółku, kolcami szczeci-

nowatemi lub grubszemi pokryte; kolce te u spodu prędko

opadaią. Rośnie w rzekach z morzem łączących się około

Połongi. Odmiana o listowiu delikatnćm, gęsto kolcami

. włoskowatemi pokrytóm (Ch. crinita FValiroth), razem się

postrzega.

3. Krynicznik zwyczayny, Ch. vulgaris: scabra, fragi-

lis; ramułis suboctonis, apice nudis.

Zielony lub popielaty: okółkowato gałęzisty, chropawy

kruchy, gładki: gałęzi 7-8 w okółku, na końcu niegałęzi-

stych. Rośnie w wodach stoiących niegłębokich.
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*% Listowia z rurki poiedynczey uformowane.

4. Krynicznik giętki, Ch. flexilis: /Zerilis, tenero mem-
branacea, subpellucida; ramis continuis ; elorngatis, ob-
żusiusculis. . :

Listowie rurkowate, giętkie, cienkie, wyschłe płaskie
błonkowate, w odłegłości cala lub 2 gałęziste: gałęzie o-
kółek składają, i są znowu okółkowato-rozdzielone; na-
siona tak na pierwszych iako i na drugich gałęziach osa-
dzone; ostateczne gałązki nieczłonkowate, tępe. Rośnie
w wodach. stoiących. Zł. dan. t. 364.

4. ZIELENICĘ.

592. BRózpziEń, PozYsIPRONIA.

1. Brózdzieńfioletowy, P. violacea: fronde ramosissima,
ławą: ramulis capillaribus, subóstriatis,fasciculatis, vir-
gatis: articulis diametro sesquilongioribus; capsulis ses-
silibus. ;

Listowie nitkowate, słabe, bardzo gałęziste, 2-Żcalowe:
gałązki wiązkowato-rózgowe: członki 3-6 rysami opatrzone,
od średniey gałęzi nieco dłuższe; torebki bezszypułkowe.
Rośnie na kamyczkach w morzu około Połongi, i razem
z innemi porostami iest z morza wyrzucanym.

593. CHRZĄSTNICA, CER4uIUM.

1. Chrząstnica przeyrzysta, €. diaphana: fronde dicho-
żoma, ramosissima: ramulis apice forcipalis: articulis
cylindricis, hyalinis: geniculis turgidis; capsułis invo-
łucratts.

Listowie włoskowate, bardzo gałęziste: gałęzie nakońcn
widełkowato-szczypcowate: członki przezroczyste: stawy
różowe, nabrzmiałe; torebki pokrywkami opatrzone. Po-
między innemi porostami w okolicach Połongi. Flor. dan.
tab. 9ót. i

594. ZIELENICA, CONFERVA.

* Ziemne.

1. Zielenica wrżosowa, C. ericetorum: fźłis spadiceis,

simplicibus, prostratis, implexis, teneris: articulis dia-
metro sesquilongioribus.

Włókna delikatne, splecione, ciemne, niegałęziste, członki
od średnicy dłuższe. Rośnie na piaskach około mieysc
wodą od wylewów deszczowych zalanych, wrzosem oto-
czonych.

2. Zielenica cienista, C. umbrosa: fis viridibus, ra.
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mosis, fragilibus, strato velutino sujfuliis: ramulis erectis,
obtusis: articulis gibbis. y

Włókna gałęziste, zielone, kruche, na massie axamitno-
zielonćy osadzone: gałązki wzniesione, tępe: członki wy-
datne. Rośnie na ziemi wilgotnóy w lasach.

%%R Fpodne.

3. Zielenica kosmkowata, C. floccosa: filis simplicibus,
tenerrimis; mmucosis, in sitratum bullosum implicitis, hy=
alino-virescentibus: articulis łongitudine variis.

Włókna bardzo delikatne, szlamowate, przezroczysto-
zielone, niegałęziste, splecione, massą bąblistą skleione; człon
ki różnćy długości. Rośnie na błotach wodą zalanych za
nastaniem ciepła na wiosnę i poźniey niknie. /auch. Conf.
TE 16, f--3.

4. Zielenica szłamowata, C. mucosa: filis simplicibus,
tenuissimis, lubricis, jłavescentibus: articulis subtorosis,

diametro longioribus.
Podobna do poprzedzaiącćy, lecz większa farby żółtćy;

członki nieco nabrzmiałe, od średnicy dłuższe. >
5. Zielenica rzeczna, C. rivularis: felis simplłicibus, lon-

gissimis, fluctuantibus, viridibus, subopacis: articulis
diametro tripło longioribus: siecatis alternatim compressis.

„Włókna niedzielne, długie, unoszące się, zielone, pra-
wie nieprzezroczyste; członki od średnicy 3 razy dłuższe:
suche naprzemian spłaszczone. Rośnie w wodach płynących.

6. Zielenica źródlana, C. fontinalis: filis simplicibus
intricatis, caespitosis, lurido-badio-olivaceis, obtuśis:
articulis diametro quater brevioribus.

Włókna niedzielne, splecione, brudno-zielone, tępe: członki
od średnicy 4razy krótsze. Rośnie w krynicach.

7. Zielenica skupiona, 0. glomerata: filis ramosissimis,
viridissimis; ramis fascicułatis: ramułlis ultimis obbrevi-
atis: articulis diametro multo longioribus.

Włókna ciemno zielone, bardzo gałęziste: gałęzie wiąz-
kowate: ostateczne krótkie; członki od średnicy wiele dłuż-
sze. W wodach bystro płynących częsta.

8. Zielenica rozłożysta, C. fracta: filis ramosissimis,
Jłexuosis, virescentibus: ramis, teneris, alternis, devari-
catis, imbricatis: articulis diametro mułto longioribus.

Włókna zielonawe, bardzo gałęziste, rozłożyste: gałęzie
delikatne, naprzemianległe, rozłożyste, splecione: członki
od Średnicy wiele dłuższe. W krynicach pospolita.

595. ZROSTNICA, ZYGNEMWA.

1. Zrostnica iednoszrubowa, Z. quininum: lis sim=
plicibus, lubricis; articulis elohgatis: spiris simplicibus,

64
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- Włókna niegałęziste, sliskie; członki długie: liniyki ziar-
niste, spiralne, o zakrętach poiedynczych. Fauch. Conf.
BUJ 2137,60B6. f44>

ą. Zrostnica dwuszrubowa, Z. deciminum: f/lis sim-

plicibus, lubricis, articulis elongatis: spiris duplicibus.
,_ Różni się lniykami spiralnemi z ziaren podwóynemi. Ro-
śniez poprzedzaiącą. F'auch. Conf. t. 4. f. 1. ź t. 5. f. 4.

596. WĘżNICA, OsciLLATORIA.

1. FVężnica Kwiat wodny, O. Flos aquae: filis tenerri-
mis, minutissimis, aeruginosis, aquam ad instar mem

branae obducentibus; striis transversis, inconspicuis.
Nitki bardzo drobne, delikatne, niegałęziste, na wodzie

błonkę zieloną, cieniutką, formuią. Na wodzie w kałużach
łab w naczyniach na działania powietrza wolnego i słońca
w śród lata wystawioney, okazuie się w kształcie plewe-
ezki niekiedy o kolorach mienionych. Tento gatunek pod
nazwiskiem Massy Prystleya, lub ziełonćy iest znaiomy.
Od niektórych naturalistów za istotę do zwierząt należącą

był uważany. |nni zaś z tóy massy tworzenie się i zwie-
rząt niedoskonałych, + roślin chcą wyprowadzać.

2. FVężnica murowa, O. muralis: filis simpłicibus, fle-
xnosis, crassiuscułis stratoque eiridzbusz striis transeer-

sis, densis.
Nitki niedzielne, pogięte, nieco grube, z podkładki ga-

laretowatćy tożkolorowey wynurzaiące się: rysy poprzeczne,
gęste. Rośnie na murach ze strony północnćy, często od
wody z dachu spadaiącćy zwilżanych.

, 3. IWężnica 'gleiowa, O. limosa:filis simplicibus, re-

rtis, strictis, radiantibus, e strato gełatinoso, atropirente,

porrectis.
Włókna niedzielne, proste, wyprężone, promieniste,

z podkładki wychodzące. Rośnie na brzegach i drzewie pod
wodą w sadzawkach i kanałach smrzankoj Fauch. Conf-
$-143w fa-2 0:

597. WoszERIA, /F4UCHERIA.

1. M/oszeria ziemna, V. terrestris: filis capillaribus,

ramosiś; ramulis secundis: wesiculis ambitu hyalinis, ia-

teralibus terminalibusque globosis. i
Włókna włoskowate, gałęziste: gałązki iednostronne;

pęcherzyki kaliste, poiedyncze, z brzegami przeyrzysietni,

boczne lub wierzchołkowe; gałązki za pęcherzykami haczy-

kowate. Rośnie w cieniu na ziemi, i w wazonach. Fauch.

Conf. t. 2. f- 3.
2. IFoszeria darnista, V. caespitosa: fi/is capiłllaribus,



507

caespitosis, diekotome ramosis: ramis ultimis horizonta-

libus, secundis; wesiculis binis, sessilibus, terminalibus,

muerone recto, intermedio.

Włókna darniste, dwudzielno-gałęziste: gałęzie ostate-

czne pozieme, iednostronne; pęcherzyki podwóyne, bez-

trzonkowe, po środku sztyletem prostym opatrzone. Rośnie

na ziemi w źródłach. auch. Conf. t. a. f. 4.

598. WATKA, SOŁENIA. 1

1. Watka kiszkowata, $. intestinalis: fronde simplici,

elongata, membranacea, infłata, sinuosa, anfraeluosa.

Listowie błonkowate, zielone, rurkowate, długie, na-

dęto-pomarszczone, buchtowato-pokręcone. Rośnie w uy-

ściach rzek i stramyków do morza, około Połongi.

5g9 LINKIA, ZINCKIa.

1. Linkia twarda, L. dura: frende' globosa, solida,

wiridi; filis radiantibus e globuło basilari, acuminatis,

subfissis, rectis, obscure annułatis. ;

Cała, kulki nieforemne, ciemno-zielone, wielkości ziarna

konopnego lub grochu, tworzy; wśród którćy włókna nie-
wyraźnie obrączkowate rozchodzą się. Rośnie na drzewie i

kamieniach w wodzie zanurzonych.

600. TRzĘsipŁo, Nosroc.

1. Trzęsidło pospolite, N. commune: fronde difformi,

plicata, undułata, subcoriacea, oliracea.

Listowie niekształtne, zielone lub oliwkowe, galareto-

wate, dosyć tęgie, pofałdowane, faliste, od cala do 2 śre-

duicy. Rośnie na mieyscach wiłgotnawych trawą pokrytych.

Fauch. Conf. t. 16. fi +. Wyschła błonkę tylko formuie,
która zwilżona obiętość znacznie powiększa. Massa galare-
towala, za obłoki spadłe, u wieśniaków uważana, czyli do

tego rodyaiu i gatunku należy, sprawdzić dotąd nie mogłem.
'Tamta bowiem, ile z postrzeżeń w dziecinnćm wieku pa-
miętać mogę, iest farby wodnistey, iakby z ziaren złożona,

a do skrzeku żabiego wielkie ma podobieństwo. Pokazuie się

nayczęściey po deszczach ciepłych po południa spadłych,
na dziedzińcach lub łąkach twardych niebłotnistych; po-
Źniey cała zdaie się rozpływać, żadney błonki niezostawuiąc.

2. Trzęsidło śliwkowate, N. pruniforme: fronde globo-

sa, solida, solitarią, coriacea, nigrescente.

Listowie kuliste, od cala do 2 średnicy, lub nieforemne,

w początkach galaretowate, białawe, miękkie, poźniey

czarno-zielone , sprężyste. Rośnie w ieziorach o dnie mu-
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listóm. W ieziorze popiskićm, do Starostwa międzyrze-
ckiego należącćóm, pod koniec Września w stanie doźrzałym
postrzegałem. ;

601. WyMOCZNICA, CoccoczŁoRIs,

1. JFymocznica błotna, C. palustris: gełatźnosa, hkya-
lina, pallide viridis, tubercułata, inerustans; granulis ora-
libus, medio punctatis. i Sz

Galaretowata, blado-zielona, przeyrzysta, obszernie po-
między mchami rozesłana, i ie powlekaiąca, wewnątrz ziar-
nami owalnemi, pośrodku kropkowanemi, opatrzona. Na
wiosnę obszernie pomiędzy mchami na mieyscach wilgotnych
rozszerzona, często się postrzega. i

2. FVymocznica brunatnawa, C. fuscescens: gełatinosa,
'expansa, crassa, łacunosa, viridis, dein fuscescensz glo-

sbulis subrotundis, minoribus.
Massa galaretowala, na pół cala gruba, szeroko pomię-

dzy mchami rozchodząca się, komórkowata, zielona, po-
Źniey nieco brunatnawa; ziarna prawie kuliste, mnieysze.
Rośnie na błotach.

3. PVymocznica wodna, C. stagnina: fronde gelatinosa,

eiridis, oblonga rel lineari; granulis subglabosis, pel-
łuczdis.

Massa galaretowata, podługowata, zielona, ziarnami prze-
 zroczystemi napełniona. Rośnie w wodach czystych, sto-
iących ; nayczęściey wolno pływaiąca postrzega się.

602. NADECZNIK, BabpraGA.

1. Nadecznik rzeczny, B. fluviatilis. W początkach drze-
wo, sitowie lub inne rośliny wodne, w kształcie skorupy
gąbczastey, zielonćy, pokrywa, poźniey w gałązki spłasczo-
ne, palczasto-podzielone wyrasta; gałązki te całe, iakby
z galaretowatych części są złożone, zktórych ostrza prze-
zroczyste wychodzą. Zapach zwierzęcy; zieloność roślinna.
Rośnie w wodach czystych. Drugi gatunek, zapewne do
innego rodzaiu należący, cały, z rurek zielonych, ziarnami
owalnemi, brunatnemi napełnionych, złożony; massy gąb-
czaste, grubości niekiedy pięści, na gałęziach do wody za-
nurzonych formuie; rurki wszystkie są do osi wspólnóy
skierowane, zewnątrz niezamknięte. Zapach zwierzęcy.
W wodach czystych stoiących.

603. SzNuRzEc, Dr4rouA4,

1. Szriurzec morski, D. marinum: fis simplicibus, pła-
nis, flavescentibus: articulis diametra sesquiłongioribus,
tranverse granulalis.

”
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Cały z włókien, kntner biało-zielony na morszczynach _

formuiący, złożony; włókna są iakby z pęcherzyków po-

długowatych, nieforemnych, iednym punktem z sobą po-

łączonych, uformowane; pęcherzyki poprzecznie ziarniste.

Rośnie na morszczynach około Połongi.

PODDZIAŁ V.

Gan z Y BY, MYCETES.

1. JĄDRNIKI, JMYELOMYCETES,

Ziarniki czyli pęcherzyki ziarna zawieraiące w puszkach

czyli pęcherzykach większych (ascidia) zamknięte, a ie

rozmaiłym 'otoczniem (perithecium) powleczone.

% Kulnicowate. Puszki w otoczniu stwardniałym,

wewnątrz galaretowatym, zawarte.

604. Kulnica, Sphaeria. Otocznie prawie kuliste, wolne

lub na podkładce (stroma) rozmaitćy osadzone, otworkiem

(ostiolum) opatrzone; puszki walcowate, włóknami (para-

physes) przełożone.

605. Mączec, Alphitomorpha. Otoczeń kulisty,,włó-

knami promienistemi wsparty; puszki owalne lub gruszko-

wate, niewieloziarne; podkładka kosmkowata.

606. Macnik, Bostrychia. Komórki niekształtne, w bro-

dawce ziarnistćy zawarte, na około kolumny środkowćy

przyrosłe; puszki w galarecie zawarte, poźniey razem z ląż

galaretą wychodzą, i twardnieiąc gatunek macek lab wło-

sów przedstawuią.

607. Soczewnik, Phacidium. Otoczeń rozmaity, od środka

promienisto-rozdzielaiący się; puszki rurkowate, wznie-

sione, przymocowane.

608. Łuszczeniec, Rhytisma. Otoczeń krążkowaty, na

łuski się rozdzielaiący lub na wierzchu próchnieiący; pu-

szki wzniesione, osadzone.

609. Rozszczepek, Hy sterium. Otoczeń podługowaty lab

nieco dłuższy, szparką podłużną otwieraiący się; puszki

wzniesione, rurkowate. E

** Okrytoziarnikowe.  Otoczeń zamkniony, puszki

wewnątrz zawieraiący.

610. Kubek, Cyathus. Otoczeń kubkowaty, w począ-

tkach zamknięty, poźniey przez odpadnienie z wierzcha po-

krywki (epiphragma) otwarty; puszki soczewkowale pęche-

rzykami alboliteż massą ziarnisto-galaretowatą napełnione.

611. Trufła, Tuber. Otoczeń prawie kulisty, prawie

mięsisty, wewnątrz żyłowały; puszki na żyłach rozrzucone,

kuliste.
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*** Jyyiątkowe (Desciscentes).

612. Grudek, Dothidea. Komórki w podkładce zanu-
rzone, iądro zawierające; otoczeń właściwy 0; puszki
wzniesione, prawie maczugowate, trwałe.

2 GnRzyBY WŁAŚCIWE, FvNct.

Puszki na powierzchni warstę (kymenium) formuią i ta
albo cały grzyb lub w części, albo tylko spód ka-
pelusza (pileus) lub wierzch iego powleka.

* Kapeluszem opatrzone.

615. Bedłka, Agaricus. Spód kapelusza równoległo-
blaszkowaty. 2

6.4. Olszówka, Schizophyllnm. Blaszki równoległe, na
dwoie w całóćy długości rozdzielone, i te odgięte rurki

" formnią.
615. Szroczek, Merulius. Fałdy pod spodem kapelusza

prawie równoległe.
616. Szatkowiec, Daedalea. Blaszki siatkowato-połączone.
6:7. Huba, Boletus. Spód kapelusza dziurkowato-rur-

kowaty.
618. Kolczak, Hydnum. Spód kapelusza kolczasty,
619. Pleśniak, Thelephora. Spód kapelusza gładki lub

wyniosłościami opatrzony.

** Mitrowate.

620. Toczek, Heloticm. Mitra półkulista, z brzegiem
zagiętym, na wierzchu puszkami osadzona.

621. Piestrzenica, Helvella. Mitra falista, spłaszczona,
ze 2 stron na dół zagięta, w początkach brzeg z trzonem
zrosły.

622. Smardz, Morchella. Mitra z wierzchu komórko-
wata, komórki sialkę pogiętą formuią.

*ie Buławkowate.

623. Patyczka, Leotia. Buławka (clavula) nieprzyrosła,
trzon obeymuiąca. 7

BZEPNCEŚCY:, Geoglossam. Buławka mięsista, w trzon
na dół zwężona, wydatnością od trzonu odznaczona.

625. Goździeniec, Clavaria. Buławka niedzielna lub
gałęzista, w trzon nieznacznie przechodząca.

626. Łopatnica, Spathularia. Łopatka (spathula) pła-'
ska, trzonkiem opatrzona.

627. Płaskosz, Merisma. Łopatki gałęziste, płaskie,
"m doła w trzon zrosłe, całe równie iak i pień puszkami
pokryte.
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%ii Puszki na górnćy stronie kapelusza osadzone i z pły-

nem ściekaiące, alboliteż nieznacznie niknące.

628. Sromotnik, Phallus. Kapełusz na trzonie osadzony,

i z nim zrosły, brzeg wolny; pleszki z płynem Ściekalące.

629. Kustrzebka, Peziza. Grzyb płaski, miseczkowaty,

kieliszkowaty i t. d., trżonkowaty lub bez trzonu; puszki

na stronie górnćy osadzone: doźrzałe niknące.

3. GRZYBY PURCHATKAMI OPATRZONE,
GA1STROMYCETES.

Ziarniki (sporidia) w purchatkach (sporangium) zawarte,

albo nagie, albo też na włóknach włoskowatych

rozmaicie pogiętych włośnią (capillitium) zwanych,

osadzone.

* Otoczeń skórkowaty.

630. Promiennik, Geastrum. Otoczeń skórkowaty, gwiaz-

dzisto-otwieraiący się: wewnętrzny kulisty, błonkowaty,

wewnątrz ziarniki kuliste, z włóknami pomięszane, zawie-

raiący. 3

631. Zęgoskór, Scleroderma. Purchatka twarda, pra-

wie kulista; ziarniki skupione, włóknami przeplecione.

632. Nasionak, Sclerotium. Purchatka twardawa , we-

wnątrz teyże samey natury; ziarniki nagie, zewsząd wynu-

rzaiące się. ł >

633. Purchawka, Lycoperdon. Purchatka okrągława

lub niekiedy w trzonek zwężona; ołoczeń zewnętrzny ziar-

nisty, o ziarnach niekiedy zaostrzonych, mączasto-rozdzie-

laiących się, czasem ciągły; wewnętrzny błonkowaty: we-

wnątrz w początkach mięsisty, poźniey napełniony ziarn-

kami okrągłemi lub w ogonek zwężonemi, z włóknami po-
mięszanemi.

634. Pałeczka, Tylostoina. Purchatka kulista, trzon-

kowata, otworkiem stwardniało-nabrzmiałym otwierająca

się; ziarna na włóknach rozrzucone, wnątrze purchatki

napełniaią.

635. Bezkosmek, Licea. Purchatka prawie kulista lub

walcowata; ziarniki ciemne, skupione, bez włókien.

636. Dwukształtnik, Amphisporium. Purchatka trwała;

ziarniki dwukształtne, kuliste lub wrzecionowate; kosmki o.

637. Zlepek, Eurotium Podkładka kosmkowata; pur-

chatka kulista, błonkowata; ziarniki skleione.

638. Purchatnica, Physarum. Purchatka kulista, kró-

tko-irzonkowa, w kształcie łusk albo włókien niknąca;

ziar: ;ki bez kosmków.
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** Grzyby purchawkowate, wewnątrz włóknami spręży-
siemi opatrzone.

639. Szrzępek, Arcyria. Purchatka trzonkowata, owalda
lub walcowata, niknąca, spód tylko talerzykowaty zostaie,
z którego włośnia (capillitium) sprężysto się podnosi, i
poźniey odpada.
* 640. Kędzisorek, Trichia. Purchatka rozmaita, rozmai-
cie rozdzieraiąca się, z któróy włośnia pokręcowa pod-
nosi się.

641. Paździorek, Stemoritis. Purchatka okrągła, iaio-
wata lub waleowata; otoczeń niknący; włośnia trwała,
trzonkiem pośrodku za oś służącym, i do którego iest
przymocowana, opatrzona.

(6X Grzybki purchawkowate, w początkach wewnątrz
gałaretowate.

642. Szumek, Spumaria. Purchatka słaba, komórko-
wato-kosmkowata, cała wewnątrz z fałd z podkładki po-
chodzących złożona; ziarniki skupione.

613. Gniłek, Aethalitin. Purchatka błonkowata, ze-
wnątrz peźdsięrzowata, wewnątrz błonkowatoźblaszkowata;
ziarniki skleione.

' 644. Kraśnik, Lycogala. Purchatka błonkowata, kształtu
rozmaitego; kosmki wolne, przyrosłe; ziarniki wolne.

*eRt Purchatka mięsisto-galaretowata.

645. Kisielec, Tremella. Purchatka galaretowata, mię-
sista; ziarniki wewnątrz rozrzucone , pod wierzchem iednakże
naylicznieysze.

*sest Purchawkowate wyiątkowe.

