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K. ο n g 1. Μ a j : t s Trotjenare 

Majoren 
och

Riddaren af Kongl. Yasa-Orden 

Välborne
Herr LEONARD GYLLENHAL

samt
Kongl. Maj:ts Trotjenare 

Litt. Human. Professoren och Bibliothekarien
vid

Universitetet i Upsala 
Hogädle

Herr Mag. PEIIR FAB. AURIVILLIUS

Eder egnas tacksamt och vördnadsfullt detta fo
retag, som i flera afseenden tillhör Eder; ty min 
hog för detta studium väcktes af den Ena och den 
Andre ledde och underhöll densamma. Snart upp
kom hos mig begäret, att fylla en briftj som



hitintills mött hegynnaren och länge hindrat Natur- 
forfkarens haitigare framiteg hos oss: nämligen sak
naden af en Svensk Terminologi för Natural- 
liiilorien. Huru jag häruti lyckats, tillhör icke mig 
utan Ed er att bedöma. JUiger’s rerk med föregående 
titel föll i mina händer , hvilket jag för egen för- 
kofran iluderade och öfversatte; och som de störste 
kännare uppmuntrade mig, att lata detta utkomma, 
trodde jag mig göra allmänheten en tjenlt dermed, 
ehuru jag ganika väl fann felaktigheter, som det 
öiVeiikg min förmåga aLt aflijelpa.

Utgifyaren.



F ύ r e t a 1.

Att studera Natur - kännedomen , utan att haf- 

va gjort sig val bekant med de deri brukade 
konstord , vore ett besvärligt och ganska äfven- 
tyrligt foretag. Bestämdheten, som är en af de 
mäst nödvändiga fordringar for denna vettenskap, 
nödgar henne, att för de af henne brukade ut
tryck antaga begrepp, som de ofta icke äga i 
det språk hon nyttjar. Det är derföre ett stort 
nusstag , om någon tror, att han, medelst sin 
Språkkännedom, äfven hör känna de i detta språk 
använda konstord. Ovatum och Ovale, ägglik 
och oval betraktar inan i allmänna lefvernet, så
som likbetydande ; Naturforskaren förenar med 
hvart och ett af dessa uttryck ett särskildt väl 
bestämdt begrepp, och tillåter sig aldrig vilkor- 
ligt omvexla dessa ord, emedan arters åtskilnad 
ganska ofta beror på ett sådant enskildt konst, 
ord. Härtill kan ännu läggas, att en mängd ut
tryck böra först uttänkas, som man skulle för. 
gäfves söka i Ordböcker, och som blott Natur- 
forskaren kan förklrrä. Ja' många äro till och 
med nyttjade mot det vanliga språkbruket.

I Terminologin för Naturbeskrifningen finné 
vi den fullständiga sammanställningen af alla 
dessa konstord och deras förklaring. Den är 
derföre den enda säkra ledare till deras känne
dom. Men den sätter oss ej blott i stånd att lä. 
ia känna de med uttrycket förenade begrepp; en



förtrolig bekantskap med dem gifver oss färdig
het, att sjelfva författa pä Naturforskares språk 
och att förskaffa våra beskrifningar all man be
griplighet.

Jag önskar, att hos hvår och en, som vill 
studera Naturalhistorien, öfvertygelsen om nöd
vändigheten, att förut förvärfva kännedom i 
Terminologin, matte föregå, den oangenäma er
farenheten som ganska mycket hämnas öfver dess för
summelse. Med all skaipsinnighet och med det 
qvickaste snille, hvilka begge äro ypperliga 
hjelpemedel i Naturkännedomen , skall Natur
kropparnas igenkännande ur Naturforskarenas 
skrifter alltid blifva ganska osäker ; man skall ge. 
nom misstydning af ett uttryck icke allenast för
ledas sjelf, utan ock förleda andra, att anse en 
fullkomligen skiljaktig art eller slägte för den 
beskrifna. Man skall icke sällan hälla något för 
nytt och obeskrifvet, som dock redan länge var 
bekant och beskrifvet; och finner man sig i den 
händelsen, att kungöra egna beskrifningar, sa. 
skall man genom användning af oegenteliga ut
tryck föranleda till en mängd misstag. Ur dessa 
källor blott kunna ju hufvudsakligcn de manga 
misstag i artbestämning och beskrifning härle
das, tom alltför ofta förekomma i Naturfoskares 
skrifter och som hafva gjort kritiken sä vidlof- 
tig, sa svar och sä oumbärlig. En hvar, som är 
sysselsatt med Naturalhistorien, frage sig sjelf 
blott, om han ej ofta gifvit cn falsk tydning at 
ett uttryck, emedan han ej förut gjort sig der- 
med behörigen bekant.

Terminologin är den banade raka vägen 
till Naturalhistoriens skatter för hvar och en;
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hvarje annan invecklar ons i en labyrint utan 
ända, full af möda och tvifvel. Man kan utan 
öfverdrift påstå , att en fullkomlig kännedom af 
Terminologin är nyckeln till hela iMaturbeskrif- 
hirigen.

Da jag for ilere ar sedan vid början af 
mitt studium af .Naturen kände denna sanning, 
och derigenorn , att jag sträfvade, att göra Lin- 
néiska Terminologin till min egen, sökte inviga 
mig i min älskiingsvetienskap, så kände jag 
hvilken stor brist ännu häftade vid Terminolo
gin, jag blef varse de stora luckor, som voro 
deri , utan att hafva erhållit en närmare känne
dom om dessa luckor, som dock måste gå förut, 
innan man kan tänka på deras uppfyllande. Ett 
Vidare eftersinnande lärde mig, att den stympade 
och osystematiska uppställningen, bortblandhingen 
af de allmänt användbara begrepp med de biott 
åt en egen klass eller för bestämda delar egnade 
ech den deraf uppkomna ofantliga och dock o- 
fullständiga vidlöftighet döljer bristerna, . försvå
rar Terminologins studium och sätter vid konst
ordens användning tvungna och trånga gränsor 
för beskrifningar. I den ej obetydliga mängd af 
läroböcker i Terminologin , som jag har sett, Fann 
jag alltid i anseende till anordningen, ingen vä- 
sendtelig afvikelse från Linnés metod, att av
handla konstorden. Detta förmådde mig redan 
för fiere år sedan, att utstaka planen, som jag 
här sökt utföra. Jag har frånskiljt alla konstord, 
som tillåta en allmän förklaring, som alltså äf- 
ven äro allmänt användbara. Den ordnade upp
ställningen af dessa allmänna begnepp kallar jags 
Allmän Terminologi. De konstord, som bleu
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förekomma vid enskildta riken, klasser, ordnin
gar.eller vid vissa bestämda delar, och till hvit- 
kas förklaring kä.inedomen af dess» delar eller 
dessa riken, kl-asser och ordningar är nödig, föl
jer under namn af Enskild Terminologi.

Det är icke blott den vettenskapliga formen, 
som rekommenderar detta sätt att förfara, ehuru 
äfven inhämtandet derigenom otroligen lättas, 
(emedan minnet, som förut företrädesvis endast 
var sysselsatt, nu biträdes af förståndet) — ter
minologin har sjclf bekommit ett fastare och be. 
stämdare utseende, dess luckor kunna nu genom
skådas och deras uppfyllande är mycket lättade 
— och hvad mäst vigtigt är, ett ofta utomor- 
dentligt antal af omsägningar är besparadt. För- 
ut borde sådane allmänna uttryck, som cylindri- 
tunt, ov atum , hi V tum , ej blott vid särskilda klas
ser af djuren och vid växterne hvarje gång åter 
uppföras och'förklaras; nej, vid alla delar, hvar- 
est dessa begrepp användas, borde inan förnya 
denna förklaring, hvaraf hände att samma konst
ord med sin förklaring återkom väl tie gånger. 
Ty då man nyttjade dessa uttryck om bladet, 
kronbladet, blomfoderbladet, bladstjelkens gre- 
nen, stammen, halsskölden, skalvingarne, föt- 
terne o. s. v. , så måste vid livar och en af des
sa delar, hvarje gång hela antalet af dessa 
konstord åter anföras. Mången hjelpte sig- der- 
med, att han hänviste till sina förra förklarin
gar af sådane ofta förekommande uttryck ; mån
gen tröttnade vid dessa tätare upprepanden, och 
handlade inkonseqvent, i det han än gaf förkla- 
ringame, ät' underlät dem eller ock stundom 
varierade genom förändring i uttryck , eller i
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det han helt och hållet unilsvlät, att anföra konst- 
orden vid många delar, och derigenom satte 
den 1 förlägenhet, som just nu fann dessa ut
tryck angifne om dessa delar. Men ingen af 
dem undvek den klippan, som efter den af dem 
valda riktning var oundviklig : de anförde vid 
hvaije del blott desamma af dessa allmänna, 
konstord, sotn de i naturbeskrifningar af dessa 
delar funno angifne, eller som de sjelfve i na
turen dervid blifvit varse. Men derigenom bor
de den mast vidlöftiga terminologi alltid blifva 
ofullständig. Ty orn ock erfarenheten icke lärde 
oss det, sa visar redan eftertankan , att nästan vid 
hvarje nyss upptäckt djur , vid hvarje ny växt 
delarne maste förekomma under annan skapnad 
än man träffat dem hos de hittills bekanta arter. 
Således gör nästan hvarje ny upptäckt någon till* 
satts nödvändig, och går väl någon dag förbi, 
som ej lemnar ett nytt bidrag till JSiaturkroppar- 
nas antal?

Men äro konstorden, som tillåta en allmän 
användning, förutsatte, så förfaller anförda in
kast, så vida Terminologins natur gör en sådan 
användning möjlig. Man skall efter de åtskilli
ga åsigter, ur hvilka beskaffenheterna i allmän
het låta betrakta sig, snart finna, hvilka deraf 
passa på den undersökta kroppen och derefter 
jemföra den lilla följden af de hvarje del eller 
kropp i synnerhet tillkommande enskildta konst
ord. Så skall jag vid ett blad, en skalvinge, 
enligt den allmänna terminologin bestämma om
kretsen , kanten , kroppsformen , infogningen , öf- 
verbrynen, beklädriingen o s. v. och då efterse 
i den bladet, skalvingen enskildt egnade afdelnin·



gen af den enskildta, οτη Icke det för mig lig
gande bladet eller min skalvinge tillkomma nå
gra ultrysk, som blott äro användbara på blad 
çller skalvingar, och som rentaf icke kunna för
stås förr, än man känner ett blad, en skalvinge. 
Endast denna fördel vore redan tillräcklig, att 
rekommendera den här försökta uppställningen af 
konstorden ; men jag kan ännu ■ uppräkna några 
ganska vigtiga förmåner, som otvifvelaktigt sko
la för den inlaga hvarje tänkande naturforskare. 
När man efters'mnar, hvad Terminologins egent- 
liga föremål är, så lärer man finna följande. Den 
skall vara en förklaring öfver alla använda och 
användbara konstord; den skall ej blott sätta oss 
i stånd, att förstå de i Naturforskares skrifter fö
rekommande konstord, utan den skall ock gifva 
oss färdighet, att beskrifva efter konstens reglor. 
Den bör derföre vara ett Magazin för alla konst
ord, som vid beskrifningen af Naturkropparne 
kunna komrria att användas. Det är således nöd
vändigt , att den ej behöfver bekymra sig om 
alla af henne anförda konstord, redan af Natur, 
beskrifyare äro nyttjade , om man redan har fun
nit de derigeaom betecknade former och beskaf
fenheten såsom verkligen tillstädes hos naturkrop- 
patne; Nej, den bör teoretiskt hopsamla det 
möjligen största förråd af begrepp, oin hvilka 
man bör hoppas, att de förr eller sednare kunna 
användas. — Om detta rir det verkliga målet, 
hvartåt terminologin sträfvar (och att så är, skall 
man visst medgifva); så behöfves intet bevis, att 
detta mål blott på den här utstakade vägen lätt 
och säkert kan ernas. Den allmänna Termino
login, om den är väl ordnad, gynntjr denna nyt-
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tiga spekulation, den innehåller alla begrepp, 
vid hvilka man kan fullkomligt umbära känne
domen af enskilda delar och bestämda naturkrop
par. Den sysselsätter sig blott med abstraherade 
former och beskalfenheter och kunde i detta hän
seende kallas: Il en Te r m i n ol og i. Hvad för ett 
oöfverskådligt verk skulle en efter den vanliga 
planen utförd terminologi blifva, som just åsyf
tade detta mål! Vid hvarje d'el skulle en lång 
kedja af konstord uppföras , emedan vi hafva all
deles inga grundsattser, efter hvilka vi skulle 
kunna döma, hvad form och hvad beskaffenhet 
på dessa delar ej vore möjlig d. ä. i naturen in
genstädes verklig. Man föreställe sig en massa 
af upprepanden , som här skulle vara alldeles o- 
undvikelige· Vanligen finner inan derföre vid 
hvarje del, endast desamma konstord angifne, 
sorn man hittills derom brukat. Utomdess, att 
detta något är ganska vilkorligt, då de existe
rande beskrifni ngar till större delen äro bristfäl- 
lige , och ej sällan inkorrekte, och då en Termi- 
nolog omöjligen kan genomgå alla beskrifningar 
och fullkomligt kritiskt rensa dem, och att det 
derföre bör blifva något mycket ofullständigt ; så 
hörer det äfven egenteligen till ett annat områ
de af Naturkännedomen, till filosofin af Natur- 
beskrifningen, som betraktar, hvilka former och. 
beskaifenheter och huru de hos naturkroppen och 
hos dess enskilda delar förekomma och som af 
desse betraktelser leder följder och drager all- 

.männa slutsattser.
Het är derföre en utmärkt fördel med den 

här försökta anordningen, att Terminologin kan 
vänta en stor och nyttig tillväxt, som ej behöf-
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Ter gifvas af erfarenheten, men som i sanning 
genom praktisk kännedom af Naturbeskrifningens 
behof bör hållas inom behöriga skrankor, på 
det den ej må urarta (ill ett fåfängt och tryckan
de öfverflöd. Ty det skulle vara onyttigt , ja , 
skadligt att införa och under nya namn utprång. 
la en mängd fina skilnader, hvilkas användning 
vid beskrifningarne vore liten eller ingen. 
Så är daningen af nya konstord, för mycket sam
mansatta begrepp sällan en verklig vinst, om 
icke åsigten på dess oftare användning rättfärdi
gar deras införande. Men så mycket är viset, 
att ännu många nya allmänna begiepp lära kun
na tilläggas, på hvilka man hittills ej fallit och 
som man måste omskrifva, hvilket vid det vä
xande antal af skiljaktiga föremål dagligen bl i f- 
ver besvärligare. Man frukte ej, att detta stör
re förråd af konstord tillskyndar minnet för stor 
hörda och terminologins inhemtande allt för stora 
svårigheter, Afven häruti lemnar denna anord
ning icke obetydliga fördelar, emedan den gör 
det hela, oaktadt all fullständighet, icke allenast 
mer koncentreradt, utan ock i anseende till den 
hastigare .öfversigten lättare att uppfattas. Mån* 
gä hafva satt terminologin i alfabetisk ordning. 
Så gerna man medgifver detta slags uppställning 
af konstord någon beqvämlighet vid eftersläendet 
och ett und vikande af tätare upprepanden ; så lärer 
inan dock å andra sidan tillstå, att många andra 
omsägningar derigenom föranlåtas , alt ett godt 
register åstadkommer samma beqvämlighet , och 
hvad hufvudsakligt är, att en sådan ordbok väl 
kan tjena till efterslående, men ej till en grun- 
delig undervisning och till en öfversigt af det
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hela och dess delar. Det behöfver ingen vidare 
förklaring, da några utmärkte Lexikografer sjelf- 
va gåfvo ledtraden, för att göra deras ordböcker 
brukbara, 6om Läroböcker och behörigen uppsätta 
ämnet. Och för att motarbeta en stor brist i 
Terminologin, som i skiljaktig mening nyttjar ett och 
samma ord, behöfver det just icke vara en ord
bok, en systematisk uppställning och ett register 
kurma uträtta precis detsamma

Sa mycket jag också är öfvertygad, att pla
nen , hvarefter denna terminologi är utarbetad, 
bar de ofvanföre förklarade företräden framför ' 
den hittills btukliga anordning, så är jag dock 
långt ifrån den förrnätenbet : att tro, det jag vid 
utförandet af denna plan har gjort alla dessa fö
reträden gällande. Man tilläte mig, att bifoga 
något öfver sättet af utförandet. Jag har gjort 
mig det till en lag, att samvetsgrannt bibehålla 
alla uttryck i den mening, i hvilken jag fann 
dem före mig. Men ofta var jag tvungen att 
alvika derifrån. Jag hade i denna händelse gan
ska ofta godkände föregångare, hvilka jag kunde 
följa, och som jag blott i högsta nödfall lernnade. 
Jag var så lycklig, att till dem kunna räkna Hr 
Prof. Links Prodromus philosophiœ bot ante œ novæ, 
som jag efter den första bearbetningen af detta 
försök just i rättan tid bekom för att deru‘ur kun- 
na liemta en mängd bidrag för mitt arbete. Be- 
gagnandet af detta verk var desto fruktbarare för 
mitt arbete, di jag fann, att Hr Prof. Link följt 
samma plan för Botaniken, som jag utstakat för 
det hela. X Botaniken har jag nästan oinskränkt 
följt denne föregångare, som uibredt ett nytt ljus 
i så många delar af terminologin. Hvad de an-
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dra om terminologin förtjente man angår, behöf- 
ver man ej snrskildt anföra namnen af en — 
Bätsch, Borckhaumi, Fabncius, Forster, Jacqnin, 
Leske, Miller, JViltdenow, o. s. v. da deras verk 
äro allmänt bekanta. Färgerries uppräknande till
hörer min vördnadsvärde Lärare HrProf.Knoch, 
af hvilken vi halve, att vänta färgtabeller, som 
efter den visserligen förträffliga plan utan tvif- 
vel blifva poggrannare och fullständigare än 
vårt här föresatta ändamål tillät gifva dem. För 
att gifva likformighet åt det hela, har jag tillaggt 
latinska benämningar ät några färger, hos hvil- 
ka de saknades, som alltså behöfva en ännu när
mare profiling. För ilere uttryck har jag försökt 
nya förklaringar, hvaraf många misshaga mig 
sjelf. De tätare tillfällen, jag hade att jernföra 
beskrifningarne med naturen, alt sjelf beskrifva 
naturkroppar; lärde mig ej sällan känna behofvet 
af nya konstord, eller förde mig till en efter 
min öfvertygelse lättare förklaring. I synnerhet 
skall man vid foglar, insekter och snäckor träffa 
nya konstord och nva förklaringar, som jag icke 
utan sorgfältig profiling antagit. Det vore Ön- 
skeligt att man funne detta vida fält af bättre 
förklaringar värdt en sorgfälligare bearbetning, 
men som företrädesvis borde hemtas ifrån jemfö- 
relsen ined Naturen. Man lärer, hoppas jag, icke 
tadla, att jag blott sällan derpå hänvisar, när till· 
sattser eller gamla bristers undanrödjande före- 
komma. För öfrigt tillstår jag frimodigt, att jag 
känner mången konstterrn endast efter förklarin
gen, som jag fann deröfver hos Link, B or ck han. 
sen eller någon annan Författare. I synnerhet 
vid dessa är det äfven lätt möjligt, att de valda
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Tyska benSmmngame misshaga *). Äfven an
klagar jag mig frivilligt for mangen efterlåtenhet 
och tvang i uttrycket, hvartill hufvudsnkligen 
skulden ligger 1 mitt bemödande om korthet. Jag 
fruktar ingen förebråelse för det jag kallat denna 
Terminoloai: Fullständig. Då jag samlade 
allt livad jag fann före mig och kunde bifoga 
inycket af min och andras erfarenhet, sn vågade 
detta verk göra anspråk på titeln af fullständig- 
liet, ehuru det helas vidd är ganska ringa i jem. 
före!se med flere verk af detta slug, som ofta 
blott egnade åt enskildta Riken eller klasser ut
göra tjocka band. Äfven denna fordel var en 
följd af den systematiska anordningen.

Till en Terminologi for Naturbeskrifningen 
liörer icke klassernas Katuikänning, som några 
deruti hafva inflätat, och ej uppräknandet af en
skildta systemets afdelningar, som man äfven ej 
sällan finner deruti. Begge skall man här söka 
förgäfves. Att jag ej bifogat exempel eller kop
parstick, lärer man desto förr öfverse, dä begge 
voro umbärlige för ett utkast och då man saknar 
dem i många Läroböcker i Terminologin. Men 
om jag är så lycklig att vinna allmänhetens bi
fall , så skall jag kanske utarbeta en utförligare 
handbok i lerminologin, i hvilkeu man ej skall 
sakna dessa förträffliga bjelpemedel. Då skulle 
jag utsträcka min plan äfven till Mineralogin och 
Anatomin, denne från Naturbeskrifriingen med 
orätta afsöndrade gren. Min begäran lios gran-

*) Här hade varit stället att säga något om Tyska konstord. 
Men jag vill icke upprepa livad andra redan halva sagt 
derom, ocli hvad inan finner anfört i företalet till Ver. 
zeichnissc d. Käfer Preussen*. S. XXXII. ochfölj.
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skare, att de undervisa mig, är uppriktig. Jag 
räknar pä deras öfverseende, då detta är det för
sta försöket i ett med ej obetydliga svårigheter 
förenadt ämne; och da jag beträdde en före mig 
obevandrad bana, på hvilken det derföre var 
lättare att gå vilse, emedan inga spår visade mig 
den rätta vägen. Huru belönande och uppmun. 
trande skulle det ej vara för rnig, om sakkänna
res omdöme stadfästade mitt hopp, att hafva bi-' 
dragit genom detta försök till lättning af en den 
vigtigaste del uti Naturkännedomen och till äf- 
ventyrs öppnat för den en ny utsigt. Min djerf- 
het, att jag sa bittida vågade ett sådant företag 
rättfärdigar Quintilian;

Nec differ endum est tyrocininm in senectutem, 
nam quotidie crescit mctus, majusque fit semper quod 
ausnri stmus, et dum deliberamus qnando incipi- 
tndum, inexpert jam serum fit, quare fru&um studio
rum viridem et adhuc dulcern promi deeet, dum et 
venia et spes est, et paratus favor, et andere non 
dedecet; et si quid défit operi, suppht œtas, et si 
qua sunt dicta juvénilité!', pro indole accipiuntur,

Braunschweig Julii 1798.