646. ZVąśnik, Nemaspora. Mieysce purchatki komórki
drzewa martwego zastępują; ziarniki nagie, szlamowate,
nad powierzchnią drzewa wychodzą, i tam twardnieiąc
włókna stanowią.

647. Suszec, Xyloma. Cętka brodawkowatą, na po-
wierzchni liści osadzona, wewnątrz gruzłowato-komórko-
wata, zsubstancyi liścia zmienionćy, powstała; ziarniki o.

*ieekek Pleśnie (Mucores). R

648. Płeśń, Mucor. Włókna delikatne, ciągłe lub we-
wnątrz przegrodami opatrzone, niedzielne lub gałęziste, u
spodu włókienka iakby korzenie wypuszczaiąca; pęcherzyk
na wierzchu włókien osadzony, ziarnikami napełniony:
które poźniey na powierzchni pęcherzyka są posypane.

649g. Butwik, Myxotrichaum. Włókna ciągłe, bardzo
gałęziste, splecione; kulki galaretowate, na włóknach osa-
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dzone: w których ziarniki liczne, przezroczyste, są za=
warte.

;

650. Kropidłak, Aspergillus. Włókna wzniesione, prze-
grodami opatrzone, na końcu maczugowate lub tępe; ziar-
niki z końców wynurzalące się, i na nich skupione.

s 651. Podkornik, Rhizomorpha. Włókna pełne, gałę-
ziste, wewnątrz paździerzowate; purckatki na wierzchoł-
kach gałęzi osadzone, wewnątrz galaretowate.

4. GRZYBY WŁÓKNISTE, ZJYPIOMYCETES.

Żiarniki na włóknachrozrzucone, w purchatce niezawarte.

652. Zzawnik, Dacryomyces. Galaretowaty, prawie ku-
listy lub krążkowaty, wewnątrz kosmkami podnoszącemi
się, na których ziarniki znayduią się, opatrzony.

653. Miotlik, Coremium. "Trzonek z kosmków i pę-
cherzyków zrosłych złożony, na końcu pęzelkowato-wło-
sisty, ziaruikami posypany.

654. Włóknica;, lsaria. Trzonek z kosmków zrosłych
złożony, zewnątrz włosisty; ziarniki na włoskach roz-
rzucone.

655. Zzżarnowłos, Sporotrichum. Kosmki gałęziste, sple-
cione; ziarniki prawie kuliste, na kosmkach rozrzucone.

. 656. Gronik, Botrytis. Kosmki przegrodami opatrzone,
na końcu baldaszkogronowe, itamże ziarniki skupione,
noszące.

657. Przegubiak, Torula. Kosmki rozłożyste, gałęzi-
ste, członkowate, nieprzezroczyste: członki kuliste, opa-
daiące.

658. Skórnik, Rhacodium. Kosmki gałęziste, członko-
wate, prawie nieprzezroczyste, w kulki skupione.

659. Bisżor, Byssus. Kosmki rozłożyste, gałęziste, sple-
cione, rozpływaiące się.

660. /Viqzkowiec, Himantia. Kosmki gałęziste, deli-
katne, trwałe: gałęzie wiązkowate, prawie członkowate.

661. Rdzawnik, Erineum. Kosmki darniste, niegałęzi-
ste, ciągłe, proste lub skręcone, wielokształtne, na liściach
osadzone. A

5. PnoszNiki, CowiowYczETks.

Całe z ziaren lub ziarników złożone.

* Podkładłkami opatrzone.

662. Powłocznik, Exosporium. Podkładka galaretowa-
to-gruzłowata; ziarniki walcowate, obrączkowate, do pod-
kładki wrosłe. "

> 65
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663. Grudek, Tubercularia. Podkładka wypukła, galare-

towato-pęcherzykowata; ziarniki kuliste, drobne, znikliwe.

%% Proszniki wolne czyli podkładek niemaiące.

664. Omar, Puccinia. Ziarniki obrączkowate lub prze-

grodami opatrzone. 3

665. Zczepek, $iridium. Ziarniki podługowate, nieprze-

zroczyste, po końcach włoskowato-zwężone, i temi zwęże-

- niami zczepione.

666. ZFrzecionak, Fusidium. Ziarniki trocinowate lub

szpulkowate, rozpłynione. «

667. Snieć, Uredo. Ziarniki kuliste, czasem * przegro-

dami opatrzone, z pod epidermidy wychodzące.

NM JĄSR NKK

604. KuLNICA , SPHAERIA.

* Podkładka wydatna.

| Maczugowate lub gałęziste.

1. Kulnica goździeńcowa, Sph. militaris: carnosa, at-

rantiaca; capitulo clavato, tuberculoso; stipite aequali.

Grzybek maczugowaty, pomarańczowy, u spodu cienki,

walcowaty, u góry zgrubiały, brodawkowaty. Rośnie w la-

sach na ziemi (X. Jundziłł). Fl. dan. t. 657. Clavaria L.

„2 Kulnica korzenista, Sph. ophioglossoides : carnosa,

nigrescens, capitulo ovali; stipite radicante, fłaviduło.

Grzybek 2calowy lub wyższy, maczugowaty, mięsisty,

czarniawy; główka owalna; trzonek żółtawy, w kształt

korzeni u spodu rozgalężaiący się. Rośnie w lasach iodło-

wych, pomiędzy mchami.

3. Kulnica palczasta, Sph. digitata: carnoso-suberosa,

caespitosa, ramosa, nigra: cłavulis teretibus, acutis: sti-

pite glabro. ć >

Grzybek od spodu palczasto-gałęzisty, mięsisto-korko-

waty, 1-2calowy, czarny, z wierzchołkami nayczęścićy bia-

ławemi, Ostremi. Rośnie w lasach i ogrodach na drze-

wach suchych. Sc/hid/f. t. 328. Clavaria Ł.

4. Kulnica wielokształtna, Sph. polymorpha: caespi-

żosa, difformis, ventricosa, sessilis, nigricans, scabra.

Podobna do poprzedzaiącćy; darniną zarastaląca, o ga-

łęziach grubych u spodu, różnokształtnych, czarnych,

szorstkich. Wielkość ićy niekiedy do 2 cali dochodzi. Cza-

sem wewnątrz iest próżną. Rośnie w lasach na drzewach

gaiiących. FZ. dan. t. 9oo.

5. Kulnica nastroszona, Sph. Hypoxylon: suberoso-
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lignosa; simpliciuscula, compressa, primo albo-pulveru-

lenta, dein nuda, nigra; stipite villoso,

Gromadnie zarastaiąca, niekrucha, poiedyncza lub nieco

gałęzista, młodsza biało-posypana, poźniey czarna, o wierz

chołku spłaszczonym, spodzie zaś włosami nastroszonyin.

Rośnie na drzewach starych, guiiących. C/avaria L.

i Tę Wypukte.

6. Kulnica warstowata, Sph. concentrica: głoboso dzf-

formis fusco-nigricans, intus stratis concentricis, zona/a.

Młodsza wartołkowata, rdzawa, poźniey kulista lub

nieforemnie okrągła, 4-1 cala średnicy maiąca, na po-

wierzchni nierówna, czarniawa, wewnątrz warstkami bia-

ławemi, spółśrodkowemi lab równoległemi podzielona.

Rośnie na drzewach suchych, korą „pokrytych. Schaj].

z. 29.

7. Kulnica poziomkowała, Sph. fragiformis: głobosa;

miniato-rubiginosa, inlus atro nitens; ostiolis periihecio-

rum prominulis. BE
Kulista, wielkości grochu; na powierzchni czerwono-

rdzawa, wewnątrz czarno-lśniąca się; otworki otoczniów

wydatne, kształt ićy poziomki nadaią. Rośnie na korze

drzew suchey. Zycoperdon variołosum LL.

8. Kulnica światło-kasztanowata, Sph. fusca: depres-

so-plana, subconfłuens, fusca, intus concołor; ostiolis

peritheciorum prominulis.

Swiatło-kasztanowata, wypukło-płaska, krążki od 2-5

liniy stanowi: często zaś razem zlewaiąca się; wewnątrz

tożkolorowa, otworkami na powierzchui nastroszona. Ro-

Śnie na korze drzew mianowicie leszczyny.

+Tt Płaskie.

g. Kulnica kropkowana, Sph. Porenia: sźzpiłata, tur-

binata, disco truncato, albo, nigro-punciało, extus nc

gricans. |

Grzybek. przewrotno-kręglowaty, u spodu czarniawy, u

wierzchu płaski, biały, od otworków czarnych kropko-

wany. Rośnie na gnoiu końskim. Fł. dan. t. 288. Peziza

punetata L.

/10. Kulnica sypka, Sph. deusta: effusa, crassa, colli-

cułosa, cinereo-nigricans, demum fragilis; periiheciis e-

mersis.
W kształcie skorupy grubćy, popielato-czarniawćy, na

powierzchni nierównćy, pnie dosyć obszernie powlekaiąca:

/początkach mięsista, biaława, poźniey brunatno-czarną,

twardszą i sypką iakby spaloną stale się; uyścią otoczniów



0:
|
A
R

I MGS H
nad powierzchnią wznoszące się. Rośnie na pniach starych,
w mieyscach gangreną dotknionych. —

11. Kulnica rdzawa, Sph. rubiginósa: late effusa, eras-
siuscula, rubiginosa, pulverulenta, intus nigra; perithe—
ciis subłatentibus.
W początkach w kształcie plamek długich 2-4 cale,

brudno-żółtych, przedstawuiąca się: doźrzała pyłkiem
.rdzawym posypana, wewnątrz czarna; otworki otoczniów
ledwo nieco się nad powierzchnią wznoszą. Rośnie na korze
drzew. ć

. 12. Kulnica powlekaiąca, Sph. incrustans: Zaże effusa,
laevis, tenuis, aterrima; peritheciis subrotundis, rugosis;

 subconfluentibus; ostiolis crassiusculis, ceonicis.
Szeroko-powlekaiąca, cienka, gładka, bardzo czarna;

otocznie obszerne, pod powierzchnią umieszczone, pomar-
szczone, prawie się z sobą zlewaiące; otworki wydatne,
ostrokręgowe. Rośnie na korze klonowćy.

%* Podkładka niewypukła.

13. Kulnica tarczowata, Sph. disciformis: erumpens,
orbicułaris, plana, laevis, nigrescens, źnius alba; ostiolis
punetiformibus. ?

Z pod kory wychodząca, okrągława, płaska, równa,
czarniawa, mięsista, wewnątrz biała; otworki w kształcie
kropek. Rośnie ną korze drzew.

14. Kulnica pokrywkowata, Sph. Stigma: Żate effusa,
lignosa, płana, laevis, demum nigra; ostiolis punciifor-
mibus, confertig.*
W młodości na korze drzew plamy szerokie, białawe

tworzy; iest gładką, równą, płaską, poźniey czarnieiącą,
błyszczącą; otworki w Kształcie kropek skupione. Rośnie
na korze drzew.

15. Kulnicapaprociowa, Sph. filicina: subinnata, pa-
rallela, confłuens, nitida, nigra; periiheciis seriatis, con-
natis. JE E

Ziarnista, prawie wrosła, równolegle spływaiąca się,
szparą się otwieraiąca, czarna, lśniąca; otocznie rzędami
połączone. Rośnie na trzonie paproci zwyczaynćy.

16. Kulnica trawna, Sph. Graminis: obłonga., promi-
nuło-rugulosa, nigra; peritheciis immersis ostiolisque la-
tentibus.

Ziarnista, podługowata, wydatno-pomarszczona, czarna,
do skóreczki powlekaiącóy przyrosła, alboliteż nią pokry-
ta, i w tym ostatnim przypadku szarawą się okaznie;
otocznie kuliste, w substancyi liścia zanurzone. Rośnie na
liściach traw rozmaitych.
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**% Podkładka gruzłowała, rozrzucona.
9 : ; ą ję

17. Kulnica biała, Sph. nivea: conica; stromate albo;
conceptaculo scutelliforme, arcte ambeunte, disco truncato,

farinaceo, niveo; ostiolis subprominulis, głobosis, laevibus.

Koniczna; podkładka biała, w próżności w korze ufor-

mowanćy zawarla, z góry epidermidą pokryta, wierzch u-

cięty, mączasto-biały; otworki kuliste, równe. Rośnie na

korze drzew rozmaitych. 277. dan, t. 825. f, 1.

18. Kulnica leszczynowa, Sph Coryli: żuberculata, ni-

gra; peritheciis nigris, in orbem disposiiis; ostiolis spi=

nulosis, basi fimbria qlbicante cinetis.

Brodawkowała, czarna; otacznie odznaczone, w okrąg

ułożone. otworki”kolczyste, u spodu fręzlą białawą oto-

czone. Rośnie na liściach leszczyny.

RR Bez podkładki.

19. Kułnica nasionowata, Sph. spermoides: peritheciis

confertis, globoso-ovratis, nigrisz ostiolo papillaeformi,

mimiuto.

Otocznie skupione, kulisto-iaiowate, czarne, skorupę

formuią; otworki brodąwkowate, małe. Rośnie na pniach

drzew.

605. MĄCZEC, ALPRITOMORPEA.

1. Mączec chmielowy, A. macnlaris: ascźdiis solitariis;

lis radzantibus, elongatis, sursum toriis, inflexis, fus=

cis; stromate albo, flocceso, bulłato.

Paszki poiedyncze, .u spodu włóknami promienisto-u-

łożonemi, długiemi, pogiętemi, brunatnawemi, otoczone;

podkładka biała, kosmkowato-nadęta. Rośnie na dolnćy

powierzchni liści chmielu. Z

2. Mączec pospolity, A. communis: ascidiis płuribus;

filis radiantibus, subulatis, rectis, albis; peritheciis con-

Jertis , nigro-fuscis; stromate arachnożdeo, albo.

Włókna proste, białe, promienisto-ułożone; otocznie

skupione; czarno-brunatne; podkładka paięczasta, biała. Ro-

Śnie na spodnićy i górnćy powierzchni liści grochu, orli-

kai t. d.-

3. Mączec leszczynowy, A. gnttata: filis radiantibus

rectis, subułatis, basi bułbosis; peritheciis grandibus;

stromate albo, maculaeformi.

Włókna szydłowate, u spodu zgrubiałe, promienisto-
ułożone; otocznie wielkie, naprzód żółte, potćm brunatne,

nakoniec czarne. Rośnie na dolnćy stronie liści leszczyny

1 innych drzew.



ł

„518

606. MacNik, BosTRYCKIA.

1. Macnik biało-ziarnowy, B. leucosperma: perithecio
nullo; cellulis nigris, in orbem dispositis; disco cirroque
albidis.

W początkach na korze brodaweczki białawe formuie,
które czarnieią, płaskiemi się staią, 1 z komórek wewnątrz
znayduiących się, w okrąg ułożonych, gatunek włókien
białawych wydaią. Rośnie na korze drzew.

2. Macnik żółto-ziarny, B. chrysosperma: perithecio
convexo; disco erumpente, nigrescente; cirris luteis.

Brodawki iak i pierwsza farby żółtćy formuie, z któ-
rych wierzchołka, poźniey czarniawego, kilka włokien żół-
tych, spiralnie zwinionych, wychodzi. Rośnie na korze o-

sinowćy, mianowicie na gałęziach młodych ściętych bądź

złamanych.

, 607. SoczewNik, Paaciiiuu.

1. Soczewnik iodłowy, Ph. Pini: orbiculare, truncato-
disciforme, atrum, lucidum, in lacinias piures, obtusas,
dehiscens.

Grzybek okrągły, ucięto-tarczkowaty, czarny, lśniący,
„poźniey w kształcie podziałek,tępych otwieraiący się. Na
gałęziach sosnowych.

2. Soczewnik modrzewnicowy, Ph. Andromedae: mirnu-
tum, orbiculare, nigrum, in lacinias tres obtusas, dehis-

cens; disco pallescente.
Grzybek czarny, okrągławy, na wierzchu blady, na trzy

podziałki tępe rozdzielaiący się. Na gałązkach modrzewnicy
różowćy.

608. ŁuszczENiEc, RaYvTisuA.

1. Łuszczeniec modrzewnicowy, Rh. Andromedae: ob-

longum, cosżato-rugosum, nitidum, atrum; disco cine-

reo-fuligineo.
Piamki podługowate, czarne, lśniące, żebrowato-po-

marszczone, na wierzchu popielate, lub brunatnawe, na li-
ściach modrzewnicy różowey znayduiące się, ten gatunek
stanowią.
s jaęggauać wierzbowy, Rh. salicinum: crassum, żu-

berculosum, nitens, squamis rumpens, disco lutescenie,

źntus album. t

Plamy grube, brodawkowate, lśniące, ze Środkiem żół-
tawym, wewnątrz białe, poźniey łuskami otwieraiące się.
Na liściach wierzby Jwy pospolite.

3. Łuszczeniec klonowy, Rh. aceriaum: innatum; ma-
cula difformi confłuens, rugosum, in laliafiexuosa de-
hiscens, disco pallescente.
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Grzybek ten, formnie na górney stronie liści klonowych

plamki czarne, dosyć obszerne, nieforemne, poinarszczone, na

marszczkach pogięto otwieraiące się, brzegiem żółtym oe-

toczone.

609. RozczErek, HysTERIUM.

*% Na drzewach rosnące.

"1. Rozczepek dębowy, H. quercinum:; erzmipens, elon-

gatum, flexuosum, primo clausum, cinereo-pruinosum, ni-

gricans, demum hians, disco lato, pallido. :

Z pod kory wynurzaiący się, podługowaty, pogięty,

popielato-czarniawy, naprzód zamkniony, poźniey otwarty,

zeszparą szeroką, bladą. Na korze dębu i leszczyny.

2. Rozczepek pchlany, H. pulicare: superficiale, ellipti-

cum, laeve, striatum, atrum , labiis obtusis, disco lineari.

Na powierzchni kory osadzony, czarny, eliptyczny, nie-

pomarszczony, porysowany; szparka równowązka: brzegi

tępe. Na korze dębów starych brzoz i innych drzew po-

spolity.

*% Na liściach rosnące.

' 3. Rozczepek trawiany, H. gramineum: „ob'ongo-lineare,

convexum, laeve, atrum; labellis cinereis, hiantibus.

Podługowato-równowązki, wypukły, równy, czarny;

szparka wązka: brzegi otwarte. Na źdźbłach traw.

610. KuBEk, Cr4TraUvsS.

1. Kubek porysowany, (. striatus: obconicus, extus

strigoso-hirsutus, umbrino-fuscus, intus striatus, laevis

płumbeus.

Przewrotno-koniczny, zamkniony, płynem galaretowatym

napełniony, poźniey po opadnieniu nakrywki otwarty, ze-

wnątrz zgrzebłowato-szorstko-włosisty, brunatno-kasztano-

waty, wewnątrz porysowany, szaro- błękitnawy. Rośnie na

, ziemi i drze wach gniiących. Schd/f. Fung. t. 178.

2. Kubek ogrodowy, C. Olla: campanulałus, extus to-

mentosus, cinereus, intus laevis, płumbeus.

Kubek w początkach prawie walcowaty, poźniey po 0-

tworzeniu się dzwonkowaty, popielaty, zawnątrz mianowicie ;

u góry kutnerowaty, wewnątrz gładki nie porysowany. Od

poprzedzaiącego gatunku mnieyszy. Rośnie na ziemi w o0-

grodach i w wazonach, a mianowicie około kołków zat-

kniętych. F/. dan. t. 380. fi 1.

611. TROFLA, TUBER.

1. Trufla zwyczayna, T. cibarium: tubercułoso-verru-

coszm, arrhizon, nigrescens.
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Bezkorzeniowa , kulista lub nieforemna, brodawkowata:
brodawki nierówne, okrągławe, lub czasem 4ścienne; bru-
matna lub biaława; zapach mocny, przyiemny; wielkość od
orzecha laskowego do wielkości pięści; wewnątrz żyło-
wata; mięso tęgie. Rośnie pod ziemią w lasach, a miano-
wicie rzadkich lub na ich brzegach, o gruncie gliniastym
lekkim, w prowincyach nieco ku poładniowi położonych.
W puszczy lackiey w powiecie bielskim w parafii narew-
skiey, obficie się znayduie. ;

2 Trufla żółtawa, T. obtextum: głoboso sublobatum:
helvołum, radicalibus processibus venosis, arachnoideis,
purpureis, obtextum.

Kulista, żółto-brunatnawa, włóknami przyległemi, które
pod spodem schodząc się korzonek tworzą, opatrzona; we-
wnątrz cała z żyłek splecionych złożona, biała, poźniey
żółtawa. Rośnie na mieyscach piasczystych, i nayczęściey
się nad powierzchnią ziemi wznosi. fMhizopogon' luteolum
Fries, 7

612. Gavvzk, Dornipza.

series venulis proximas, digesta.
Czarny, podługowaty, równolegle do nerwów pod spo-

dem listowia zgasiewki pospolitćy osadzony, i cały spód
prawie pokrywaiący.

2. Grudek wietrznicowy, D. Anemones: aggregata, sub-
confłuens, difformis, rugosa, fusca, deinnigrescens.

Brodaweczki kasztanowate, poźniey czarne skupione lub
zlane, na ogonkach i obu stronach liści wietrznicy leśnćy,
gaiowćy, znayduiące się, ten gatunek stanowią,

Ba Grudek+paprociowy, D. Pteridis: nigra, opaca, in

2. GRzysBy WŁAŚCIWE.

; 613. BEptka, Ac4Ricvs. %

A. Ziarniki białe, blaszki poźnieyniezmieniaiące się,
a. Trzon środkowy zasłoną (relum) opatrzony.

* Zasłona podwóyna: iedna cały grzyb obeymuiąca (opo-
na, wołya); druga spód kapelusza pokrywa, poźniey
w kształcie pierścienia na trzonie pozostaie.

+ Opona doskonała.

1. Bedłka pochwowata, A. vaginatus: plumbeo-lividus
». spadiceus; pileo margine sułcato ; lamellis albis ; sti-
pite fistuloso, attenuato, subnudo; volva vaginali.

Grzyb 2-3 cale wysoki, oponą szarawą opatrzony, i pier-
ścieniem na trzonie; kapelusz dzwonkowaty, poźniey
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otwarty, płaski, szaro-ołowiany, na brzegu porysowany;bla=

szki białe. Rośnie na łąkach suchych. FZ. dam. ł. 1014.

Schdjfj. Furg. t. 85. 86.

DE Opona łuskowata,

2. Bedłka Muchomor, A. muscarius: piłeo margine

striato , rubro Julvove, verrucis albis ». absołetis; łamel-

lis candidis; stipite subfarcto, bułboso;rolva squamosa.

Trzon u spodu zamiast opony łuskami otoczony, 3-5 cali

długi, pełny, biały, pierścieniem opatrzony; kapelusz wy-

ukły, na brzegu porysowany, daley równy, czerwony,

żółtawy lub białawy, cały brodawkami białemi z rzadka

osadzony, czasem bez brodawek; blaszki doskonale białe.

Rośnie w lasach suchych. Schdf. t. 28. 29. Fl. dan.

£ 1129.

3. Bedłka Muchomor plamisty, A. pantherinus: piłeo

margine striato, olivaceo, verrucoso; stipite subfarcto,

aequali; volva oereato-adnata.

Trzon 2-3 cale wysoki, +cala gruby, tęgi, poźniey pró-

Żny, oponą Ścisłą, u spodu trzon bulwowaty otaczaiącą,

opatrzony; pierścień odległy, często opadaiący; kapelusz

2calowy, oliwkowy lub brunatnawy, białemi łuskami po-

kryty. Rośnie w lasach, w iesieni. Schd/. t. go. -4. ma-

cułatus Schafj.