J. Carl Wilhelm 111 i g e r.
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Några tankar öfver TÎegreppen : Art och Slagte 
i Naturalhist.orien,

Da mellan fullbordandet af detta verks ut
arbetning ocli dess tryckning förflutit en tideryrnd 
af ett år, så hade jag ernedlertid tillfälle, att vi
dare eftersinna några i inledningen och afdelnin- 
gen om systemet förekommande föremal, emedan 
de för mig voro allt för vigtiga , för att icke 
vid fortgången af mina undersökningar alltid bi
behållas uti sigte. Det som här säges i samman
hang om art, slägte och de dermed beslägtade fö
remål, skall dels tjena såsom en frukt af en sed- 
nare och mognare eftertänka till rättelse och för
tydligande af många i dessa afdelningar uppställ
da sattser; men i synnerhet önskar jag derige- 
nom föranlåta sakkunnige män yttra sina omdö
men öfver dessa föremål, hvilkas inflytande är 
så vigtigt för bearbetningen af hela Naturalhisto· 
rien, att ingenting ligger mig mera om hjertat, 
än att häri blifva grundligt undervisad.

Julii 1799.

Först är nödigt, att afgöra hvad art, specie!, 
är. Den är sammanfattningen af allaindi- 
vider, som tillhopa alstra en fruktbar 
af föda. Denna bestämning af art synes naturn. 
*jelf föreskrifva. Vi kunna bestämma arter en
dast efter erfarenhet om alstringen och det är 
falskt orn man antager, såsom vanligt plägar ske, 
att arteti uppstår utaf abs t r ahe r i ngen af all
männa, flere individer gernensammakän- 
ne märken. Man liar derigenom råkat i den
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villfarelsen, ätt man förvexlade arten sjelf med 
artens karakter såsom Naturbeskrifvaren måste 
hafva den för sitt system, och att inan trodde 
sig böra använda den i Logiken förekommande 
bestämningen af art och slag äfven pä naturkrop* 
parne. Men Oriktigheten af denna användning 
lyser genast i ögonen, om man blott betänker, 
att i Logiken alldeles inga varieteter förekomma, 
af hvilka det hos naturkroppar dock gifvas sä 
mänga, och pä hvilka dessa logiska bestämningar 
af art passa äfven sä väl. Ty en Logiker kallat* 
hvarje mängd af individer, som i vissa känne
märken inbördes öfverensstämma, en art, species. 
De svarta och hvita menniskor äro för honom 
species af hans genus Menniska. Mansperson, 
q vinsperson äro för honom arter af slägtbegteppet 
Menniska. Men i naturalhistorien bör arten ické 
hafva denna vilkorlighet, ty dessförutan skulle 
en evig osäkerhet herrska deruti. Efter detta 
exempel vore kön (sexus) varietet (varietas) 
och art (species) ett ocli samma begrepp, allt ef. 
ter de synpunkter, ur hvilka män betraktar dem, 
hvilket det dock omöjligen bör vara, om vi ge
nom Naturalhistorien vilja erhålla en säker kun
skap om Natui kroppar. Men ej blott vårt bebof, 
betraktelsen af sjelfva naturen fordrar «let, att 
arterne skola vara något af naturen sjelf gifvit 
och fast bestämdt, som vi ej efter vilkorligt an
tagna kännemärken och synpunkter böra tilltro 
oss kunna bestämma. Är det ej naturens lag, 
att djur af särskild art, ej aila fruktsamt ellerom 
de afla, att de af denna förbin«lelse frambragte 
ungar äro berofvade alstririgs-förmågan? Otålige 
observationer hafva lärt detta. Vi följa alltså
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naturn, nar ’fri fastställa det såsom bestämmande 
af begreppet art, som bon sjelf gjort till ett vil. 
kor för arten. Jag vill freda denna satts för en 
synbaT motsägelse, innan jag gar vidare. Om vt 
gifve akt, huru de fieste naturforskare vid ar
ters bestämmande ga tillvaga, sa måste vi tillstå, 
att minsta antalet af dem afvänta detta bestäm- 
mande först af denna naturlags betraktande, utan 
att de fastställa arter pä deras kammare efter vis* 
sa skiljemärken och förklara arter som andra 
bestämt, för varieteter. Hvar och en, som be* 
skrifvit och först gjort bekant flere arter, eller 
som med ett kritiskt öga granskat de för nya ul- 
gifne, har befunnit sig i detta fall. Men natur· 
beskrifvaren handlar i dylika händelser blott ef
ter analogi. Han har abstraberat frän andra redan 
bekanta, arter, livad dem väsentligt tillkommer, 
elfer hvad hos dem är tillfälligt, oc-h derigenom 
antingen tydligt eller otydligt, riktigt eller orik
tigt bildat sig lagarne för det, som karakterise
rar arten, och som blott kan tjena, som känne
tecken på varieteten. Finner Han nu, att ett 
antal organiske individer frän andra bekanta ar
ter afvika i sädane hos desse,■ såsom väsentliga 
och åtskiljande erkända kännemärken, så skiljer 
han dem såsom en egen art. Men detta åtskil
jande är blott att anse såsom provisoriskt; erfa
renheten kan först afgöra om arten är i naturen 
grurujad eller icke. Det .vore jt; oriktigt, att för
klara de uppfunna kännemärken för väsentlige 
och bestämmande medel af arten, då det väsent
liga för arten blott beslår Î en kontinuerligt 
fruktbar alstring. Det öfriga är blott beledsa
gande, och vi kunna icke påstå, att det är artens



■väsentliga, sa länge vi icke äro i stånd, att visa 
dess beständiga tillvaro med artens förra väsende. 
Naturen frambringar ännu alltid varieteter, och 
först då den uttömt hela sitt ämne, är omfatt
ningen af alla former och egenskaper gifven, 
som kunna äga rum hos en art. Deraf kommer 
den stora svårigheten, att skilja de kännemärken, 
som karakterisera arten från dem, som tillhöra 
varieteten och dock måste vi uppfinna dem , om 
vår kunskap orn naturkroppar ej evigt skall 
vackla.

Vi måste bemöda oss, att inångfalldiga vår 
kunskap, så inycket, som möjligt · ju större för
rådet af samlade observationer är , desto närmare 
komma vi vårt mål.

Vi skola i sanning vara färdige att lata de 
på detta sätt bildade arter åter gå bort, när erfa. 
renheten öfvertygar oss, att dessa arter blott vo
ro andra arters tillfälliga afvikningar, eller när 
vi se, att hos dylika arter, samma åtskilnad den 
vi trodde oss böra anse såsom artkännemärke, blott 
beteckna en förändring. När man frånskiljt Ly~ 
mexijlon proboscideum från dermeftoides såsom eu 
egen art, emedan man höll de med en helt 
skiljaktig färg på kroppen förenade tofslika käk- 
spröten för ett väsentligt artmärke , så var detta 
ganska förlåtligt. Ty ditintills hade man ännu 
icke haft någon erfarenhet om deras parning och 
iände ännu intet analogt exempel, der hanen 
på ett dylikt sätt afvtk från sin hona. Men så 
snart Hellurig efter flere gjorda observationer, vi
sade att den blott vore hanen till dermeftoides, 
drog ingen konsequent naturforskare i betänkan
de , alt förena den med dermeftoides till en art
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öch atl 1 sitt erfarenhetsföriäd upptaga en ny 
satts om könförändringen hos skalinsekter, ur 
hvilken han kan hämta en rik följd af analoga 
händelser. Sä åtskiljer den berömde £facquin från 
den vanliga Hagtorn (Cratagus Oxijacantha), den 
enqvinnade Hagtorn (Cratagus monogyna), då han 
fann hos den förra två, hos den sednare blott en 
pistill, och han höll denna afvikelse, med den 
honom åtföljande af bladens omkrets nog vigtig, 
att tjena till grund för artskilnaden. Men om 
någon ådagalägger, att dessa begge afvikelser 
kunna uppdragas ur samma stam, att hos den 
enqvinnade blomman den ena pistillen icke, så
som annars plägar hända, står i midten utan på 
sidan, att man icke sällan kan finna spår till den 
andra pistillen och att bladformen är föränderlig; 
så skall (facquin i sanning återtaga sin föreslagna 
art och förena den, som artförändring ined ÜXÿfl* 
cantha.

Det är alltså en gifven satts, att erfarenhe
ten af en fruktbar alstring endast och allenast är 
skiljedomaren öfver arter, att blott genom dess 
tillhjelp, det varaktiga i formen kan åtskiljas från 
det tillfälliga deri , och att andra omdömen öf
ver samartenhet eller artåtskilnad , blott äro, alt 
anse, som provisoriska, och knnna endast ernå 
sin kraft af denna erfarenhet, så vida vi hafva 
funnit dem dermed öfverensstämtnande. Det må
ste alltså vara ett hufvudföremål för natural hi
storien, att riktigt bestämma arterna. Ty blott deraf 
kunna vi lära känna de väsentliga kännetecknen, 
som åtskilja arter sins emellan och art frän varietet. 
Artens väsentliga kännetecken äro sådana , sora
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tillkomma arten beständigt och under alla förä'n- 
dringar, Dä erfarenheten visar oss, att det gifves 
en mängd af aTter, .sä mäste hvarje art hafva 
något eget, som åtskiljer den fiån det öfriga: 
annars gäfves det blott En art. Detta egna lig
ger närmast uti den till artens ändamål i synner
het modifierade organisation, som alltså hos hvar
je art är underkastad ett särskiidt förhållande. 
Eftertanken och erfarenheten lära, att hvarje art 
förråder den i dess inre organisation liggande 
Stskillnad äfven genom yttre lör vära sinnen 

' märkbara skiljaktigheter, dä det redan följer af 
begreppet om den organiska kroppen, att hos ho. 
norn allt stär, som ändamål och medel i inbör
des förbindelse, att alltså dess delar hafva ett 
väsentligt sammanhang med det hela, och att för- 
xättningarne och de för deras ändamål förordnade 
delar äfven vexelvis bestämma hvarandra. På 
denna väg böra vi hoppas , att med tiden kunna 
sammandraga en lagbok, i hvilken de väsentliga 
kännemärken åro skilda ifrån de oväsentliga och 
hvarefter vi afgöra, hvad som är art eller va- 
rietet. Det är derföre som deras bemödande är 
af största vigt, hvilka öka artantalet, derigenom 
utvidga fältet för observationer och förvissa vära 
sattser; men äfven lika mycken tack förtjena de^ 
som genom si na obser valioner stadfästa redan upp
täckta arter eller visa hvilka af dessa arter är» 
hlotta varieteter. Ty vi kunna aldrig hafva för 
mycken et farenhet , om vi vilja draga säkra följ
der deraf.

For att finna artmärken mäste vi uppsöka 
dem uti habitus En arts habitus är samman
fattningen af alla egenskaper, sam vi blifva varse
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hos artens alla individer tillsammanstagna, Habi
tus ar egentligen den bild, som inbildningskraf- 
ten gör sig af det hela hos en art, och som hon. 
sammansätter, utaf föreställningarna om indivi
derna. Vid beskrifningen på en art förfare vi 
antingen så, att vi upplöse denna bild eller fö
reställningen af det liela hos en art i sina delar 
och derefter angifva de särskildta kännemärken, 
livarigcnom det som förut var blott klart, blir 
tydligt -— eller så, att vi drage kännemärken 
från särskilda individer, jemföre dem med andra 
individer af samma art, och då sammansätta ett 
helt af dessa särskilda föreställningar. På detta 
sätt uppkommer begreppet om art, i ord uttryckt. 
Det faller af sig sjelft i ögat, att i detta begrepp 
blott allmänna, alla individer af arten tillhöran
de, kännemärken böra träffas. Alla afvikelser 
mellan de under detta begrepp stående individer, 
hafva antingen afseende blott på hvar särskild 
individ , eller om de äro mera betydande och 
tillkomma gemensamt Here individer, bestämma 
de artförändringen, varieteten, (Varietät). Om 
Man kallar detsamma blott väsentligt artkänne
tecken som man beständigt finner hos arter, så 
kan man difiniera varieteten, som hvarje afvik- 
ning hos arten i oväsentliga egenskaper.

Habitus är således detsamma, hvarigenom 
en art blir för oss fattlig och deruti innehålles 
det , som utvärtes skiljer arten ifrån andra arter. 
Detta kunna vi blott lära känna genom jemfö- 
relse af deras habitus och af beskrifningens sam
manställande med andra beskrifningar. Från den
na jemförelse uppkommer artkarakteren. Ett me- 
<Jel, som utmärkt lättar densammes igenfinnande*



har naturen gifvit oss genom slägten (genera). 
Vi finna nämligen, att soinliga arter i ilera 
stycken öfverenskomma ‘ mera sinsemellan, än med 
andra, som åter bilda dylika ofverensstämmel- 
ser. Sammanställa vi de öfverensstämmande 
arterna och deraf bilda hopar: sa äre vi i stånd, 
att på detta vis , såsom vi förforo med artens in
divider, uppställa för oss en bild af det hela, 
som dessa arter hafva gemensamt. Denna bild 
är habitus, af slagtet, om den gäller med behörig 
inskränkning, hvad som är sagt om artens habi
tus, Skocken eller sammanfattningen af arterna, 
som de i habitus innefattade kännemärken ge
mensamt tillkomma, är slagtet (genus). Det hän- 
der, att enskilda arter ej öfverensstämma med an
dra slägten, och att de alltså utgöra hvarffir sig 
ett eget slägte.

Såsom artkännetecknen funrtos, så utrönas 
oclc slägtskilnaderna. Hos de till ett slägte hö
rande arter, kan man abstrahera från alla, hvad i 
slägt-habitus innehålles. Ty då slägtbegreppet, som 
ej är något annat än slägt-habitus ‘med ord ut
tryckt, måste träffas fullständigt hos hvarje, under· 
slägtet stående art *); så synes det af sig sjelft, 
att hvad man bör angifva om] hvarje art i ett 
slägte, är endast dei, som ej innehölls uti slägt
begreppet, för att beteckna hvarje arts egenhet.

*) Häraf är klärt, att det vid slägtbegreppets bestämmande 
är egenteligen skyldighet, att undersöka hvarje art innont 
slägtet Men då detta är för vidiöitigt, ofta äfven icke möj
ligt, sa måste åtminstone flere arter i anseende till de åt
skilliga hos ett slagie förekommande hufvudafdelmngar tagas 
i undersökning. Att taga s lägt begreppen afen enda art, som 
skedt, är fullkomligen orätt ; emedan man pa detta sätt kan 
upptaga i slägtmärket, artfattraklerer, som ej tillkomma de öf- 
riga arterna.
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De samma märken hos en art, som åtskilja den 
från alla medarter af dess slägte, utgöra artskil- 
naden (differentia specißca), som naturligtvis fort
far, att vara föränderlig, så länge vi ej känna 
alla arter af ett slägte och hvarje art efter hela 
omfattningen af dess former och egenskaper. En 
stor lättnad för öfversigten af ett slägtes arter 
åstadkomma familjerne, (families), eller under- 
afdelningar, som man efter bestämd t angifna kän
netecken gör i slägtet. U(i ju flere kännemär
ken desse skockar sinsemellan öfverensstämma 
och j u väsendtligare dessa kännemärken äro, de
sto mer rekommendera sig familjerne.

Slägten böra vara naturliga och vi kunna 
icke väga ur vilkorligt antagna synpunkter be
stämma, hvilka arter vi uti slägten vilja sam
manställa. Men slägtens naturlighet kunna vi 
icke så tydligt ådagalägga, som arternas. Linné 
ville det väl. Han antog den Hypotesen: jor
dens skapare frambragte i början blott en art af 
hvarje naturlig ordning, genom fortplantning 
skulle småningom vanslägtandert uppkommit, des
sa skulle hafra gifvit urbilden till slägten innora 
dessa ordningar; och på lika sätt skulle hvart 
slägte alstrat arterna. Så myrket man ock må 
vara böjd, att tro arterna i ett slägte, uppkomna 
från en gemensam stam och genom detta slägt- 
skapsband förenade med hvarandra, så måste vi 
dock lemna detta derhän såsom en obevislig, ja 
såsom en artens natur motsägande satts tills en
gång flere observationer gifva oss nyckelh till 
naturens hemligheter; liuru hon frambringar ar
ter och gör de tillfälliga och genom yttre inver
kan frambragta förändringar till ärftliga .variété-
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têg^, och vl måste hålla oss vid saken, såsom vi 
nu finna den. Da vi verkligen finna i naturen, 
att flera arter ganska nära komma öfverens i de
ras habitus med hvarandra och skilja sig frän 
andra, och da vi se, att en art genom dessa 
Större öfverensstämmelser står i närmare förvandt- 
skap med ett antal af arter än med några andra, 
så är det en ganska naturlig följd, att vi antaga, 
att naturn sjelf frambragt dessa skockar. — Det 
ligger i inrättningen af vår kunskapsförmåga, att 
den sammanfattar under ett allmänt begrepp det 
flamma, hos hvil.ket den iakttager en gemenskap 
i flere egenskaper. Detta begrepp uttrycker den 
i ett ord och formerar så slägtet. Men skall 
slägtet göra anspråk på naturlighet och visshet, 
så måste arternas öfverensstämmelse sins emellan 
vara större och mera omfattande än med någon 
annan art af ett annat slägte.

För att skaffa oss och andra kunskap om 
slägten, uppsöke vi ur slägtbegreppet desamma 
kännemärken, som vi af erfarenheten och efter a- 
nalogin halle för beständigare, än de öfriga, och 
ur dessa kännemärkens jemförelse med andra 
slägtens kännemärken uppstå Slägtkän neteck- 
nen (char averts generum). Arterna utdela vi på 
Slägten efter öfverensstämmelsen med dessa slägt- 
kännetecken.

Ibland egenskaper, som vi hos naturliga 
kroppar bemärka, äro två hufvudskilnader att 
göra. Några af dem röra formen och kunna be- 
stämdt geometriskt behandlas: de äro de exten- 
sifva egenskaper. De öfrige kallas intensifva 
egenskaper', som vi iakttaga såsom enkla och som 
blott till graden åtskilja*. Desse äro mera sub-
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jektîfva och befinnas skiljaktige efter hvars och 
ens sinnens beskaffenhet och inrättning· Hos 
dem kan derföre ingen objektif allmångilltighet 
väntas, sa kännas fargerna,. lackten o. d. 1. af 
hvar och en ej lika. Det ar derföre ganska bil
ligt, att vid abstraheringen af kännemärken lem- 
na företräde at de extensifva egenskaperna fram
för de intensifva, och att taga hufvudkanneteck- 
rien af de förra; ehuru man ej kan neka, att äf- 
ven de sednare icke böra uraktlåtas, da de gan
ska ofta visa sig såsom beständiga, dâ de ej säl
lan falla starkt i vara sinnen och dà de i män
ga fall lata förena sig med de extensifva egen
skaperna Det är väl ingen tvifvel underkastadt, 
att hos de organiska kroppar vigtiga delar afven 
äro beständigare, och att mindre vigtiga lida 
större förändringar. Och sä följer, som den an
dra regeln fur slägtmärkets angifvande, att det i 
synnerhet måste bestämmas efter de vigtigare de
larna, En dels vigtighet igenkänne vi dels af 
dess större eller .mindre afseende på de utmark- , 
taste lefnadsförrättningar säsorn näring och fort
plantning, dels af dess närmaste sammanhang med 
nerfsystemet, såsom hos sinnesverktygen , dels af 
sammanhanget for en del med ett eget ändamål för 
djuret eller växten eller utaf en dels allmännlighet, 
hvilket redan tillåter oss sluta till dess nödvän
dighet, dels ock för att omvända denna först upp
ställda satts , finne vi det af erfarenheten, om hon 
gjort oss uppmarksamma pä denna del, sä att dess 
bildning är oföränderligt bestämd och att en viss 
del af gifven beskaffenhet ständigt befinnes vara 
tillsammans med andra delar, hvilka enligt de förs* 
arigifna skälen synas vigtiga. Sä äro hos djuren
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fötterne, fenorne o. d. 1, säkert af utmärkt 
vigt. Och egentligen skulle äfven de inre de- 
larne, såsom de närmaste organer räknas rned 
till slägt och artbestämningen.

Då de vigtigare delarna bestämma slägtets 
hufvudbildning, och då de öfriga såsom mindre 
vigtiga väl blott företrädesvis rätta sig efter de 
förra, då desse, ej de sednare beskrifva den or
ganiska kroppens verkningskrets och då de fläste 
intensifve egenskaper kunna anses såsom resulta
tet af delarnas bildning; sä följer, att öfverens- 
stämmelsen i vigtigare delar drager öfverens- 
Stämmelsen i de öfriga delarna och beskafienhe- 
terna med sig. Utaf betraktelsen af denna öfver- 
ensstämmelse erhålle vi alltså naturliga slägten. 
Ett artificielt slägte är ett sådant, hvarest till 
arternas sammanfattning blott fordras öfverens- 
stämmelse i ett enda såsom åtskiljande antaget 
kännemärke, de öfrige må öfverensstämnria eller 
ej Ett artificielt slägte kan tillfälligtvis vara 
naturligt, om c!e till glägtbestämningen valda kän
nemärken just vid detta slägte voro de vigtigaste. 
Så skall ett artificielt slägisystem, så mycket mer 
närma sig det naturliga, ju vigtigare de (jlelar 
äro, af hvilka det lånar sina kännemärken.

De bästa systerper om djuren halva utgått från betraktelsen 
af munndelarna ,· och de bästa systemer om växterna från 
betraktelsen af köndelarna. Nar man uppsöker grunden 
till detta Jenomén, så kunde man falla på löljande mening: 
hos djuren är individen mer betydande och vigtigare än hos 
växten, hvare-t det endast för artens skull synes vara till. 
Djuret är genom sin fria vilja ( instinkt) sjelfsländigt och derige- 
iiom mer betydande. växten har ingen fri vilja, den verkar blott 
efter en organisk mekanism, är af lägre rang, aldrig sjelf-. 
ständig, gäller blott i sin mängd sjsom enhet och är alltså 
blott såsom del af arten betydande. Då näringen är indi-.
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Men utom Scopoli hafva endast få formerat arti· 
ficiela slägten. Ty sjelfva de, som följa artifi- 
ciela Systemer hafva dock otydligt rådfrågat ha
bitus, t. e. Linné, Fabricius, och derigenom ined- 
gifvit, att den blifver skiljemannen för slägten.