4. Bedłka Muchomor biały, A. solitarius: candidus, pi-

lei margine substriato; stipite solido , squamoso , bulboso.

Trzon pełny, Zcalowy, u dołu zgrubiały, łuskowatyz

kapelusz po brzegach niewyraźnie porysowany, brudno-biały,

gładki lub plamisty, płaski, poźniey nieco pośrodku wklę-

sły. Rośnie w zaroślach, w iesieni. Gb

++f Bez opony; zasłonę opatrzone.

5. Bedłka wyniosła, A. procerus: elatus; pileo fitsco,

squamoso, margine albido-fibrilloso; lamellis remotis;

stipite -cylindrico , basi bulboso; annuło mobili.

"Trzon wysoki, próżny, niekiedy półłokciowy, łuskami

brunatnawemi upstrzony, tęgi, walcowaty, u spodu zgru-

biały, pierścieniem ruchawym opatrzony; kapelusz 3-6ca-

lowy, brunatnawo-łuskowaty, na brzegach włóknami bia-

ławemi opatrzony. Rośnie na łąkach podleśnych i w ogro-

dach. Schd/f. t. 22. 23. Fl. dan. t. jja.

6. Bedłka tarczowata, A. clypeolarias: piłeo albido,

in squamas fuscas secedente; lamellis approximatis; sti-

pite floccoso, squamoso; annulo basi waginante, fugaci.

"Trzon 3 cale wysokości, 4 cala gruby, od spodu włóknami

rdząwemi i na zasłonę zachodzącemi ASDF oddziele-

V
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nin się zasłony, część górna trzonu wyżey zrośnienia obrą-
czki naga, biała, cokolwiek rdzawa; kapelusz 4 cale średnicy,
o blaszkach białych, z góry wypukły, cały kosmkami wło-
sów ciemno brunatnych, skleionych, pokryty: przedziały
między kosmkami białe. Rośnie pod agrestem na ziemi pul-
chney.

7: Bedłka ziarnista, A. granulosus: piłeo łuteo, fur
furaceo, granuloso: lamellis affixis; stipite subcavo, infra
annulum patulum squamoso. »

(Trzon 2-3 cale wysoki, 4 cala gruby, ze spoda ochrowy
aż do pierścienia, daley równie iak blaszki biały; kapelusz”
wypukły, poźniey płaski, wydatnością po środku opatrzony,
ochrowy, ziarnisto-pokryty, po brzegach nieco łuskowaty,
Rośnie w lasach sosnowych cienistych. ZF. dan. ź. 1015.
Zapach mianowicie doźrzałego tchły, kwaskowaty.

* 8. Bedłka Opieńka brzozowa, A. melleus: piłeo lutescente,

fusco-squamuloso; lamellis adnato-decurrentibus, distan=
tibusz stipite fibrilloso; annulo tumido, patuło.

Trzon pełny, u spodu nieco zgrubiały, blady lub oliw-
kowo-popielaty, włóknisty; pierścień obszerny; kapelusz
1-5calowy, żółto-brunatnawy, łuskami czyli kosmkami cie-
mnemi pokryty, wypukły lub niekiedy pępowaty. Rośnie
gromadnie około pni rozmaitych drzew. ZF. dan. t. 1013.
Schaf. t. j4.

łTttt Trzon z zasłoną znikłiwą albo bez zasłony.

| -g. Bedłka biała, A. eburneus:candidus; piłeo laevi
łamellis latis; stipite farcto, squamułoso.

Trzon pełny, poźniey próżny, biały 2-3calowy, biało
łuskowaty; kapelusz biały, 1-2calowy, równy. Rośnie w la-
sach iodłowych. ŚSchaf. t. 36.

ć 10. Bedłka Syroieszka, A. Russula: piłeo subdepresso,
viscoso, granułato , roseo; stipite solido eoncolori, apice
squamułoso; łamellis candidis, subliberis.

Trzon pełny, Światło różowy (mianowicie u spodu), u
góry łuskowaty; kapelnsz 1-2calowy, różowy, nieco wklę-
sły, kleisty, ziarnisty; blaszki doskonale białe. Rośnie w la-

sach. Schaf, t. 58. z trzonem królkim, ż t. 35. z trzo-
nem dłaższym. d

11. Bedłka zielona, A. prasinus: pzleo squamoso, vi-
scido, luteo-viridi; lamellis liberis, luteis; stipite solido,

crasso, tuberoso. ZĘ

Trzon 2calowy, u spodu zgrubiały, pełny, żółtawy; ka-
pelusz 1-2calowy, zielonawy, Kleisty. łuskowaty; blaszki do

- trzonu nieprzyrosłe, . żółtawe. Rośnie w lasach. Schdj/.
£. 218. |

|
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12. Bedłka Zielonka, A. flavo-vireus: piłeo fłexnmoso,
subsquamoso, flavo-rufescente; lamellis stipiteque squamu-
łoso sulfureis.

Trzon 1icalowy lub wyższy, cal gruby, u spodu nieco
zgrubiały, zółty, łaszczkami brunatnawemi z rzadka po-
kryty; kapelusz Żcalowy, nieco wklęsły z brzegiem miano-
wicie w doźrzałości pogiętym, żółto-zielonym, Środek bru-
natnawy, od włókien przyległych łuszczkowaty; blaszki
żółte, nierówne, rozmaicie powycinane. Rośnie w borach
w iesieni. Schdff. t. 41.

13. Bedłka gałęzista, A. Myomyces: pźleo subsquamu-
łoso, fusco-livido; lamellis emarginatis, subdistantibus,

albidis; stipite basi ramoso, solido, fibrilloso.
Trzon od spodu nieco gałęzisty, pełny, u spodu gru-

bszy, włóknami przyległemi okryty; kapelusz kasztanowato-
zielonawy, gładki lub nieco pyłkiem białym pokryty; bla-
szki białawe. Rośnie w zaroślach i na łąkach podleśnych.
Schdj. t. 64. $

„24. Bedłka Syroieszka żółta, A. Georgii: pileo compa-
cto, undulato, glabro, alutąceo ; stipite solido, apice vil-

loso łamellisque albidis.
Trzon 2calowy, cal gruby, pełny, nieco zkrzywiony;

kapelusz żółty, nieco brunatuawy, falisty, gładki. Rośnie
w lasach i na łąkach. |

b. Trzon środkowy, bez zasłony.

* Kapelusz mięsisty: brzeg młodego zagięty; blaszki za-
draśnione sok mleczny wydaią.

15. Bedłka rydzawa, A. scrobiculatus: piłeo wilłoso,
*iscoso, luteo, margine barbato; stipite cavo, flavo, a-
pice scrobicułato, maculato.

Trzon żółty, próżny, u góry dołkowato-plamisty; ka-
pelusz bez pręg współśrodkowych, rdzawo -żółty, po brze-
gach włosisty, kłeisty, zagięty; sok mleczny, poźniey siar-
czysty. Rośnie w borach w iesieni. Schd/f. t. 223. 228.
4. theiogalus Sw.

16. Bedłka JTVełnianka, A. torminosus: piłeo glabro,
zonało, ochraceo, margine barbato; stipite cavo, laeviu-
scuło.

Trzon próżny, bez dołków na powierzchni, 2calowy;
apelusz 2-Ścalowy, wklesły, czerwony, nieco żółtawy,

strefowany, po brzegach włosisty; blaszki białawe. Rośnie
wlasach. Schd/ff. fung. t. 12. Fl. dan. t. 1068.

17. Bedłka iadowita, A. necator: pileo glabro, to-
to, olivaceo-umbrino, margine vilioso; stipite.farcto.

=
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'Trzon pełny od kapelusza bladszy, wewnątrzbiały; ka-
pelusz foremny prawie płaski, kleisty, oliwkowo-brunatny;
na brzegu włóknisty. Rośnie w lasach, latem.

18. Bedłka Swiniarka, A. trivialis: pileo wiscoso, de-
presso, lurido; lamellis stipiteque elongato ałbis.

Trzon białawy dosyć długi, kapelusz nieco kleisty, bru-
dno-popielaty, wierzch wklęsły; blaszki szerokie troiakićy
długości, w obu końcach zwężone, rdzawo-cieliste; sok
biały ostry. Rośnie w lasach sachych, i na polach podle-
śnych. !

19. Bedłka Rydz czarny, A. acris: pileo glabro, mar-
gine nudo, depresso, viseoso, stipiteque semper excentrico,
solido, unmbrinis; łamellis decurrentibus, incarnatis; lacte
rubescente. ;

Trzon pełny czerwonawy 1-2calowy; kapelusz 1-2calo-
wy, równy; po brzegu niekosmaty, kleisty, wklęsły; lub
płaski, brunatno-czerwonawy; blaszki zbiegaiące, białe, po-
Źniey żółtawe; sok biało-czerwonawy. Rośnie w borach.
Batsch. Cent. 1. t. 68.

20. Bedłka Rydz, A. deliciosus: pileo depresso, vi-
scoso, obsolete-zonato, helvolo-aurantiaco ; dlamellis la-
cteque łuteis; stipite scrobicułato.

Trzon 1 lub 2calowy, równy lub dołkowaty, rdzawo-
żółty; kapelusz :-Scalowy, kleisty, wklęsły lub leykowaty,
naprzód pomarańczowy, poźniey brudno-żółtawy, nareszcie
zielonawy, gładki; blaszki pomarańczowe, sok podobnegoż
koloru. Rośnie w borach i lasach czarnych. Schd/. t. 44.
Odmiana pod spodem białasva, bez blaszek, Rydzem głu-
chym zwana, w borach na mieyscach tłustszych, dosyć iest
częsta. Rydzów zwyczaynych dwie się pospolicie odmiany
uważaią: iodłowe z brzegiem kapelusza niezagiętym, w ma-
rynowaniu sinieiącej sosnowe zaś z brzegiem zagiętym w ma-
rynowaniu się nie zmieniaią,

21. Bebłka mleczay, A. piperatus: pileo infundibuli
formi, rigido, glabro, alba; lamellis confertis stipiteque
obeso, albis.

Trzon biały gruby, pełny, krótki; kapelusz suchy, gładki,
biały, 2-4calowy, naprzód wklęsły, po brzegach odgięty,
poźniey prawie lóykowaty; blaszki skupione białe. Zadra-
Śniony, mnóstwo soku białego i bardzo ostrego, wydaie.
Rośnie w lasach. Schd/f. t. 83. 4. exsuccus: kapeluszem
leykowatym, nierównie obszernieyszym, zółtawym, soku
mniey wydaiącym,  odznaczaiący się, pod nazwiskiem
Hruzda iest znaiomy, a ukwaszony od pospólstwa w Li-
twie powszechnie iest używany,
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*% Kapelusz mięsisty wypukło-płaski, blaszki soku

> niewydaiące.

+ Kapelusz szary lub popielaty.

| 92. Bedłka dymowa, A. nebularis: piłeo subumbonato,

laevi, cinereo: lamellis subdecurrentibus, albidis; stipite

solido , fibrilloso, cinereo.

"Trzon 1-2 cale długi, biały, lub popielato włóknisty;

kapelusz naprzód tępy; poźniey płasko-rozłożony, pępo-

"waty, dymowo-szary; blaszki białe, wązko zbiegające. Ro-

Śnie w lasach.

TT Kapelusz brunatny.

23. Bedłka Radówka, A. incurvus: pileo tenui subum-

bonato, laepi, umbrino; lamellis caesiis; stipite solido,

bułboso, incurvo, coerułeo-striato.

rzon 2% cala wysoki, zgięty, u spodu zgrubiały, od

włókien lilowych iakby porysowany, u góry 4 cala gruby;

kapelusz 3-4calowy, wypukły lub nieco spłaszczony,-bru-

dno-brunatny; blaszki świalło lilowe, do trzona przyrosłe.

Rośnie w lasach rzędami, gdzie korzenie zgniłe sesen roz-

chodzą się, w iesieni. i

24. Bedłka Podzielonka,.A. virgatus: pźłeo umbonato,

sieco , fulgineo-nigro, striato; lamellis emarginatis, latis,

| stipiteque solido, striata, albidis.

'Trzon nieco zgięty, zgięcie ; nabrzmiałe, biały, nieco

żółtawy, 2 cale długi, 4 ala gruby; kapelusz pośrodku

wydatnością opatrzony, wypukły lub płaski, suchy, ciemno-

popielaty, czarno-sialkowalo-porysowany
; blaszki nierówne,

biało-żółtawe. Rośnie na ziemi w lasach.

25. Bedłka skręcona: A. contortus: pileo convexo,

umbonato, badio fusco; lamellis liberis, albis; stipite

cylindrieo , glabro, tortuoso, spadiceo.

Trzon u spodu grubszy, spiralnie porysowany, iakby

skręcony, nieco kasztanowaty, kosmkowaty lubgładki, dwa

razy od średnicy kapelusza dłuższy; kapelusz płasko-wy-

pukły, pośrodku kasztanowaty, po brzegach bladszy; bla-

szki przy nasadzie zębem opatrzone, białe. Rośnie w la-

sach na mieyscach trawą zarosłych.

TrKapelusz czerwony.-  —

26. Bedłka mierzliwa, A. emeticus: piłeo compacto,

convero, rubro, margine demum sulcato; lamellis, latis,

candidis; stipite firmo.

Trzon biały, krótki, pełny; kapeluszwypukły, poźniey

płaski lub wklięsły, 2-6calowy, po brzegach porysowany,

farby różowóy, czerwonćy, krwistćy, modrawćy, ołowianćy,
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oliwkowóy lub żółtóy. Rośnie wszędzie w lasach. Sek,ł. 15. 93. 94. Odmiany te wszystkie pod nazwiskiem Syroieszek znaiome.

27. Bedłka fioletowa, A. laccatus: piłeo subcarnoso,żenaci, squamuloso, rzmułoso, rubro 3 lamellis distantibus;stipiie fibrilloso -
Trzon przedłużony, niekruchy, fioletowy, czasem niecożółtawy; kapelusz różowy,fioletowy lub żółtawy, dzwon-kowaty, koniczny lub prawie płaski, mięsisty, niekruchy,łuszczkowaty, wązko-popękany. Rośnie wlasach cienistych.| BM. dan. t. 1280. 1249. Schdf. t. 303. 304. 43. 223.

Titt Kapelusz żółty.
28. Bedłka łąkowa, A. pratensis: pilłeo convexo -pła-niusculo, fulvo; lamellis decurrentibus , crassżs; stipitebrevi, solido, basć artenuato.
Trzon na dół zwężony, blady, pełry; kapelusz tęgi,wypukły, rudy; blaszki odległe, zbiegaiące, grube. Rośniena polach i łąkach. Schafj. t. 343.
29. Bedłka Opieńka osinowa, A. dryophilus: piłeosubcarnoso , umbonato, flavescente„ laevi; łamellis subli-beris; stipite fistuloso, basi inerassato, rutilo.Trzonki 2calowe, próżne, brunatno-żółtawe, u spoduzgrubiałe; kapelusz 1-14calowy, wydatnością opatrzony,światło lub ciemno-brunatny; blaszki prawie wolne. Ro-śnie około drzew i na ziemi w lasach. Schdf. t. 255. 45.„4. melleus Schajf. ,

30. Berlika ponsowa, A. coccineus: pileo convexro, vis-coso, 'coccineó; łamellis adnatis > eersicoloribus ; słipitecompresso, fistuloso, aurantiaco.
Trzon 2calowy, próżny, u góry pomarańczowy, pory-sowany, udołu żółtawy; kapelusz nieco mięsisty, wypukły,kleisty, ponsowy; blaszki przyrosłe, przy nasadzie szersze,czerwonawe, pośrodku żółte. Rośnie w lasach. Z. dan.t. j15.

o
_' 81. Bedłka koniczna, A. conicus: pileo conico, acuto,sublobato, viseoso, aurantiaco; lamellis ventricosis > Aa-vescenlibus; stipite elongato, striato ,fulvo.

Trzonek cienki, 2calowy, liniią gruby, porysowany, po-marańczowy; kapelusz koniczny lub półkulisty, po brze-gach głęboko-porysowany, iakby fałdowany, kleisty, poma-rańczowy; blaszki żółto-czerwone lub żółte. Rośnie namieyscach trawiastych. FX. dan. t. 1009. f. 2.
52. Bedłka czarnonoga, A. welatipes: piłeo repando,głutinoso, fulvo; lamellis rentricosis, pallidis; stipite in-€urro, velutino, nigrescente.

ż
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Gromadny, co do wiclkośsi rozmaity; trzon krótki, nieco

spłasczony, ciemny, u góry blady; kapelusz delikatny, .

miękki, prawie płaski, równy, po brzegach przezroczysty,

od blaszek ze spodu przebiiaiących, iakby porysowany;

blaszki krótsze od wewnątrz ucięte, dłuższe zaś zaokrą-

> glone, białe, poźniey żółtawe. Rośnie na pniach wierzbo-

wych w iesieni.

366 Grzybki małe, wysychaiące, o trzonie próżnym ;

blaszki nayczęściey białe. ;

33. Bedłka czosnkowa, A. scorodonius: piłeo plano, -

rugułoso, albido, pallescente; lamellis crispis; stipite bre-

viuscuło, rufescente.

Trzon calowy lub wyższy, ledwo liniią gruby, bruna-

tnawy; kapelusz calowy, płąski, nieco pomarszczony, bia-

ławy lub światło-brunatnawy; blaszki pomarszczone, bia-

ławe. Rośniew borach rzadkich. Scekd/f. t. 99.

34. Bedłka szpilkowa, A. androsaceus: piłeo convexo,

plicato, sordide-albido; lamellis adnatis; stipitegracili,

sułcato, nigricante, radicato.

Trzon calowy i wyższy, nitkowaty, próżny, brózdo-
wany, czarniawy, gładki; kapelusz 2-3 liniie średnicy, pra-

wie płaski, fałdowany, brudno-biały; blaszki przyrosłe,

białawe. Rośnie na szpilkach sosnowych. Trzon i korze-

nie wyschłe, niekiedy szeroko-rozchodzące się, są mocne,

czarne.

35. Bedłka przezroczysta, A. perforans: pileo planiu-

sculo, rugułoso, pallescente; lamellis inaequalibus; sti-
piie nigricante, villosiuscuło.

Trzonek calowy, cienki, czarniawy, u góry blady, nie-

kruchy, omszony; kapelusz prawie płaski, 4 liniie średni-

cy, nieco pomarszczcny, biało-brunatnawy; blaszki nieró-

wne, białawe. Na szpilkach i gałązkach iodłowych, opa-

dłych, pospolita. Schdj7. fung. t. 239.

36. Bedłka lilowa, A. purus: pileo carnoso, incarna-

żo-roseo, convexo; lamellis ventricosis, padlidis; stipite

łaevi, flavescente, basi villoso.

"Trzon próżny, 2calowy lub wyższy, zgięty, u góry
zwężony, u spodu włosisty, farby iak i kapelusz; kape-
lusz 1-2calowy, koniczny lub dzwonkowaty, różowy, li-
lowy, błękitny, słomiany lub brunatnawy; blaszki wypu-
kłe, bladsze, u spodu żyłkowate. Rośnie w lasach cieni- '

stych, mianowicie pod leszczynami.  



528

sił Kapelusz młody wydatnością pośrodku opatrzony,
poźniey leykowaty ; blaszki po trzonie zbiegaią.

37. Bedłka łuszczkowata, A. lepideus : pilłeo compacto,

znaequali, diłute ochraceo; squamis macułaeformibus,
obscurioribus; lanzellis laceris ; stipiie walido, squamoso.

Trzon tęgi, suchy, prawie drzewiasty, żółtawy, łusko-
wato-plamkami pokryty, nayczęściey zgięty; kapelusz 2-6-
calowy, biało-żółtawy, rdzawo-plamisty, naprzód wypukło-
wklęsły, poźniey płaski, nareszcie leykowaty,nayczęściey
nieforemny; blaszki białe lub czasem żółtawe, ząbkowano-
poszarpane. Rośnie na drzewach suchych w-lasach, na
płotach, w budowach i w barciach. Co do kształtu ban:
dzo rozmaity: na drzewach w mieyscach otwartych fore-
mny ŚSchaf. t. 29.; w mieyscach zamknionych, mało o-

świeconych, nieforemnym się staie Schd/f. 248. 249., a
w barciach zamkniętych liczne i długie (niekiedy łokcio-
we) trzony bez kapeluszów wydaie, nim się do Świetley-
szego mieysca dostanie. FV. dan. t. 405. Do wydawania
więc. owoców i w grzybach przystęp Światła, podobnie
iak w roślinach doskonalszych, koniecznie iest potrzebnym.
Podobne przykłady i nainnych gatunkach grzybów, gdzieś
głęboko pod ziemią zagrzebanych, lub gnoiem, kłodą, de-
ską, przyciśnionych, postrzegać się daią.

c. Trzon boczny.

38. Bedłka drewna, A. dryinus: pileo duro, obliquo,
głabriusculo, albido,squamis fuscescentibus; velo fugaci;
łamellis decurrentibns; stipite brevi, subsquamułoso.

Poiedynczy, twardy; kapelusz ukośny i prawie poło-
wiczny, gładki, białawy, łuskami kasztanowatemi upstrzo-

ny; zasłona prędko niknąca, i nayczęściey nagim się oka-
zuie; blaszki na trzonie zbiegające; trzon krótki, nieco

łuszczkami brunatnemi upstrzony. Rośnie naSA i gru-
szach. Schdf. t. 233.

39. Bedłka grubotrzonowa, A. craspedius: caespitosus;
pileo concavo, fusco, lacero-łobato ;; łamellis albis, ad-
malisz stipite brewvi.

Gromadna; trzon gruby, krótki, białawy; kapelusz ka-
sztanowaty, 2-3calowy, iakby od pleśni nieco białawy, pła-
ski, poźniey wklęsły, z brzegiem odgiętym, całym lub
klapowatym; blaszki białe, przyrosłe. Rośnie na kłodach
lipowych gniiących, w lasach cienistych. F/. dan. t. 891.

40. Bedłka ściągaiąca, A. stypticus: pźłeo carnoso,

coriaceo, reniformi, subałutaceo, furfuraceo; łamellis ve
moso-connexis, cinnamomeis; stipite sursum  dilatato,

pruinoso.
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-  frzon krótki, u góry rozszerzony, białym pyłkiem po=

sypany, wielkości rozmaitćy (nayczęściey +calowy); kape-

lusz nerkowaty, wzniesiony, żółto-brunatny, proszkiem bia-

łym posypany, tak, iż niekiedy białym się Staie; błonki

Żyłkowato-połączone, światło-brunatne. Rośnie' na drzewach.

Zżuty nakształt koperwasu Ściąga. Fl. dan. t. 832. f. 1.

B. Ziarniki czerwone.
-

* Pierścieniem opatrzone.

41. Bedłka Pieczarka, A. campestris: annulatus; pi-

łeo subcarnoso, squamułoso, albo v. fuscescente; lamellis

liberis, ventricosis, demum fuscis; stipite, sołido, albo.

Zasłoną białą opatrzony, która czasem pierścień sta-

nowi, czasem zaś od trzonu się oddziera i firankę (corti-

nam) koło brzegu kapelusza formuie; trzońi 2-3calowy, ró-

wny lub niekiedy u spodu bulwowato-zgrubiały, pełny,

biały; kapelusz 2-4calowy, biały, czarny lub brunatnawy,

mięsisty, czasem łuszczkowaty; blaszki młode cieliste lub

czerwonawe, poźniey kasztanowate i czarne. Rośnie wszę-

dzie na gruntach tłustych. F/. dan. t. j14. Schafj. t. 33.