Jag vill derföre utaf flera grunder, hvilka 
man mot det artificiela systemet (som blott afser 
vissa delar) kan uppställa,, anföra endast denna· 
Det händer och måste hända vid mångfalldighe- 
ten i Naturen och vid Metoden, efter hvilken 
naturen förfar i formernas förändring, att hela 
skockar af slägten öfverensstämma i en eller fie
le delar fullkomligt sins emellan. Ty den hän
delsen kan inträffa, att naturen vill uppnå ena
handa mål genom enahanda medel. Det är allt
så möjligt, att en sådan öfverensstämmelse precis 
råder i de delar, på hvilka systemet endast har 
afseende vid sina slägtkännemärken. Hvad blif
ver för systembearbetaren i sådant fall öfrigt, 
om han icke vill upphöja oväsentliga afvikelser 
till slägtskännetecken ? Man kan till bevis på den
na satts anföra pecora i anseende till mundelar
na, och passeret i anseende till fotterna. Redan 
deraf följer hur nödigt det är, att äfven gifva 
akt på andra delar, och huru långt man förfelar 
naturn, när man endast uteslutande egnar åt en
skilda delar sin uppmärksamhet. Den frågan 
är ganska naturlig och kan ofta användas: huru 
böra kännetecknen vara beskaffade, när man der-

videns bibehållande och fortplantningen artens, så är det än- 
damfilsenligtj att lios djuren de delar, som äfse näringen: 
mtmdelarne; bos växterna de, som afse fortplantningen, äro 
Vigtigave och alltså hafva ibland slägtmärken en utmärkt 
*ol.
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af vill bestämma om en skock af arter skall for- 
mera ett slägte eller blott en familj? Man kan 
derpå ej svara något vidare än att afvikelsen ej 
bör sträcka sig blott till ensamma kännemärken, 
utan till flere pà en gang, och att dessa måste 
tagas af de vigtiga delarne och falla i ögonen, 
om de skola grundlägga ett slägte, och att delar, 
nas form kan betraktas såsom sjelfständig, och ej 
såsom en förändring eller lättare öfvergång från 
en annan form hôs ett närskyldf slägte. Finner 
icke denna fordran rum, inskränker sig afvikel- 
sen fran ett annat slägte blott till ensamma känne
märken; äro desse kännemärken obetydliga och efter 
den analoga erfarenheten ej beständiga, i det man vet 
utaf andra händelser, att formen ofvergår, och äro de 
ej lättfattliga, utan svåra att iakttaga: så är det råd. 
ligare, att upptaga afdelningen såsom familj i det 
mast närskyldta slägtet.

Genoin det tedan sagda synes såsom afgjort, 
att habitus allena bestämmer slägten; och man 
skall desto förr medgifva det, om man blott har 
gjort sig tydligt begrepp om detta uttryck: habi
tus', och orn man ej, såsom mången gör, förstår 
dermed sammanfattningen af blott intensifva e- 
genskaper, eller sådane, som röra lefnadssättet 
o. d, 1. Många hålla också det helas omfång der. 
före. — Man finner många, som genom en an- 
ställd jemföielse med naturn och genom en täta
re åskådning af många naturliga kroppar, hafva 
erhållit en så öfvad och säker blick , att de genast 
yid första känningen af habitus äro i stånd, att 
angifva slägtet, hvartill den dem förelaggda ar
ten hörer. Hos dem har inbildningskraften 
hemligt och utan deras medvetande fattat en bild
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af det hela och genom det myckna påseendet ab- 
straherat det, som hon alltid träffat hos föremå
len. Men så sannt det ock är, att känningen a£ 
babitus viel slägtens igenkännande gör den stör. 
sta nytra: så bor man dock tillstå, att blotta kän- 
ningame, såsom sådane, ej kunna noggrant fram
ställas och meddelas, samt att de således ej äro 
hrukbare, för Systemet. Men öfverväger man 
blott, att detta total intryck är summan af de 
från enskilda delar och egenskaper komna intryck, 
och man kan troget nog i ord afbilda dessa en- 
skildta intryck så lärer man ej frånkänna slägt- 
begreppet namnet af de habituela kännetecknen, 
då det dessutom är öfverlemnat åt fantasin, att 
utaf dessa spridda uppgifter åter sammansätta ett
helt.

Såsom vi bildade slägren utaf arter, så er- 
hålle vi äfven högre Slägten; ordningarne, 
(ordines), och klasserne (^classrs ) utaf slägten. 
Ju högre vi uppstiga, desto allmännare och en
klare kännemärken få vi ; och hos riken såsom 
de högsta afdelningar på naturlige kroppar 
erhalle vi de enklaste och högsta lagar för orga. 
nisation. Afven hos dessa afdelningar måste na· 
turlighet vara den allmänna stämpeln,

Författaren.



si qyid novisti, rectius istis, 

Candidus imperti, si non, his utcre mecum,

Hon. at,

- ··-- ~ ' "



Inledning.

I. Afdelningen.

S· »·
•Natur, natura, år sammanfattningen af allt, som 
exfiflerar efter beftåmda lagar.

§■ a-
Naturbefkrifning, phyßographia, kunlka- 

pen om naturliga kroppar på vårt jordklot, fådane, 
fom de nu åro,

§· 3·

Kannemarke, nota, år det, lom vi hos en 
naturlig kropp blifva varfe, med ord uttryckt.

Kånnemårken åro:
i. Kånnemårken af omfattningen, 

lira pria den eller formen, notes extenfionis, not ce 
extenßvce, hvilka tagas af utilråekningen eller lor-* 
men i rum, medelii hvilka man forft genom be
grepp om delarna får begrepp om det hela.

IL Kånnemårken at innehållet, notce 
intenfionif, notes intenßvcs, af kroppars verkningar 
på våra finnen, hvilka vi blifva varfe fom enhet, 
och uti hvilka vi förf! efteråt gifva akt på delarne 
i deras af eller tilltagande iafom t å r g, 1 u c k t, m. m.
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S· 4·

Ko n ft ord (k on ft uttryck), terminus-, 5r 
ett till kännemärkets uttryckande beflåmdt ord.

Kännetecken, character, beflår af Here kån- 
nemåiken med flera ord uttryckta, att derigenom 
beteckna en eller flera naturliga kroppar.

§· 5·
a. Allmänt konstord, terminus communis 

s. abstraïïus, år ett sådant som gemensamt till
kommer flera delar och tillåter en allmän förkla
ring, som abstraherar ifrån all kännedom af en
skilda delar t. e. Vallsform ig, cylindricim.

b. Enskildt konstord, terminus proprius 
f. concretus, som tillkommer blott en bestämd del 
eller hestjmd naturkropp, och som till dess förkla
ring förutsätter dess kännedom t. e. gång fås te, led
gång (hängsla, Retz) Cardo, hos musslor.

c. Vilkorligt konstord, terminus vagus, 
ett begrepp om förhållande, som icke i allmänhet 
låter bestämma sig, emedan det blir i anseende till 
andra delar vilkorligt beståmdt t. e. lång, kort.

d. Habituelt konstord, terminus habitua- 
lis, ett fainmanfctt begrepp om förhållande, fom 
icke tillåter ett noga bcflåmmande t. e. ganfka 
gr eni g, ramojhfinus,

$ 6.

Samlingen och Syflematiika uppflållningen af 
alla för naturbtikrifningen användbara konflord, med 
deras förklaring, terminologi, konst or ds-lå
ra, terminologia, den år:

a. Allmånn terminologi, teminologia
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universalis f. communis, hvilken innefattar allmånna 
konstord (§. 5. a).

b. Enskild terminologi, terminologia par
tialis f. propria, hviiken uppräknar enikildta5.b.) 
konstord.

II. Afdelningen.
Alla naturliga kroppar Sro antingen organi

ska, -erade eller oorganiska,-erade.
Organiserad kropp, corpus organißitum, år en 

iadan, i hviiken allt står vexelvis , som åndamal 
och medel med hvartannat i forbindelfe.

Materiens verkfamhet eFer organifations lagar 
kallas lif, vita. Derutaf lå de orgaiiiika kroppar- 
ne åfven namn af lefvande kioppar, corpora 
viva.

Anm. I fllofofin kallar man ett vSfende lefvande,^ fS 
vida det gör något efter föreftållniigen verkligt. 
Men detta begrepp kan hos oss icke användas.

§ 8-

Förmågan hos organiika kroppar, att fram
bringa en otgsniik dem liknande afloda kallas AL. 
f t r i n g e n, gener atio,

§ 9·
Alftringskraften år vanl:g°n tvåfalldig och den

na åtikilnad åftadkommer k q n e r, fexus.
a. Manligt kon, fexus majculus, Hanne, 

Mas y M af tulus, fotn befiuktar. ,
Qv i n 1 i g t kön, Jexus feminent,■ Hona fe· 

mina, fom innehåller och Iranbår den tillkomman
de organisa kroppens grundlag, gemen,
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S· ίο.
Fôdslodelar, kôndelar, ginitalia, partei 

genitales, åro de Hannen och Honan tillhörige de· 
Jarj font hafva fortplantningen for syftemål.

§· ir.
a. Lifsåmnet, embryo, år förila grandlaget 

till den ånnu outvecklade organiika kroppen.
b. Ungt, jnvene, år den ifrån moderlifvet 

ikilda och får fria luften utfatta organiika kroppen, 
få långe alftringskraften hos honom år outvecklad. 
Men man fåger åfven ung om den foilrade, i an- 
feende till defs foftrare.

c. Fullvåxt, adultum, år den varelfen, fom 
redan år lik fina föråldrar och till alftringen mogen.

§· 12.
T v å k ö n i g , hirmaphroditus, androgynus, 

kallar man den individ. fom har begge könens 
födslodelar.

§· 13·

Sammanfattningen af kön , fom alifra en frukt
bar affoda, år arten, [peeks.

Anm. Det fynes vara enligt fakens natur, att icke 
medgifva någon fltilnad ernellan naturlig art, 
fpecies nativa, och konftart i fyftemet, Species 
artificialis. Faftmer rafdte naturbelkrifvarefi åfven. 
fom naturforfkaren anfe arten, fåfotn något af natn- 
ren gifvit, hvaraf han blott tager kånnetecken, men 
hvilken han icke vilkorligt får lkilja efter känne
tecknen eller förena. Det tycks, fom man (kulle 
hafva kommit på tankan om arters vilkorlighet i 
fyftetner, emedan man vid förklaringen öfver be
greppen; Rike, Klass, Ordning, Slågte,
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Art, Rick uppifrän nerSt, ifrSn rike, dî man likväl 
bort förfara tvärtom. Att man i naturbelkrifningen 
Stikiljer arter genom kännetecken är nödvändigt, 
men rnan lorgåte icke, att dessa kännetecken, blott 
fä vida böra användas till bestämmande afhvad, som 
är art eller ej, fom erfarenheten har, fäfom en be
ständig ledfagare till fammartenhet af kon, hvilka 
alftra en fruktbar afföda, dem beftyrkt. Obferva- 
tioner äro lagftiftare, fom ftårnpla kännetecken till 
ikiljetecken. Syftemet ätfkiljer och fammanbindec 
tills vidare arterna efter analogin, om hvilkas skilj
aktighet eller fammartenhet (identitet), fkeer.de ob- 
fervationer mäfte afgöra, Sä bor ett godt fy- 
ftem efter min infigt förfara, och fä tyckes verkeli- 
gen Linné hafva förfarit. Man tage blott exempel 
af hunden cants domeßicus [familiar i $], hvareft den 
mäfl pätaglige afvikelfe i bildning och byggnad icke 
hindrade, att förena dem alia till En art, emedan 
alla dessa afvikelfer alftra fruktbar afföda med hvar- 
annan.

§· H·
Baftardart, m el 1 anar t, fpecies hybrida, hy· 

bridum, eu genom beblandelfe af begge könen af 
oiika art, uppkommen organifk kropp.

§· 15·

a. Urartande, ärftlig afvikelfe hos en art. 
Den kall as :

i* Race, progenies clasßfiea, når denna olik
het ofelbart är ärftlig, och når den ena racen med 
en annan af famma art alltid alilrar en halfflågtad 
fruktbar afFöda, Hit höra fvarta cch livita menni- 
ikor, pudeln och Ipitfen [ hushunden, med upp
rätta och ipetfiga öron].

a, Tillfällig art (Tyfh. Spielart), når 
denna olikhet icke nödvändigt år'ärftlig, och når

3



genona tillfälliga artersbeblandelfe, en icke halfflågtad 
aftöda uppkonnner. Hit höra blonda oeh brunetta 
menniikor. »

3. Variation (Tyfk. Varietät'), nar den 
ärftliga egenheten icke ofelbart fortplantas. Exem
pel åro de måfta årftlige fjukdomar.

4. Speciel förändring, varietar nativa, 
når urarten våi med andra urarter aiilrar en half
flågtad afloda, men utplånas efter hand genom 
fortplantningen, t. e., de egenheter, lom odlade 
våxter och tama djur antaga på en ort genom kli
matet och födan m. m.

b. Likhet (Tyfk. Nachartung), urftam- 
mens årftliga kånnetecken, fom åro med defs af- 
komlingar öfverensftåmmande, t. e. når barn eller 
afföda likna Fadren eller Modren.

c. Vanflågrande, degeneratio, urftammens 
årftliga kånnetecken, lom med defs afkomlingar 
icke åro öfverensftåmmande, d. å, fom icke mer 
kunna återilålla den urfprungliga ftambildningen.

s. »6.
Desfa beftåmningar (§. ie) åro egenfeligen 

mera för Naturalhiftoriex ån för Naturbefkrifningen, 
fom nöjer fig med följande åtlkiluader på afvikel- 
ferna ifrån ftambildningen.

a. Varietet, artförändring, varietas, når 
afvikelfen angår cxtenftfva kånnetecken (§, 3) eller 
fådana intenfifva egenikaper, fom fortplantas genom 
födelfen.

b. Tillfällig art, mutatio, når afvikelfen 
angår intenfifva egenikaper, fom icke fortplan-



I

7

c. M ifs bildning, mifsfofter, mari, 
ft rum, monßroßtas, var'utas monßrofa, η Sr de- 
iar aro ovanligt *) bildade eiler flyttade ifrån fitt 
vanliga /lalle. eiler på ovanligt fatt tillaggde eller 
borttagne, nämligen:

1. M.i fs b i I d n i n g , hos hviika visfa delar 
bafva en ovanlig *J bildning, monftrum, per fabri- 
tam aliénant,

2. Milsbildning, hos hvilkcn visfa delar 
äro flyttade på ovanligt *) fått, eller halva ovan- 
bgt läge , monfirum per fitum muiattm.

3. Mi fs bildning, med for många eller 
nied oproportionerligt iörftorade delar; Monfirum 
per excesfitm.

4. Mifsbildning, hos hvilken hela delar 
brifla, monftrum per defeBum,

5 Mi fs b'il d n i n g, fom uppkommit genom 
bopvåxning af två eller flera individer. Monftrum 
bicorporeuni, tricorporeum.

*) Ovanligt ick» onaturligt: j Naturen är ingenting onaturligt.



Allmån Terminologi.

I. Afdelningen.
S· *7·

Vid delarna måfle förut befiåmmas:
I. Grund, rot, bas, bafis, den åndan, 

hvarmed en del år infogad i en kropp, eller en 
annan del.

а. Spets, topp, fri å n d a, apex , den ba- 
fen motfatta, fritt ilående åndan.

3. Längd, longitude, rata linien emellan ro
ten och fpetien.

4. Sidor, iidodelar, latera, de emellan 
roten och fpetfen S oinfe fidor om långslinien 
liggande delar.

5. Brådd, kant, margo, yttre omkretfen af 
fidor, rot och fpets.

б. Slut brådd, mar go apicis, apicalif, bråd- 
den af fpetien emellan begge fidobråddarna.

7. Sidobrådd, margo lateralis, brådden af 
fidorna emellan ilutbrådden och rotbrådden.

8. Rot b rådd, margo bafeos, bafalis, bräd
den af bafen eller roten emellan begge fidobråd
darna.

9. Bredd, latitudo, den emot långslinien 
.ifrån den ena fidobrådden till den andra vinkelrätt- 
gående raka linien.

10. Sneddiameter, diameter obliquas, en 
rak linie, fom går ifrån en punkt af brådden till 
den motfatta på den andra och ikår långslinien i 
fneda vinklar.
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11. Midten (Medelpunkt), medium (cen
trum), rymden eller den delen af en kropp, fom 
är omgifveu af fidor , rot och fpets, och hvaraf 
det innerfta kallas centrum, medelpunkr.

11 a. F ram del, pars antica, fåltet emot 
fpetfen. Åfven regio antica.

ii b. Bakdel, pars poflica, fältet emot ro
ten. Åfven regio poflica.

Ii c. Mellandel, pars intermedia, regio 
intermedia, fåltet mellan fram och bakdelen.

ii d. Öfverdel, pars fupina, den emot 
himmelen vettande fidan.

ii c. Underdel, parsprona, den emot jor
den vånda ildan.

II f. Si dodel pars lateralis, den emellan 
ofver- och underdelen, fpetfen och roten liggande 
fidan.

§· 18.
[Em kropp eller kroppsdel feiges har i anfeen« 

de till den andra vara]:
12. Långs-, efter långden gående, 

longitudinale, hvad fom har en med långslinien 
alldeles eller nåfian lika riktning.

13. Tvårs-, på tvåran gående, transver· 
joie, når riktningen ikår långslinien i råt vinkel.

14· Sned, på fnedden gående, obliquum, 
når riktningen ikår långs linien i fned vinkel.

15· Framåt-, mot det fråmre gående, an- 
trorfum verfum, en riktning fom leder åt fpetfen.

16. Bakåtgående, bakvänd, retrorfum 
verfum, en mot roten förande riktning.

17· Uppåt-vand, furfum verfum, en mot 
himmelen vånd riktning.
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iR. Ne d St-, ut fore gående, deorfum verfum, 
çn åt jorden vand riktning.

19. Ucåtgående, extrorfum verfum, från 
midten till brädden gående.

20. Innåt-gående, introrfum verfum, från 
brådden foTi midten gåendeT

21. [På fnedden-, eller fn ed f framåt, 
bakår, inåt, o. f. v. oblique - antrorfum, retror- 
fnn, introrfum, etc. når riktningen går ut ifrån 
långsiinien j fueda vinklar.

§■ 19·

22. Bred, latum, når bredden ifveriliger 
långdcn — ganlka bred, latisfimum, når den ûf-

‘verlliger långden n:e~ån två gånger -- Man kallar 
detta vid många tillfållen på t våran, transverfnm.

23. Lång, longuni, når långden öfvertråffar 
bredden - något lang, Imigiuseuhim, lång. 
ftråckt, clonqa ■ um ; ga a fk a lang, lungisfmuny, 
åro i stiftende nil graderna <i c t ifrån åt dol de.

[Man liar arven btflåmt långd· och breddgra
der på följande lått, och kallat :
Af lån g. oblougtm, når långden år till bredden,

fom 2 t'■TT f.
Långitrå.kt, elongnfum, 1. f. b. fom 3 till 1, 
Tämligen lång, prcrlouguin, 1.1, b. foui 4.6 t. r, 
Mycket lång, perlongum, 1. t. b. fom 7-10 f. 1. 
Ganlka lång, longUfinmm, 1. t. b. fom 1 t m, m.t. 1. 
Något bred, letiuseulum, b. t, I. fom 2 t. r. 
Tämligen bred, pr q· lat um, b. t. 1. fom 3 t. .1» 
Ganfka bred, latisfimum, b. 1.1. fom 7m.n1, r. 1.