Odmiany od Schiffera za oddzielne gatunki uważane, do-

syć się często postrzegaią, które u Schałłfera naź. 96. 242.

310. 341. są oddane.

ka. Bedłka nastroszona, A. floccosus: annułatus; pi-

leo carnoso, ferrugineo, luteo, squamis confertis, rerolu-

tis; lamellis pallidis; stipite solido, sguamoso , fibrilloso.

Gromadna, pierścieniem opatrzona; kapelusz pomarań-

czowo-rdzawy, łuskami odgiętemi, ciemnieyszemi nastro-

szony, w początkach prawie iaiowaty, poźniey otwarty,

z wydatnością na wierzchu; blaszki blado-oliwkowe, po-

/Źniey rdzawe; trzon na dół zwężony, podobnćy iak kape-

Tusz farby, podobnież łuskami nastroszony. Rośnie około

„pni. Schaf. t. 61.

= *% Bez pierścienia,

_43. Bedłka mszarowa, A. bypnorum: piłeo campanu-

łato, membranaceo, subpapillato, ochraceo; lamellis ad-

natis, rufis; stipite flexili, apice pruinoso, concołore.

Trzon 2calowy i wyższy, delikatny, słaby, od kapelu-

sza Świetleyszy; kapelusz rdzawy, błonkowaty, dzwonko-

waty, czasem małą wydatnością na wierzchu opatrzony;

blaszki przyrosłe, rude. Rośnie pomiędzy mchami. Schd//.

1. 63. Odmienia się nieco co do kształtu i farby kapelusza

iako i blaszek, podług tego iak się znayduie na mieyscach

suchych lub wilgotnych. *

44. Bedłka miękka, A. mollis: piłeo excentrico, sub-

67  
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sessili, łaevi, jlaccido, pallido, glabro; lamellis aquose-
cznnamormeLs. - *

Grom*dna, miękka, mięsista, prawie galaretowata; ka-
pelusz połowiczny, prawie beztrzonowy, gładki, białawy,
a-3calowy; blaszki wązkie, białawe, poźniey wodnisto-cy-
namonowe, Rośnie na drzewach. Sehcf. t. 213.

45. Bedłka śnieżysta, A. -yariabilis: pileo excentrico,
membranaceo, resupinato „© reflexo, * sericeo , tomentoso,
albo; stipite wario*v. nulloz lamellis albido-rubiginosis.

Grzybek mały, o trzonku krótkim, albo i beztrzonko-
wy; kapelusz połowiczny, do góry odgięty, prawie prze- ę
wrócony, z wierzchu biały, iedwabistokutnerowaty ; blaszki
białawo-rdzawe. Rośnie na korzedrzew gniiących. F7. dan.
Bc'4078.f003; >

C. Ziarniki rdzawe.

46. Bedłka mieyska, A. suburbanus: annułatus; piłeo
głabro, ałbo-argillaceo; lamellis emarginatis ferruginets ;
annulo fugaci; stipite superne villoso.

Trzon próżny, biały, 2-3 cale wysoki, 3-4 liniie gru-
bości, pierścieniem szarym, łatwo niknącym, pod wierz-
chem opatrzony; kapelusz wypukły, biało-żółtawy, prawie
Iśniący się, 2calowy; blaszki wodnisto-rdzawe. Rośnie o-
koło drzew w ogrodach na mieyscach suchych, piasczy-
stych, na wiosnę.

47. Bedłka czerwonawa, A. saturninus: piłeo car-
noso, glabro, obscure-badio, expallente; lamellis purpu-
rascentibus, confertisz stipite piolaceo. :

Trzon 5-4calowy, 3 liniie gruby, purpurowo-porysowa-
ny; kapelusz 1-3 cale średnicy, mięsisty, młodszy dzwon-

kowaty, dorosły otwarty; blaszki czerwonawe, skupione.
Rośnie na brzegach lasów wilgotnych, w iesieni.

48. Bedłka Opieńka sosnowa, A. decipiens: gregarius,
piłeo subearnoso, acute umbonato, depresso, umbrino;

łamellis obscure cinnamomeis; stipite longo ex albicante
rufa.

Gromadna; trzon długi, białawo-rdzawy, 3-4calowy, 2
liniie gruby; kapelusz wydatnością oslrą opatrzony, prawie
płaski, światło-kasztanowaty, wydatność czarniawa; błaszki
przyrosłe, ciemno-cynamonowe. Rośnie w borach. 4. mam-
mosus. 1.

4g.-Bedłka iodłowa, A. sapinens: piłeo carnoso, lute-
scenie, rimoso-squamoso; lłamellis affixis, ochroleucis;
stipite fabrilloso-striato , pallido.

Trzon 2calowy, pełny żółty, brunatny; kapelusz wy-
pukły, poźniey płaski, 1-2calowy, żółty, ze środkiem po-
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marańczowym, popękano-łaskowaty; blaszki przyrosłe,
żółtawe, poźniey cynamonowe. Rośnie na kłodach iodło-

wych. * e.
/D.Ziarniki czarne.

* Ziarniki. wrzecionowate.

50. Bedłka kleista, A.gl tinosus: piłeo carnoso, glu-

łinoso, depressQ, fulpo; lamellis cinereo-riridibus; stipile
basi veląto. wę ARZ

Trzon 2-3calowy i wyższy,2cala gruby, białawy, n spodu
zgrubiały, żółtawy; kapelusz 2-4calowy, czerwono-kaszta-
nowaty, mięsisty, wypukły, poźniey spłaszczony; zasłona
włóknisto-iedwabista, kleista, biała, w początkach cały
trzon pokrywa, poźniey niknąca; blaszki popielato-zielo-
nawe. W iesieni w lasach czarnych pospolita.  Schd/. t.
36. Fl. dan. t. 124].

*%* Ziarniki po 4 ułożone; blaszki poźniey czarnieią
ź w ciecz się zamieniaią.

51. Bedłka Kołpak, A. comatus: pźleo campanułato,
squamato, albido: squamis latiusculis, fłavidis; lamellis

purpurascentibus, ichora nigrum stillantibus; annulo

mobeli,
Gromadnie z pod ziemi wychodząca; trzon 4 cala gru-

by, 3-5 wysoki, u góry cienszy; kapelusz w początkach
walcowaty, Ściśle do trzonu przylegaiący, poźniey dzwon-
kowaty, Ścalowy, białawy, na wierzchu kosmkowato-łu-
skowatym się staie; blaszki szerokie, białe, poźniey pur-
purowemi stalą, i razem z kapeluszem, w postaci płynu
czarnego, Ściekaią. Rośnie w ogrodach i na polach, na
mieyscach gnoynych. Schdf. t. 46. 4j. Fl. dan. t. 834.

52. Bedłka gnoiowa, A. sterquilinus: pileo campanu-

-lato, submembranaceo, sułcato, sericeo-villoso,'disco

squamato; lamellis purpurascentibus; stipite attenuato,
basi annułato. -

Trzon wysoki a cienki, 4calowy, ledwo 3 liniie gruby,

biały, dotknięty czarnieie; pierścień mały; kapelusz dzwon-
kowaty, iedwabisto-włosisty, poźniey porysowany. Rośnie
na gnoiach gniiących. Mich. Now. gen. t. 80. f. 3.

53. Bedłka Czernidło, A. atramentarius: piłeo campa-

nułato, głabro, ałbido-lurido, vertice squamoso ; lamellis

ventricosis, ex albo purpureo-fustis; stipite aequali, nudo.
Trzon tęgi, niekiedypiędziowy, 4 liniie gruby, pier-

Ścieniem w początkach naksziałt opony opatrzony; kape-
łusz dzwonkowaty, trwały, acalówy, poźniey, rozwiniony,

4calowy, białawo-kasztanowaty, na vierzchu brunatnawemi
łuskami opatrzony. Rośnie na polach. Schdf. t. 63. 68.

Ax zatĘT „apo
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54. Bedłka rozpływaiąca się, A. deliquescens: piłeo
submembranaceo, głabro, striato , umóbrino-fuligineo; la-

mellis lurido-nigricantibus; stipiie nudo, albo.
Trzon nagi, Scalowy, 3 liniie gruby, białawy; kapelusz

a1-2calowy, porysowany, brunatnawego koloru; blaszki bru-
natno-czarniawe. Rośnie na ziemi,  Schdjj. 2 %7:

336% Zjarniki niewyraźnie w ciecz się zamieniaią.

55. Bedłka rozsiana, A. disseminatus: caespitosus, par-

wus; pileo campanulato, plicato-striato, głabro, lamellis-
que cupreis: veriice luteo; stipite albo-incarnato, laevi.

Raczey prędko mięknie i rozpływa się, iak w ciecz się
zamienia; ma trzon calowy, cienki, zgięty, cielisty; kape-
lusz 3 liniie wysoki i szeroki, dzwonkowaty, fałdowano-
porysowany, gładki, naprzód rdzawy lub miedziany, poźniey
popielaty; blaszki nieprzyrosłe, biało-kasztanowate. Rośnie
gromadnie na a: lip i t. d. gniiących, ziemią
powleczonych. "Sehd/f/ *t. 308.

56. Bedłka fałdowana , A. plicatilis: piłeo umózłicato,
duplicato-plicato, sordide luteo fuscoque, striato; lamellis
nigricantibus; stipite głabriusculo.

Znikliwa; trzon 1-Scalowy, delikatny, gładki, blady;
kapelusz calowy, popielaty, rdzawy lub brunatnawy, dwa
razy fałdowany, porysowany; blaszki odległe, czarniawe,
Rośnie w ogrodach i na łąkach. 772. dan. t. 1134. f. 2.

614. OrszówkAa , SCHIzoPRYLLUM.

1. Olszówka pospolita, S$. commune. Cromadna, bo-
kiem przyrosła; kapelusz 1calowy, z góry szaro-biały, ku-
tnerowaty, po brzegach klapowaty; blaszki promienisto od
spodu ułożone, popielato-fioletowe, kosmale. Rośnie na .
korze drzew suchych w lasach czarnych. Schdjj. t. 246. f. t.

615. STROCZEK, MERULIUS.

* Trzon środkowy.

1. Słroczek Lisica, M. Cantharellus: gregarius; totus
_witellinusz piłeo carnoso, depresso, głabro; plicis decur-

rentibus; stipite salido. , i

Cały światło-pomarańczowy; trzon pełny, u dołu zwę-
Żony; kapelusz mięsisty, tęgi, prawie płaski, czasem pra-
wie leykowaty; fałdy na trzon zbiegaiące. Rośnie wszędzie
w lasach. Schd/. t. 82. Fl. dan. t. 264.

2. Stroczek fręzlowaty, M. fimbriatus: sżipite sitellino
subcompresso, fistuloso, sursum incrassato, albo-pruino-*
so; pileo concarvo, margine undulato,fimbriato, witellino,
margine fuscescenti, subtus venoso.

w
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Trzon światło-pomarańczowy, 3-4 cale wysoki, 2-3
Iiniie gruby, próżny, nieco spłaszczony, u góry zgrubiały,
pyłkiem białym posypany; kapelusz świalłó-pomarańczo-
wy, wklęsły, 2-3calowy, na brzegu falisty, fręzlowaty,
ciemno-brunatnawy, pod spodem żyłowaty: żyły mało wy-
datne. Rośnie w lasach cienistych, wilgotnawych.

3. Stroczek ciemno-brunatny, M. cornucopioides: piłeo
infundibuliformi, repando lobato, squamuloso, umbrino;

. rugis obsołelis. =

Grzyb 2calowy, „cały trąbkę przedstawuiący: wewnątrz
ciemno-brunatny, zewnątrz ciemny, modrawy, suchy czar-

niawy; fałdy niewyraźne. Rośnie w lasach. Schd/f. t, 165.
FL dan. t. 388 i 1260.

*% Beztrzonowe.

4. Stroczek mchowy, M. muscorum: auriformis, geła-

tinosus , głaber, sordide rufescens, resupinatus, płlicis
renosis, rugosis.

Bez trzonu; kapelusz 1-1-calowy, uszkowaty, galareto-
waty, przeświecaiący, myszego koloru, pod spodem świe-
tleyszy, prawie odwrócony; fałdy żyłowate, gałęzisie, po-
marszczone. Rośnie na mchach, w mieyscach wilgotnych.

6: Powlekaiące.

5. S/troczekniszczący, M. vastator: Zaże e/fusus, aureus,

margine vilłosus; plicis, crispis, gyrosis. :
Rozlany, żółty, 2-5 cale szeroki, na brzegu włosisty,

fałdy pokręcono-kędzierzawe. Rośnie na drzewie, a mia-
„nowicie na bielu drzew gniiących.

. 6. Sżroczek rosisty, M. lacrimans: Żate sea ; Jlavo-
ferrugineus, margine tomentoso, ałbo; plicis amplis, po-
roso-sinuatis.

Rozlany, żółto-rdzawy, 4-5 cale szeroki, naprzód w kształ-
'cie powłoki pleśniowatćy przedstawnie się, na którćy po-
Źniey fałdy sialkowato-dziurkowate okazuią się; brzeg bia-

 Jo-kutnerowaty. Rośnie mianowicie w budowach drewnia-
nych, wilgotnych, na Ścianach.

616. SIATKowIECc, DAzpaLEA.

* Bedłkowate.

1. Siatkowiec dębowy, D. quercina: pileo dimidiato,
suberoso, rugułoso, glabro, ligneo, pallente; poris elon-
gatis„ sinuoso-cóntortis.

Kapelusz korkowaty, połowiczny, w początkach niefo-
remne nabrzmiałości formnie, poźniey płasko ręzszerzony,

niekiedy4 łokcia Sędnicy, z górynierówny, gładki, koloru
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blado-drzewiastego; dziurki długie, falisto-pogięte. Rośniena pniach a mianowicie dębowych. k
2. Siatkowiec brzozowy, D. betulina: pileo dimidiato,coriaceo, subwilloso, zonato, lutescente; sinulis rectiusculis;łamellis ramosis. x Ąż ż MKapelusz połowiczny, 2-4 cale średnicy, z góry kosmaty,popielato-żółtawy, w spółśrodkowo-pręgowany, poźnieyzielonawy; blaszki blade, Przy nasadzie gdzie niegdzie po-łączone, daley zupełnie iak u Bedłek wolne. Rośnie nadrzewach.
5. Siatkowiec płotowy, D. sepiaria: pźleo dźmidzato, co-

riaceo, zonato, strigoso-tomentoso, spadiceo , margine |łamellisgue ramosis, anastomosantibus , lutescentibus.
Kapelusz połowiczny, szeroki a krótki, w szparachdrzewa osadzony, i niekiedy rzędami zrosły, cal ieden ledwodługości, z góry ciemno brunatnawy, zgrzebłowato-włosi-sty, pręgowany; blaszki nieco połączone, równie, iak brzegkapelusza, żółtawe, poźniey brunatne. Rośnie na drzewieiodłowćm. Schdfj. t. 26.

4. ŚSiatkowiec iodłowy, D. abietina: piłeo suberoso, dimi-dźato, coriaceo, zonało, głabro,fuligineo-umbrino ; la—
zellis rectis, subramosis, głaucis.

Kapelusz krótki a szeroki (cal długi), młody ciemnobrunatno-włosisty, poźniey prawie gładki, strefowany, sa-dzowo-brunatny; blaszki niepogięte, nieco gałęziste, po-
pielato-modrawe. Rośnie na drzewie iodłowóm«

** Hubowate,

5. Siatkowiec popielaty, I).cinerea: piłeo dimidiato, su-
beroso, zonato, tomerntoso, cinereo; sinulis angustis: aliis
poriformibus: aliis łomgissimis, flexuosis.

Kapelusz połowiczny, 2-5calowy, popielaty, korkowaty,
strefowany, kutnerowaty; dziurki wązkie: iedne okrągławe,inne bardzo długie, pogięte, Rośnie na drzewach.

6. Szatkowiec drzewiasty, D. confragosa; sesszlis; pileo
suberoso, coriaceo, zonażo, scabro, lłateritio-fusco; si-
nulis łabyrinthiformibus, cinereis.*

Kapelusz  połowiczny, gruby, korkowato-skórkowaty,
czasem prawić drewny, strefowany, szorstki: stary popę-
kany, rdzawo -kasztanowaty ; dak Biawiaito, różnie po-
gięte, P ipielate. Na drzewach„ioć

+

 

   

  . tkowiet iednofarbny, D. unicolor: piłeo dimidiato,
€óriaceo, villoso, zonato, fuligineo (cinereo); sinulis al-
bidis, subflexuosis, demum laceris. / .

Kapelusz skórkowaty, połowiczny, włosisty, strefowany,
wilgotny dymowegokoloru, suchy szary; dziurki białawe,
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nieco pogięte, poźniey poszarpane, w zęby przechodzą.

Rośnie na korze drzew.

8. Szatkowiec garbaty,D. gibbosa: piłeo dimidiato, su-
Ł R. ć AJ
ebasi gibboso, pubescente, albido; sinulis conco-

oribus, di/formibus, elongatts.

Kapelusz 3-5calowy, połowiczny, korkowaty, przy na-

sadzie garbaty, często płaski, omszony, białawy, poźniey

nieco zielonawy, nieco strefowany; dziurki dodziurek hub
podobne, białawe, podługowate, drobno karbowane. Rośnie
na drzewach lipowych w lasach.

g. Szatkowiecwonny, D.svaveolens: pileo dimidiato, co-

riaceo, suberoso, glabro, e niveo subfuleo; poris elongatis,

zrregularibus, rufescentibus. j
Grzyb z zapachem anyżu; kapelusz kilkacalowy, korko-

waty, w początkach biały, gładki, poźniey rudawym, chro-
powatym, strefowanym się staie; dziurki iako u hub, lecz
podługowate, nieforemne, białe, poźniey rudawe. Rośnie na
wierzbach. E

10. Statkowiec czerwonawy, D. rubescens: pileo lżgneo, fu-
scescente, dimidiato, sublobato, margine acuto, subcar-

moso-suberoso, zonato, rugoso, rugis radiantibus, mar-

gine laevi; poris oblongis, rubicundis. 5

Kapelusz 3-4calowy, połowiczny, na brzegach klapo-

waty, ostry, mięsisto-korkowy, drzewiastego lub gozdzikowego
kolora, strefowany, warstami ciemnieyszemi promienisto
rozchodzącemi się opatrzony, brzeg równy; dziurki podłu-
gowate, czerwonawe. Rośnie na drzewach. :

617. Hoga, Bozzrvs.

* Dziurki od kapelusza oddzielaiące się.

| Pierścieniem opatrzone.

1. Huba Maśluk, B. luteus: pźłeo viscido, fusco; tu-
bulis luteis, rotundis; stipite firmo, annulato, apice pun-
ciato.

Kapelusz poduszkowaty, kleisty, kasztanowaty; dziurki
żółte, okrągłe; trzon pierścieniem opatrzony, pod wierzchem
kropkowany. Rośnie w CY. t. 114. Fl. dan.
t. 1135. Pospolicie Koźlaki wany.

2. Huba Mochowik, B. granulatus: pileo viscido, fltsco-
luteo; tubulis luteis, angulatis, ore granułatis; annulo
gaci; stipite punctato, scabro, subsquamuloso.
, Kapelusz suchy, lub kleisty, kasztanowato-żółty; rurki

zółte, kątowałe, w otworze ziarniste, poźniey ochrowo-

rdzawe; pierścień zuikliwy; trzon kropkowany, chropawy.
Rośnie na mieyscach mszystych w lasach. Schdf. t. 123.
115. 126.
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++ Bez pierścienia:

3. Huba Podbrzeźniak, B. scaber: piłeo subrugoso;
convexo, lurido (olirvaceo, luteo); poris pallidis; stipite e-
longato, basi znerassato, squamuloso-fibrilloso.

Trzon 4-5calowy, u spodu zgrubiały, u góry z cala gruby,
biały, łuszczkami włóknistemi, czarniawemi, pokryty; ka-
pelusz 3-4calowy, z góry Światło brunatny lub brudno-bru-
natny; dziurki białawe, poźniey brudne. Rośnie wszędzie
w lasach czarnych. Scha/ff. t. 1o4. Często Czeszczewikiemi
 Babkąę zwany. Odmiana o kapeluszu czerwonym pod nazwi-
skiem Podusinnika iest znaioma. Schdf” £. 103.

4. Hluba Borowik, B. edulis: pileo pulvinato, glabro,
badio (fuligineo), albido; tubulis semiłiberis, subrotundis,

minutis, albis, mox fłavis; stipite crasso, reticułato.

Trzon tęgi, prawie równćy grubości, 3-5calowy, 3-1
- gruby, brunatnawy, w początkach gruby, iaiowaty; kapelusz
ciemno lub Światło-kasztanowaty, brunatnawy lub bia-

ławy, 3-4calowy, tęgi, gładki: dziurki białe w młodości,
poźniey żółtawemi się staią. Rośnie w lasach. Schdjj. t.
134. 135. W lasach brzozowych farba kapelusza światleysza,
w sosnowych zaś ciemno-kaszłanowatą się staie.

5. Huba Rzeszotnik, B. subtomentosus: piłeo pułeinato,
subtomentoso; olivaceo (fusco v. lutescente); tubulis ad-
natis, magnis, angulatis, luteis; stipite firmo, laevi.

Wielkość i farba kapelusza bardzo są zmienne; trzon
równey grubości, tęgi; kapelusz poduszkowaty, prawie kut-
nerowaty, rudawy, oliwkowy, brunatny; rurki przyrosłe,
wielkie, kątowate, żółte. Rośnie w borach. Schdf. t. 112.
Fl. dan. f. 1034. Sitnikiem niekiedy iest zwany.

/6. Huba Siniak, B. cyanescens: piłeo compacio, sub-

tomentoso, subfuligineo; tubułis liberis, subrotundis,
pallidis; carne fracta, laticem eoeruleum stillanie; stipite

laeri, ventricoso, fareto, pruinoso, a pileo discreto.

Trzon 2-3calowy, u góry od kapelusza oddzielony,
iakby przewiązany, kruchy, pełny, iakby pyłkiem posypanyz
kapelusz 2-5calowy, blady, brunatnawy, lub czarniawy; rurki

krótkie, białe lub żółte; kapelusz przełamany sinieie, zgnie-

ciony sok błękitny wydaie. Rośnie w lasach i na polach

podleśnych. Często Borowikiem polnym, zaięczym, zwany.

%% PDziurki krótkie z kapeluszem zresłe, iteyże co kapelusz
substancyi.

+ Trzon środkowy. 8

7. Huba biaława, B. subsquamosus: piłeo convexo;

subsquamoso, carnoso, albido; poris di/formibus, conco-

loribus; stipitefirmo, 1

e
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Trzon krótki, 4-1calowy, gładki, biały lub popielaty;

kapelusz tęgi, wypukły, czasem popękano-łuskowaty, bia-

ławy; dziurki niekształtne, małe, białe. Rośnie w borach.

8. Huba owcza, B. ovinus: piłeo repando, glabro, a-

lutaceo ,.carnoso, fragili; poris subrotundis, albidis, de-

mum flavescentibus; stipite breri, sołido, glabro.

"Trzon gruby, bulwowaty, calowy i wyższy, biały lub

żółtawy; kapelusz Ścalowy, po brzegach obłączysty, gładki,

biały lub żółtawy, mięsisty, kruchy, cały lub popękany;

dziurki okrągłe, małe, żółte. Rośnie w borach. Schdf. t.

421. 122.
g. Huba trwała, B. perennis: piłeo corzaceo, velutino,

zonato, stipiteque ferrugineis (fuscis); poris minutis, de-

mum laceris, pallidis aut concoloribus.