Vill man uttrycka fig beflåmdare, bor det ike 
med zilTror.]
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§. 20*

[Latinika ord, iom flutas på atus, utmärka of-
iä.en organs nårvaro t, e. radicatus, foliatus, fom
liar rot, blad; de på aris eller alis der, fom hörer 

„tili den eller den organ, ia radicalis, foliaris det 
till roten, bladet hörande; de på inus, aceus anty
da organs natur, radicinust foliaceus, fom år af 
rotens, bladets natur och beilåndsdelar; de på ofus 
tiJIkånnsgifva, att organen är ilörre eller talrikare 
tillHädes ån vanligt, fåfom radieofus, fom har en 
flor rot, foliofus, fom har många blad. Bland de 
från grekiikan härledda ord åfyfta de på odes, oides 
eller oideus en likhet med den dervid nåmda organ, iå- 
ïom rhizoideus ,phyllodes, rotlik, bladlik. Olyckligtvis 
har man icke alltid iakttagit detta. Man finner t.e. 
calycinus betyda ftundom hvad, fom har blomfoder, 
llundom livad, fom har ett ilort blomtoder, en an
nan gång dylika beilåndsdelar, m. m. Så betyder 
annulatus ej blott hvad, fom har en ring, utan åf- 
Ven hvad denned har likhet o. f. v. Så finner 
man ock då infogningsilållet ikall utmärkas ofta ett 
biord i Latin fatt framföre adjekt. på alis eller aris, 
fom fjelf fedan flår fom epitet med fin fubilantif få
fom : i n om, inträ-, utom, extra-, öfver, 
fupra- , under, infra-, gentemot bladet, 
oppoftifoliaris ; eller då det pasfar mera efter orden 
blad o m v e X i a n d e, alternifeliaris, b 1 a d m e 1- 
1 a n , interftitiifoliar is ; bladaxel-, axillifoliaris ; 
allt hörande t, e. till blomftjelken, peduneulus. 
Här nyttjas och de på inus och eus t. e. ft a in
ro t, radix caulina ; q vi ft ro t, radix ramea. etc.]

a. Då ikapnaden och egenikaper hos naturliga 
kroppar ganika ofta icke noga öfverensftåmma med 
deras antagna beflåim.ingar, iå åtfluljer man de
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mårkligare afvikelfer genom ett framfor ordet fatt: 
föga, något, nåftan, inemot, fub, eller ge
nom åndelfen, -a k tig, -ufculus. Det fednare be
tecknar en betydligare grad i afvikelfen, ån det 
förila. Man fåger alltfå något rund, fubrotnndut, 
run dakt i g, rotundiufculus. Äfven betecknar man 
dermed en ringare nårvarelfe af någon egenfkap, 
fom fubferratus, litet fågtandad, når få fågtån- 
der intaga kantenj glabriujculur, nåftan kal. I 
Latin finnas defsutom f δ rm i nf ka n d t id sord, 
{verba diminutiva) fom lycktas på -i/ro, -iro, låfoin 
h v i t a k t i g, albefcens, albicans·, m. il.

b· För att utmårka en jemförelfevis liten egen
fkap brukar man i Svtnikan, att framföre fillfåtta 
ordet fm a, i Latin flafvelfcrna ulatus, fåfom denti- 
cutaiw, förfedd med fmå tån der, ( i inåt a ri
da d), hvilket tillågg Svenfka fpråket icke alltid til
liter, itundom icke eller det Latinfka, vi fåga då 
på vårt fpråk: knappt, fint, ganfka fint, li
tet, på Latin: vix, fnbtiliter, fubtilisfinie-, paulu- 
him. m. m.

c. Om en form eller, egenfkap haller midten 
mellan två och den ena år nåra, att likafom ut- 
trånga den andra, doek att man ånnu tydligt ier 
fpåren af den utträngda, få fammanfåtter man de 
ord, fom beteckna desfa begrepp, fåfom: aflångt- 
åggrund , åggrundt - aflång, cblongo - o- 
vatum, ovato-oblongnm. Formen eller cgenikapen, 
fom år den rådande och kan antagas, lom grund· 
egenikap utgör hufvudbegreppet och flår fill, den 
andra, till hvilken den öfvergår, fåttes förut, iå år 
i anförda exempel, a flå ngt - åggrund, oblon· 
go· o vatum, Jet åggrunda rådande och blott litet 
utdraget ; i ovato - oblongim, åggrundt - af-
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lang, faller det aflåuga förrt i ögat och närmar 
ilg det äggrunda, genom en fmalare och en breda
re rundad ända.

d. Oinvåndt-, ob- fartes framfore ordet, når 
den bredare eller tjockare ändan af ett ting bcfin- 
nes på den motfatta, mot hvad den vanligen plå
gar. Nållan alltid blir den bredare ändan antagen, 
att vara vid bafen utom der, hvareft begreppet t. e. 
vigg.fo rmig, cunéiforme, fordrar, motfattfen. 
Om vänd t- ågg rund, obovatum, kallas ågg- 
formen, om den breda ändan befiiuies vid fpetfen ocli 
den fmala vid bafen.

e. Det händer att Here former tyckas vara ge
nom tväran af andra afikurna hälfter. Att uttrycka 
detta bifogar man ett half-, femi-, framför ordet, 
t. e. half-äggrund, femi· ου atum, haif-cir* 
k e 1 r u n d , femi orbiculatnm.

f. Tyckps formen vara delad efter längden i 
tvenne halfvor och den i fråga varande eu af des
fa, la kan nian framlöre ßrta halfverad r, eller 
till h ål ft en, dimidiate - al it fa : dimidiato . orbicula- 
tum, halfveradt- eller till hälften cirkel· 
rund t. Man ikiljcr detta begrepp från det ofvan· 
före (e) förklarade medelA infogningen. Vid hal f- 
cirkelrund fcmi-orbiculatum, år infogningen antin
gen på bågen eller flrången fchordaj i Iinifcir
kel n : men v i d dimidiato-orbieuktum : halfveradt- 
cirkelrund, på en af de båda vinklarna, foin 
bågen och chorda göra med hvarannan.

g. 01ikt-> inccquali·, incequaliter, kan man då 
fåtta framfore, om vål icke en lådan delning efter 
längden, kan tänkas, men hvarefl dock den ena il- 
dan betydligt alviker Iran den andra t. e. inacquali-
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rotundum, olikt-rund, når den ena Iiålften år 
fullkomligt cirkelrund, men den andra icke.

h. Åndelferna, ak tig, artad och för
mig, på de Svenika egenikaps-ord QAdjektifva) åro 
på det fåtret åtikilda , att den förfla (åfven ofta den 
andra) antyder likheten i beflånds-delar, och de in- 
tenfifva egenfkaperna ; men den fifla blott likhet i 
exterifion, fåfom borftformig, antyder blott, att 
kroppen har form af ett borfl, dcfs befiåndsdelar 
må få mycket derifrån afvika, fom hålA.

II. Afdelningen.
Riktning, Direåio.

§· 21.
Om man tånker iig en råt linie dragen ifrån 

roten till fpetfen, få kallar man en del.
34. Råttfpånd (råt, rak), ßricium, om den 

alldeles icke afviker från den råta linien.
35. Slak, laxum, fom lått böjes; utan fåker 

riktning.
36. Bö jd, flexum, når han från den råta li- 

nien afviker i en obeflåmd riktning.
Anm. S3 kallas hos nyare förf. en kropp bôj A flexum, 

fom ifrSn den rtta linien afviker och -ledan återtager 
den; men krokig, curvum, år då hvad man hår kal
lat flexum, öfv.
37. Ormlik, ormfor mig, ferpentinnm, 

fom i flera fmå och obetydliga flingringar afviker 
ifrån och nårmar fig till den råta liniea, en unn- 
dre grad af det följande.
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28. Hit och dit bôjd, fiexuojim, når den 
ifrån den råta linien i bågkrokningar vexelvis af- 
viker och till henne återvänder. Tvenne få fani- 
manhångände bågar bilda fvånglinien, linca un■ 
data.

28 a. [Cirkelformig, circulare, når den 
bildar en cirkel periferi.]

29. Snodd, vriden, tortum, når desfe bå
gar åro fmå och alltia ofta omvexlande [och ligga 
i olika plan.]

Anm. Nyare förf. kalla fammanfnodd, tortum, dS
bägsrne mot begge andarna aftaga. Öfv. i

30. Hop fn odd, hopvriden, contortum, 
når desfe bågar åro ganfka imå kretfar, att den e- 
na linien nåilan rorer den andra.

30 a. [Korkfkrufformig, trochleariforme, 
få vriden, att cirkellinierne ligga ofver hvarandra 
och åro likflora. Detta kan gå råttiols, och an- 
iols åfven få det följande],

31. [Sn åck f o r m i g, cochUariforme, få vriden, 
att cirkellinierna ligga ofver hvarandra, men aftaga 
mot fpctfen].

3j a. Spiralförmig, fpiralc, når linien år, 
fom vindela i en fnåcka mom hvartannat famman· 
rullad.

32. Hakig; forfedd med hake, unci' 
jiatuni, nedantill rak, fpetfen bôjd mot roten.

33. B å g k r ô k t, b å g 1 i k, arcuatum, når de
len eller dels riktningslinia formerar en enda båge.
Anm. Hos de nyare 5r en kropp med konvexiteten uppåt

bSglik, arcuatum, fäledes defs motfatts obarcua·
tum vänder bäiigneten uppät. öfv.
34. Bruten, fraffum, inf raff um, når en del 

pf linien afviker ifrån den andra i en trubbig eller 
fpetfig vinkel, få att man åfven kao föreilålla fig
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tien bertiende af tvenne under fneda vinklar fam- 
manfatta linier.

35. Vin k lig, angulofum, (hos några knäfor- 
fedd, genieulatum), nar liera delar af riktningslinie» 
afvika i fpetiiga eller nubbiga vinklar ifiån hvar
andra. Man kan forertålla denna riktning, iaforn 
fammanfatt af Here under Ineda vinklar till hvar
andra fogade linier.

36. I fickfack, fulminahm, vinklig (35) 
med ganika fpetiiga vinklar, hvars öppningar vån
das, vexelvis åt två motfatta fidor.

§· 22.
Om man forertåller fig en lodråt linie, med 

hvilken man jemlôr en del, få år den:
37. Lodråt, perpendiculare [åfven t o p p r a k, 

verticalej, når defs riktnings-linie fammanfalier nted 
lodråta iinien.

Anm. Är nämligen en lodrät del, fäftad nertill, heter 
den topprak, verticale, men är delens fäfte upp
till, kallas han egentligen lodrät, perpendiculare , 
efterde nyare författare. cVv.
38. Våg råt, horizontale, når lodråta Iinien 

ß genomikår defs riktningslinie, att den med hen
ne gör råta vinklar.

39. Sned, obliquum [ S k r å d,- vox fabnm 
lignarioriim-transverfum], når riktningslinien afviker 
från den lodråta, i cn ipctiig vinkel.

Anm. Med obliquum och transverfum är famma för
hällande. fom med verticale och perpetidicttlare. 

Men dä transverfum redan nvttjas i e.n annan me
ning §. 19, lirer den bär anförda ej få antagas. Öfv.
40. Upp rå t, erectum, når riktningslinien 

blott i en ganfka fpetfig vinkel afviker från den 
lodråta»
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41. Lutande, nut am, når den upprSta år 
vid fpetien ifrån den lodråta iinien krökt tiii en råt 
vinkel.

41 a. Öfverhångande [ft up ande], ctrnmm, 
når den uppråta riktningslinien år med lpetfen krökt 
mot bafen (roten).

Anm. ofverh., cernuum, når bafen ftiger uppåt, det 
medlerfta vetter St horizonten, fpetfen är nedhän
gande. Öfv.

42. Uppftigande, adfcendem, riktningsli
nien gör en båge, fom ifrån den vågråta riktar fig 
mot höjden under det bågens inre fida vånder fig 
uppåt.

43. Nedböjd, declinatum [nedftigande, 
defcendens, hos några], riktningslinien gör er. båge, 
fom från den vågråta år krökt neråt- i det bågens 
inre fida vånder fig neråt.

43 a. Aterböjd, reclimtum *,·, vid bafen 
uppråt, derelter nedböjd och fedau åta vid fp c tfn 
uppråt.

Anm Hårraed kommer veruforme r;3ra ofverens; ^n- 
daft den medlerfta delen fåges då vara vågrät. Öfv.

44. Omkrökt, recurvatum, *) når den våg
råta riktningslinien vid fpetien år krökt uppåt till
baka mot bafen.

44 a. [Ner och upptill höjd, retroflexitm 
når bafen flår vågråt, mellandelen uppråt och 
fpetfen å'er i den förfia riktningen],

45. Inkrökt, ineurvatum, *) når den vågråta

*) I bestämningen af iletta ocli flera följande begrepp, i syn* 
nerliet de genom löresättningsordet eller re. samnynsat. 
ta Latinska konstord, »fviker författaren från Linné. Öfyers.



i8

riktningslinien vid fpetfen ar krökt neråt tillbaka 
mot bafen.

45 a. [Spånnhakformig, retinaculiforme, 
når balen flår vågråt, mellandelen uppråt och fpet
fen i motfatt riktning vågråt åter tillbaka].

III. Afdelningen.
Plan, Yia, Planum.

§· 23-

Hår blifva icke blott de på naturliga kroppar 
förekommande matematilka ytor eller figurer, utan 
ock de fatmna kroppar betraktade, hvars höjd-dia
meter mot långd och bredd förtjenar intet affeende. 
Åfven blifva inånga kroppar anfedda och befhunda, 
iåfotn ytor, hvars långd diameter utgör defs huf- 
vudform.

§· 24. *)

A. Ytans Delat·.
46. Periferi, peripheria, ytans omfattning, 

fom befkunmer defs figur. Det kallas åfven. Om
krets, ambitus.

47. Ofverbryn, fuperficies, rummet, fom 
omkretfen inneiluter.

48. Öfverfida, pagina fuperior, eller fupina, 
den mot himlen vånda öfverbrynen.

som icke känner of livad orsok detta skett, är nödsakad 
lemna dem oförändrade lör Auktortts rakning.

*) Här kan anmärkas, att do i denna §, jemte de i den 17 § 
förekommand ; Nunnor tios vissa nyare .förf., få en dubbel 
bestämning; ^nen då detta synes mer inveckla saken går jag 
det förbi, Ofv. .
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49- Underfida, pagina inferior, eller prô

na, deQ mot jorden vanda öiverbrynen.
50. Medeifålt.difk [Spegeln, Retz.]^ difcur, 

det medlerfla af öiverbrynen naftan till brädden.
51. Bråm, limbus, den delen af ytan, fom 

följer brådden och inneiluter medelfåltet eller dtiken.

§■ 25.

B. 1 affeende på jemnheten: atflråckning.
52. Jemn, platt, applanatum [planum], 

nar figuren utan all böjning, ligger i famma 
jemna flått.

5 3· Intryckt, inpresfum, nar på figurens 
ena fida åro håligheter, på den andra förhöjningar.

54. Urhåikad [konkaf, urgröpt], con* 
Javum, når öfverbrynen bildar en grop.

5S· Kullrig, konvex, cpnvexum, når un- 
derfidan bildar en urhålkning, öfverfidan ett hvalf.

56. Blåsformig, bullatum, når underfidan år 
djupt urhåikad, öfverfidau högt kullrig.

56 a. [Bl åd drig, bullulatiim, (,bullatum L.) når 
genom medelfåltets vidgning eller bråmets oeh 
visfa firålformiga trådars (nerfvernas) hopdragning, 
flera fmå bubblor, fem likna hvalf, uppkomma.]

57· Vågi g, undatum, når ytan i omvex- 
Jande upp- och nedfiigande afrundade vinklar af- 
viker fiån en jemn flått.

57 a· Bråm våg ig, undnlatum, når b råm et 
i omvexlande, fig höjande och fånkande afrundade 
vinklar från den öfriga ytans jtmna flått afviker.

57. b. Krufig, crispum, når den biåmvågiga 
Brådden åter har fmå vågor.

58. Få 11ig, plicatum, når ytan från den
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jenMu flatten i omvexlande, upp- och nedfligande, 
lpetfiga vinklar afviker.

59, llåtformig, navicular e (hos några kôl- 
forfedd, carinatum), nar ytans begge fidodelar 
åro få met hvarandra böjda, att ofverfidan bildar 
en rånna på längden och underfidan likaledes en 
frainiltjutande vinkel eller köl.

60. Ti! 1 bak a böjd, reflexum, *) når bräd
den eller fpetfen, år krökt mot ofverfidan.

62. Inböjd, inflexion, når brådden eller fpet- 
ten år krökt mot underfidan.

62. S t ru t J i k, cuculatum, når kanterne åro mot 
ofverfidan vid bafen få tillbakaböjde, att de röra 
hvarandra och derigenom bilda en hålighef.

Anm. Kåpformig, mitriforme, når kanterne åro 
mot cÆverfidan vid fpetfen få tillbakaböjde, att de 
röra hvarannan. Sker inböjningen åt undre fidan få 
nttryckcs det med ob- och hufvudordet. ofv.
63. T ill ha kar ull ad, revolution *), når 

kanten eller fpeifen bojes Inåckformigt (31) mot 
Öfverfidan tillbaka.

64. Inrullad, involution *), når kanten 
eller fpetfen Inåckformigt mot underfidan år inböjd.

65. Sammanrullad, convolution, når kanten 
af den ena iidodelen Inåckformigt rullar fig kring 
den andra.

Anm. Si kallas det, om öfver fidan år inåt. Men 5r 
underfidan det, få år det obconvolutum. Öfv.
66. Upprullad, låckformig, cireinale, 

från fpetfen anda till bafen fpiralfoimigt [urfjåder- 
likt] hoprullad.

67. Sam mani aggd, sondiiplicatum, beggefi-

*) Se Not. under N.o 44. Ofv,
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dodelarne af öfver eller underfidan äro laggde intill 
och beråcka hvaraudra.
Annt. Nyare förf. göra ikilnad om under-eller ôfveriîdcrne

fammanläggas. Detta är en högre grad af hvad i 59
Num. beitämmes. Läggas underiid.irne mot hvar-
annan kallas det obconduplicatum. Öfv,
68. T il 1 b a ka vi k en , replication, fpetfen år 

Snda till bafen få tillbakaböjd, att öfverfidans fram* 
te del ligger öfver defs bakre.

69. Invi;ken, implication, fpetfen år ån da 
till bafen få inböjd, att underiidans framdel liggef 
öfver dels bakre.

S· 26·
C. Till omkretjen i det hela betraktad.

a. Omkretjar, font blott af kroklinier befldmmaft 
hvilkas konuexiteter gå utåt :

70. Rund, cirkelrund, k rets fo rm i g» 
votundutlt, orbicuUtitm, orbiculare, når alla diatne* 
trar i en af eti kroklinie oingifven figur åro likei

71. Oval, ovale, når fpetfen och bafen i en 
hågöt lång figur begrånfas af lika cirkelfegmtnter, 
hvilkas chorder åro vånda inot hvarandra. Eliip. 
tilk, ellipticum, år oval, men långre,

72. À gg lik [äggrund hos flera], 01‘atiint, 
år fperfcns cirkelfegment blott af en mindre cirkel 
ån bafeiis,

73. Lanfettlik, länceolatum, når två bågar* 
fom åro fmårre ån en halfcii kel, vid lpetfen och 
b fen med hvaiandra bilda en fpetfig vinkel-» bred- 
lanfetrlik, latn.lariceölatum, ju mera cl es fe båg«if 
nårma fig halfcirkeln *, final - lanfettlik, angn- 
flo laucenlatiun, ju plattare bågarne åro.

4
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73 a. [Mandelförmig, amijgdaloideum, når 
basbiådden föreflåller en cirkelaifliâming; fpetfefl 
flutas i en vinkeJ].

S· 27,
b. Omkrets med idel rata fidor och utât 

flående vinklar [horn].
74. Li-kfidig, a qui.laterum, der alia fidof 

2ro lika.
75. Oiikfidig, incequilateruni, der iîdorna 

åro olika.
76. Li k vin k lig, cequiangulunt, der alla 

vinklar äro like.
77. ΟI i k v i n k I i g, incequiangulum, der vink- 

larne icke åro like.
7 g. Trevinklig [3:hörnig], triangulum, 

af tre fidor innefluten.
79. Rätvinklig, råt hornig, reBangu- 

tum, med fyra fidor, af hvilka de begge mot 
hvarandra flående åro lika och fyra råte vinklar.

go. Fyrvinklig, 4dl örn i g, qvadrat, 
quadratum, med fyra lika fidor och fyra råta 
vinklar.

8i. Sned rutig, rhoinbifk, rhombeum, med 
fyra lika fidor och fneda vinklar. (Ai’)n

g i. R h o m b 0 i d i f k„ rhomboidafe , en fyrfi* 
dig figur, der en vinkel utgör bafcn och den mot- 
fatte fpetfen.

83. Deltoidifk, deltoidemu, en rhomboidiflt 
figur, men i hvilken de två fidor, fom göra vin
keln vid bafen, åro mycket mindre, ån de begge 
motfatta, fom omfatta fpetfen; hvarigenom fåledes 
infogningsvinkeln blir mycket flörre ån fpetfens.

^3·;. · ·



4

23

83 a· Trapeziformig, trapeziforwe,zn fyr* 
fidig figur, i hvilken antingen blott två fulor åt» 
lika och två olika eller alla olika.

84. F em horn i g [fern v inkl ig], quinquan
guläre , fe X h o r n i g [fe x v i n k 1 i g], fexangulare, 
«h a h g h o r n i g [mångvinklig], multangulare, 
efter antalet af lidorna och vinklarna,

§■ 23.
e. Figurer af fyra ftdor, hvar af tvä mofßSenctt 

äro räta, två andra elf ven motfiåmde 
krökta, och lika.

85· (Ύ å b e f? g e fidor)afrundad4 (ntrinque) 
rotundatum, två motflående fidor råta, och två 
lnotftående med konvexiteten Utåt vanda bågar.

86- (På b egge fidor) urhålkad, (ntrin
que') excavatum, två motflående fidor åro råta, två 
andra motflående med uihåikningen utåt vånda 
bågar.

87. Lyrformig, hjŸiforme, två mot hvar. 
andra flående fidor å:o låta; de begge andra bilda 
hvardera en fvånglinie, d. å. en iå dan, iom beflåe 
fcf två lainmanliångande bågar,, j,i hviika den forfie 
Vender konvexiteten utåt, den andre inåt*

S 29·
d. Figurer af tre fidor, hvar af tvä åro råta 

beh en krokig.
58. Vi gg Ü k, cmieatum, en periferi - afrteår- 

tnng, oå två råta fidor famuianflôta vid bafln, rnetl 
flutfidan gör en båge.



S· 30·
c. Tväßtiige figurer med en rat och en 

krok:g ßda.
89. BSgformig, arciforme, ett cirkeifegment; 

fom är mindre, ån halfcirkeln; en båge, fom år 
mindre ån en half omkrets, hvilar pl en råt linie.

§· 3'·
i. Tv Sßdi ge figurer, hvilkas fidor aro bågar,

fom med deras urhälkning åro vånda àt en 
och f 'amma ßda :

go. MInlik, lunatum, når två olike bågar, 
med deras åndar , röra hvarandra, och ligga med 
deras urhålkniag åt famtna ied.

91. Skårkniflik, liformig, fahatum, når 
bågarne åro nåfian like, få att deras AörAa afAånd 
från hvarandra år mot deras långd ganfka litet.

§ 3*·
D. Figurer betraktade i anfeende till 

fidornas parallelism :
9a. Jembred, aquilatum, når fidorna af en 

figur, hvars långd icke öfver tre gånger öfverfliger 
bredden, ligga lika långt ifrån hvarandra.

93. Linearifk, lineare, når fidorna af en 
lång och final figur ligga på lika afAånd från 
hvarandra.

94. Affmalnad, förtunnad, angufialum, 
attenuatum, når fidorna emot fpetfen fmåningom 
nårma fig mot hvarandra, och tillräckligt utAråck· 
te vidjfpetfen göra en ganika fpetfig vinkel.

95. PTillfpetfad , acuminatum, når fidorna
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mot åndan nârma fig i en föråndrad riktning tili 
hvarandra och tillfammans gora en ganika fpetfig 
vinkel.

96. Utvidgad, dilatatum, når fidorna mot 
Inaaa afiågsnas från hvarandra.

S- S3·
E. Figurer i betraktade i affeendc pä 

vinklarna.
97, Vinkel (horn), angulus, kallas den ur 

Omkretfen framikjutande delen af en figur, fom 
två råfa linier, eller en råt och en krokig eller 
två krokiga innefluta.

98· Spetfad vinkel, angulus acutus, kal
las en vinkel, fom flutas i en punkt, utan någon 
båglinie *).

99 Trubbad, afrundad vinkel, angu· 
lus obtufas, rotundaius, hvilken en båglinie be- 
grånfar

100. Urfltårning, exeifura, en inåt gående 
fpetfad vinkel, likfom rummet för en ur figuren 
urikuren triangel.

101. Inikårning [fkära], intifura en jemn* 
fmal eller lineariik inikårning i figurens omkrets.

10a. Klyfva [remna], fisfura, en lineariik 
djuptgående d. v. f. till midten eller till bafen 
nående inikårning.