"Trzon 1-2calowy, 2 liniie gruby, u spodu zgrubiały, nay-

częściey axamitno-omszony, szaro-brunatny lub rdzawy;

kapelusz cienki, skórkowaty, młodszy kieliszkowaty, poźniey

płaski, 2calowy, strefowany, farby szaro-brunatnćy lub

rdzawćy, po brzegach cały lub poszarpany; dziurki drobne,

bladsze, poźniey tożkolorowe. Rośnie na polach, w lasach

suchych i na drzewie gniłćm. Schd/f. t. 125.

ff Trzon boczny.

* 10. Huba zmienna, B. varius: piłeo tenaci, glabro, 0-

chraceo (badio); poris minutis, pallidis v. sulfureis;z' sti-

pite brevi, deorsum nigrescenie.

Trzon boczny, bardzo krótki (x—1calowy), białawy, u

spodu czarniawy; kapelusz nkośnie osadzony, białawy, bru-

' natny, rdzawy, lub kasztanowaty; dziurki drobne, blade

lub żółtawe. Rośnie na drzewach poiedynczo lub gromadnie.

Schidj]. t. 409. 110. Fl, dan. t. 1035.

11. Huba łuskowata, B. squamosus: pileo ampło, sub-

coriacea, irregulari, ochraceo; squamis fulvis; poris am-

plis, irregularibus, albidis; stipite obeso.

Samotna, nayczęściey gromadna; trzon krótki napuszony,

- siatkowaty, czarniawy, naprzód Środkowy, w poźnieyszćm

rozwiianiu się bocznym się staie; kapelusz 3-5calowy, wklę-

sły; czasem leykowaty, rdzawy, brunatno-czarnemi obszer-

nemi łuskami pokryty; dziurki obszerne, nieforemne, bia-

ławe, poźniey żółtawe. Rośnie na iesionach, dębach i. t. d.

Schdiff. t. 101, 10a. Fl. dan. t. 1196.
12. Huba lakierowana, B. lucidus: piłeo suberoso, san-

guineo stipiteque glabris, nitidis; poris minutis, rotun-

"dis, pallidis.
Beztrzonowa, często z trzonem bocznym czasem Środ- .

kowym; trzon powłoką,kasztanowatą lub krwistą, Iśuiącą

się, nakształt lakieru, podobnie iak i kapelusz pokryty;
68
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kapelusz połowiczny, nerkowaty lub klapowato-wachlarzo-:
waty, 2-3 cale szeroki, z góry naprzód żółtawy, poźniey
krwisty, nareszcie kasztanowaty, i prawie czarny. Rośnie na
drzewach dębowych, rzadziey. Schd/. t. 263. Jacqu. Fl.
aust. t. 44. FL dan. t. t253. -'

13. Huba Siedź, B. frondosus: ramosissimus; piłleis
dimidiatis, rugosis, lobatis, badio-fuligineisz poris mi-
nutis stipitibusqgue confłuentibus, albis.

Grzyb obszernie rozgałężaiący się, niekiedy do łokcia

średnicy, wymierza; trzon ogólny biały, zaraz od ziemi na
liczne się gałązki rozdziela; kapelusiki calowe i większe,
prawie połowiczne, nieco pomarszczone, klapowate, szaro-
kasztanowate; dziurki drobne, białe. Rośnie w. lasach dę-
bowo-leszczynowych. Schćf. Ł. 111. 266. 265. Jacqu. aust.
172. Fl. dan. t. 1197.

*6E Beztrzonowe.

+ Bokiem przyrosłe, gromadne; dachówkowato-ułożone.

14. Huba cytrynowa, B. citrinus: muliifariam imbrica-
żus, carnosus; glaber; pileo fulvo, lobato, margine re-

woluto; poris minutis, aureis. e i
Kapelusze beztrzonowe, połowiczne, dachówkowate,

mięsiste, prawie płaskie, iedne nad drugiemi zarastaiące,
niekiedy Gcalowe i szersze, z góry pomarańczowe, pod

spodem cytrynowe; dziurki mało widoczne, cytrynowe.
Rośnie na drzewach mianowicie dębowych. Zł. dan. t.
1019. Schdff. t. 131. 132.

15. Huba ściągaiąca, B. stypticus: caespitosus, dimi-

diatus; pileo carnoso, subrepando, glabro, porisąue albi-

dis, margine rufescenie.
Kapelusze gromadne, połowiczne, 3-4calowe, cal grube,

mięsiste, obłączyste, gładkie, białe, po brzegach brnna-
tnawe; dziurki białe. Rośnie na drzewie iodłowćm.

16. Huba czarniawa, B. adustus: piłets imóricatis,

carnoso-tenacibus, villosis, pałlidis, margine strieto, ni-

grescente; poris minulis, rotundis, cznereżs.

Kapelusze dachówkowate, cienkie, 1-2calowe, połowi-

czne, z góry białawe, włosiste, z brzegiem czarniawym,

tęgim, ostrym; dziurki białawe, małe, poźniey prawie czarne.

Na drzewach pospolita.
17. Huba promienista, B. radiatus: piłeis coriaceis,

radiało-striatis, subvelutinis, fusco-lutescentibus; poris »

exiguis, sordide-albis.

Kapelusze dachówkowate, calowe i szersze, skórkowate,

przy nasadzie rdzawe, promienisto smugowane, kasztano-

wato-żółte; dziurki bardzo drobne, białe lub brudno-żółte.

Rośnie na drzewach.
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18. Zluba rzędowa, B. serialis: seriato-confluens, e/fu-

so-reflexus; piłeo suberoso, tenui, serobiculato, testaceo,

margine porisque inaequalibus, albis.

Kapelusze połowiczne, cienkie, -icalowe, rzędami da-

chówkowałto iedne nad drugiemi ułożone, u spodu po ko-'

rze zbiegające: z góry brunalnawo-czarne, nieco strefowa-

ne: brzeg i dziurki nierówne, białe, poźniey nieco żół-

tawe. Rośnie na korze iodłowey.

++ Bokiem przyrosłe, samotne.

19. Huba brzozowa, B. betulinus: piłeo carnoso, gla-

bro, fuligineo; poris inaequalibus, albidis.

Kapelusz 3-Ścalowy, gruby, poduszkowaty, miękki,

brzegi zaokrąglone, z góry brunałnawy lub szary; skóreczka

łatwo się zdeymnuie; dziurki białawe, nierówne, krótkie, od

kapelusza oddzielaiące się, lecz nie rurkowate. Na brzozach

pospolita: miękkim a grubym kapeluszem odznaczaiąca się.

Fl. dan. t. 1204.

20. Huba żagwiowa, B. fomentarius: piłeo subtrique-

tro, głabro, fuligineo-canescente, ad marginem zonało ;

poris minimis pallide-glaucis, demum ferrugineis.

Kapelusz połowiczny, okrągły lub tróykątny, niekiedyZ

łokcia średnicy, niekiedy przez przybywanie coroczne no-

wych warst dziurek, bardzo gruby, prawie walcowaty: zgóry

ciemno-popielaty, czasem białawy, na brzegu czarno i po-

pielato strefowany: dziurki blado-modre, poźniey rdzawe.

Rośnie na brzozach, dębach i t. d. Mięsa czyli gąbczastości

za osadnik dziurkóm służącóy ma wiele, dla czego na Hubkę

iest nayzdatnieyszą Odmiana o kapeluszu płaskim, szero-

kim. od wypukłości strefowanym, koloru brunatno-rdza-

wego, o dziurkach drobnych, białawych, poźniey koloru

kapelusza (RB. appłanatus Pers.), często się na pniach lip,

i innych drzew w lasach cienistych postrzega. Druga od-

miana, czarna, pyłkiem białym pokryta, bardzo gruba,

twardości prawie drzewa, brózdami współsrodkowómi po-

rysowana, stanowi gatunek B. nigricans zwany. Rośnie

na brzozach. o

21. Huba twarda, B.igniarius: piłeo crasso, duro, gła-

briuscuło,ferrugineo-cinereo, margine porisque conwexis,

exiguis, cinnamomeis. s

Kapelusz połowiczny, twardy, gruby, gładki, rdzawo-po-

pielaty, brzeg, i dziurki drobne, cynamonowe. Podobna do

poprzedzaiącóy, małą tylko ilością mięsa różni się. Za-

palona zwolna tleie, i od wieśniaków do przenoszenia 0-

gnia w odległe mieysca używana. Na drzewach rozmaitych

pospolita. Narośle z samych dziurek złożone, na sliwkach,
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wiśniach, iabłoniach postrzegaiące się, są także odmianątego gatunku. zg Macy
22. Huba drewna, B. dryadens: pzłeo płano, molii,

tuberculoso, subcinnamomeo , margine tumido, porisque
parvis, albidis, dein fuscescentibus.

Kapelusz połowiczny, Ścalowy, często dachówkowato
ułożony, płaski, miękki, guzowaty, prawie cynamonowy;
brzeg zgrubiały, w początkach równie iak i dziurki biały,
poźniey kasztanowaty. Rośnie na drzewach. Dziurki iednę
tylko warstę formuią. -

23. Huba eliptyczna, B. ellipticus:  pźłeo subejfuso,
duro, spadiceo, fasciis imbricatis transversim striato,
poris minutis, pałllidioribus.

Kapelusz połowiczny, obszerny, spłaszczony, niekiedy 1
łokcia szeroki, przy nasadzie garbaty; z wierzchu czarniawy,
brzeg cynobrowy, dziurki białawe prędko żółknieią, po-
Źniey światło cynamonowemi się staią. Na iodłach, brzo-
zach pospolita. Schd/. t. 270. Fl. dan. t. 953.

24. Huba obrzeżona, B. marginatus: pźłeo puleinato,
crasso, tuberculoso , croceo; margine stiillanie porisque
pallidis.

Kapelusz połowiczny, podnszkowaty, gruby, 1-5 cali
szeroki, 2-3 cale gruby, z góry szafranowy, brzeg krople
wilgoci wydaiący, białawy; dziurki drobne, białawe, po-
źniey żółknieią. Rośnie na iodłach. Schaf. t. 262.

25. Huba pachnąca, B. odoratus: piłeo pulvinato, du-
ro, rugoso, rubiginoso, basi umbrino-nigrescente, mar-
gine porisque subietragonis, cinnamomeis.

Kapelusz poduszkowaty, połowiczny, twardy, pomar=-
szczony, strefowany, rdzawy, przy nasadzie brunatno-czarny;
brzeg i dziurki prawie 4boczne, cynamonowe. Rośnie na
drzewie iodłowóm i sosnowćm. Schajj. t. 106. Często
w kształcie powłoki guzowalćy, rdzawego kolofu, okazuie
się; zapach aromatyczny, do goździkowego podobny.

26. Huba cynobrowa, B. cinnabarinus: piłeo suberoso,
ruguloso, absolete-zonato, ertus iniusque cinnabarino; po-
ris rotundis, conspicuis.

Kapelusz połowiczny, ażealowy, 2-3 liniie gruby, nie-
wyraźnie strefowany, z góry światlóy pod spodem ciemniey
cynobrowy; dziurki okrągławe, wyraźne. Rośnie na drze-
wach. Jacqu. Flor. austr. t. 3ok.

27. Huba różnokołorowa, B. versicolor: pileis coriaceis,
willosis, subcoeruleis , wariegatis; poris rotundis, albis.

Kapelusze gromadne, prawie dachówkowato-ułożone,
cienkie, 2-3calowe, z góry axamitno-włosiste, błękitnemi
strefami upstrzone; dziurki okrągłe, białawe. Rośnie na
pniach drzew. Schdf. i, 268.
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28. ZHluba strefowana, B. zonatus: pileo suberoso-cori-
aceo, subzonato, villoso, basi tuberculoso;poris subangu-

łatis, albicantibus.
Kapelusz 2-3calowy, połowiczny, od poprzedzaiącego

gatunku grubszy, korkowato-skórkowaty, równy, przy na-

sadzie wydatnością opatrzony, Żółto-brunatnawy, niewy-
raźnie sirefowany; dziurki białe, kątowate, poźniey żół-
knieią. Rośnie na drzewach. Sehd/f/. Fung. t. 269.

29. łuba wonna, B. svaveolens: pilłeo suberoso, car-
moso, villoso, azono, albo; poris maiusculis, fuscescen-

tibus.
Kapelusz połowiczny, płaski, bezstrefowy, korkowato-

mięsisty, włosisty, biały; dziurki dosyć znaczne, białe, po-

tóm brunatnawe. * Rośnie na pniach wierzbowych. Zapach

do waniliowego zbliżający się. Odmiana o kapeluszu bia-
"ym, nieco brunatnawym, mniey włosistym, dziurkach
bardziey brunatnych, zapachu nietak przyiemnego: częslo
się na wierzbach postrzega. y

++f Górną stroną do drzewa przyrosłe tak, że całe zdaią
się bydź z dziurek złożone.

30. Huba ukośna, B. obliquns: łate effusus, dure li-
gneus, spadiceus, margine erecto, ceristato; poris minutis.

Obszernie rozesłany, twardo-drzewiasty, blady, poźniey

brunatny, nakoniec prawie czarny, brzegiem wzniesionym,
grzebieniastym, opatrzony; dziurki drobne, kątowate. Ro-
Śnie na pniach drzew.

31. Huba fioletowa, B. abietinus: efjusus, subcoriace-
us, obscure zonatus, purpureo-violaceus, margine albido
willoso; poris irregularibus, demum dilatatis, sinuato-
dentatis. i

Rozesłany, z brzegiem podniesionym, prawie błonko-
watym, iak gdyby kapelusze połowiczne, długie, stanowią- .
cym: kapelusze te, z góry są popielato-białe, po brzegach
faliste; dziurki purpurowo-fioletowe lub blado-fioletowe,

całe, kątowate lub w zęby przechodzące. Rośnie na korze
drzew. Sietotrema violaceum P. ;

32. Huba cielista, B. incarnatns: effusus, coriaceus,
persistens, głaber, incarnatus; poris inaequalibus.

Grzyb 2-3 cale szeroko rozesłany, ściśle do drzewa
przyrosły, trwały, gładki, cielisty, czasem prawie różowy;
dziurki nierówne. Rośnie na drzewie z kory obnażonćm.

33. Huba niszcząca, B. destructor: effusus, rugosus,
mollis, głaber, albidus; poris subrotundis. E

Grzyb w kszlałcie pleśni na drzewie pokazniący się,
miękki, gładki, białawy; dziurki okrągłe.
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34. Huba biała, B. Medulla panis: ejfusus, glaber, du-

rus, candidus; poris ellipticis.
Do drzewa przyrosła, twarda, gładka, biała; dziurki

eliptyczne. Rośnie na drzewach.
"35. Huba pleśniowata, B. macidus: orbicułaris, te-

nuis, ambitu tomentoso-byssinus, albus; poris variis,

sinuosis , łaceratis. i

Przyrosła, prawie okrągła, cienka, z brzegiem katne-

rowato-pleśniowatym, białym; dziurki rozmaite, pogięte,

poszarpane. Rośnie na wiśniach.

618. KoLczak, ZłyDwuuw.

* Trzon środkowy.

1. Kolczak blaszkowaty, H. sublamellosum: gregarium,

pallescens; pileo carnoso, flexuoso, confluente; dentibus

płanis, subłamellosis, contortis, adbis.

"Trzonki białe, poźniey żółlawe, cienkie, calowe, środ-

kowe; kapelusiki żółtawe, cienkie, nieco wklęsłe, groma-

dne, z sobą zrosłe, ieden grzyb o wielu trzonkach formo-

wać zdaią się; zęby płaskie, prawie blaszkowate, zgięte,

całe lub nacięte. Rośnie na szpilkach sosnowych.

2. Kolczak Łoszak, H. imbricatum: piłeo carnoso,

plano, tessellato, squamoso, azono, umbrino; aculeis ał-

bido-cinereis; stipite brevi.

"Trzon krótki, calowy, do góry zwężony, biało-popie-

laty; kapelusz obszerny, niekiedy piędziowy, foremny, pła-

ski lub nieco wklęsły, kostkowato-łuskowaty, czarno-bru-

natny; łuski na środku grubsze i ciemnieysze; kolce biało-

popielate. Rośnie w borach. Sch. t. 140. Flor. dan.

t. 176.
3. Kolczak łuskowaty, H. subsquamosum: piłeo depres-

so, inaequali, carnoso, dzffracto-squamoso, subzonato,

testaceo-ferrugineo; aculeis albidis; stipite crasso.

'[rzon 1-2calowy, nierówny, prawie spłaszczony, na ko-

niec popękano-łuskowaty, farby kapelusza; kapelusz wy-

pukły, poźniey płaski, kruchy, obłączysty, w łuski popę-

kany, rudy, poźniey czarno-brunatny; kolce równe, bru-

natnawe. Rośnie w borach.
4. Kolczak obłączysty, H. repandum: piłeo carnoso,

głabriuscuło , repando, flavido v. rufescente; aculeis in—

aequalibus stipitegue difjormi, pałlidis.

Trzon 1-2calowy, gruby, różnokształtny, żółtawy, gład-

ki; kapelusz 2-4całowy lub szerszy, okrągły lub obłączy-

sty, mięsisty, kruchy, żółty lub rdzawy; kolce nierówne,

często płaskie, na końcu rozdzielone, blade. Rośnie w bo-

rach cienistych, Schdf. t. 318. rów, l. dan. t. 310,
x
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5. Kolczak zbity, H. compactum: piłeo suberoso, undu-

łato, tomentoso , olivaceo-cinereo , intus fusco et coeruleo-

variegato; aculeis badiis; stipite brevissimo.

Trzon krótki, gruby, zaraz w kapelusz kręglowato-

rozszerzaiący się; kapelusz korkowaty, falisty, kutnerowaty,

popielato-oliwkowy, wewnątrz kasztanowato- i błękitno-

upstrzony; kolce blado-czerwono-brunatnawe. Rośnie w bo-

rach między wrzosami. Schd/f. t. 146.

6. Kolczak czarny, H.nigrum: piłeo suberoso-coriaceo,

tomentoso, azomo , coeruleo-nigro, intus stipiteque atris;

aculeis ałbidis.
Kapelusze z sobą zrosłe, skorupę nieforemną, czarną,

brzegiem białym otoczoną formuią; kolce białawe; trzonki

czarne, icalowe. Rośnie w borach cienistych. Schd/f/. t. 272.

7. Kolczak kieliszkowaty, H. cyathiforme: gregarium;

pileo coriaceo, infundibuliformi, striato, zonało, głlabri-

usculo; stipite ferrugineo; aculeis rufescentibus.

Gromadny, kapeluszami nayczęściey zrosły; kapelusz

4-1calowy, skórkowaty, kieliszkowaty, porysowany, rdza-

wy, strefowany, prawie gładki; trzon rdzawy, delikatny,

prawie calowy; kolce młode blade, poźniey brunatnawe.

Rośnie w lasach między wrzosami.

8. Kolczak kutnerowaty, H. tomentosum: gregarium ;

pileo coriaceo, subinfundibuliformi, eilloso, spadiceo-ci-

nereo, margine aculeisque albis; stipite brevi, crasso,

* badio.
Gromadny, trzonek blisko calowy, gruby, gładki, brn-

natnawy; kapelusz skórkowaty, prawie leykowaty, włosi-

sty, popielato-brunatny, brzegi i kolce pod spodem białe,

Rośnie w lasach sosnowych, gęstszych. Schdff. t. 139. Ft.

dan. t. 1020. f. 2. Kapelusze nayczęściey zrosłe, skorupy

obszerne, brzegiem białym obwiedzione, formuią.

ak SE boczny.

g. Kolczak połówkowy, H. Auriscalpium: piłeo subcoria-

ceo; reniformi, zonato, stipiteqne tenui villosis, spadiceo=

rufis; aculeis, subconcołbribus.

Trzonek calowy i wyższy, liniią gruby, włosami na-

stroszony; kapelusz nerkowaty, połowiczny, podobnie iak

i trzon czarno-brunatnawy, włosami nastroszony, na brzegu

falisty; kolce brunatno-fioletowe. Rośnie mianowicie na

szyszkach sosen. F/. dan. t. 1020. Schaf. t. 143.

10. Kołczak galaretowały, H. gelatinosum: pileo car-

noso, gelatinoso, papułoso, fusco (albido, glauco); acu-

łeis mollibus, albidis; stipite brevi, crasso, głlauco.

Trzon krótki, nieforemny, równie iak cały grzyb gala-

retowaty; kapelusz połowiczny, naprzód wodnisty, poźniey
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brunatnawy, pod spodem wodnisty; kolce komiczne, mięk-
kie. Rośnie na pniach drzew gniiących, gromadnie. W po-
czątkach massę galaretowatą, nieforemną, przedstawia. Śchd/f.
t. 1kk, 140.

*** Kapelusz górną stroną przyrosły.

11. Kolczak palczasty, H. paradoxum: effusum, candi-
dum, margine byssino; acułeis, confertis, dzgitatis, apice
willosis.

Grzyb cały w kształcie powłoki białóy, po brzegach
pleśniowatćy, do drzewa przyrosły; kolce na końcu roz-
dzielone, włosiste. Rośnie na drzewie leszczynowćm.

619. PLEŚNIAK, THELEPHORA.

* Trzon środkowy.

1. Pleśniak goździkowy, T. caryophyllea: piłeo coria-
ceo, fusco; striato.

Trzon z kapeluszem leykowatym, 14calowy, kasztano-
wato-purpurowy, z góry włóknisto-kosmkowaty. Rośnie
na ziemi twardćy w lasach. Schdaf. t. 326.

*6k Trzon boczny.

2. Pleśniak ziemny, T.terrestris: pżłeo applanato, stri-
goso-fibrilloso, fusco-nigricante; stipite brevissińo.

2 Gromadny, „często dachówkowato-pozrastały, 1-2 cale

szeroki, spłaszczony, zgrzebłowato-włóknisty, kasztanowa-

to-czarniawy; trzon bardzo krótki. Rośnie na ziemi w la-

sach borowych. Batsch. f. 121.

*k Beztrzonowe.

| Bokiem przyrosłe.

3. Pleśniak rdzawy, T. rubiginosa: źmbricata, subco-

riacea, zonata,ferrugineo-fusca, subtus papillata.

Kapelusze bokiem przyrosłe, iedne z drugiemi połączo-

ne; młodsze z góry axamitne, o brzegu bladszym, poźniey

gładkiemi, nierównemi, brunatno-czarniawemi się staią;

spód kasztanowato-rdzawy, licznemi brodawkami pokryty.

Rośnie na drzewach.
4. Pleśniak -tabaczkowy, Th. tabacina: e/fuso-reflexa,

tenuis, flexuosa, ferruginea: margine-lobato, crispato,

nudo, aureo: subtus venosa, pallidior.

W kształcie skorupy rdzawo-brunatnćy do drzewa przy-

rosły, pyłkiem białym posypany; brzegi odgiętez kapelu-

sze połowiczne, pogięte, na brzegu i pod spodem bladsze,

* Rośnie na gałęziach drzew suchych.
5. Pleśniak szorstko-włosisty, Th. hirsuta: caespitosa,
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coriacea, strigoso-hirsuta, subfasciata, lutescens (v.21
subtus glabra, argillacea.

W początkach płasko do drzewa przyrosły, skórkowa-
ty, Światło-gliniasty, poźniey przez odgięcie się po brze-
gach kapelusze połowiczne, z góry szorstkie, żółte lub
popielato-włosiste, formuie. Rośnie na korze drzew. 77.

dan. t. 1199.

6. Pleśniak purpurowy, Th. purpurea: źmbricata, sub-
coriacea, undulata, zonata, strigoso-hirsuta, sabżia pur-

purea.

Kapelnsze połowiczne, małe, na drzewo zbiegaiące, wy-
„pukłe, falisie, strefowane, zgrzebłowalo-włosiste, podspo-
dem purpurowe, czasem kasztanowate lub blade. Rośnie na
korze drzew.

TT Stroną górną przyrosłe.

a. Białe lub blade.

7. Pleśniak mleczny, Th. lactea: effusa, membranacea,
fbrillosa, lactea, margine radiato.

Cały, błonkę włóknistą, mleczną, po brzegach włó-
knisto-promienistą, tworzy. Rośnie na drzewach.

8. Pleśniak klonowy, 'Th. acerina: effusa, membrana-
cea, laevis, subrimosa, lactea, spurie papilłosa.

Błonka mleczna, popękana, równa, czasem prabwzo
wała. Na korze drzew.

b. Zółtawe.

9. Pleśniak rdzawy, 'Th. ochracea: late effusa, tenuis,
glabra, ochracea; papillis sparsis, spuriis.

Skórka światło-rdzawa, po brzegach pleśniowato-biała,
szeroka, długa, brodawkami gdzie niegdzie pokryta. Na
kłodach sosnowych bez kory, w kupy zwalonych, częsta.

€. Czerwone.

10. Płeśniak dębowy, Th. quercina: coriacea, rugosa,
- earnea, margine involuto, subtus umbrina.

Skórkowaty, pomarszczony, cielisty, brzegi zagięte, pod
spodem czarniawo-brunatny. Rośnie na gałęziach drzew.

11. Pleśniak cielisty, Th. incarnata: coriacea, crassa,
łaeviuscula, adnata, carnea; margine byssino; papillis
raris.

Skórkę dosyć Gi, równą, gdzie niegdzie brodawko-

watą, przyrosłą, cielistą, brzegiem pleśniowatym, Białym
* otoczoną, stanowi. Na gałęziach osiny. 5

9
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d. Brunatne.

12. Pleśniak niepewny, Th. amphibola: ejfusa, tenuis,
fuscescens , grumoso-pulvurulenta, subpapillosa.

Cała, massę ciemno-kasztanowatą, do próchna podobną,
na dolnćy powierzchni huby żagwiowćy, tworzy.

620. Toczek, HeELoriuu.

1. Toczek grubotrzonowy, H. radicatum: piłeo conte-
«wo, tubercułato, aureo, glabro; stipite crasso, albo vil-

łoso, radicato.
Trzonek gruby, u góry rozszerzony, biały, włosisty,

2-3 liniie długi; kapelusz na wierzchu wypukły, brodawko-
waty, pomarańczowy, gładki. Rośnie na drzewie iodłowćm.
FL dan. t. 1378. f. 3.

621. PIESTRZENICA , /JELVFELLA.

1. Piestrzenica pomarszczona, H. crispa: mitra lobato-

crispa, pallida; stipite fistuloso, costato-lacunoso, glabro.

Mitra klapowata, pomarszczona, blada; trzon-3-4calo-
wy, blady, gładki, cały iakby z kilku grubych a z sobą

w niektórych mieyscach zrosłych włókien, złożony. Ro-

. śnie w lasach. Schdf. t. 282.
2. Piestrzenica iadalna, H. esculenta: mira inflata,

difformi-undulata, gyroso-rugosa, brunnea; stipite aequali,

willosiuscuło, albido, margini mitrae adnato.

Trzon calowy lub wyższy, białawy, miękki, kruchy,

gruby (4-8 liniy), nieco włosisty; mitra nadęta, niefore-

mnie falista, pogięto-marszczkowata, brzegiem z trzonem

zrosła, brunatna. Rośnie w lasach suchszych. Schdf]. t. 160.

622. SWARDZ, [MORCHELLA.

1. Smardz iadalny, M. esculenta: mitra ovali, fuligi-
neo-livida; costis firmis, in areolas anastomosantibus;

stipite łaevi.
"Trzon próżny, równy, u spodu nieco zgrubiały, biały;

mitra okrągława, owalna, koniczna, dymowo-brunatna;
żebra. czyli wydatności na mitrze tęgie, komórkowato-zro-
słe. Rośnie w lasach suchych. Schóf Fungi t. «99. Ko-
lor i kształt kapelusza bardzo iest odmienny.

623. PATYCZKA, LzoTIA.

1. Patyczka pniowa, Ł. truncorum: cłarula oborata,

aurea; hymenio fibrillis oscillantibus fątiscente; stipite
żereti, albido, squamułoso.
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Gromadna; trzon bezkorzeniowy, 2-4 liniie długi, na-

przód pełny, poźniey próżny, niekruchy, ledwo liniią gru-

by, białawy, nieco zielonawy, łuszczkami drobnemi u spo-

du osadzony; mitra 1-2 liniie szeroka, żółta, z brzegiem

wolnym, obłączystym, gładka, lecz prędko kosmkowatą

się staie: kosmki te uważane pod mikroskopem, w ciągłym

są ruchu, a z pomiędzy nich ziarniki wylatuią. Rośnie na

drzewach gniiących.

624. .--..:::1 ;, GzoGzŁossUu.

i Szys ZIEDA , G. hirsutum: villosum, atrum.

Grzyb buławkowaty, czarny, kosmaty, 1-3calowy; zgru-

białość na wierzchu spłaszczona, podługowata. Rośnie na

łąkach podleśnych. Schdf. t. 327.

625. GoźpziENiec, (ŁAVARIA.

1. Goździeniec pałkowaty, C. pistillaris: maxima, cla-

wata, obtusa, glabra, lutea.

Grzyb naprzód walcowaty, 3-4 cale długi, + cala i wię-

"cey gruby, poźniey u spodu zwężony, żółto-brunatnawy.

Rośnie w lasach gęstych (X. Jundziłł). Schó/f. t. 169. FL.

dan. t. 255.
2. Goździeniec łopatkowaty, C. Ligula: gregaria, ob-

łongo-clavata, apice subcompressa, basi villosa, luteola,

dein rufescens.

Grzyb 2-3calowy, u spodu cienki, nieco włosisty, do

góry rozszerzony, buławkowaty lub łopatkowato-spłaszczo-

ny, często na końcu nieforemnie pomarszczony, żółtawy,

poźniey brunatnawy. Rośnie gromadnie w lasach iodłowych

gęstych. Schd/f. t. 131. Fl. dan t. 837. a

3. Goździeniec pleśniowaty, C. mucida: gregaria, minula,

subdivisa, apice lutescens, obtusiuscuła, basi hyałina.

Gromadny, drobny, ledwo + cala długi, biały, prze-

zroczysty, na końcu żółtawy, przytępiony, niedzielny lub.

gałęzisty. Rośnie na drzewach gniiących i na ziemi.

626. ŁopaTNICA, SPATHULARIA.

1. Łopatnica żółtawa, S$. flavida. Kapelusz żółtawy,

płaski, w kierunku pionowym na trzonie osadzony; trzo-

nek żółtawy, calowy i wyższy. Rośnie w lasach pomiędzy

mchami. Śchd/j. t. 149. Fl. dan. t. 658.

627. PŁAskosz, /MERISMA4.

1. Płaskosz iodłowy, M. abietinum: ramosissimum, 0—

chraceum, basi tomentosum: ramis teretibus, flexuosis,

subrugosis: ramulis acutis, furcatis.
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Grzyb gałęzisty, 2-3całowy, ciemno-rdzawy, u spodu
kutnerowaty; gałęzie okrągławe, pogięte, nieco pomar-
szczone: gałązki ostre, czasem widłowate. Rośnie na kło-
dach iodłowych.

2. Płaskosz rożkowaty, M. corniculalum: ramosum,
luteum: ramis teretibus, erectis: ramulis eurvatis, acutis.

Grzyb mało gałęzisty, 2calowy lub nieco wyższy, po-
marańczowy: gałęzie nieco spłaszczone, wzniesione: gałązki
zagięte, ostre. Rośnie w borach. "Śchdf. t. 173. Fl. dan.-
£. 775.

3. Płaskosz lipki, M. viscosum: subramosum, tenax,
*iscosum, viiellinum, lomge radicatum: ramis ramulisque
furcatis.

Poiedynczy lub gromadny, calowy i wyższy, nieco ga-
łęzisty, spłaszczony, „ciemno-pomarańczowy, u spodu bia-
ławy: gałęzie i gałązki widłowate. Rośnie na drzewach
gniiących w iesieni  SchGĄ. t. 174. 289.

4. Płaskosz kolczysły, M. coralloides: ramosissimum,
candidum, demum luiescens: ramis intricatis, attenuatis;
aculeis secundis, subfimbriatis.

Trzony 5-6calowe, bardzo gałęziste, białawe, poźniey
żółtawemi się staią: gałązki kątowałe, wązkie, pogięte, na
dolnćy powierzchni kolcami osadzone. Rośnie na drzewach.
Schaf. t. 14a. Hydnum coralloides Scop.

(8. Płaskosz groniasty, M Botrytis: caespitosum., ere-
ctum, incarnatum ; stipite erasso: ramis compresso-planis,
subflexuosis, apicibus dentalis rubris.

Trzon gruby, na gałęzie podzielony, 3-4calowy, cielisty
lub żółtawy: gałązki spłaszczone, prawie płaskie, Pogięte,
na końcu ząbkowane, czerwonawe. Rośnie w lasach so-
snowych. , Schd/" t. 176.

6. Płaskosz żółzy, M. flavum: caespitosum, erectum,
Jragile, stipile crasso albo: ramis fastigiatis, teretibus,
obiusis, flavis.

Trzony grube, gałęziste, u spodu białe, 3-4calowe:
gałęzie wzniesione, krnche, tępe, zółte. Rośnie w lasach.
Schdjf. t. 175. 285. 287.

7. Płaskosz grzebieniasty, M. fallax: ramosum, diffor-
me, glabrum, testaceo-fuligineum: ramis Jlexuosis, superne
dilatatis, abiusis, subdentatis.

Od spodu gałęzisty: gałęzie nieforemne, pogięte, u góry
spłaszczone, rozszerzone, tępe, nieco ząbkowane lub całe,
farby nayczęścićy białóy lub nieco czarniawćy. Rośnie
w lasach na ziemi. Schdff. t. +70. "

8. Płaskosz Sorokop, M. crispum: sżipiie crasso, Su-
perne ramosissimo; ramis plłanis, fołiaceis, venoso reti-
cułatis, apice crispis, serratis, Javescentibus.
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Trzon 2-3 cale gruby, u góry szeroko (niekiedy więćey
łokcia średnicy) rozgałęziony: gałęzie płaskie, prawie
wstążkowate, pomarszczono-siatkowate, żółtawe. Rośnie
w lasach borowych. Schd/f. t. 163. Pospolicie Sorokopem,
Siedunem i Siedziem borowym zwany. /

628. SROMOTNIK, PHALLUS.

1. Sromotnik smrodliwy, Ph. impudicus: piłeo inferne

libero, reticulato, olivaceo; stipite basi incrassato, albo.
'[rzon piędziowy, biały, iakby pogryziony, u spodu o-

poną pokryty, grubszy, do góry zwężony; kapelusz co-
kolwiek od trzonu grubszy, siatkowało-żyłowaty, oliwko-

wy, koniczny, z wierzellem uciętym, otwartym, z kiórego
w doźrzałości płyn szlamowaly Ścieka; wonia odraźliwa.
Rośnie w lasach czarnych, cienistych. Schdf. t. 196-198.
Fl. dan. t. 175. W początkach cały, w oponie zamknięty,
biały, kształt iaia kurzego przedstawuiący, bez żadnego za-
pachu.

629. KusTRZEBKA, PzEzIzA.

* Miseczkowate, mięsiste, zewnątrz olrębiowate.

1. Kustrzebka iodłowa, P. abietina: grandis, subcae-
spitosa, concava, badio-ferruginea, extus farinosa, basi

łucunosa, albido-villosa.

Wielka (1-2calowa, cal wysoka), wklęsła, zewnątrz
mączasta, u spodu komórkowata, biało-włosista, farby
brunatnawey. Rośnie w lasach iodłowych. W czasie de-
szczów większa i ciemnieysza, w suchćy zaś porze nieró-
wnie mnieysza i bladsza.

2. Kustrzebka uszkowata, P. leporina: grandis, auri-
formis, hine elongata, ferruginea, extus farinosa, inius

basique laevis.
/ Trzonek krótki, żółty, z którego kapelusz tćyże farby

1-2calowy, ukośny, nakształt uszka do góry się podnosi:
kapelusz ten wewnątrz iest równy, zewnątrz mączasty. Ro-
śnie w lasach pomiędzy mchami. Schdf. t. 156.

3. Kustrzebka farbuiąca, P. inquinans: infundibulifor-
mis, nigra, subrugosa, extus umbrino-furfurosa.

Grzybek przewrotno-ostrokręgowy, 4calowy, w począ-
tkach zamkniony, Światło-brunatny, pomarszczony, prze-
wrotno-iaiowaty, poźniey otwarty, na wierzchu czsrnym

się okazuie. Rośnie na pniach ikłodach dębowych. S$ -44/.
t. 158.

4. Kustrzebka pęcherzykowata, P. vesiculosa: ćngens,
głoboso-turbinata, ore subcontracto, margine dem :m la-

cero, crenato, intus umbrina, extus farinosa, pallida.
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W początkach kulista, poźniey gruszkowała, nareszcie

otwarta, z brzegiem poszarpano-karbowanym, i wówczas

do 3 cali niekiedy miewa średnicy: wewnątrz szaro-bru-

natna, zewnątrz mączasto-blada. Rośhie na gnoiach koło

inspektów i gruntach ugnoionych.
BESSA %* JUVoskowate, zewnątrz omszone.

_ + Trzoniaste.

5. Kustrzebka ponsowa, P. coccinea: cupula infundi-

buliformi, coccinea, extus stipiteque brevi, albido-villosis.

Grzybek o kapeluszu 7-1calowym, półkulisto-leykowa-

tym, z góry ponsowym, zewnątrz białawo-włosistym ;

trzonek ;calowy lub krótszy, cienki, białawo-włosisty. Ro-

Śnie na gałęziach drzew w ziemi gniiących, na wiosnę.

Jacqu. austr. t. 169.

6. Kustrzebka biała, P. virginea: cupuła subhemisphae-

rica, candida (sub-lutescente), extus albo-villosa.

Gromadna, liniią wysoka; miseczka półkulista, poźniey

prawie płaska, biała, nareszcie żółtawa, zewnątrz podo-

bnie, iak trzonek delikatny, równy, czasem bardzo krótki,

włosami białemi okryta. Rośnie na gałęziach drzew gni--

iących, w mieyscach cienistych, wilgotnych. Fl. dan. t.

1016. f. 4.

Ff Beztrzonowe. )

7.Kustrzebka tarczowata, P. scutellata: concava, sub

orbicularis, miniato-rubra, extus pallidior, margine setis

nigricantibus, erectis, hirsuta.

Beztrzonowa; miseczka wklęsła lub nayczęściey płaska,

2-3 liniie szeroka, Światło-ponsowa, po brzegach szczeci-

nami czarnemi, rząsowato osadzona. Rośnie na gałęziach

drzew gniiących, w mieyscach wodnistych, i na ziemi.

Schafj. t. 284.
8. Kustrzebka gnoiowa, P. stercorea: concava, fulva,

erius concolor, versus marginem setis fuscis obsessa, et

ciliata. 3

Gromadna; naprzód kulista, poźniey otwarta, wklęsła,

nareszcie płaska, 1-2 liniie szeroka, ruda, wewnątrz toż-

kolorowa, młodsza zewnątrz włoskami białawemi, prędko

niknącemi, osadzona, wewnątrz zaś blizko brzegu, od szcze-

cin kaszlanowatych, rząsowata. Rośnie na gaoiu bydlęcym

i końskim. Ff. dan. t. 779. f. 3%.

g. Kusirzebka dwukolorowa, P. bicolor: subgłobosa,

aurantiaca, extus albo-tomentosa, mdrginepiloso-denti-

culata.
Rozrzucona, knlista, zamknięta, wilgotna otwarta,

wklęsła, zewnątrz kutnerowato-biała, wewnątrz pomarań-
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czowa. Rośnie na gałęziach leszczynowych wiosną. 77.

dan. t. 179: fi 3: - |

10. Kustrzebka berberysowa, P. Berberidis: cupuła mi-

nuta, rufo-fusca, basż setis strigosis , subradiantibus,

cincta. 3

Substancyi suchćy; miseczka mała, Światło kasztano-

wata, u spodu szczecinami promienisto otoczona. Rośnie

na gałęziach suchych berberysu. *

BR Zewnątrz gładkie.

11. Kustrzebka grynszpanowa, P. aeruginosa: gregaria,

minuta, viridis, stromati concolori insidens; cupula tur-

binata, subfleruosa, disco subpallido , stipite brevi,

Gromadna, drobna, zielona, wartołkowata, ledwo liniią

szeroka, na podkładce czyli raczey nia drzewie podobnież za-

farbowanym osadzona: wierzch blady, trzonek bardzo krótki.

Rośnie na drzewach zbutwiałych. 77. dan. t. 534. f. 2.

3. GRZYBY PURCHATKAMI OPATRZONE.

630. PROMIENNIK, GE4STRUM.

1. Promiennik grzebieniasty, G. pectinatum: stromate

multifido, subrefłewo, testąceo; sporangii umbrino-nigri-

cantis stipitati, ore conieco,fimbriato. A

Purchatka kulista; otoczeń podwóyny: zewnętrzny wie-

lodzielny, ze dwóch błonek złożony, czarno-brunatny, pro-

mienisto odginaiący się: wewnętrzny popielaty, okrągły

trzonkiem krótkim opatrzony, na wierzchu otworek koni-

czno-wydatny, fręzlowaty, maiący. Rośnie w lasach iodło-

wych. Schdff. t. 183.
| 2. Promiennik brunatnawy, G. rufescens: sźromate mul-

tifido, rufescente, sporangioque sessili, pałlido, glabrisz

ore dentato.
Purchatka okrągła; otoczeń zewnętrzny poźniey odgięty,

6-7dzielny z dwóch warst złożony: wewnętrznćy mięsistćy

grubszćy, brunatnćy; zewnętrznćy błonkowatey, białawćy3

otoczeń wewnętrzny kulisty, blady, beztrzonowy; otwór

ząbkowany. Rośnie w lasach iodłowych. Schd/f. t. 182.

631. TĘGOSKÓR, SCZERODERMA.

1. Tęgoskór żółtawy, S. citrinum: sporangio głoboso,

areolato, squamułoso, lutescenie, fusco, intus rufescente;

stipite brevi, radicułoso.

Purchatka kulista, na wierzchu mianowicie w łuski

wieloboczne popękana, żółtawo-kasztanowala, nieco czer-

wonawa, wewnątrz brunatna; trzon gruby, komórkowaty,

korzonki wypuszczaiący. Rośnie w lasach czarnych.
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2. Tęgoskór żzelłeni, S$. cervinum: subierraneum, du—
rum, granulosum. -

Grzyb okrągły lub iaiowaty, bezkorzeniowy, twardy,
Żółto-brunatny, ziarnisty, pod powierzchnią ziemi ukryty.
Rośnie w lasach, w ziemi pulchnćy. Zycoperdon L.

652. NASIONAK, SCLEROTIUM.

1. Nasionak żółtawy, S$. vulgatum: globosum, laeve,
Jłavum, intus compactum, album. ą

Ziarenka zółie, kuliste, lub niekształine, równe, we-
wnątrz zaś zbite, białe, na gnoiu i innych wyrzutach gni-

iących rosnące, ten stanowią gatunek.

2. Nasionak pospolity, S$. Semen: globosum; albido-
lutescens vel spadiceum, demum corrugatum, nigrescens,
intus album.

Kulisty, białawo-żółty lub czerwono-kasztanowaty, na
koniec pomarszczony, czarnieiący, z wielkości i farby do
nasion kapusty podobny, wewnątrz biały. Pomiędzy liśćmi
gniiącemi na wiosnę pospolity.

„, 8. Nasionak kapuściany, $. Brassicae: oblongum, de-
pressum, tenue, primum exlus intusque albidum, dein

nigro-punctatum, tandem omnino nigrescens.
Podługowaty, spłaszczony, niegruby; naprzód zewnątrz

i wewnątrz białawy, poźnisy czarno-kropkowany, nakoniec
zupełnie czarniawy, do liści na których się znaydnie, przy-
rosły. Rośnie na liściach i ogonkach kapusty gniiącey.

4. Nasionak Ostróżka, S$. Clavus: corniforme, cylin-

dricum, extus subpruinosum, purpureo-nigrum, intus

album.
Do ziarna żyta podobny, lecz nierównie większy, i na iego

mieyscu osadzony, nieco zagięty, na powierzchni cokolwiek

pomarszczony, purpurowo-czarny, wewnątrz biały. W życie
pod nazwiskiem Ostróżki iest znaiomy. Spermoedia Fr.

633. PuRcHawKA, ZYCOPERDOVW.

* Ziarniki ną włóknach bezśrednio osadzone.

1. Purchawka zwyczana, L. areolatam: grande palle-
scens, obconico-turbinatum, squamis latiusculis, tessela-

tim-rimosis. ,

Przewrotno-koniczna, biała, 2-3 cale Średnicy, na wierz-
chu kostkowato-popękana. Rośnie w śrzód lata na miey- -
scach wzniesionych, trawą zarosłych. Scha// t. 189.

2. Purchawka łąkowa, L. pratense: hemisphaericum,
candidum , molłe, basi productum, verrucis raris.
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Półkulista, miękka, biała, pod spodem wydatnością na

około opatrzona, brodawkami z rzadka pokryta. Rośnie na

łąkach i pastwiskach, Schajf, t. 189.

3. Purchawka naieżona, L. echinatum: turbinatum ;

primum ochraceum, dein fuligineum; verrucis persisten-

tibus, spinosis, distantibus; radiculis albis, elongatis.

Wartołkowata; naprzód rdzawa, poźniey szaro-dymowa;

brodawki trwałe, kolczyste, odległe; korzonki białe, długie.

Rośnie w lasach.

4. Purchawka gruszkowata, L. pyriforme: caespitosum,

pyriforme, umbonatum, fuligineo-pallidum, squamulis te-

nuissimis; radiculis fibrosis, longis.

Gruszkowata, 2 cale długa, wydatnością u góry opatrzo-

na, blado-dymowa, łuszczkami drobnemi pokryta; korzonki

włókniste, długie. Rośnie gromadnie na drzewach gniiących.

Schdfj. t. 185.

5. Purchawka fiolowata, L. excipuliforme: sporan- j

gio subgloboso, albido ; verrucis spinulosis, sparsis;, sti=

pite distincto, elongato, płicato.

Purchatka okrągława, biaława, trzonem wyraźnym, 2

cale długim, u spodu fałdowanym, opatrzona; brodawki

kolczyste, rozrzucone. Rośnie w lasach. Schd/. t. 183. 298.

Od podobieństwa do fioli, to otrzymała nazwisko.

*k Hiarniki za pośrednictwem trzonków na włóknach
ż osadzone. _

6. Purchawka olbrzymia, L. giganteum: grande, sub-

globoso-deforme, laeve, albido ochraceum; fłoceis spori-

diisque flavo-virentibus.

Wielka, nieforemnie kulista, niekiedy do łokcia śre-

dnicy, równa, białawo-rdzawa; włókna wewnątrz i ziarniki

żółto-zielonawe. W ogrodach na mieyscach gnoynych częsta.