103. Vik [bugt, Vrâ], finus, en inåt gåen
de trubbad vinkel : likfom Hållet ïôr en ur figuren

*) I Svenskan kan man åtskilja s p e t s a d och t ru b b a d, (lik
som i Tylkan spitzig u. gestumpft) från de i matematiken 
brukliga spetsig och trubbig (spitz u, Stumpf), men^t 
Latin måste man följa dtt brukliga.
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urfkuren triangel, hvars fpets Sr bagfortiùgt af- 
rundad.

ro Vink e 1- for fed d [hornig, v inkl atf], 
angulatam, år den figur, fom har vinkel (97)·

S 34·
a. Bräddens vinklar.

105. Helbråddad, integerrimum, en figu r, 
fom i b: id den har h varken vinklar, urfkårningar, 
fkåror, klyfvor, eher bugter.

lofi, Vid brådden i nikuren [b rå ddi n- 
fkureu}, ineifulum , h vart A urikårnipgar , ikäror 
cdi bugter f:å vid brädden, men rora intet medel- 
iåltet (50).

107. Sågbråddrd [lågad, lågtandad], 
ferrntum, om urlkSrningarne i brådden åio råtlinige 
och vinklarne Ipctfade - viukelen kalias i detta fail 
fågt^nd, ferratura.

103. Naggad, c renat um, om urikårning rnc 
i brådden åro ipe-fade och vinklarne afrundi.de, — 
hår kallar man vinkeln na gg tan ti, crenatnra.

109. N a ggad t · få g b c 5d d a d , crenato-ferra- 
um, når urikårningarne i biåddcn aro fpetlade ; 
tuen vinklarne afrundade med fpets.

no. .T and ad., dent at tan , når urikårningar-, 
ne i brädden åro trubbade (fmå bugter) och de 
fpetfiga vinklarne flå lodrätt [vinkelrätt] *) mot 
långslinien —- Vinkeln hår kallas tarid, dentura. 

jinm. Efter Linne båra ofvanflående begrepp ji be- 
flammas :
107. Sågbråddad, ferratuni, r.är de fpetfiide

*) Jag har har oeh pS nSgra andra stallen bytt ut lod ratt 
(s e‘n k r e e h t) mot v i n k e 1 r ä 11, em edan meningen har. 
»yntfi mig tlerigenom blifya tydligare, OiV.
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vinklarne åro riktade framåt under defc de på Iångsli- 
nien ftå lutande.

tog. Naggad, cnnatwn, inlkårningarne, fom dela 
brådden, åro hvarken framåt eller bakår Utan rått 
mot dilken tiktade.

sio. Tand ad, dentatum, viaklarne ftå vinkelrätt 
mot medlerft» långslinien, och åro genom mellanrum 
ikiljde ifrån hv^randra.

ill. Tand a d t-få g b rå d d ad, dentato-ferratum t 
når utikårningarne i brädden åro afrundade och de 
fpetfade vinklarne riktade framåt.

112. D u bb e It - fågb r åd d a d, dubbelt- 
naggad, dubbelt-tandad, duplicate) /erratum^ 
duplicate) erenatum, duplicato dentatum, når vink
larne, lagtånderna, naggtånderna, tånderna, åter 
åro lågbråddade, naggade, tandade.

113. Foga-få g b rå d d ad, f ό ga-π a ggad, 
foga - tandad , fubferratum, Jubcrenatiun, fubdenta- 
tum, når fågtånderna o. f. v. åro blott ia och flå hvar 
for fig.

114. F r a n.f a d, fimbriatum, når många inikår- 
ningar dela kanten i franfarf r a ns, fimbria'.

114. a. [Reorad, aunculatim, når en åt beg- 
ge ändarna alfmalnande figur vid midten har ut- 
oronlika utvidgningar ].

§· 35·

b. Urjkårningar, infiearningar och bugi er ,fom
gä anda till medtlfahtt tiler botten:
115. Hel, integrum, en figur, hos hvilken 

desfe djupe inåt gående vinklar fela.
Il 6. Ur-rundad, inf ån k t, npnndtim, når 

bugter och afrundade vinklar (ut - och inåt gående 
bågar,) med hvarandra omvåxla.
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T 17. G ig förmig [fi o I fo rmig], 
forme,når cn oval 171) ei 1er åagrun.1 (.7*) 
hur på hvar fin fida en enda flor bugt

i 18- Spar eiförmig [ipadlik, W:n, 
fk y if ell if], fpafhulatum, en å,.giik eller oval 
figur, fom på hvar fida har en tljup fiåu b.len 
till uara Ip ‘fen iåtnde bug' ; att fâledes Ipetfeii âr 
b cd oeh sfruadad, men den nedre Hone hålften 
ef figuren final,

I I g, a. [I’enlik-formig, claviforme, n;V Π- 
dorna mot fpcifen lufligt vidga fig otli annu h.ffi- 
gaic fammanflyta i en platt rundning]

119. B u g t i g, v i k i g, finuatim, om bugierne 
5ro djupe och brede, och vu.ki„rne fpetf.de,

iao. Ur gnagt u, erojum , rår hàdâarne af 
den bugtiga figuien eter bal va fma bugter.

I 21. Infkuren, iÿfifum, tu figur med djupt 
gående infkåmingar.

122 Delt, delad, partitum. två , tre·, 
mån g cl el t, bi-, tri , multipart it um, nar djupe, 
naflan till grunden gående, infkåumigar dela figuren 
i nåftan lika delar.

122, Klufvcn, fisfum, två-, tre-, mång- 
klufven, bi , tri-, mnltifidum, en figur, fom ge
rom djupa, räflan till grundeq nående, in-och ur* 
iltårning.r, år mycket dcLd

(24. Flikar, lacinice, kallas de, genom in· 
Ikårningar, urftrårningar och klyfvor uppkomnc, 
frsmikjutande delar,

t af. Flikig, lacinintum, når urfkårningarnc 
Och bugferne gå ganfka djupr. w · ■>.

126. Lobflikig [lobdel], lubatum, når ur- 
fkårningarite och bugteru· gå åuda till midten och
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ilikarne med a/rundade fidor flå ifår — lo bil i k, 
lobus,

127. H a n d 1 i k , palmatim , når bugterne 
och utfkårningarne råcka tiåflan till bafen iiikar- 
nc åro nåilau lika och ilå ilar låfom något ut- 
fpårrade fi.igrar.

I ii. Tofsformig, kam lik, criftttum, när 
de djupare urikåtningarn* åio fniule, få att ilikarne 
flå når a hvarandra.

129. Fjåderklufven [parklufven], piuna- 
tifidum, når ilikarne i den Inkiga figuren (1 »5 flå 
viiikelrått mot iångsliaien.

«30. Spjutlik, haflalmn, flikig ftîO med 
tre flikar, ai hvilka den ene gflr Ipcfen, och *f 
de två »ndra flår en på hvardera fidan nîra bufcU 
vinkelrätt mot medlet fl iångsHnien.

*3i. Lyriliki : [yrfaggad; Lilj,] , fyratnin, 
f jSderk urven ( 129) nu J en enda fl orre j p t-1 s ii : k och 
uppifrån mot bafen i fl rlck luiåningom aftagande fl- 
dofl kar.

132* Timmeriåg»formig [ r u n d t a g- 
gad; Lili. ], runcinafum, fjåderklufven (119) likväl 
med fpeiflga mot bafen riktade flikar,

133, Sargad, lacnum, ffikarnas riktning och 
florlek är åtlkillig, dock ligga de med den 6iiiga 
ytan i famma plan,

• 34 Utfpårrad, fqnarrofum, fquamofb-laci- 
niatum, når ilikarne i en fådan flgur i anfeuide 
till p anen hafva åtlkillig riktning.

*35· Tre , fyr·, f e x·, m 3 n g v i n k 1 a d, 
[vråi g, uddig], tri-, tetra-, hexa-·, polygonum, 
figurer, i hvilka cn inåt och en utåt gående vinkel 
med hvarandra omvexla, att antalet af begge årTi- 
ka. llenen af den inåt gående vinkeln [vrån] åro
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åfven ben åt den utåt-gående [uddec]. Mannåniner 
dem efter antalet af uddar.

Anm. Limé fåtvexlar desja figurer med de vinkliga
(homig a) t fi 27-

136. S t j e r n 1 i k, ftellatum, en vinklad figur 
(135), i hvilken vinklarne flå fyuaetriikt.

%■ 36.
c. En urjkernivg eller en bngt vid bafen:

137. Njurlik, uniforme, når en cirkelrund 
eller half rund figur har er. djup bugt vid bafen och 
denne åter- ifrundade fidovinkiar.

13g. Hjertlik, cor datum ^ en ågglik eller 
bred-lanfettlik figur, fom vid den breda bafen har 
en bugt, hvars fidovinkiar iro afrundade,

13 g. P i k 1 i k, fpiculatum ( tor dato · fagittatum 
Auct. J, når bugt ens fidovinkiar af hjertformen 

138 ) åro fpetfade.
140. Pillik, fagittatum, en ågglik eller lan- 

fettlik figur, fom vid bafen har en Ipetfad Hrikår- 
ning med fpetfade fidovinkiar.

141. L a n s - f o r m i g, lance atum, en linearifk 
(93) upptill fpetfad, vid bafen obetydligt urbugtad 
eller af (k uren figur.

§· 37-
d. Sprtfens Kinkel.

142. Hvaft, fpetfig, acutum, n2r fpetien 
flutas i en fpetfad vinkel.

143. Trubbig, obtufnm, når fpetftn flutas 
i en afrundsd vinkel.

144. Afrundad-fpetfig, rotundato-aeutum, 
når på en afrundad fpets en liten mycket fpetfad 
vinkel fiår.

.VitfcTi.
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145. Trubbig med fpets, obtufum cum 
(termine, når på en trubbig fpets en Jångre fiuå« 
tiingom affinalnande fpetfad vinkel itår.

14,6. Sp et sdra gande, apiculatum, når på en 
trubbig fpets en crådformig kort fiuåfpets fore- 
kommer.

147. Hvafs fpetfad, j/aggfpetfad], mu· 
çronatumy när fpetfen flutar fyilikt (20^.

148. pinlpetfad, cufpidatum, når den lån
ga fpetfen år fin och fltitas borflformigt,

149. Klufven, fisfum, når den genom en 
klyfva delas i två iiikar.

J50. Två-, tre-, mångklufven, bi·, tri-, 
rnnltifidum, når två, tre, många kiyfvor dela 
fpetfen.

ifj. Två- tre-, mång-tandad, bi-, tri , 
Vmliidentatum , pår fpetfen har två, tre, många 
luikårningar eller bugter, och de derigenom upp- 
komne vinklar åro fpetfade.

152. Urfkuren, exçifum, accifum, når fpet
fen har en urikåming (106) och de på fidorna 
flående vinklar af der.famina åro afrundade.

153. Urfpetfad [urnjupen, urbråddad, 
Jiarlåppt], (.marginatum, når fpetfen har en liten 
dch final bugt, oph begge fiuovinklarne åro af- 
ruudade.

154. Intryckt, retufum, når lpttfen Auras 
nted en grund bugt.

*55- A t ft y in pad, fruncatum, når fpetfen flu- 
tas med en rak tvårlinie.

rsfi. Afbiten, prœmorfnm, når den afftym- 
pade (·5 5) fpetfen har bråddinikårniiigar (106).

157. For vidgad, ampliatum, når fpetfen i 
proportion betydligt utvidgas (96).
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158. Dedale îfk, dœdaîeum, når en vidgad 
ipets vid brSdden år inikurea och krufig (5 7. b.).

» : ' · ■ . μ '1 -

IV. Afdelningen.
Kropp, Corpus.

§■ 38·
A· Kroppens linier och ytor:

159. Grund, grundyta, laßt, planum ba- 
feas t den ytan, hvarmed kroppen år infogad i en 
annan,

160. Spets, åndyta, planum apisis, den 
grundytan motiatta fpetfens yta.

161. Sidor, lat er a de yttre ytorna mellan 
Sndytan och grundytan.

162. Axel, axis, den råta linien, fom man 
tånker ilg dragen från åndytans medelpunkt genom 
kroppens midt till grundytans medelpunkt.

163. Långdgenomfkårning, febiio tongi- 
tudinalis, en råt genom axeln eller med den para.1· 
lelt innom kroppen liggande plan, fom delar krop·· 
pen långsefter i två delar.

164. Medlerlta långdgenomfkårning; 
febtio lougitudinalis media, den genom axeln gående 
iångdgenomfkårn ingen.

165. Tvårgenomikårning, feSlio trans
fer falis, en råt genom kroppen dragen plan, p» 
hvilken axeln flår vinkelrätt-

166. Höjd, altitudo, den raka linien mellan 
kroppens ofver· och underiida, fom rätvinkligt 
geaomlkår axeln.
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$· 39.

B. Längdens, breddens och höjdens 
förhållande :

167. Tjock, crasfum, Sr en kropp, hvars 
tvårgenomfkSrning Sr betydlig i förhållande till 
JangdgenomikSrningen — en högre grad Sr gan· 
fka tjock, crasßsßmum, [fom 7 m. m. t. 1.]» 
en ISgre något tjock, trasfiuseulim [fom 2 t. 1,] 
crcisßus, [tämligen tjock, prœcrasftim, fom 3 
t. i. mycket t j 0 c k, per c rnsfim, fom 4-6 t. 1],

ifig, Fin, fubtile, .livats tvårgenomfkSrning 
har mot långdgcnomfkårningen ett obetydligt för
hållande. Den högre graden uttryckes genom 
ganfka fin, fubtilisfimum\ den lågre genom nå
got fin, fubtilius.

169. Tunn, tenue {planum hos flera), nSr 
höjden år i förhållande till bredden och längden 
ganlka obetydlig.— [något tunn, tenuiuseulum, 
fom 2-10 t. i.; tämligen tunn, preetenue, loin 
11-20 t. i,; mycket tunn, perknue, £00120-30 
t. i.; ganfka tunn, teuuis/hwm, fom 31 m.m.t.i].

170. Bladlik [bladartad], foliaccum, la- 
mellaceum, en fymetrilk och ganfka tunn, derjemte 
lång och bred del, hviiken man kan anle fom yta.

17». Trådlik, trådfor mig, ßlißotme, en 
ganfka fin, lång, och ofver allt lika tjock kropp.

172. Sammantryckt [hoptryckt], ro?«· 
presßum, når fidoytorna, i anfeende till diametrer- 
nas aflågfenbet, Sro nSimare hvarandra 5n ofver- 
och underfidan fins emellan. Man kallar den Sf- 
ven fi d o- b r e d, cathetoplciteum.

173· Nedtryckt, deprtsfum1, n*r höjden åc 
kortare , Sa den henne rätvinkligt genpmikårande
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plattade, plagioplateum.

174, H v ås [ad [eg g i g], actiatum, når ea 
flarkt famman- eller nedtryckt kropp, åt iidorna 
är ilarkare faminan- eller nedtryckt ån på midten* 
hvarigetioin kroppen iår två fkarpa efter långden 
gående kanter eller egg.

175. Tveeggad, anceps, en livåsfad kropp* 
hvars ftdor iåfom egget på en knif åro fammafi* 
tryckta.

§. 40.

C. Geometvijlie kroppar.
a. med cirkelrunda genomjkdrningar :

176. Klotrund, fftrifn, globofim, fphceri. 
tum, en kropp, hos hvilken alla genomikårningaf 
åro JikAore ciiklar ■— kula [kiot, ffer], glo. 
bus, fphcera.

177. Half ffer ii k, h a 1fklotformig, he- 
tnifpfaricim, ett halfklot eller en kropp, hvars 
bas år en cirkel, de på bafen lodrätt hvilande, ge
nom axeln gående genomikårnings planerna åro lik- 
ilore halfcirklar — halfklot; hemifpheriutn.

178· Eljiptifk, ellipfoides, når långdgetiom- 
Ikårningarne, fom gå genom axeln, gota ellipfer 
(71), tvårgenomikårningarne cirklar.

179. Parobolifk, parabaloides, en i midteri 
på tvåran geoomikurtn eiiiptifk kropp.

iS°· Äggform i g, oviforme, de medlerfta 
långdgenomikårningorne åro åggiike ("72), tvårge- 
nomötårningarre cirklar.

180 a. [Tap pfennig* embolifonne, når
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kroppens tvargenomikårningar åro cirklar och långd- 
gtnomikårningarne mandelförmige].

3 81 · Torn lik [p 5 ro η 1 i k ; hos andra], tur· 
binatum *), en på nndten tfiertvaran genomikuren 
eliiptiik kropp, loni har en cirkelrund bas, och 
halflanfettlik medlerila långdgenomfkårning — 
torn, trochus.

182. Konifk, k åge! for mig, conicum, en 
kropp j hvars tvåigenomikårningar aro cirklar, 
hvaraf den vid bafen ar ftorit, de ofrige uppåt 
fmåningom aftagande ocli fum Hutas i en punkt — 
eller en kropp med ciikelrUndä rvårgenomfkårnin- 
gar och iikbenta trefidiga medlerila iångdgeuom- 
fkårningar— k agio , tonus.

183. S1 Sn d for m ig, fpolformig [tapp· 
1 i k hos några], fußforme, två med grundytan mot 
hvarandra farta lika käglor, eller en kropp med 
cirkelrunda tvårgenomfkåiningar, fom på midren 
åro fioiil och mot begge ändarna fmåningom afta- 
ga — eller en kropp, hvars tvårgenomikårningar 
åro cirklar, de medlerila Iångdgenomikårningar 
Janfettlika {73) — fp o le , fufiis.

184. Trind, teres, en final och något lång 
krepp, med cirkelrunda tvargenomikårningar — 
[halftrind, femiteres, om en fida år plat:].

185. Val Is form i g [c.ylindrilk], Cljlin- 
dricuni, en [iångre] kropp, hvars alla tvargenom- 
ikårnmgar åro likflore cirklar — valls, cylin
drus.

1556. Trillformig, discoidcum, en cylindrilk 
Och tunn (169) kropp — trilla, discus.

*) Har kroppen sitt fäfte i den smal» ändan, torde päron~ 
lik böra bibehållas. Ofr,

)
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§
b. med horniga t v argen ο ηιβ. a r η ingar ‘

187. P r i s m a t i f k, primaticmt, tvargenOm* 
fkårnitigarne åro Jikflore tre- eller ilerfidige figurer* 
hos hvilka några fidor alltid lopa oparallelt ·— pris- 
«1 a, prisma.

j88. Trekantig, trelikfidig, triquetrum, 
en prismatifk kropp, hvars tvSrgenomikärningar årö 
Jikfidige, råtlinige trianglar.

*89. K nifformig, kniflik, cuUriforme, 
cultratum, en prismatifk kropp, hvars tvårgenom- 
fkårnitigar åro trianglar, hos hvilka en iida år gnn- 
ika liten , mon de andra begge långa.

190. Parallelipipedilk, parallelipipedicum* 
då tvårgenomikårningärne åro fyrildige likilore fi
gurer, i hvilka de motflående fldorna lopa parai* 
leit - parallelipiped, parallelipipedutn.

191. Kubiik, cubitum, en parallelipipediflt 
kropp, på hvilketi alla ildor, åfven fluifidan åro 
Jikflore rjvadrater —- k u b, tubus.

19 j. P y ra m i d a 1 i fk, pyramidale, tier tvårge* 
nomikårningarne likna tre- el 1er flsrfidiga figurer* 
basgenotnikårningen år den fiorfta och få mindre 
fmåningom ånda till den i en punkt Hutande fpetfcn — 
pyramid, pyr amis.

193. Viggformig, cunéiforme *), en pyra. 
ftiidaliik kropp, fom Hutas i en linie, i det två 
defs fidor vid fpetien fammanfiota — v i gge , en. 
tiens.

*) Efter Linné heter viggformig en kropp, hvilkens längd, 
genomikäming är ftörre än (Jess tvargeno*iflurning, och sont 
Hedåt småningom aftager. öir.
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193 a. [Ytfôrfedd, y t ig, facietaturti, når 
en kropp har tre och flera ytor, de må lainmau* 
flôta i ett horn eller icke].

194. Tre-, fyr-, t em-, inåugfidig [-y* 
tig], trl-, tetra-, ptnta-, polyëdnm, elter antalet 
af fidoytor, hos piismatiika, paralleiipipediika och 
pyramidaiiika kroppar.

Anm r. Efter Beruh, borde goniodes [gonus'] med fina 
fammaftfåttningar antagas om .kroppar med tre 
och flera i punkter fammanftötande ytor; men 
då Illig. redan i N:o 1^5, begagnat desfa famman- 
fittningar vid blotta ytors beftåmmande. faknas^ett 
konftord i Latin om kroppar för fjelfva hörnen, öfv.

Anm. 2. Ytfôrfedd, ytig fynes hår tjeniigare årt 
fidförfedd, fidig, hälft man redan nyttjar fi·· 
dig. lat er alum, om kroppar, fom hafva tre ellef 
flera fidor {lat er a) utan affeende, att de ej kunna 
fammanluta i punkter, horn. öfv.

195. Egg, actes (ofta vinkel, kant, an- 
gulut), år den materiela vinkeln, fom fidoytorne 
göra med hvarandra och med åndytoiua.

Anm, Efter Link hafva växtOjelkar inga kanter utan 
egg (Gra the ; R.).
196. Två-, tre-, fyr-, nlångkantig [eg

gi g], bi., tri-, quadr-, multangulum [iitietatum], 
efter kanternas antal.

197. Hvaiskantig [ f k a rpe g ga d] , acut- 
âugnlum, en kantig kropp, hvars fidoytor åro ur* 
liåikade, iå att kanterne framikjuta ikarpt.

»98. Trubbkantig, obturangulmi, en kan
tig kropp, hvars fidoytor åro upphöjda och kan
terne litet framfkjutande,

19p. Rundad [Π o], exangulum, rotundatum 
[hebet] , utan kanter — [e^‘er »*är finierna famman- 
flôta i bågar.

5



c<5. [41 — 42].
I anfeende till förhållande till andra kroppar:

199 a. [Jenmhôg, «qui alt um, når de åro 
af lika höjd.

139 b. Oj emu hog, inœquiallum, når de åro 
af olika höjd — Högre, alt iur. Låg re, humiliur

199 c, Jemnfror, likftor, œqttale, når de 
Sro till alla utfiråckningar inbördes like.

199 d. O lik tror, inœquale, når de åro till 
alla utfttåckningar inbördes olikt],

§· 42·

D. Kroppsformer , fom icke förekomma 
i geometrin, utan benämnas efter 

likheten med andra kroppar.

st. SSfom tâta kroppar betraktade :
300. Tåt, folidum, [denfum], med åmne upp. 

fylld, eller få fom en ladan betraktad.
200 a. Ihålig, cavnm, uran åmne inuti.
300 b. Lintsformig, lenticulare, en ned

tryckt cirkelformig öfver och under plattrundt 
upphöjd kropp — en rund kropp med lanfettlika 
medlerfla tvårgenomikårningar.

301. H jertformig, sor dt forme, en kullrig 
kropp, hvars medlerfla långdgeuomikårning år 
hjertlik (t 38! —h jer ta, corculum.

aoa.Njurformig, reniforme, en kullrig kropp, 
hvars medlet ila långdgenomikårning år njurlik (t 37).

203. S y 111 k, fubulatum , en lång, hvals- 
lpetfad kågla med ganika liren grundyta.

304. Borflfonnig [lorflartad, tagel- 
JU], fetaceum, en fin (168)9 lång, nåflan valls- 
fouuig, flyf och fpetfig kropp.
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2oç. Hårformig [hårlik], capil!aret ea 
ginlka fin, lång, oregelmåsfigt böjd kropp.

206. S vårdfor mi g [fvårdlik], enfiformt, 
en fiarkt lammantryckt nållan lanfettlik kropp, fom 
lian tn tjockare bas mot fpetfen blir tunnare och 
ilurar i en ipetfad vinkel.

207. Säbelförmig [fabellik; hos några], 
acinaciforme, en fvårdlik kropp, hvars ena långd* 
kanr år böjd utåt och Ikarp, den andra inåt och 
tiubbig.

2og. H y fve 1 jern-fo rm ig , dolabrforme. 
vid balen trind /184), vid flörre åndan famman- 
tryckt, -åt en ilda ilar kr och ruiult vidgad, famt 
hvafskantig, på den motflåendc raka iidan trubb- 
kantig.

209. Bråddad [br å d d for 1 ed d, kantad], 
Marginatum, kallas en kropp, hvars lidor åtfkiljas 
lâfun en hvafs framflående kant eller fåfom en
val k.

210. Brådd, kant, vå! k, bråm, margo, åro 
benåmningar på de irån den olriga kroppen ikilj- 
aktiga fidorna

211. Medejfålt, medelfkifva, difk, 
difcus>, år den af brådden omgiftia kroppens yta.

212. Bråm, Vaik, mar go incrasfatus, når 
den tydligt åtikilda brädden år af en kullrig upp
höjning.

213. Nedtryckt brådd, margo depresfus, når 
den ligger djupare ån diiken (211).

214. Hvafs brådd, margo acutus, når den' 
bildar eu tunn, ikårande kant.

215. Upphöjd brådd/ margo tiatur, når 
den år riktad uppåt.

316. Tillbakaböjd brådd, margq reßtx·



) 4» (
uf ·), när den 5r vänd uppåt tillbaka mot kroppens öf« 
verfida.

»17. Nedåtböjd, hångandebrådd, margo 
deflexus, når den hånger nedåt lodrätt.

218· Inböjd brådd, margo infexus *), når 
den år vånd nedåt mot underfidan.

319. Utftående brådd, margo patens, pa· 
tulus, når den under en fned vinkel utanföre den 
lodråta riktningen år nedåt böjd (217).

320, Fördubblad brådd, margo dupticatus, 
når en linie eller fåra iltår bråddens öfveifida efter 
längden i två hälfter.

§· 4Î·
b. Råliga kroppar:

221. Ringförmig, annulare, en cirkel
rund, ett tomt rum omgifvande kropp — eller en 
trilla .(186), hvars medelfålt år urfkuret — ring, 
annulus.

222. Hjulfo rmig, rotiforme (ftjernlik, 
ßillatumi hos några forfattarej, en ringförmig 
kropp (221), från hvars inre omkrets några ekrar 
(radii) gå till medelpunkten, der de förena fig

hjul, rota.
223. Kroafortnig, coron forme, en ring, fom 

på öfra fid«.n upphöjer iig i fpeifiga eller trubbiga 
uddar — krona, torona.

224. Brickformig, pateljiforme, en trilla 
(i86), med en kant (2 to) — bricka, patella.

225. Rörforinig [pip 1 i k], tubulofunt, en 
ihålig valls 118Ç) — rör, pip, tukus.

226. Skålfo rmig, acetabuliformt, en rund

*) Se N 01< noder N.o 44.
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®ch tunnare, på den enaiidan platt urhålkad och pl 
den andra plattkullrig kropp — fkål, acetabulum.

327. Utfida, parier externm, exterior, den 
yttre kullriga fîdan på en hålig kropp.

228. In fid a, parier internm , interior, den 
inre urkålkade fidan på en hålig kropp.

229. Mynning, orifichm, urhålkningens opp· 
na ända hos en hålig kropp.

330. Botten, grund, fundur, den igen
flutna, mynningen motftående andan af en urhålkad 
kropp.

23 t. Svalg, öppning, faux, iniidans (228), · 
rymd mellan mynningen och botten.

232. Svalgbräm, limbus, den mynningen 
omgifvande delen af en kropp — [brämförfedd, 
limbatmi],

233. Lapp, 1 ip, labium, begge hålfterne af 
ett i två delar delt fvalgbråm (232).

234. Bägarformig, [fingerborfor- 
ni ' F]’ fcyphiforme, ett vid ändan med en klotaf- 
ikårning tillilutet vidare och kortare rör ^225) — 
bägare, fingerbor, fcyphns.

235 Klocklik, campanulatum, en bågarfor- 
mig mot den öppna ändan något fammandragen, 
och vid biämet åter vidgad hålig kropp — 
klocka, campanula.

236. Urnformig, urceolaüm, en äggformig 
i 18o) eller elliptifk (178) nära mynningen hop
dragen (277) hålig kropp — urna, urceolur. *

237. Spetsglasformig, eyathiforme, en 
omvänd hålig kägla — fpetsgla*, cyathur.

238· T rattfor mig, injundibiliforme. en 
omvånd hålig kägla, foni i den fpetfiga ändan el-
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1er grunden, fortfåttes i ett ror (235) — tratt, 
infundibulum.

239. S k ,Ί,η kf.T t f o rm i g, hijpocraterfnrm% ett 
ror, fom vid mynningen ar utflagit i ett bredt, 
platt, cirkelrund t bräm.

240. Hjul lik, rot atum, ett ikånkfatformigt 
men ganfka kort ror,

241. Ilå t for mig, cymbiform, en äggrund eller 
oval, ofvnnpå platt urhåikad, under upphöjd och 
uied en på den upphöjda ildan långsefter i midten 
framlöpande ribba (335) utmärkt kropp.

242. Hv alilik, forme atum, en ofvanpå hög- 
rundt-kullrig, under båglikturhålkad kropp — 
b val f, fornix, är den inre båglika urhålkningen 
af en fåaan kropp.

§· 44·

c. Den haliga kropp ent urhalkning, hetlighet 
[cavitas] år:

343. Ôppen, aperta, når den öppnar fig på 
cn del af kroppen.

243a. [Uppfylld, repleta, när en hålig kropp 
fy lies af en annan.

344. Ti 11 fl ut en, claufa, når den intet år 
öppen eller defs mynning af andra delar år till- 
tåckt.

244 a. [Ogenomtränglig, impmetrabilis, 
når håiigheten år med en oafbruten vägg tillfluten.

244 b. Iletåckt, tebia. når basdelen îr ia fkiljd 
från fpetsdelen att man kan flå den tillbaka.

344 c. tKri ng 1 k ti re n, cireumfcisfa, når 
basdclen år fa fkiljd ifrån fpetsdelen att man kan 
helt ech hållet taga bort den]·
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245- Vid, rymlig, ampla, nar tvårgenom- 
fkårningarne åro betydlige mot Iångden.

245 a. Trång [liten], angußa [invia], når 
en [öppnings] tvårgenomikåtning år ganfka liten 
mot Iångden [af håligheten].

246. Öppenftående, patula, patens, når 
mynningen år ia ilor i omkrets, fom fjelfva he
ligheten.

347. Gapande, hians, når håligheten mot 
mynningen vidgar fig och denne har den ftörfla 
genomikårning.

248. Genomgående, oa f bruten, pervia, 
tontinua, når den går genom hela kroppen från 
ena Sudan , till den andra, utan att vara afhruten 
genom tvårvåggar.

349. A i b r u t e n, intercepta, interrupta, när 
den genom tvårvåggar och andra hinder år afdelt.

250. Genom klaffar afhruten, v alv at a, 
når mellanvåggarne, fom afbryta håligheten. åro 
rörlige. [Efter Beruh, heter det là, oui kroppens fidor 
delas från fpetfen till bafen].

251. Cellulös [pipig], eellulofa, når tvår- 
och långdvåggar afdela håligheten i celluler,«/- 
lulœ.

251 a. [Pelarf orfedd, tolumnata> når en 
kropp löper från bafen till fpetfen genom hålig
heten].

352. Små rum mig, loeulata, når håligheten 
år efter Iångden delt i kamrar.

253, Litet rum [fmårum, fack], locula- 
tntntnm, år en fådan hålighetens långdafdelning.

354. Långdvågg, disfapimentum, fkilje* 
våggarne, fom dela håligheten i fmårum (2 5 3)·

255. Tillflutna fmårum, loculamenta claufat
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når långdvåggnrne nå fiån infidan (228) rill axeln 
och der förena fig med hvarandra.

256. Haliflutna fm årum, loculamtnta 
fetniclaufa, når långdvåggarne ej aå fiån injidan 
ända ull axeln.

257. Central fmår um, loculamenta centra· 
lia , når långdvåggarne gå utur axeln och icke nå 
till kroppens milda.

2J8. Artikulerad, articulata, år håligheten, 
når den Jångsefter genom mellanväggar år delad i 
fårlkildta fmårum.

«59. T v S i v 5 g g [mtllangirdt ] , fœpimentum, 
diaphragma, år mailanvåggen hos en artikulerad 
(258.) hålighet, fotn icke, fafum långdvåggen går 
långsefter man på tvåran.

260. Kammare, fceptum, år en fådan hålig- 
hetens afdelning, uppkommen genom tvårvåggar

j C85 90 “ [kam rad, fœptatun;].
261. Hel tvårvågg, fœpimentum totale, fom 

med defs hela omfång år fållad vid infidan.
262. Halfverad r v å r v 5 g g, fœpimentum, 

dimidiatum, fotn blott upptager en hSlfr af infi- 
dans omkrets och afdelar blott halfva håligheten 
— [Iialfkamrad, femifcrptatum].

263. Central tvårvågg, fcepimentum ten» 
} traie, fotn år fållad omkring axeln , men når ej

infidan.
264. Sido-tvårvågg, fæpimenfum parietale, 

fom med omkretfen år lållad vid infidan, men når 
icke axeln.

265. Två-, tre-, tnångkamrad, ii-, tri-t 
multifaptatum, efter kamrarnas (260) antaJ.

266. Två·, tre-, mångrummig, bi-, tri-, 
miltiloculare, efter fmårummens anta),
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S· 45*

E. Sidoytosnas lutning mot hvarandra:
267. Affmalnad, hopträngd, interna- 

tum, hos flere Naturbeflcrifvare, attennatum, extenu· 
atum [forte hoc melius], når fidoytorna mot fpet- 
fen nårina fig hvarandra.

268. Likftor [jemftor], cequatc, når fidor
na fian ena åndan till den andra åga lika afflånd 
från hvarandra.

2 fig. Tilltjocknad, huv as fatum, når fi'do* 
ytorna mot fpttfen aflågsna fig från hvarandra.

a6g a. [Hu k ig, ventricafum, når en kropp 
på midten år tjockare och aftager mer och mer åt 
åndarn. ]

270. Klubblik, clavatum, når fidorna ifrån 
en fmalare bas hos en kropp finåningom från hvar- 
andra aflågsna fig och vid lqetfert åter fammantråf- 
fa klubba, elava.

371. Tvåkiubbig, bielavatunty når vid 
Ipetfen af den ena klubban fitter ånnu en annan.

273. På ronfor mig, pyriforme, en kropp, 
fom år litet långre ,ån bred med cirkelrunda tvär* 
geuomlkårningar; fidorna aflågsna fig redan från 
bafen ifrån hvarandra ända till ipetfen, hvarefl de 
på en gång åter famnunflota — eller ert kropp, 
hvars tvårgenomikårningar åro cirklar, de medlerfla 
långdgenoinikårningarne af en kort, omvånd, vid 
den tjockare åndan intryckt åggform.

272 a· [011 on form i g, glandiforme, når 
/ kroppen mot bafen tilltjocknar ]

273· ^lafkfo r m i g, lagenceformt, en klubb· 
lik Krop][>, men fom vid en^ åndan nåflan till
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haften fÔrblifver tand (184) och fedan vidgar fig 
till kiubbform.

274. Knutig [knöl ig], nodofum, når en 
liier längre kropp flera ganger i affattier tilltjock- 
nar — knut, nodm.

Anm. Hos Bernh. år nnd(fum en kropp, fom p5 mid-
ten tilitjor.knsr plötsligt pS alla fidor, öfv.
275. Knölfri, enode, det förras motfatts.
276. Knåförfedd, geniculatum, nar desfa 

knöliga tillrjockningar blott finnas å ena lidan, men 
på den motfatta en hoprrångoing, att fåledes pa 
förra fidan år en fidoupphöjuing, på den fednare 
en iidofördjupning — knä, geniculum.

277. Tillhopadragen [hopdragen], ro- 
arflatum, når iidoytorna nårma iig hvarandra och 
åter aflågsnas.

278. Sammanfnörpt, conßriffum, når en 
tjockare kropp vid andra åndan oproportionerligt 
och plötsligt Lmmandrager fig.

279. Rullformig, trothkare, når begge 
andarna af en tillhopadragen kropp åro klotformigt 
kullriga.

2ßo. Afbruten, interruptum, når en något 
lång kropp på ilera Aållen år hopdragen — eller 
når iidorna dera refor afvika inåt från deras rikt
ning, och draxt återtaga den.

281. Afknuten, intereeptum, når desfe af- 
brytningar åro djupa och fmala, ia att de fynas 
vara djupa tvårinfkarningar af cn omkring kroppen 
ftarkt tilibuaden Und,
I ΐϊ . · ·“’ ’ ·■- ■ Λ

λ _
§· 45·

F. 1 anfeende till fpctfen:
282. Klub big, klubblik, capitafuhi, capita.

/
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latum, n3r en finare och längre kropp har en fiark 
och något rund tiiltjoçknad fpets — den till tjock
nade fpetfen heter om den år flirre: hufvud, 
caput; mindre: knapp, fmåhufvud, capituhm.

283. Kil formi g [yxlik], fccurifortite, når 
ändan af en iångre och finare kropp år vidgad åt 
en fida till en tre- eller fyrhornig [winklig], i 
hrådden (karp fortfåttning,

384. Två-, tre-, mångfpetlad [-uddig], 
bi·, tri-, multicuspi datum, når ktoppen flutar fig i 
två-, tre-, mång-fpetfade, rika utfkotr.

285. Krönt, coronatum, når åndan af en 
kropp år omgifven med en krona [223).

386· Hakig, klolik, nncinatum, når den 
hvasia fpetfen af en med hakar förfedd (ji) kropp, 
år bojd tillbaka — hake, uncus,

287· Två-, tre-, fyr-, månghakig, bi-, 
tri·, quadr·, niultungvicubtum [bi· etc. nncinatum], 
efter ha kar nes antal vid fpetfen.

288· Vapenlos, mutieum, intrmt, utan ha
kar, kronor och uddar.

289. Afruudad, roiundatum, flutar fig med 
en afikårniug af en kula.

290. Trubbad, obtufum, med en ganfka 
platt eller rilltryckt afrundning.

291. Intryckt, rttufum, med en platt ur- 
halkning för åndan.

292. Afik uren, recifum (afftympad, trim· 
catum-y hos flera), hvars ånda år en rak yta.

293· Afhuggen, detruncatum, når axeln 
fiår lodrått på afikårningsytan (293).

294. Skärpt, concifum, exacuatum, når fpet
fen genom två i en fpeifad vinkel fammanftötand^ 
raka ytor får cn fixlik kant.
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§· 47*

G. Öfverbryn [år i anfeende till]
a· öfverbrijnens fördjupningar:

395 Underminerad, c uni cul ai um, med en 
eller flera raka djupt urhåikade långdfördjupningar, 
lmlkas öfveibråddar närma fig hvarandra, la att 
tvåigenomikårningarne af håiiglieren äro nåflan full
komlige cirklar — mina, tuniculus.

2 g6. Rånnlad, cana.iculatum, med en eller 
flera långdfördjupningar, hvilkas tvårgenomfkårnin- 
gar äro halfcirklar — räffla, ränna, canalis.

2y7. Fårad, fulcatum, raka längdfördjup
ningar, hvilkas tvårgenomlkårningar åro med fpet- 
fen neråt vånda trianglar — fåra, fulcus.

Anm. Efter Bernh. år fulcatum en kropp med krok-
linige tvårgenotnikärningar taf inåt vånda bågar),
fom famin*nil<Va i vinklar, ofv.
297 a. [Solfvig liciatmn, kroklinige tvär- 

genomfkärningar (af inåt vånda bågar), fom farn- 
manflöta i bågar — Trefolfvig, trilix, m. m ].

29B· Ur grundad, ex ar at um, raka längd- 
fördjupningar med branta fidor och platt botten, 
lå att hålighetens tvårgenomikårningar åro fyr- 
hörnige,

299. R åf f 1 a d, fulnanalicnlatum, fubfulcatnm, 
fubaratum, når rännorna, fårarne eller urgrundnin- 
game åro ganika platta.

300. Strimig, firialum [melius lineatum; 
Afz], raka lineariika, la fom med en fpets gjorda 
långdlördjupningar — ftri m a, fria.

301. Nålriftad, aciculatum, öfverd ragen 
med fina och orediga, fafom med en nålsudd in- 
grafna flrimor.
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302. Vå g ft r i m i g, mdato ftriatum, når firi- 
morna löpa litet hit och dit böjda.

- 303. Punkterad, punffatum, med kiing* 
ilrödda punktlika fördjupningar — pun kr, pundtum, 

3°4· Punktftrimi g, punBato /Iriatum, når 
en flrima (300.) ar långseftcr med punkter (303) 
uttnårkt.

305. Strimpunkterad, ftriato-puuBatum, 
når punkterne åro långsefter ilållde i enkla rader.

306. Inborrad [genomftucken], ptrtufum , 
når ftörre punkter åro iafom med ett ilil t i å 
djupt ingrafne, att man icke blir varfe deras 
botten,

307. Genomborrad, perforatum, når krop
pen år förfedd med veikliga hål — hål, foramen,

Anm. Ogen om bo rr ad, tmptrforatum, brukas fåfom 
motfatts, når två kroppar ikola åtlki jas, af hvilka 
den ene har bål och den andra icke.' ôfv.
30g. Porös, porofum, full med ganfica fina, 

for blotta ögat omårkliga fmåhål —· por, porus.
309. Stek t lik, cribrofum, med tått vid livar- 

andra befintliga fynbara fmåhål.
310. Koppårrig, variolofum, med kringipridJa, 

oregelbundna, ganflea platta fördjupningar — kopp
år r, varioltif.

311. Månggropig, fcrobiculatum, med fmår* 
hopträngda, djupa urgtöpmngar —fmågrop,

ftrobiculur.
3* a. Gropig [låg ro pip], foveolatum, på 

ofverbrynen en eller några iå bredare urgröpningar 
·—■ SroP? fov tola.

313· f^jupgropig, latunofutn, med breda, 
djupa oregelbundet kiijgfptidda fördjupningar — 
djupgrop, lacuna.

t '



314· C e H u i f 0 r m i g , v a χ k a k 1 i k , fa vo- 
fum, med regelbundet bildade, djupa, blott gerioni 
tunna mellanväggar årikilda u<håikningar.

Anm k fr er liernh,, når flera ytor genom (kära hvar» 
andra i flera diametrar. Ofv.

31 y. Utfrucken, exfcu'ptnm, betåckt med 
allehanda regelbundna ganfka djupa ilorre drag, ia- 
foin med bildhuggare aibete.

316. Slingrad, gyrofnm, med parallela, nå
got långa fördjupningar, ibm gå vridne.

317. Räckrån lad, rivofum , rivulofum med 
något långa fördjupningar, fom åro hit och dit- 
bojde , men icke parallele.

318. Mafkftungen, cariofum, exefiim, med 
oregelbundna tätt och i alla riktningar flingraude 
något JInga och djupa urhålkningar, iåfom fpår tf- 
ter mafltßmg.

319. Sprick ig, rimofum, med fmala, djupa 
och raka, men i åtfkilliga riktningar gående remoor.

330. Årrig, cicatricofum, ined korta ocli fö
ga djupa inikårningar, fom jemte fig på hvar fida 
hafva en rundaktig upphöjning.

331. Gallerföriedd [fkranklik], tancel. 
latum, raka, urhilkade långdfördjupningar, öfver- 
korsfade af dylika på tvåran under råta vinklar.

332. Regal irad, clathratum, (kranklik (321) 
blott de begge hvarandra öfverkorfande lmala för
djupningar löpa fkeft.

323. Affkiftad, areatum, genom råta flri- 
mor, råfflor m. m. regelbundat afdelt — Aflkif- 
te, arta.

§· 48·
b. ufvtrbrynens Upphöjningar :
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fina, naflan blott genom känslan märkbara upphöj
ningar — [o j e m n h e t, fcabftties].

325. Skarp, ftråf, aipertm, befatt med 
rätt finå likvål for ögat fom for känslan märkbara 
upphöjningar.

Anm. Desfa begrepp förekomma hos en del .^nkt. för
enta, hos andra annorlunda beftämda Sn här. Ô V.

326. Chagrinerai), alutaceum (fcabrum, hos 
dera författare), tätt befatt med rundaktiga ganfka 
finå upphöjningar på ytan.

327. Knot trig, knutig, nodulofum, befatt 
med fmå [?] något rundaktiga upphöjningar — 
k notter, noduli.

328· Vårtig, verrv.cofum, befatt ined rund- 
»ktiga ofvanpå platta upphöjningar — vårta, 
verruca.

329. Blemmig, papulofum, befatt med ihåliga 
faftfulla vårtor eller finåbulor —blernma, papula.

330. Biåfig, veßculofum, befatt ined ihåliga 
tunna ofvanpå kullriga vårtor eller lmåbulor — 
blå fa, veßcula.

331. Taggig [mjuktaggig], muricattmt 
befatt med höga ipetlade upphöjningar — [mjuk- 
taggig hos andra: med korta och veka taggar].

33a. Långtaggig, echinatum, befatt med 
långa, fpetfade, ilyfva och rata upphöjningar.