Schaf. t. 191.
1. Purchawka ołowiana, L. plumbeum: minus, sub-

' globosum, laeve, plumbeum.

Mała, prawie kulista, równa, farby ołowianćy. Rośnie

na łąkach.

” 634. PAŁECZKA, TYLOsroMA.

1. Pałeczka iesienna, T. brumale: Grzybek białawy,

trzonkiem walcowatym, wewnątrz próżnym, gładkim lub

cokolwiek łuszczkowatym, calowym lub wyższym, opa-

trzony: na nim iest osadzona purchatka kulista, otworek

okrągławy na wierzchu maiąca. Rośnie na łąkach suchych,

trawą zarosłych i w borach. Doźrzały brunatnym się staie. «
4470
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655. BzzkosMEk, ZioEa.

1. Bezkosmek cielisty, L. incarnata: Hemisphaerica,

confluens, rubra, fragilissima; sporidiis subconcolorebus,
Grzybki pułkuliste, iedne z drugiemi łączące się, czer-

wone, bardzo kruche; ziarniki teyże farby. Rośnie na drze-
wach iodłowych.

2. Bezkosmek poziemkowaty, L. fragiformis: sporangiis
cylindricis, congestis, fulvo-fuscis; sporidiis fuscescen-
żibus.

Purchatki waleowate, w kupki prawie kuliste zebrane,
żółtawo-czerwone, poźniey blado-kaszianowate; ziarniki
orzechowe. Rośnie na gałęziach iodłowych. Zł. dan. t.
659. f. 1. 2. : ż >

636. DwvkszTAŁTNIK, AMPZHISPORIUM.

1. Dwukształtnik różno-kolorowy, A. versicolor: Grzy-
bek wypukły, blady, szlamowaty; ziarniki podobnćyże farby.
Rośnie na cebulach hiacyntów.

"637. ZLEPEK, EyRorrvu.

1. Zlepek siarczysty, E. herbariorum: stromate albido,

fuscescenie, puleinato; sporangiis elliptico-globosis, fłavis.
Podkładka białawo-orzechowa, na nićy purchatki żółle,

eliptyczno-kuliste, są osadzone. W zielnikach na roślinach
zle wysuszonych częsta.

638. PURCHATNICA, ZIIYSARUM.

1. Purchatnica zielona, Ph. viride: sporangio głoboso,

subreniformi, wiridi-flaricante, squamułoso; sporidiis

fuligineis; stipite gracili, pallido. ź

Purchatka kulista lub prawie nerkowata, zielono-żół-

ława, łuszczkowato-popękana; ziarniki sadzowego kolorn;

trzonek delikatny, blady. Rośnie w lasach na drzewach

gniiących. -

639. STRZĘPEK, ARCYRIA.

1. Strzępek popielaży, A. cinerea : sordida, albida; sti-

pite brevi, filiformi; capillitio elongato. = ź

Gromadna, białawo-szara; trzonki krótkie, włoskowate;

włośnia przedłażona, prawie walcowata, wzniesiona. Ro-

śnie na pniach suchych.
2. Strzępek ponsowy, A. punicea: punicea; capillitio

obłongo.

W kupki rozrzucone zebrany, naprzód żółto ponsowy,

poźniey brunaluawy; włośnia podługowata. Rośnie na drze-

wie gniiącćm!
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6410. KĘDZIOREK, 7RICHTIA.

1. Kędziorek malinowaty, T. rubiformis: rubzgźnosa;

sporangiis turbinatis, Jascieułatis; stipitibus abbrerialis,

comnalis; stromate concołori.

"Trzonki krótkie, zrosłe, podkładkę formuiące; pur-

chatki wartołkowate, rdzawe, w wiązki skupione. Rośnie

na pniach gniiących.

641. PAŹDZIOREK, STEMONITIS.

1. Paździorek ciemnoczerwony, S. typhina: sparsa, mi-

nuscuła; sporangii partibus superstitibus; capźllitio cy-

lindrico, obtuso; sporidiis fuscis.
Rozrzucony, mały; część purchatki pod spodem pozo-

staie; włośnia walcowata, tępa; ziarniki naprzód białawe,

poźniey ciemno-czerwone. Rośnie: na drzewach gniiących.

*Schdf]. t. 297.
2. Paździorek wiązkowaty, S. fasciculata: caespitosa,

maiuscula; stromate compaczo , fitsco ; sporangio fugacis-

simo; capillitio elongato; sporidiis fusco-ferrugineis.

Większy od poprzedzaiącego, gromadnie gęsto osadzony;

podkładka tęga, kasztanowała, lśniąca się; trzoneczki po-

dobnegoż koloru, włoskowate; otoczeń znikliwy; włośnia

walcowata, nieco zgięta; ziarniki kasztanowato-rdzawe. Ro-

Śnie na drzewach gniiących.

642. SzuwEk, SPUMARIA.

1. Szumek zwyczayny, 8. Mucilago: Grzybek farby- bia-

łćy, zewnątrz miękki, kosmkowaty, na kształt piańki; pur-

chatki liczne, zwisłe; ziarniki czarne. Rośnie na roślinach,

i liściach żywych lub martwych.

643. GNiŁEk, AETHALIUM.

1. Gniłek żółty, Ae. flavum: initio luteum, dein pal-

lescens; sporidiis fliseis, conglobatis; tandem subfusco-

ochraceum, granułosum.

Naprzód massę żółtą, galaretowatą, prawie ciekącą

stanowi, poźniey suchym i bladym się staie, z czasem siar-

czysto-rdzawym, ziarnistym, okazuie się; ziarniki czer-

wono-kasztanowate, skupione. Rośnie na pniach iodłowych,

i na korze garbarskićy w treybhauzach. Schdf: t. 192.

194. Fuligo fłava. Pers.

644. KRAŚNIK, ZYcocALA.

1. Kraśnik miniowy, L. miniatum: gregarium, globo-

sum, primo minialum, dein fuscum, punclulatum ; spori-

diis roseis. 3
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Purchatki gromadne, 2-5 liniie średnicy maiące, kuliste
lub nieforemne, naprzód ponsowe, poźniey żółtawo-popie-
late, ziarnikami czerwonemi, ż czasem w różowe zamienia
iącemi się, napełnione. Rośnie na pniach gniiących. Schdf.
t. 193. Fl. dan. t. j60.

2. Kraśnik kropkowany, L. punctatum: gregarium, glo-
bosum, cinereo-badium, resinoso-punctatum; sporidiis
concołoribus.

Purchatki gromadne, kuliste, 1-2 liniie średnicy, naprzód
Zółto-czerwone, poźniey kasztanowato-popielate, przezro-
czysto-kropkowane; ziarniki tożkolorowe. Rośnie na drze
wie iodłowćm, gniiącćm.

645. KrsierEc, 7TREMELLA.

1. Kisielec pomarańczowy, T. mesenterica: expansa,
subtenax, plicata, undulata, aurantiaca.

, Grzyb rozszerzony, 1-2calowy, galaretowato-mięsisty,

fałdowano-falisty, pomarańczowy. Rośnie na gałęziach drzew.
Fl. dan. t. 585. f. 3. Asia ;

2. Kisielec cielisty, T. encephaloidea: gyroso-plicata,
intus durior, carnea: sicea fuscescens. s

; Grzyb w kształcie narośli fałdowano-pogiętey, wewnątrz
twardszćy, cielistćy okazuiący się; suchy brunalnawy. Ko-
śnie na gałęziach i pniach iodłowych.

3. Kisielec fręzlowaty, T. fimbriata: caespitosa, erecta,

łobata, undulata, corrugata, fuliginea: lobis fłaccidis, in-
cists, fembriatis.

Grzybek galaretowaty, dymowego kołoru, 2-3 calowy,
kupkami zarastaiący, wzniesiony, klapowaty, filisty, pomar-
szczony: klapy nacięte, frężlowate. Rośnie na drzewach.

ć 646. WĄŚNIK, [EMASPORA.

1. ZFąśnik szafranowy, N. crocea: massa gełatinosa,
crocea, in cirros crassos, compressos, persistentes, conco-
łores, erumpente.. |

Massa galaretowata, pomarańczowa, w kształcie wąsów
spłaszczonych, trwałych, tegoż koloru, nad powierzchnią
kory wznosząca się. Rośnie na gałęziach drzew butwieiących.

647. Suszec, Xvzówa.

1. Suszec nawłociowy, X. Virgaureae: pustułis minutis,

confertissimis, atris, macula zonata, flavescente cinetis.
Brodaweczki czarne, drobne, skupione, opaską zółtą

otoczone. Rośnie na liściach nawłoci pospolitćy.
2. Suszec wierzbowy, X. frustulatum: macułis irregu-

.
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laribus, angulato-diffractis, planiusculis , puncetato-tuber-

cułatis, nigris, nitidis. ?

Plamy czarne, lśniące się, nieforemne, niekiedy 4ca-

lowe, kątowato-popękane, płaskie, kropkowano-brodaw—

kowate. Rośnie na liściach wierzby lwy. >

648. PLesŃ, Mucom.

1. Plesń pospolita, M. Mucedo:fibris tenerrimis, sim-

plicibus, erectiusculis; pesicuła adulia bast rupta; spo-

ridiis griseis, obtecta.

Włókienka bardzo delikatne, niegałęziste, wzniesione,

pęcherzykiem na końcu opatrzone: po rozerwaniu się któ-

rego, ziarniki popielato zielohe, tak włókna iak i pęche-

rzyki pokrywaią, Rośnie na roślinach gniiących, a miano-

wicie na chlebie.

619g. Burwik, MxrxoTrRicnum.

1. Butwik papierowy,M. chartarum: caespitibus, oli

waceo-nigricantibus: apicibus fibrarum emersis, simplici-

bus, uncinatis: fibris demum dilabentibus.

Cętki małe, oliwkowo-czarniawe, z włókien złożone:

końce włókien wynurzaiące się, niedzielne, zagięte: włó-

kna poźniey rozsypuiące się. Na xiążkach zbutwiałych,

w mieyscach wilgotnych, utrzymywany ch, pospolita.

2. Butwik murowy, M. murorum: caespitibus atrjs:

apicibus fibrarum ramosis, rectis: fibris persistentibus.

Cętki ezarne, z włókien gałęzistych, trwałych, pro-

stych, złożone. Na ścianach w mieyscach zamkniętych

pospolita.
;

650. KRoPIDŁAK, „ASPERGILLUS.

1. Kropidłak modrawy, A. glaucus: Jibris cinerascen-

tibus, erectis; capitulis globosis, glaucescentibus.

— _ Darninki rzadkie, z włókien popielatych, wzniesionych,

złożone; główki naprzód białe, poźniey modrawe. Rośnie

naowocach gniiących Ff. den. t. 37. f- 2.

2. Kropidłak różowy, A. roseus: fibris strietis, pallide

roseis; capiitulo globoso, concolori.

Włókna wyprężone, blado-różowe; główka kulista,

tożkolorowa. Na płótnie, papierze wodnym, butwieiącym,

częsta.

651. PopskónRNik, fuizowoRPHA.

1. Podskórnik podziemny, Bh. subterranea: nigra, ra-

mosissima: ramis glabris, faliformibus,  patulis, anosto-

znozantibus: axillis turgidis; sporangiis orbicularibusj

łateralibus.  
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Czarna, bardzo gałęzista: gałęzie otwarte, z sobą łą-
czące się: kąty nabrzmiałe; purchatki ckrągławe, boczne.
Rośnie na drzewach pod ziemią zakopanych, które gałę-
ziami swemi wskróś przeymuie.

2. Podskórnik podkorowy, Rh. subeorticalis: fusca,
nitida, ramosa, cortice exieriori fiągili: ramis compressis,
canaliculatis: ramułis fedrillosis, pałlidis, subanastomo-
santibus; sporangiis glomeratis, globułosis.

Włókna grube, lśniące się, kasztanowate, gałęziste, o
 powłóce zewnętrznćy kruchćy, gałęziach spłaszczonych,

t

 rynienkowatych, gałązkach włóknistych, bladszych, czasem
z sobą połączonych; purchatki kuliste, skupione. Rośnie
pomiędzy korą a bielem drzew gniiących.

4, GRZYBY WŁÓKNISTE.

652. ŁzAWNIK, DACRYOYCES.

1. Łzawnik poziemkowaty, D. fragiformis: gelatinosus,
obovatus, gyroso-plicatus, subłobażus, rubescens.

Grzyb cal szeroki, okrągławy, galarelowaty, pogięto-
fałdówany, iakby klapowaty, czerwonawy, wewnątrz blady.
Na korze iodeł częsty.

2. Łzawnik rozpływałący, D. stillatus: rożundażus,
convexus, demum płicalus, e luteo-aurantiacus.

Grzybek mały, wypukły, okrągławy, zółto-pomarańczo-
wy, poźniey na wierzchu nieco pomarszczony, nareszcie
miękkim, rozpływaiącym staie się, i tak roztopiony, na
korze w kształcie błonki rozciąga się. Kośnie na korze io-
dłowey.

»

653. MrorLrik, ConREuivm.

1. Migtlik biały, C. candidum: stipite brevissimo, floc-
coso, e słromałte capiłlari, tenui, orto, sporidiisqne

candidis.

(Trzonek kosmkowaty, krótki, biały, z podkładki włó-
knistćy wychodzący; ziarniki podobneyże farby. Rośnie
ma liściach i owocach gniiących.

654. WŁókNicA, 7S4RIA.

1. 7/óknica pleśniowata, |. mucida: gełatinosa, e-
recta, ramulosa, niveo-glaucescens; cornibus simplicibus,

ramosisque fascicułatis, puleerułen(iis.
Grzybek biały, mały, ledwo liniią wysoki, w gromadki

zebrany, gałęzisty, wzniesiony, biało-modrawy: gałązki
/ prawie maczugowate, wiązkowato-skupione, pyłkiem posy-
pane. Rośnie na drzewie iodłowóm.
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655. ZIARNOWŁOS, SPOROTRICHUJT.

1. Ziarnewłos grzybowy, Sp. fungorum: fłoccis in la-

mam cerispatum coalitis; sporidiis albis, minutis, gło-

bosis.
Kosmki w kształt wełny delikatnóy, pomarszczonćy,

zebrane; ziarniki drobne, białe, kuliste. Bedłki gniiące,

w kształcie wełny delikatnóy pokrywa.

*ą. Ziarnowłos owocowy, Sp. monilioides: caespitulis

maculiformibus ; floceis dispersis; sporidiis oblongis, Last

attenuatis.
j

Darninki plamkowate; kosmki rozrzucone, delikatne,

białe; ziarniki podługowate, u spodu zwężone, czarne.

Rośnie na gruszkach gniiących rzadziey.

3. Ziarnowłos oknowy; Sp. fenestrale: caespitibus że-

nuissimis; floceis ramosissimis, centrifugis, decumbenti-

bus, albidis;z sporidiis minutis, fuscis, globosis, umbri-

no-fuligineis, centro glomeratis.

Darninki bardzo drobne, z nich włókna promienisto-

rozchodzące się, do szkła przylegaią; ziarniki drobne; ku-

liste, orzechowe, w środku skupione. Wilgotny w postaci

kupek biało-zielonawych, na szybach nieczysto utrzymy—-

wanych, w mieyscach wilgotnych, ciepłych, iludnych, a

zamkniętych, przedstawnie się. :

4. Ziarnowłos kleiowy, Sp. Collae: caespitibus crassis

effusis; floccis implicatis, stuposis; sporidiis nigris, im

acervos globosos congestis.

Darninki dosyć grube, rozesłane; kosmki splecione,

paździerzowate; ziarniki czarne, w kupki kuliste zebrane.

Na papierze do okleiania okien użytym, pospolity.

656. Gnosix, BorRxvT1s.

1. Gronik modrawy, B. glanuca: f/occis: sterilibus, de-

cumbentibus, implewis: ,fertilibus, erectis, inferne simpłi-

cibus, apice penicillato-ramosis, głauco-prasinis ; spori-

diis glabosis, conglomeralis.

, Kosmki płonne rozesłane, splecione: płodne wzniesione,

m dołu niedzielne, u góry pęzelkowato-podzielone, modra-

wo-zielonawe; ziarniki drobne, kuliste, skupione. Rośnie

na grzybach i, owocach gniiących.

657. PRZEGUBIAK, 70RVZA.

1. Przegubiak zielny, T. herbarum: e/fusa, incrustans,

atra: articulis subaequalibus.

" Rozpierzchły, powlekaiący, cza-ny: członki prawie ró-

wne. Na łodygach roślin suchych rzadziey się postrzega.



560=

2. Przegubiak cynobrowy, T. cinnabarina: ejfusa, cin-
nabarina: articulis globosis.
5 Rozpierzchły, koloru cynobrowego: członki kuliste. Na

korze drzew, a mianowicie na szparach kory w kształcie
- powłóki rdzawćy okazuie się.

3. Przegubiak szafranowy, I. crocea: erumpens, cro-

cea, demum grumosa: articulis elliptieis.
Z pod skóreczki wychodzący, szafranowy, poźniey gru-

złowaty: członki eliptyczne. Na korze brzóz pospolita.

658. SKÓRNIK, RrAcODIUM.

1. Skórnik sklepowy, R. cellare: expansum, sericeo-

pannosum, mollissimum, cinereo-nigrum; globulis medio

atris, ambitu cinereis. ;

Rozesłany, iedwabisto-woyłakowaty, szaro-czarny, kulki

w Środku czarne, na obwodzie popielate. Rośnie na be-

czkach i kadziach w sklepach utrzymywanych.

2. Skórnik zamszowaty, Rh. Xylostroma: latissimum,

molle, ochroleucum; globulis fugacibus.

Włókna splecione, massę miękką, do zamszu z koloru

biało-żółtego i substancyi podobną, tworzą; kulki prędko

niknące. W drzewach na mieyscach suchych, gniiacych,

części miękkie warst rocznych, naprzód gniiące, zaymniez

tudzież w drzewach, a mianowicie dębach żyjących, część

spruchniałą ośrodka, w kształcie pochwy niekiedy bardzo

długićy pokrywa.

659. BisroR, Byssvs. dł

1. Bisior kosmkowaty, B. floccosa: nirea; ramosissima,

fugacissima; filis simplicissimis, conferiis, paralłelis.

Włókna białe, skupione, bardzo gałęziste, wiązki po-

iedyncze, stanowią. W sklepach, mianowicie na drzewie

chowanćm, często się postrzega.

660. WiąĄzKOWIEC, FIxANTTA.

1. JViązkowiec pierzasty, H. plumosa: ramosa, argentea:

ramis fascicułatis; apice appłanalis, płumosis,

Kosmki białe, u spodu wązkie, ku górze rozszerzaią

się, i wiele gałązek, na końcach płaskich, pierzasto włó-

kuami osadzonych, tworzą. Rośnie wewnątrz pni gniiących

i na drzewie w mieyscach zamkniętych chowanem.

661. RpzawNik, Eziwzum.

* Drobne; na powierzchni iedwabisto-gruzłowate;

Ę - włókna mąaczugowałe.

1. Rdzawnik czeremchowy, E. Padi: e/fusum, superfi-
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ciałe, dense grumosum, aurantiacum, demum spadiceum ;

fłoecis irregułariter clavato-tuberculaiis.
Gromadny, gęsto-skupiony, pomarańczowy, poźniey ka-

sztanowaty; włókna nieforemnie maczugowato-brodawko-
wate. Na liściach czeremchy niekiedy się postrzega.

2. Rdzawnik olchowy, E. alneum: effjusum, subimmer-

sum, dense grumosum , primo Jławescens, dein fulvo fer-

rugineum; Jłocziaapice ramosis, tuberculosis.

Gromadny, prawie do liścia zanurzony, gęsty, naprzód
żółtawy, poźniey rudo-rdzawy; włókna na końcu gałęzi-
ste, brodawkowate. Na liściach olchy czarnćy, plamki
rdzawe formuie.

3. Rdzawnik osinowy, E. populinum: macułaeforme,
immersum, lawum, e pallido rufescens, demum sordide
spadiceum; floccis, opacis, crassis, irregularibus, apice
suibramosis, erosis.

Plamkowaty, zanurzony, naprzód światło-brunatny, czer-
wonawy, poźniey brudno-kasztanowaty; włókna wolno-u-
łożone, nieprzezroczyste, grube, nieforemne; na końcu o-
gryziono- iakby gałęziste. Rośnie na liściach osiny.

4. Rdzawnik brzozowy, E. betulinum: maculaeforme,
puleinatum , subimmersum, primo albidum, demum ferru-

gineum; fłoccis turbinato-clavatis, subbicornibus.

Plamkowaty, wyniosłą darninkę, nieco. zagłębioną, for-
muiący, naprzód biały, poźniey rdzawy; włókna wartoł--
kowato-maczugowate, czasem dwurogie. Rośnie na dolnćy
stronie liścia brzozy pospolitćy.

5. Rdzawnik fioletowy, E. roseum. effusum, superfi-
ciałe, grumosum, puniceum, fłoccis, clavwato-turbinatis,

(vel apice emarginatis).
Kutnerek różowy lub purpurowy, zbity, włókna ma-

czugowato-wartołkowate: czasem na końcu wycięte. Rośnie

na górnćy stronie liści brzozowych.

*ek JViększe; na powierzchni kutnerowate; włókna bardzo
długie, nitkowate.

6. Rdzawnik lipowy, E. tiliaceum: macułaeforme, im-
mersum, subconfluens, puleinatum, pallidum, subrubescens;
fłoccis densissime zźmbricałis,apice obtusis, incurvis.

Plamkowaty, zagłębiony, prawie zlewaiący się, podu-

szkowaty, blado-czerwonawy; włókna gęsto-skupione, na
końcn tępe, zakrzywione. Rośnie na spodnićy stronie koło
nerwów liści lipowych. s

7. Rdzawnik białawy, E. alnigenum: subpulłeinatum,
superficiale, ex albido demum ferrugineum; floccis den-
sissime intricatis, obtusis, varie tortis.

= poduszkowaty, niezagłębiony, biały, poźniey
7a  
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rdzawy, włókna gęsto-splecione, tępe, rozmaicie pokręcone.
Rośnie na liściach olchowych.

8. Rdzawnik gruszkowy, E. pyrinum: ob/ongo-e/fusum,
superficiale, laxriusculum, spadiceo-ferrugineum; _fłoccis

tortuosis, obłusis.

Podługowato-rozlany, niezagłębiony; włókna pokręcone,

tępe, brunatno-rdzawe, kutner rzadki formuiące. Na li-

ściach gruszek i iabłoni „pospolity.
g. lidzawnik iurzębinowy, E. Sorbi: macułaeforme, su-

perficiale, laxum, primo rubellum, demumfuleo-ferrugi-

neum; floccis cylindricis, intricatis, apice subobżusis, in-

curpis.
Plamkowaty, niezagłębiony; włókna naprzód czerwo-

ńawe, poźniey brunatno-rdzawe, wałcowate, splecione, za-

krzywione, prawie tępe, kutnerek wolny formuią. Rośnie

na liściach iarzębiny.
10. Rdzawnik klonowy, E. acerinum: ate e/fusum, cras-

sum, subimmersum, premo albido-cinereum, demum rubi=

ginosum; floccis dense intricatis, cylindricis, apice sub=

aduncis. ż ; *

Szeroko rozlany, gruby, nieco zagłębiony, naprzód biało-

popielaty, poźniey rdzawy; włókna gęsto splecione, wal-

cowate, na końcu nieco w haczyk zagięte.

4

I

5.PROSZNIKI.