333. Små k orn ig [gry nig], grannlatum, 
med flera på öfverbrynen liggande, Sggiika upp
höjningar — fm åk orn, gryn, granulum.

334· Linierad, lineatum (juehuc ßriatum; 
Afz.), med rata, parallela lincaritka upphöjningar 
långsefter — 1 i n i e , Hnea.

335. Ribbad, coftatum, linierad (334) nie<3 
tnera upphöjda ©ch tjockare linier —* ribba, cofla,
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Anm. Efter Bernhar di böra hår både urikårningartie 

och upphôjningarne bilda vinklar. Öfv.

335 a· drib b ad, coccatum Bernh,, når
öfverbrynen bildar vinkellika urplöjningar och af- 
rundade ribbor].

335 b. [Liftad, arjerculatum, når upphöja 
ningens grundyra år lång],

Anm. Håraf gifvas tre flag; Ryggi g, dor fatum med 
runda liftor. Bevingad, o Ut um, med jemtjocka 
liftor. Rekranfad, b alte at um med utåt tjockare 
liftor. Öfv.
336. Köiför fe dd, kolad, carinatum, når 

ofverbrynen höjer fig i två ytor, foin långsefter 
bilda en fpetfad kant med hvarandra — kol, 
carina.

337· R-y?gat^ dorfattm, når kolen (336) år 
bred och afrundad — [ryggig då Here fådane åro 
till hands].

338· Högkullrig [puckelryggig], gib- 
bum. når ofverbrynen år lå Harkt kulliig, att de 
på den jemna plan af omkretfen lodrätt flående 
medlerffa genomikårningar åro Hot re ån halfcirkeln*

339. Pucklig, gibbofum, med flera hög kull* 
riga upphöjningar — puckel, gibber.

Anm. Efter Bernh. kallas en kropp gibbofum, nit 
han på midcen plötsligt tillfjocknar åt en fida. öfv.

340. Småbulig [knöiig], tubertulatiM, 
med afrundade tåta plattkulltiga och Hörre upp
höjningar— knöl, tubertulum.

341. Skrynklig, rugofum, betåckt med nå
got långa, fmala, oregelbundet trubbiga upphöj
ningar, fom ligga oredigt — fkrynka, ruga.

342. In i a gg d, vermiculattim, belaggd med 
något långa, rundaktiga, jemtjocka, hit och dit 
vridna, oiikflora oeh kringflrödda upphöjningar,
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34 3. K ro kl in ie’ra d, gyratum, med i krok 11« 
pandt·, paraliela, upphöjda linier.

344· Up.phôjdt-arbetad, annglyptiium, 
belaggd med regelbundet bildade ôFvcr ytaft Aigan- 
de upphöjningar, fålom ined bildhuggare arbete.

345· Våfd, texatum, nar upphöjda långsfi- 
tiier ofverkorfas af andra på tvåran under råta 
vinklar.

346. Nätlik, rsticnldikm> nar upphöjda 
fnenlinier af andra dylika genomkorfas — nät, 
reticulum.

347. Ad rad, v malum, med åderlika i hvar» 
andra inllatade, upphöjda krokiinier — åder, vena,

5- 4P·
c. Upphöjningar oeh iufankningnr :

348. K ed j el i k [k ed jet ee k n a d], catenuia-
upphöjda linier åro på lika afllånd, i artiklar

ahlelta af intryck fåfom en kedja.
349. Sv in ryggi g, p or cat um, ftarkt upp

böjda, Ikarpkantiga linier åro genom fårar eller an
dra Aörrc infånkningar fkiljda ifrån hvarandra ·— 
fv i n r y g g , por ca.

350. Facettera d, lacunatum [ facietatum, Beruh. 
*93 a.j, når ihiften på en atikiftad öfverbryn 
Ca95) åro upphöjda till planer, fotn med hvaran» 
dra göra kanter.

S· S0,
351' Rådig, feriatum, kallar nian Öfverhry» 

tien, når tmä upphöjningar eller infånkningar åro 
ilållda i radtrj fgfotn kornradig* grartulaio-ft- 
fia tum j nar kernen (333h koppårt-radig, varia*

6
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loßo-Jeriaium, når koppärren åro flâllda i rader på 
längden.

352. StråWg^, radiation, når insånkta eller 
upphöjda linier utbreda fig trän en medelpunkt åt 
alla fidor — ftråle, radius.

353. Krokfirålig, ßexitoßr-adialum, når 
firålarne (352,) åro böjde hit och dit.

354. Högftrålig, elevatoradiatum, når fitå- 
larfte åro upphöjde.

355. Djupftrålig, excavato-radiatum, når firå
larne åro urhåikade.

356. Omgjordad, cingulatum, heter en rund 
kropp, iom år af en fåra eller ar.nan djup ur- 
hålkning på t våran rundt omgifven — gördel, 
cingulum.

357. Ringlad, cmnulatum [gyration, Willd.], 
når en rund kropp år rundtomkring omgifven af en 
upphöjning — ring, annellus, annulus,

358. Skenlem mad, fken-artikulerad, 
fubartieulatum (artikulerad, articulation ; hos nå
gra), fåges en kropp vara, fom i vislä affatifer vi
lar upphöjda ringar (257) och firax bredvid en 
infånkt gördel (355),' få att affatiferne tyckas 
vara fatte på hvarandra.

359. SI åt ad, leeyigatim, en öfverbryn utan 
iufånkningar.

360. Si åt, leevjy en öfverbryn utan upphöj
ningar.

36t. Glan fände [glatt], nit ms, nitidum, 
nitidisßmnm, polerad, politum, når öfverbrynen 
och åfven upphöjningarne och infårikningarne åro 
ganlka fafie [tå t] lätnt utan fina upphöjningar och 
inlånkningar.

362, Lyfande, lucidum, når öfverbrynen år
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få fullkomligt fail [tSr] och urart fina upphfijningaf 
och infånkningar, atr den återkallar Jjuiet.

363. Matt, langvidum, med yttet il fina in
fånkningar och upphöjningar > att icke Jjusftrålarne 
återkallas,

363 a. Mellanrum, interflitta, öfverbry·* 
rtens delar mellan insånkningnrna, punkter, firimor 
O. f. v. och emellan upphöjningarna, linier o, f. v*

t i I · · é · · *

363 b. [Vagi g, viarium, når tvårgehOmikår* 
rtingslinierna åro raka och fammanftöta i vinklar — 
Trevågig, trivktm etc.

3 ό 3 c. Stigig, na c r him, når tvårgenoiii- 
lKårningslinierna åro raka och famman/lota i bågar,

363 d Rem ml i k, loratnutt når tvårgenom** 
lkårningsiinierna åro krökta (med fina bågar urår) och 
lainmanllota i vinklar -—T refnårtjg, trilore etC,

363 e, Bro ft i g, pefåorofum, når tvåi genom·* 
fkårningsiinietna åro krokiga (med fina bågar utåt) 
och iammanftôrà i bågar],

V. Afdelnirigen,

Fördelning och Förgrening.
364. Gren ig, ramofum, år en kropp, forti 

Vid åndan eller på fidorna, år föifedd med ilera de
bar, eller på hvilken Here delar utvecklas.

36$. Stam, bål, truncut, kroppert i af· 
feende på de ur hoaoni framfltjutande delarna *).

*) Jag kar sa mycket säkrare nyttja begreppet stam, truncuii
i en s-å inskränkt mening, som jag finner Jet redan iara «I
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366. Gren, raum, år den ur /lammen(365) 
Uffltjufande delen med affeende p| flammen. Den 
kan åter fjeJf vara flam i afieende på fin förgre
ning.

367. Ganfka grenig, månggrenig, tnin
cur ramoßsßmus, år ett i allmänhet icke beflåmbart 
begrepp om förhållande.

367 a. Enkel ftam, truncusßmplex, ett det 
föregående motfatt begrepp om förhållande.

368. Odelt gren, ramus integer, en lådan 
fom icke har vidare qvirtar — [q v is t, ramuluf).

369. En fig förlorande Itara, truncus dp· 
liquescent, fom delar fig i grenar och år då icke 
vidare fynbar fom flarn.

370. Smårtåd i g, fibrofus, når flammen ånda 
från roten förlorar fig (369) i många fina grenar.

370 a. [Tjugig, Utnmienus, jemnåndad, blott 
ß att ipetfen år d<;lad i flera lika grenar],

370b. [Strål ig, radiatus, jemnåndad, blott få 
att fpetfen år delad i flera olika grenar].

371. T vå-, tre-, m an g k ly k ig, bi , tri-i 
multifurcatus, i fjelfva fpetfen delt i två, tre, många 
likftora delar — [gaffel, k 1 y k a, furca].
ΐ fjfa. Två-, tre-, mångdelt, [ Ii lynne-

användt af Prof Link. TVtan bör föreställa sig under or. 
det stam i allmänhet hvarj·· del, pä hviiken andra äro fa
stade. h vilka i afseeude pä lionom kallas grenar. Sä är 
skalvingen hos en koleoptér stam i afseende pä de sned
ställda (48g). derpå stäende tornar, som åter betraktas som 
grenar. Man föreställe sig blott ett stycke affkuret af en 
Yerklig d. ä. i inskränktare mening sä kallad stam, dä skall man. 
finna denna b nämning mindre slötande. än den i första ö- 
gonb icket torde synas. Ja, stundom är stammen eller in. 
fogningsytan alldeles icke tillfinnaades, utan mäsLe dä af in- 
hillningen föreställas.
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de! t, tu del t, Lilj.], di-, tri-, polyehotomus, delt 
i två, tre, många grenar, och desfe åter på famma 
fått fördelte.

373· Vippforfedd, paniculatus, en mot 
fpetfen affmalnad ftam, fom förlorar fig (369) ige
nom olika fördelningar eller i knippvis fratnikju- 
tande grenar -— vippa, panieula.

374. Solfkårmiik, umbellatus, når en fig 
förlorande ilam (369) ur en punkt vid åndan 
framdrifver tre och flera grenar, fom anfingen 
förblifva odelte (368) eller förgrena ilg åter fpl- 
flrårmlikt.

375. Solikårm, blomflock, umbella, 5r 
denna flags förgrening (374). Når den åter fol- 
fkåcmlikt förgrenar fig, ß kallas det hela, den ge
men fa mm a blomflocken, umbella, univerfalis, 
umbella, de fmårre blomflockarne, defs grenar, 
fmàfk'S rmar, umbella partiales, imbellultf.

376. Blomknippig, eymofus, når blom
flockens (375) grenar ieke vidare åro fördelte i 
fmårre ikårmar, utan på annat fått — blomknip· 
p a , tyma.

sinm. Skulle debta konftord förekomma utom Botan. 
kan man ntelirana förfta Itafvelfen i det Sveofka 
ordet. Öfv.

377. Penfe 1 lformig , penicillif ormis, den 
enkla flammen år vid fpetlen deTt i många fina 
tämligen lika, tått flående grenar.

378· Fjådrig, pluniofus, en fin flarn har på 
fidorna öfvermåttan fina grenar.

378 a· Kamlik, pectinatus, en fin flam bar 
på cn fida tåtiflående iiågoriunda liklånga, fina 
grenar.
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§· S2·
A. Grenar, Rami, åro

a, J anfeende till deras infogning, j havfigt
tili ßatnmr.ns hojd ( afjîândet ft an roten):

379., Strödde, fparß, foin fitta på en flam 
[oordentligt, utan ordning] icke i rader, icke mot 
hvarandra, icke på ett regelbundet afrnått afflånd, 
utan oregelbundet fållade.

380 S k i f te v i s - il t f an de [vexel vife W;t>], 
atlemi, fom på fimnna fiam alltid iakttaga lkiijok- 
tig hoj 1 för infogningen.

3 s . O m vex lande, alternantes, fom flå 4 
fkÜjaktig höjd, men alltid på motfarra fidor.

3gj. Intillfatte, appoßti. fom uppkomma 
på (hunnen vid famna höjd, men icke alltid på 
lljOtfatta fidor.

383· Motfatte, oppoßti, fom uppkomma på 
flammen vid fiinma hojd och på motfatta fidor.

38}· K ra n* 1 ik e, vertieillati, når flere gre
nar [qvilt.i] vidfmma höjd utgå ur (lammen och 
kretsformigt omgifva den —- krans, vertieilfaf

3X5. Korsvis-fållade, decusfati [koisgret 
nige, brachiati], når fyra grenar uppkomma [an
tingen alla eller två och två] vid famma hojd och 
ju två och två åro hvarandra motfatte (383).

386. En-, två., tre-, mångradige, mo
no- , di-, tri-, polyßichi, når grenarne åro i flam
men fa infogade, att de, fedde uppifrån, bilda 
långdrader, i hvilka de nårmafl ofvanfåre med fi
na nårmafl undre fia i famma rad. Raderng 
råknas.
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387· Utan rader, (iftichi, det förras mot-
fatts.

388. Två·, tre-, mångftallde, ti-, tri-, 
tnultifarii, når grenarne på flammen ia utbryta, att 
de ofvanifrån fedde, bilda långdrader, i hvilka de 
nårmafl undre icke ligga med de nårmafl öfre i 
famine långdrad, utan fnedt utåt ifrån denfamma 
fatta. Efter radernas [fattningens] antal får flam
men iitt namn.

389. Sned ft à lid, in quincunce poßti, når 
på fådana fattningar (388) alltid den i anfeende 
till höjden for det tredje flående grenen gör med 
den förila famma fåttning.

§· 53·
b. I anfeende till derat infogningfpunkt ert 

af ft and frän hvar andra:

390. G le fe , rari.
391. Frånfkiljde, remoti.
392. Kringftrödde, disftti.
393. Nårbelågnc, vicini.
394. NårAående, propinqui [appropinquati]. 
39j. Nårmade, qpproximati.
396. Hop fa m 1 a de, aggregati.
397. Sam m antrångde [r åttfi 11 and e], 

conferti,
398. Hopförde, congeßi.

Anm. Desfa genom deras benämning tydliga begrepp 
omfnrliSIlande tilläta intet allmänt beftämmande. IHig. 
Likväl kan efter IJ. anmärkas vid 391, att de fränöä 
bôgft en fot; 394 hdgft en tum; 395 hôgft en li
fts» och vid 398 Ikola tvä kroppar eller kroppsde
lar ligga tätt jntill hvarandra, öfv.
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399· Knippllke, tofslike, fafciculati, når 
flerp grynar uppKOmma ur ett ftålle,

399 a. [Eniarat-fi ttan d e, folitarii\ tvåta- 
lige, binati; tre. al i ge, temaii j o. 1. v. efter an
talet af grenar, fom framkomma ur en punkt].

400. Afbrutet fi t ta 11 de, inferruptim poßti 
(interrupt!, hos några), omvexlande, fiånikiijde och 
äter till h varandra nåt made.

§■ C53-54]·

1 anfeende 01 demi hela titfeende :■

400 a. [Likformige, conformes., når dç haf- 
va enahanda nöjning ocit fotdelning.

400 b. O likformige, difformes, når de haf- 
ye ikiljaktig böjning och fördelning].

§.

e. I anfeende till förliallavdet af deras längd;

401. Liki ån ge, cequales [œqvilong'f af lika 
längd.

402. 01 i k 11 n ge, marquâtes [in/rqvikmgi], af 
olika längd.

403. ' Jemnhoge [i emn ån dad c], fafigiati, 
når de lågte ner på flammen flående gictiar nå 
famma höjd, foip de öfre,

403 a. [Aftagande, decrefce.ntes , når de 1 
en yifs riktning (från rotçn mot fpetfen) betrakta
de, beftjndigt blifva kortare, Tilltagande, te
er ef t entes, år motfattfen. Af- och tilltagande, 
intererefeenies, når de ån aftaga , ån tilltag?].

404. Pyramidalifke, pyramidales, hår d,e 
andre eller yttre greuarae uppåt gradvis få aftaga, 
att de bilda eo pyramidaliik fkapnad.
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t 4°ΐ· Rislike, virgati, når qviftarne [arc 
fpade ochj halva ikiljaktig långd och riktning,

S· 3?·

d. I anfeende till riktningen :

4°δ. Öfverliggande, incumbent es, platte 
grenar, foi» nådan fullkomligt tåcka hvarandra,

407. Spån liggan de, imbrienti, platte till en 
del hvarandra berfickande grenar.

4oÿ. Sammanrullade, hoprullade, con· 
polutciti, når den ene år rullad oiver den andra (65).

409. Ridande, equitantes, nar en faniman» 
laggd oniflurer en annan fatmnanlaggd (67).

410. Ô1 ver fal fa de, obvohiti, når två fam- 
manlaggde ^671 platte grenar åro få vånda emot 
hvarandra, att den enas brådd omgifver den andras 
och få tvårtom.

41t. Från h varan-lgtande [utfpärran· 
dt], divergentes, fom i/lågsna (Ig < fned riktning 
vån hyarandra, ia 8tt de* om inan utdrager dém, 
vid deras b.s, (kola fkåra hvarandra i en punkt.

412, In: i 11 h varan- la gg de , applicati,
under g.<nll<a fpetfiga vinklar luta ifrån hvar-

i'Hcjr«* (4U)
413. Ut fp år ra de, fquarrofi, fom under 
fpetfiga vipklar luta ifrån livaran^ra (411).

■”Mw· S3 kallas grenarne dä de ej ligga i nSgra ge- 
U'enfamma planer, öfv.
4M· öppen ltåen de, pnhtli, fot» under nå- 

flan råta vinklar luta ifrån hvarandra.
4Γ5· Hit eeh dit fk in grade [utbredde], 

diffnß, fot» under åtlkiiliga vinklar lpta iftån Jivar, 
indra (44)*
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416 Sammanlutande, connivcntes, hvilkas 
fpetfar röra hvarandra.

471. Μ o th v a ra η-1 u t ande, convergente!, ; 
de fammanftå närmare vid fpetfen ån på de öfriga 
delarna.

418. Ti 11 ho p adragne, coarctati, de åro i 
en parallel båge lutande mot hvarandra.

418 a [Koncentrifke, concentrici, når flere 
grenar fammaulöpa från alla iidor till en punkt, 
eller tillräckligt iörlångde åtminflone ikulle göra det].

418 b. [Hvirflade, vorticati, når koncentrifke 
grenar åro krökte och krökningarne inbördes åro like 
i ftn böjning]. *

419. Hit och dit vån de, vagi, de åro rik· 
tade mot fårikildra våderflrek.

430. Sidvånde, en f i d i gt-r ik t a d e, ft· 
lundi, når alla vetta åt en led.

431. T våfid igt-rik tade, homomplti, når 
de åro riktade i två motfatta våderflrek.

Anm. Hos andra likriktade, homo malli, när flere 
grenar taga en och famma riktning. Olikriktade, 
heteramalli, nir flere grenar taga fårlkilda riktnin
gar. Öfv.
433. Inflåtade, inplexi, når de i fpetfiga 

vinklar genomkorsla och vidröra hvarandra.
Anm, Efter Bernh., när tvä eller flere krokige gre

nar gripa i hvarandra, men hafva famma riktning, öfv,
433. Invåfde, intertexti, når de åro med 

hvarandra rätvinkligt inflåtade (422),
434. Infnårjde, contortuplicaii, under ikilj-j 

aktiga vinklar inflåtade (422).
435. Tilltryckte, adprafi (uppråte, en·

£ti; hos några), grenen vånder fig med fpetfen upp« 
ät nåflän parallell med flammen.
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426. Upp ft 5 ead e, yiin'iffi, under en ganfka 

fpetfig vinkel mindre ån 45 grader fiån flammée 
utfiående.

427. Från ft Sende, arre&i (ô p pen ftå en
de, patenter, hos flera), når grenen flår under 
en fpetfig vinkel af vid pafs 45 grader från 
flammen.

423. Utfpånde, divaricate, (råttutftåen- 
de, vågråte, horizontales, hos några), nåflan un
der en råt vinkel från flammen utfiående.

429. A t e rupp fi igan de , refurgentes , uf- 
fpånde (423) vid åndan fråufiåcnde (427), eller 
uppfiående (426).

430. Uppåtfiigande, asfurgentes, frånflfilj- 
de från flammen under en trubbig vinkel och med 
åndan återgående uppåt.

431. Nredftrukne, rmititi vånde från flam
men under en ganfka trubbig vinkel af nåflan 135 
grader.

Anm. Hos Bernh. Sr rnutitus liggande ganika rSra
UerSt ftatjimen; meq divaricatus Sr cfä det här för
klarade. öfv,
432. Håll hakige, m e d hullingar, glo· 

(hide;, når två motfarte (383) nedfirukne (431) gre
nar finnas vid fpetfen —- hulling, glochis.

433. Ned hångande, dependent is, med fpet
fen vånd net åt oc-li parallelr med /lammen.

434· H ångande, pendtili, flakt neråt böjde.
435· In böjde, inflexi, råte, med fpetfen 

uppåt krökte.
436· Inkrökte, incurvai i, hA grenen böjd 

pppåt.
437- Inrullade, involute, [intorti; Bernh.], 

grenen tillbakarullad (63) upmït.



438* Omböjde, eillbakaböjde, rtßix\u 
fpetien at en föiöiijgf rår gren böjes neråt.

439. O ni kr ö k i e, recurvati, hela grenen böjd
neråt.

440. Omtull a de, revoluti [rctorti ; Bernh.], 
grenen inru'i s neråt (64).

441. Tillbakrokte, retroflexi \rctrocurui\, 
med grunddelc-n kpp.lt, med jpetlen neråt krökte.

/Jam, Retrcfl. förekommer i fkiljakiiga meningar hos 
Stikiiiiga förf. ; en andres ofvanf. N;o 44 a. <3fv.

§· 56.
mot hvarandra och deras

förening.
442. Infogad, part inf cria, år en del i det» 

andra, når han år med fin bas löfare eller fafiare 
inpasfad i en ihålighet eller grop af den andra.

442 a. Fri, pars libera, andan af den del, 
fom år den infogade, inhåftade motfatt och med 
ingen förbunden,

442 b. [Påfatt, irnpofta, når en del med 
fm bas hvilar på fpetfen af den andra.

44 î c. Vid fatt, immufa, når en del, med 
fin bas hvilar på en långdpunkt af den andra,

443d. Pålaggd, inenbiia, når en del mtd 
en punkt af fin långd hvilar på en annans ipets.

442 c. Snedkor fa d, crueiata, når två delar 
med en punkt i atiieeude till deras långd röra 
hvarannan],

443. Inkilad, artitn, injmfla, når en del 
med fin bas åt noga inpaslad i en urfitårning eller 
en djupare bugt af den andra.