662. PowŁOCZNIK, £XOSPORIUM.

1. Powłocznik lipowy, E. Tiliae: nigrum, erumpens, hemis-

phaericum; sporidiis sessilibus, elavato-cylindricis, confertis.

Czarny, z drzewa wychodzący, półkulisty; podkładka

prawie kulista. ziarnikami walcowalemi, skupionemi, na-

stroszona. Rośnie na gałęziach martwych lipy. >

663. GnuzŁek, TUBERCULARIA.

1. Gruzłek pospolity, F.vulgaris: stromale convexo, sub

rotundo, sułcato, rugoso, substipitato: stipite crasso, breri.

Grzybek czerwony, nieforemnie okrągły, w przecięciu

pionowćm okazuie się, 2 trzonka dosyć grubego i pod-

kładki na wierzchu wkształcie kapeluszyka osadzonćy, zło-

żony; ziarniki drobne, na podkładce umieszczone. Rośnie

7ma gałęziach drzew suchych.

2. Gruzłek zlewaiący się, T. confluens: stromate ses-

sili, gregario, confluenie, subrotundo-angulato, planiuscu-

"lo, incarnato-laterttio.

Podkładki beztrzonowe, gromadne, z sobą zlewaiące

się, okrągławo-kątowate, prawie płaskie,cielisto-gliniaste.

Rośnie na korze drzew suchych.
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664. OwaR, PucciNta.

1. Omar różany, P. Rosae: sporżdiis oblongis, cauda—

tis, muliisepiatis, mucronatis, opacis, spadicets; pedicello

basi incrassato. ]
Ziarniki ogonkowate, podługowate, wielo- przegrodowe,

sztyletowate, ćme, brunatnawe; ogonek u spodu zgrubiały.
Rośnie naliściach różowych, gdzie pleśń czarniawą przed-
stawnie.

, 2. Omar srebrnikowy, P. Potentillae: sporzdiis oblon-
gis, obtusis, 4septatis, badiis; pedicello subelongato,
 gracilt.

Ziarniki podługowate, tępe, kasztanowate, 4przegrodo-
we; ogonek długi, delikatny. Rośnie na liściach srebrnika,
tawnły błotnóćy i poziemki. „ !

3. Omar Rdza, P. Graminis: sporźdiis longitudinali—
ter efjusis, badiis, cłavatis, 1septalis; pedicello elongato.

Ziarniki kaszlanowale, maczugowate, 1przegrodowe,
długoogonkowe; kupki długie, z pod skórki wydzieraiące
się, formuią, Rośnie na źdźbłach traw. Tento gatunek
razem zdwoma gatunkami Śnieci, na źdźbła żyta, pszenicy
napadaiący, w okolicach Kowna Omarem iest zwany.

4. Omar turzycowy, P. Caricis: sporidiis aggregatis,
fuscis, eylindricis, acutis, tseptatis, loculis saepe subdi-
©isisz pedicello elongato.

Ziarniki kasztanowate, walcowate, ostre, 1przegrodowe,
długoogonkowate, w kupki owalne lub podługowate, zebrane.
Rośnie na liściach turzyc. ' j

5. Omar odmieniaiący się, P. variabilis: sporidiis in
puncta aggregatis, fuscis, subrotundis, ovalibus óbovatłisve,
«-seplatis: loculis, saepe subdivisis; pedicello subnulło:- -

Ziarniki w punkta skupione, brunatnawe, okrągławe, |
owalne lnb przewrotno-iaiowate, 1-przegrodowe, prawie
bezogonkowe: komórki często iakby podzielone. Rośnie na
liściach podróżnika. 3

6. Omar Zrosłogłówkowych, P. Compositaram: sporć-
diis in acervulos fusco-nigricantes confluentibus, ovali-
bus, 1-sepłatis; pedicello brevissimo. :

Ziarniki orzechowo-czarniawe, owalne, 1przegrodowe,
o ogonku bardzo krótkim, w kupki drobne zebrane. Rośnie
na liściach roślin zrosłogłówkowych.

7. Omar Bałdaszkowych, P. Umbelliferarum: sporidiis
in acervulos irregułares, fuscos, epidermide cinctos, con-
gestis, oralibus, obtusissimis, 1-seplatis; pedicelło subnulło,

Ziarniki orzechowe, owalne, tępe, 1-przegrodowe, pra-
wie bezogonkowe, w knpki nieforemne, epidermidą otoczone,
zebrane. Rośnie na liściach biedrzeńca.

=
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8. Omar porzeczkowy, P. Ribis: sporidiis in pustulas

bruneas, congestis, cylindricis, obtusis, 1-septatis; pedi-

cello abbreviato.

'Wydatności brunatnawe, z ziarników walcowatych, tę-

pych, 1-przegrodowych , królkoogonkowych, złożone. Na

górnćy stronie liści porzeczki górnćy pospolity.

g. Omar piźmaczkowy, P. Adoxae: sporidiis in macu-

las irregulares congestis, ferrugineis, opacis, obiusis,

-sepiatis; pedicello abbreriato.

Plamki nieforemne, żółtawe, poźniey rdzawe, z ziarni-

ków tępych, 1-przegrodowych, krótkoogonkowych, złożone.

Rośnie na liściach piżmaczka.
10. Omar Łomikamienia, P. Saxifragae: sporidiis im

acervulos, subrotundos, confluerites, congestis, rufo-fus=

cis, oblongis, utrinque attenuatis, medio constrictis; pe-

dicello subnulło.

. Kupki okrągławe, niekiedy z sobą zlewaiące się, sku-

pione, z ziarników światło-orzechowych, podługowatych,

z obu stron zwężonych, pośrodku ściśnionych, prawie bez-

E ogonkowych, złożone. Na liściach łomikamienia ziarnistego

częsty. j

11. Omar FVietrznicy, P. Anemones: sporidiis in acer-

vulos seriatim dispositos congestis, 'rubro-fuscis, biglo-

bulosis, brevissime-pedicellatis.
Kupki rzędami ułożone, z ziarników czerwono-orze-

chowych, prawie bezogonkowych, w mieyscu przegrody

zwężonych, złożone. Na liściach goryczki, wietrznicy le-

śney i iaskrowćy, częsty.

12. Omar wielkoziarnowy, P. macrospora:  sporidiis

acervatis, flusco nigricantibus , oblongo cylindricis, 3-4—

septaćis ; pedicello nullo.

Kupki czarniawe, z ziarników podługowato-walcowa-

tych, 3-4-przegrodowych, bezogonkowych, złożone. Rośnie

na korze drzew. Sziłbospora Pers.

665. ZczErEk, SIRIDIV2r.

1. Zezepeł obrzeżony, Ś. marginatum. Plamki okrągłe,

wewnątrz białe, czarnym paskiem otoczone. Rośiie na ga-

łęziach suchych szypszyny.

666. WRzECIONAK, FUSIDIULM.

1. JYrzecionak czarny, FE. atrum: macułis sub cute la-

tentibus, atris; sporidiis congestis, curvatis.

-- Plamki drobne, czarne, pód skórką ukryte; ziarniki

skupione, nieco skrzywione. Na liściach i źdźbłach turzyc

dosyć częsty.
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667. Śsieć, UREbo.

*% Skórka roślin w kształt otocznia fałszywego wzniesiona.

' + Otoczeń fałszywy poszarpany.

1. Snieć kratkowala, U. cancellatla: sporangiis spuriis

congestis, in fila apice cohaerentia Jfissisz sporidiis ferru-

gineo-fuscis. i

Otocznie fałszywe po kilka skupione, naprzód rurko-

wate, poźniey na włókna u góry połączone rozdzielaiące

się; ziarniki rdzawo-orzechowe. Na liściach gruszki po-

spolitey, częsta. Fl dan. t. joń Jacqu austr. t. 1].

2. Snieć pęzelkowata, U. penicellata: sporangiis spu-

riis congestis, cylindricis, im fila tenuia, recta, libera,

fissis; sporidiis obscure-fuscis.

Otocznie fałszywe skupione, walcowate, na włókna

delikatne. proste, wolne, podzielone; ziarniki ciemno-orze-

chowe. Rośnie na liściach iabłoni i głogu. F/. dan. ź. 839.

ff OQtoczeń fałszywy cały, wałcowaty , dzwonkowaty, lub

słoikowaty. »ł

a. Otocznie w kupki zebrane.

3. Snieć różkowata, U. cornuta: sporangiis spuriis e-

łongatis, subincurevis, apice multifidis: laciniisinaequa-

libus, angustis; sporidiis ferrugineis. —- _

Otocznie fałszywe walcowate, długie, nieco zakrzywione,

na końcu wielo-dzielne: podziałki nierówne, wązkie; ziar-

niki rdzawe. Rośnie na liściach iarzębiny. F/. dan. t. 858.

4. Snieć berberysowa, U. Berberidis: sporangiis spu-

riis dense congeslis, cylindricis, elongatis, margine den-

ticulatos reflexo; sporidiis aurets.

Otocznie fałszywe gęsto zebrane, walcowate, na końcu

ząbkowane, z brzegiem odgiętym; ziarniki złociste. Na li-

ściach, szypułkach i owocach berberysa, pospolita.

„ 5. Snieć mięsista, U. crassa: sporangiis spuriis, dense

congestis, campanułatis, pallide-flavis, margine denticu-

latis; sporidiis aurantiacis.
Plamki żółte, mięsiste, na nich otocznie gęsto skupione,

dzwonkowate, blado-żółte, na brzegu ząbkowane; ziarniki

pomarańczowe. Rośnie na liściach szakłaku.

6. Snieć Pokrzywy, U. Urticae: sporangiis spuriis dense

congestis, cupułalis, margine lacero-denticułato, refłexo;

sporidiis- aurantiacis.

k Otocznie fałszywe gęsto zebrane, miseczkowate, na

brzegu poszarpano-ząbkowane; ziarniki pomarańczowe. Na

łodygach, ogonkach, i liściach pokrzywy rozdzieluopłcio-

wey, pospolita.
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7. Snieć iaskrowa, U. Ranunculearum: sporangiis spu-
riis dense congestis, breviter tubulosis, margine denticu—
łato, refłewo;:sporidiis aurantiacis.

Otocznie fałszywe gęsto skupione, krótko-rurkowate,
o brzegu ząbkowanym, odgiętym; ziarniki pomarańczowe.
Rośnie na liściach iaskrów, orlika, knieci.

3. Snieć Zrosłogłówkowych, U. Coinpositarum: sporan-
giis spuriis dense congestis, subcircinatis, cupularibus,
margine denticułato, refłexo; sporidiis luteźs.

Otocznie fałszywe gęsto skupione, prawie w koło uło-
one, miseczkowate, brzeg ząbkowany, odgięty; ziarniki
ółte, Na liściach podbiału częsta.

N
a

9
s
.

b. Otocznie na całym liściu rozrzucone.

9. Snieć białoziarnowa, U. leucosperma: sporangiis
'spuriis cyłindricis, albis, margine dentato, reflexo; spo-
ridiis candidis.

Otocznie fałszywe białe, walcowate, z brzegiem ząb-
kowanym, odgiętym; ziarniki białe. Rośnie na liściach wie-
trznicy gaiowćy.

10. Snieć leńcowa, U. Thesii: sporangiis spuriis ke
misphaericis, demum apertis, luteis, margine erecto, la-
cero; sporidiis aurantiacis.

Otocznie fałszywe półkuliste, poźniey otwarte, żółte,
z brzegiem wzniesionym, poszarpanym; ziarniki pomarań-
czowe. Rośnie na liściach leńca bezprzysadkowego.

rtOtoczeńfałszywyzamkniony, nieforemnie otwieraiący się.

11. Snieć iodłowa, U. Pinus: sporangiis spuriis spar-
sis, oblongis, obtusis, pallidis, apice demum laceris;
_sporidiis flavis.

Otocznie fałszywe rozrzucone, podłagowate, tępe, blado
żółte, nakoniec poszarpano-otwieraiące się; ziarniki żółte.
Na szpilkach sosnowych częsta.

*£ Skóreczka kupki pokrywaiąca, rozdzieraiąca się, znikłiwa.

"+ Ziarniki białe. z

12. Snieć bała, U. candida: sporidićs late efjusis, candidis.

Ziarniki szeroko-rozlane, białe. Rośnie na liściach iłody-
gach tasznika, kozibroda, i wielu innych roślin, których skó-
reczka w początkach lśniąca, w kształcie się pęcherzyków po-
deymuie, poźniey niknie, a pyłek biały obficie się wysypnuie.

ff Ztarniki żółte.

zł a. Jednokształtne.

„15. Snieć równowązka, U. linearis: sporidiis subrotundis,
Jłavis, in acervos lineares, macula livida cinctos, congestis.
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Ziarniki okrągławe, żółte, w kupki równowązkie, plamką

czarniawą otoczone, zebrane. Rośnie na źdźbłach i liściach

rozmaitych traw.
14. Snieć brodawkowata, U. tuberculosa: sporidiis

subglobosis , pallide-ochraceis, im acervos subrotundos

congestis. j

Ziarniki prawie kuliste, pomarańczowe, w kupki wy-

datne, z sobą zlewaiące się, zebrane. Na liściach podbiału

częsta. »

15. Śnieć miniowa, U. miniata: sporidiis subglobosis,

splendide miniatis, in acereulos molłes .congestis.

/ Ziarniki prawie kuliste, iasno-miniowe, w kupki miękkie

zebrane. Na szypułkach i iaiecznikach. róży centyfolii częsta.

'16. Snieć różana, U. Rosae: sporidiis subglobosis, vi-

ridi-flavis,, in acervos minutos, epidermide cincżos, con-

gestis. "

Ziarniki kuliste, zielono-żółte, w kupki drobne, skóre-

czką otoczone, zebrane. Na dolnćy stronie liści róż, razem

z omarem różanym, pospolita.

17. Snieć dzwonkowa, U. Campanulae: sporidiis sub-

rotundis, flavis, in acervos tremelloideos, rubro-auranti-

acos, maculis-pallidis cinctos, congestis.

Ziarniki okrągławe, żółte, w kupki prawie galareto-

wate, czerwono-pomarańczowe, plamkami blademi otoczone,

- zebrane. Rośnie na liściach dzwonków. k

18. Snieć szczyrowa, U. coniluens: sporidiis subro-

|tundis, aurantiaco-croceis, in acervos confłuentes, nudos,

congestis.
Ziarniki okrągławe, żółto-pomarańczowe, w kupki zle-

waiące się, nagie, ułożone. - Rośnie na liściach szczyru

trwałego. a
19. Snieć Rdza, U. Rubigo vera: sporidiis subglobosis,

luteis, demum rufescentibus, acerrulos lineares, epider-

mide albida einctos, formantibus. i

Ziarniki prawie kuliste, żółtawe, nakoniec brunatnawe,

kupkirównowązkie, skóreczką białawą otoczone, formuiące.

Rośnie na liściach i źdźbłach zbóż. Ten gatunek takoż do

ogólnego nazwiska Omaru należy.

b. Ziarniki żółte, różnokształtne.

20. ŚSnieć Iniana, U. Lini: sporidiis aurantiacis: aliis

effoetis, subrotundis, breviter pedicellatis: aliis sessilibus,

acervos convexos, sparsos, epidermide cinctos, formantibus.

Ziarniki pomarańczowe: iedne bezziarnowe, okrągławe,

krótkb-ogonkowate: inne bezogonkowe: kupki wypukłe,

rozrzucone, skóreczką otoczone, formuią. Rośnie na łody-

gach i liściach lnu białego.  
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fff Ziarniki orzechowo-brunatne.

21. Snieć ogonkoważa, U. appendiculata: sporidiis ob
opato-globosis, longe pedicelłatis, bruneis, acervum pla-

mum, nigricantem, epidzrmide pallida cinctum, formantibus.
Ziarniki kuliste, nieco u spodu zwężone, długo-ogon-

kowe, brunatne, kupki czarniawe, płaskie skóreczką bladą,
otoczone, formniące. Na liściach grochu, fasoli, bobu, rza-

. dziey się postrzega.
22. Snieć goryczkowa, U. Gentianae: sporidiis subglo-

bosis, opacis, bruneo-nigricaniibus (nonnullis substipi-
żatis), im acerros subrotundos, epidermide cinctos, con-
gestis.

Ziarniki prawie kuliste, ćme; brunatno-czarniawe, bez-
,ogonkowe, niektóre bardzo krótko-ogonkowate, w kupki
okrągławe, skóreczką otoczone, zebrane. Rośnie na liściach
goryczki wązkoliścićy.

23. Snieć rozchodnikowa, U. Sedi: sporidiis subglo-
bosis, conglomeratis, luteo-fuscis, in acervulos hemisphae-

rieos, epidermide cinctos, congestis.
Ziarniki ceglaste, prawie kuliste, w kupki półkuliste,

skóreczką otoczone, zebrane. Rośnie na liściach skoczka.

+ftfr Zzżarniki czarne.

24. Snieć pszeniezna, U. sitophila: sporidiis globosis

opacis, fuligineo-nigris (foetidis).
Ziarniki kuliste, ćme, dymowo-czarne, nieprzyiemno-

wonne, całe ziarno pszenicy napełniaią. Rośnie w zarodkach

pszenicy, które się takim sposobem czarnemi staią, i łatwo
się na proszek rozcieraią,

25. Snieć prawdziwa, U. segetum: sporidiis globosis

minimis subpellueidis, atris.
Ziarniki kuliste, bardzo drobne, prawie przezroczyste,

czarne. Gatunek ten równie na plewy, iak i na zarodki

zbóż napada, i te ostatnie w pyłek do sadzy podobny za-

mienia. Zyto, pszenica, ięczmień, owies, proso, od tego

grzybka są napastowane. W kakuruzie ziarna tym grzyb-
kiem dotknięte powiększaią się niekiedy tak znacznie, iż
wielkość orzecha włoskiego przechodzą.

ftttt Ztarniki fioletowe.

26. Snieć fioletowa, U. antherarum: sporidiis głobosis,
wiolaceis.

Ziarniki kuliste, fioletowe. Główki pyłkowe firletki roz-
dzielno-płciowey, i mydlnicy lekarskiey, gatunek ten napada:
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40 po nazwiskach polskich rzędowych i rodzaiowych
ożyć
czytaj brózda

w tytułach poł
1 wiersz 5 bruzda :

5 Dziobak — Sitek
44 oliis —  foliis
25 Zdroiek — Zródłek
12 bruzda — _ brózda
24 paznogciowe —  paznogciowate
25 patenli —  patente
28 braną — bran

po Tomkownicy północnćy dodać:
2. Tomkownica południowa, H.australis: pa-

ziculae subsecundae pedunculis superne pilosis;
calicibus flosculos ciliatos subaequantibus; co-
rollae masculae valvis fissis, dorso aristatisz
squamis hypogynis orbicularibus; radice repente;
foliis angustis.

Podobna poprzedzaiącćy, różni się: szypułka—
mi przy nasadzie kłosków włosistemi; płewami
gładkimi, rząsowatemi: plewy zewnętrzne kwia-
tów samczych dolnych wyżćy środka ościste: gór
nych zaś niżćy środka ością opatrzone; łuski pod-
owocowe całe, okrągławe; korzeń ścielący się;
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iście wązkie. Rośnie w zaroślach suchych. -Host.
Gram. IV. t. 4.

45 Host. Gram. czytay Host. Gram. II.
45 Koelena — _Koeleria
34 Giliberta. — Giliberta
19 szorstkie — szorsikiemi

17-18 Zdroiek —  Zródłek
5 Bulfonia —. Biufłonia
14 Przewrotnik —  Przywrótnik

2-5 Butfonia —  Biutfonia w nazwania
polskićm

51-54 ściany —  . łuszczynki
34 bruzdowane — _ brózdowane
5 -raphae — _raphe
14 bruzdowane — _ brózdowane
21 Antriscus —  dnthriscus

20-25 bruzdowany —. brózdowany
26 corrolla — corolla

g Annagallis —  dnagallis
55 dodać: —  Menyanthes DB,
17 bruzdowana —_ brózdowana

/25 bruzdowana —  brózdowana
57 wyższemi —  węższemi
38 dodać: Rośnie na Wołyniu (Bess.).
ZE 2, Selinum L.
51 cartillagineo — cartilagineo

a cartillagineo —  cartilagineo
28 calicibusque —  calycibusque
35 Pręciki 3, = Pręciki 3
5 Pręciki 3, — Pręciki 3
23 schoenoprasum — _ Schoenoprasum
17 bruzdy / — _brózdy

25-26 Scilla —  Ścylla
21 acużifloris —  acutiflorus
29 pensilvanicum — ensylvanicum
3 Syberyi — =Syberfi

19 skupiane — _ skupióne



kartą 201 wiersz 11 dodać: Tormentilla erecta Lun
—230 = 25 hemispherica czytay  hemisphaerica
TEZA 17 Sparitis —  Śpartitis
— 250 — 39 ovoto-oblongis —  oyato-oblongis
— 247 — 20 u Persoana — u Persoona
OSERÓŁ "= 18 z Indyi — z Indyy
— 285 — g Sylvestris — sylvestris
—=1.305-= 10 fructicosa — _ fruticosa
PZ ZOB 29 Sylvestris — sylvestris
— 3517 — po gatunku 5 dodać:

5. a) Traganek włosisty, A.pilosus: foliolis lan-
ceolatts, acutiusculis cauleque pilosis; spicis pe—
dunculatis folio longieribus ; leguminibus rectis,
teretibus, acumina(is.

Łodygi złokciowe, obłe, wzniesione, u spodu
czerwonawe, włosiste; liście pierzaste, 8-9paro—
we, o listkach: w korzeniowych przewrotno-ia-
jowatych: w łodygowych eliptyczno-lancetowatych,
włosistych; przysadki liściowe iaiowate, kończate;

. kwiaty biało-żółte, groniasto-kłosowe; szypułki
©od liści prawie 2 razy dłuższe; przysadki kwia—
towe równowązkie; łódka kończata; łupiny pro-
ste, obłe, na końcu zwężone.
Jacqu. Fl. austr. t. 51.

Rośnie w lasach.
Oxytropis Dec.

— 5235 — 41 puch trzonkowaty czyżay koniec nasion zwężony
za trzonek puchowi służy

— 5a9 — 4 cieniach czyłay  cierniach.
— 555 — 41 appressis; —  appressis,
— 551 — 54% puppo —  Ppappo
a-. SBa: — 14 Platenthera —  Plutanthera
— 42 — 27 Zgawka —  Żgawka
— 425 — 26 nigdy zielonćy — nigdy zielnćy
m TRAGO 2 2 znaiome —  znaiomy.
— 459 — 30 Żółtawo-zielone; —  żółtawo-zielone

AGE = 25 Rakieć —  Rokieć
— 569 — 50 Murt. — Mart.
Ra kt —ostatni dodać: Rośnie na korze drzew,
RR6 > 5 dodać: | Jungermannią Dikc.
— 487 — 8 flosculosis —  fłocculosis i

paz p 2 caespito —  caespitoso
M 24 = 11 Tarczowuik — Moeownić
— — —  Bścartilagineo —  subcartilagineo
a= "Boh "-= 38 devaricatis —  divaricatis
— 508 — 21 viridis —  viridi
=" $I4 — 1 Grudek —  Gruzłek
— 578 — 11 pierwsza — _ pierwsz

— 521 — 6 absołetis —  obsoletis
= 525 = 1 rireus Ę —  vireńs
— Bb4ę — 54 Bebłka mleczay —  Bedłka Młeczay
— 56 — 55 absołete —  obsolete
— bi — 36 Sictoffema —  _ Sistoźremą
— 560 — 24 spruchniałą —  spróchniałą
— 565 — Si berberysa —  berberysu
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