444. Inkilning, gomphoßs, år detta flags 
infogning (443).

445. Artikulerad, articulatai år en del,
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fem beflår af liera på långden med fina ändar fam* 
manbundna imådelar, hviikas förening tillåta cn 
r ore! fe.

Anm. Afven kallas en kropp artikulerad, d"i tv5 olike 
kroppar Sro ß förenade, att fpåret till deras fkiljak- 
tighet Sr tydligt. Öfv.
44Ja. [Mellanknutig, internodiata, når fö

remålet btfiår utaf idel lika eller ganika lika artik
lar i anieende till deras långd.

44> b. Verfatil, Verjatilir, artikulerad, men 
få att delen kan böjas hit och dit på infognings- 
ifSiler.

445 c. Öfvcrgående, tranfims, når olike 
delar åro få förbundne med hvarandra fins emellan, 
att man mat ej märker någon åtikiJnad],

446. Artikel, artieulus, år hvarje del af cn 
artikulerad kropp (445).

447. Två-, tre-, mång-artik ulerad, bi-, 
tri-t muliiarticulata, tfrer artiklarnas antal.

448. Ledfogning, led, gmicitlum, år.före* 
ningen mellan två artiklar (446).

449. Pårlbandlik, moniliformis, er. artiku* 
lerad kropp, hvars artiklar åro nåflan klotfonnige.

Anm: hfter Bernh. hr en kropp mqniifoimt, (om
flera gånger afimalnar och tilltjockoar. OlV.
450. Sammanikockade, conglobates, Here 

delar i ett helt, fatnmanbundne med tydliga mel. 
lanrum·

45t. Samman-, hopklasade, conglme- 
ratce, Here uran ordning fammanliångande delar.

4jra. [Sammanfållade, confaciatcc, når 
delarnc röra hvarandra inbördes],

452, Sammanväxte, connatce, tve eller fie* 
re delar, fom i deras grunddel åro fulikomligt 
fammanfitiålte till ett.
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452 a. [Förenade, unite, når man vid 
faminanvåxta rielar ej blir varie Hållet, der före* 
ningen ikedt],

453. b a mm a nh åf ta d e , coaduvatœ, två el*
1er fiere delar, iom med fina grunddelar tåtr i 
h varandra inntflutas, men genom iråmmande kraft 
kunna urlosfas. f,r;: vr '

453 a. [Samman limma de, tokghitinäte, 
når man utifrån årinu kan fe flållet der fannnan*, 
fofiningen ikedt],

454. Tvä-,tre-, m å n g-t rå d ig e, bi-, tri· 
tix, multilicia, två, tre, många fmårrådlike defir åro 
fammanhåftade (453) eller om hvarandra (fingrade 
till en kropp".

4nm. Smätr 5 d i g,fihrofum, Com Bernh.förklarar vara 
pä längden ßnsemellan funomanbondne, ifynnerhet i 
en riktning utfträckte delar, hvilkas tjocklek ej öf- 
vertljger i-4:deiltls linie, fynes här pasiij bättre, 
häift folfvig förekommer på ett annat ftälle an- 
vändt. 0fv.

454 u* [S t å n g a r t ad e , ptrticate, når desfe 
delar åro af ölver en ijerdedels finies tjocklek,

454 b. Sk i frige, lamellnftp, hår delar, hvil* 
kas höjd icke öfver/figer en fjerdedels linie åro i två 
riktningar i fynnerhet utfiråckte och finsemellan 
förbundne i anfeende till den,9 långd.

454 c. Hvarftalige, tabulate, når iadane 
delar åro öfver en fjerdedels linie höge.

454 d. M jö I i ge i farmfe, når delarna åro i alla 
riktningar tåmiigen like, dock ej öfver en linie ut- 
fliåckte och med hvarandra löt bundne,

454 c- Grynige, graiwfe, nåt dylike delar 
öfverifiga en fini,].

455. Sammanfydde, hopfydde, confute

i
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två med kanterna vid hvarandra häftade plr.tte 
delar.

456. Som, filtura, den genom hopfyning(554) 
uppkomna föreningslinien.

457· Skifvor [valvler; hos Aukt.], valva, 
valvula, de platte delar, fom eher längden förens f g 
till en håtig kropp, och fotn JSngsefttr åro flriljbare 
genom fömmar (456).— [f^alvaia·,])fe ofv. 150].

458. Skifvans buk, venier valvula, infidan 
(22g) af ikiivan.

459. Skifvans rygg, dorjum valvula, uifi. 
dan (227) af fitilvan.

460. Tvä-, tre-, mångfkifvig, ii-, tri-, 
"multi-valvis, efter ikifvornas antal.

461. Slidlik [b al j lik], vaginans, år en 
tunn del, fom med fina inböjda eller tillbakaböjda 
(60) bråddar oragifver en annan kropp fåfom en 
flida.~Sl i d a, vagina, den kroppens del, fom om· 
gifver den andra.

461- a. Be fl id ad, baljförfedd, vaginata, 
når en dels fidoytor af en annans fidoytor omgiivas.

461. b. B e t ή c k t, optrta, når en dels fpcts döl- 
jes af en annan.

461. c. BetSckande, operiens, delen fotn 
fördöljer den andra.

461. d. Omgifven, circumdaia, når en dels 
basyta fördöljes af en annan.

461. e. Omgifvande, circumdans, delen fom 
fördöljer honom:

461. f. Gördlad, cinffa, når en dels fidor 
omgifvas af en annans fidokanter.

461, g. Gördlande, tingens, delen, fom pa 
detta fått omgifver*

« .

I .
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46r. h. Förborgad (-dold), occultata, når 
en de1 är i fin omkrets afen annan ia bortgömd, 
att man blott kan fe litet deraf.

461. i. Förborgande ( -d ό 1 j a n d e), occul
tons, delen, foin bortgömmer den andra.

461. k. I η ί I u t e n, inelufa, når en del fullkom
ligt omgifves af en hålig igeniluten kropp.

461. 1. Inne ilutande, includens, delen^ font 
innefluter den förra].

46*. Gen omvåxt, pcrnata, åren platt del; 
iom med fin yta omgifver en annan rund kropp u- 
tan att baljlikt omfatta honom (461), iå att den 
förre likfom genomborrar honom.

464. a. Genomlöpande, per current, når en 
olik del genomikår en annan, men med honona 
fammanvåxer på hela invåggen.

462. b. Om k ri n g fl u t an d e, circumcludmt, 
når en olik del omgördiar en annan, men tillika år 
på hela inra kanten fammanvåxt nied honom.

462. c. Omfattande, amplement, når en olik 
del år i en annan få infogad, att han något litet 
fortfåtter från föreningspunkten till den honom mot- 
fatia, och med den fammanvåxer.

462. d. Omfattad, amplexa, delen, i hvilken 
den andre år falunda infogad.

493. Nedlöpande, decurnnr, når en del år 
fafivåxt vid en annan i anfeeude till en flor del af 
bafens öfverbryn.

464. Faftvåxt, adnqta, når en del år med 
Än öfverbryns bas fållad vid en annan.

565. Skaftad, frjelkad, petiolatOi pedun· 
tulata , år en del, fom icke omedelbarligen år 
nfogad i en annan, utan har en egen Vanligen
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myckel· turnsre och trind (t84) fammanbindnings« 
del mellan fig och den andra.

466. Skaft, frjelk, petiolus, peduncular, 
är denna förenir.gsdel (465J.

467. P à fi t tan de, fesßtir, i motfatts af 465, 
utan ikait, ftjeik, förenad med kroppen,

46g. P,3d d fi j ei k ad, fk af tad, palacta, når 
pâ en platt del ftjeiken, fleafeet, är infogad i 
bradden.

469. Sköldlik, peltatn, n3r p3 en platt 
tämligen jemn del ftjdken, fkaftet, ar infogad i 
niedelpunkien af undeifidan.

470. Hattlik, pileata, når ftjeiken år fåftad 
* bottens mïdt af en platt onivälfd fpetsglasük 
(237; eller klocklik (335) slier fiûlformig ^26) 
del — h a 11, pilau.

47r, Med bråddarna oafbrutet fam- 
man h ångande, margine continuer, delar, fom åro 
få fåftade elier fammanftöta i hvarandra, att den 
en a* dtiens brådd fortgår oafbrutet i den andra.

5· [5*5-57]· .

FSrmmgrflillet mellan två kroppar har fSljande 
benämningar :

471 a. [Axel, axilla, ftåilet, der de upptill 
famniantråffa.

37t b. Knåveck, popler, ftåilet inunder, dec 
de fammanttåffa.

47*· c. Knölar, tali, ftållen, fom ligga på 
lidorna mellan axeln och knävecke;].

7



VI. Afdelningen.

Beklådning, Indumentum.

S- 57·
472· Skôldad, fcutatim, når breda, flora* 

öfver hela tvåran gående platta kroppar betåcka of- 
verbrynen — f k ό 1 d, Jtutum.

473. F j S1 lig, fquamatum, Upidotum, når 
tunna, plane, fmåf vanligen fpånliggande kroppar 
beklåda ofverbrynen — f j å 11, fquama.

474. Storfjållig, macrolepidotum.
475. Småfjäll i g,fquamulatmn, efter förhål

landet till ôfmbrynen, lom de betacka —■ fmå·* 
fj All, fquamuta.

476. Ohefjållad, altpidoium, utan fjäll.
477. Kliaktig, kliartaA, fur fur of um, befatt ' 

med torra, ganfka fina, låt» affallande lmåfjåll —■ 
kli, furfur.

478- Rimftoftig, pruinofum, betåckt med 
ett fint tör blotta ögat icke fkiljbart iloft— rim« 
ft oft, pruina,

479. Ôfverhtnnad, tunicatum, betåckt med 
ett ganfka türmt ofvetdrag, fom man kan afdraga—· 
ofverbinna, tunica.

480. Bar, nudum, utan fkoldar, fjSll, kli; 
rimfloft och öTvérhinna. ί-Γ J [)

481. Sf i p p r 1 g [b a 1] r lubricum, med ett 
flemmigt och halt årnne ofvtrdrageri.

43 *, Taggig [gaddforfedd] acuUatumr 
befatt med något fina, korrare, fpetfiga, med krop
pens ofveryta likartade utfkott —« tagg, gadd, 
etuhuf.
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Anm. I Botaniken hos Linné intager aculeus d i fk e n, 

och /pina kan ten pS en kropp ; den förre år ' fa- 
ftad vid Äfverklädleln (huden eller barker^, meu/jui· 
na i kroppens inre mask. Phil. Bot. p. 44. N:o 40, 
56: 50, 3, 4. (jfv.
483· Torni g [fpi nu;] , fpinofum, med fina

re* längre, fiyfva, och ur kroppen framikjutande 
Utfkott — torn, fpinci.

4S4. Vapenlös, muticum, inerme, utan gad
dar eiitr taggar och tornar.

$· 5S-
RZrSfverdrng [Pubes Lin., Pili].

4gç. Hår* pili, ganflra fina böjliga och rör
lika tidkort af öfverbrynen.

S$6. 15 or ft, l'êta; y fina, fiyfva, ofta fpetsdra- 
g.iiule, rörlika utfliutt af öfverbrynen , fkiljaktiga 
frau håren genom fiyfheten, och en fiörre tjocklek.

[ BeklJdningen dr] :
487. Borkig,/î/o/m;h, bel'att med borfi (485).
4S8· Tunnhårig [h δ rt u an], pMifc rut», med 

några fa cch enfamt flående hår.
489. Ôg 0 n h 5 r i g [hårb r S ddad, hârkan- 

tai·]. citiatum , når lângr* hår ilå i kanten på en 
k rop p — ögonhår, ci Hum.

490. Fjäder hå rig, pennotum, når håren 
fjåderlikt (378) flå på en fin flarn — fjaderhår, 
pemiula.

491. Stråfhårig, [ruggig], hifpidum [fri- 
\ gofim], med långa, fiyfva, ni Aan borfi.ika hår.

491 <1* [Raggig* hirfutnm, Jångre, något 
\ fiyfva faim elafidkü och frSnftåend* hår].

49a. Kort hårig [fryfhårig; W:n], Air- 
tnm, med korta, något fiyfva hår.
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493· Långhårig', lurfvig [loggig], vil· 
lofum, med upprätta, bojliga, iånga, råttifåinde 
iår — logg, villi.

494. Hårig [gles hår ig;' W:n], p i lofum,
med uppråtta, bojliga, Iångre fmåhår.

495. F i 11 hårig, pubtfcens, med upprätta, 
böjliga, finare och kortare fmåhår — mjölk hår, 
[fin hår], pubes.

496. Silkeshår i g, fericeim, med intil-lig- 
gande, raka fmåhår — filkeshår, fericum.

497. Ullig, lunatum, med Iångre, uppråtta,
böjliga, och krufiga hår — uil, lana.

498- F i 11 i g [luddig, tofvigj tomentoßsm,
med hvarandra hopvåfda och orediga hår — .filt, 
[ludd, t o f v a], tomenium.

499, Spinnel-våfartad, arachnoideum, med 
ilrödda, ganfka fina, långa hår omvåfd — [fp in- 
nelvåf, arachne].

500, Kal [glatt, hos flera], glabnm, utan hår 
och borft, Q Q

Anm. Glabtr betyder hal hos Linné; men folia gla
bra heterâfven utan all ojeranhet; fäledes Kun
na de väl äga här, fotn man ock finner hos flera 
t. e. hos Convolvulus tricolor, öfv.

500 a. Eorfte, fcopat en något lång, med 
flyfva utfiående hår rundtomkring beklådd del — 
damborflartad, fcopaceum.

501, Totte, docka, ßupa> en något lång, 
med mjuk ull eller blånor rundtomkring beklådd del 
— ullbeklådd, blå nig, ßupofum.

503. Knippa [tofs], fafciculus, når flera hår 
tått hoptrångdt framgå från några Hållen —-knipp- 
förfedd [toffig], fafciculatum.

504. F enfe 11, penicilks, når flera hår kom·
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ma ur en punkt — penfellfôrfedd, pent·,
tillatum.

504. S ka gg, barba, når lâaga böjliga, krok· 
ta hår framkommit i en Aor knippa [tofs] på un
dre fidan af en del eller vid åndan af denfamma 
— b efkåggad, (fkåggig), barbattm.

505. Hårtofs, coma, når långa, böjliga hår 
tätt öfvertåcka en flor yta på öfvcrbrynen af ett 
ting __ hårtoffig, comatum.

506. Mahn, juba, når långa bojliga hån-, 
gande hår tått befåtta en lång och fmai yta -- 
in a h n b å r a n d e, jubatum.

507. Hårhvirfvel, vortex, når håren fam- 
manAöta i en geinenfam medelpunkt — hårhvirf- 
lad, vorticofum.

508. Hårförn, futur a pilorum, når håren 
med fpetfarna åro fa böjda mot h varandra, att de 
derigenom bilda en mera upphöjd linie — med 
hårfömmar förfedd, futuratum.

509. Hårknut, hårftjerna, ganglion, en 
klotformig, fammanflåtad hårbåll,' från hvilken fmå 
hår utbreda fig flrålformigt fiån hvarandra — hår- 
f t j e r n i g, ganglioneum.

5 to. Hå r ft r i mor, pilorum feries, ft rice, 
ull- ludd A ri mor, 0. d. flrice lanatæ, tomentofx, 
når hår, ull, ludd, o. d. bilda långdlinier.



74

VII. Afdelningen,
Färg och n/åltiing, color & pitfura,

$· 59·

Under de intenfifva egenflcaperna (§, 3) har 
färgen lått fôt ila rummet.

1 allmänna lcivernet räknar man åtta *) flags 
färger *e), fom åter ifrån hvarandra afvtka i gra
der af deras blandning och öfvergå i hvarandra, 
hv.uigenom arterna blifva btfiåmda. För att be- 
fiåmraa desfa fchatteringac eller arter nogare, år iä- 
krafi, att benämna dtm efrei iadana kroppar, fom 
vi i naturen träffa oföränderliga med desfa färger. 
Ile.rje art h.r å’er fina fchatteringar, lom kunna 
bringas under tre: under

51 t. Stark eller full, fatur, abundant, 
Jar gas, d. v. f. uär fårgfioftet ät: g.nfka ymnigt 
påu-ggdt, vid den med konft gjorda beredningen, 
hår det är biaad-dt niecl gnnfka litet väiflia.

513. klar, Ij us, iitjuidus, h va re fl fårgfioftet 
Ir mera iördelr och guiomikinligare, blandat med 
mera våtfifa.

^ j 3. B'ek,fvag, urtvättad, dilutus, he
bet % i,är tärgen är lå mycket fördeit, att blott li
tet demi blir lyniigt.

*) Tio antags af G. J, Billberg 1 dess försök till färgernes be. 
ßäramandr i Natural-Hiftorien ; Se K. Vet. Ak. Haiidl. fot 
Sr i8i3. Ô.V.

**) O ters. följer ganska goda författare, d” hanflekterar Fä rg, 
(color) efiar 3 deklination, färger i stallet för det hittills 
niäst brukliga färgor, som. är plur. till färga, piçmciuutn „ 
efter dea första.



' s. (So.

Ait angifva graderna af kraft och JkonHet 
fäger man :

514. Brinnande, hôg, ardent, ardentis- 
flmut.

515. Liflig, vivax.
516. Glad, hilar it, latur.
517. Frisk, blomftrande, floridut,
518. Angenäm, behaglig, blandus.
519. L j u f, fvavis.
519 a. [Präktig, excellens],
530. 0m, t mer.
521. Matt, langvidut.
532. Torr, ar idur.
523. Dunkel, otydlig, obfoietut, furdut,
534. Dyfter, opaeut [obfcurus; Afz.J.
525. Oangenäm, außerus.
526. Vidrig, foedttt, turpir, teter, hor· 

ridur.
527. Smutfi g, fordidur, när en färg genom 

blandning med en annan har förlorat i ikönhet.

§· 61.
I anfeende till blandningen af två eller flera 

får ger fager man; ,
528. Stötande i en annan, migrant (in 

alium colorem), når enhufvudfårg är något blandad 
med en annan.

539. Fallande uti en annan, iiicurrenr, 
incur tant (alteri'), mutatur (in alt er um colorem), 
når den inblandade fårgen nållan håller jemnvigt 
med den andra.



530. Obeftåmd, blandad, incertus, mixtus, 
når två eller flere fårger åro blandade i iå lika 
grader med hvarandra, att nian icke år i ilånd, 
att beilåtmna hufvudfårgen.

<
§· Ö2.

A. Hvit, albus.
431. Sno hvit (blankhvitj, niveus Ccandi- 

tins'), den klarafte, renaile och mäft blandande 
Inons hviehet — Hageilivit, fvanhvit, olori- 
nus, kremoneferhvit,

533. Krithvit, cretaccus [år brunak tigt 
hvit, Bernh ] , mindre klar och blandande —- 
Kalkhvit, btyhvit, f k i f ferli v i t, ågghvit.

533. Mjôlkhvit, laffetts, den i blått Hotan
de fåigsn hos en afikutnmad mjölk.

553 a. [Amianthvit, amiantinus, grönaktigt
hvi ].

534. Elfenbens hvit, e barhus, gulaktig få- 
fom elfenben — Benhvit, osftus, hermeJins- 
hvit, ermineus, b 1 e k h v i t, exfanguis.

535. Piplerhvit [grå hvit], argillaclus 
£albidur], något gråaktig fåfom po ft 1 in s lera, ar- 
gilla alba.

$ «3-
B. Grå [car.us] tn blandning af hvilt och fvart.

536. [Svartgrå, grå, grijens, iloter mera 
i hvitt, mindre i fvart].

336 a. Hvi t g rå, hårgrå, incanus, en hvithet 
med ganika litet grått inblaudadt hos gi2a hår.

Anm lllig. fôrenar tamis och griftus fåibm uppkomna 
af fvart och hvitt. Här ftär incanus i flälltc for ca
ms, fom kan antagas for hufudfårg, och gnfeus 
har fått en egsn förklaring, åt'v.
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537- M Æg el gro [b lagron, Jiillb. 27; g ron- 
grå, b lä grå], glaiicus, ilöter i grönt och finnes 
lios många möglade växter.

Anm. Man borde kanlke antaga blågrå för glaucus,
emedan den andra nuancen af vattnets fårg (565)
ftöter mera i grönt, (Vv.
53g. SkifFergrå (Ik ifferfvartj fchiflicolor 

\fchftacms], fafom en flufier, hvars färg år blandad 
ai Ivart, hvitt och något blart.

539. Afkiårgad, »fkgrå, timrens, leuco- 
phaeus, en gulakng g;åhet, fåiom våxt-aika.

540. Musblack, inusgrå, murinus, drar fig 
något i brunt; på fltinnet at den lilla råttan.

54t. Rådjursfårgad, termnus, den med 
rödaktigt brunt blandade gråhet; på rådjurets fkinn.

542. Rökgrå [brungrå], Jumatus, fumi· 
gatus, en fvartaktig gråhet med en framlyfands 
brun ilenfÄrg ; rökens iårg.

§· 64.
C. Svart, niger.

543. Mol ni vart, nubilus, med en ringa 
blandning af grått och blått, iålom åfldigert moln.

544. [Gråfvart, nigricans, fvart med en rin
ga blandning af gtått],

Ç44 a. B en fvart, memnonius, med något 
brunt blandad, fåfom bråndt elfenben — Hora· 
i vart, fot fvart, lamp! vårt a.

Anm: Tlliger förenar nigricans, niger och memnonius.
Hår har man ikiljt dem , behållit niger för öfver-
ikriften, och låfit memnonius behålla Illigts förklaring.
545. Sammetsfvart [ågta fvart], ater.ho· 

lofericeus, imus, den mörkaile och renade fvårta.
546. Korpfvart, coracinus, en djup, något
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i grönt ikiftande fvarthet, iafom på korpens 
fjädrar.

547. Stockrosfvart, atropurpureus, rödak- 
tigt fvart, iafom fvarta il ock ro fen, {Alcea 
rofea).

Anm. Sammetsfvaft, holoftriceus, är kanike närmare fy-
noriym härmed än sned ater, om icke hellre detta ord
alltid ikall tjilkSnoagifva en (ilkesartad bärighet, den
mä vara »fhvadfärg, fom hälft. όίν.

Ç48· Kolfvart, anthracinus, fpclar något i blått 
och erhålles af förbrända växtämnen — Frank- 
furtfvart, vindruffvart , perilkcfvart , 
fpann fk t fvar t, Kinefifkt tufch.

548 a. [B rand fvar t, fphacelatus, gulaktigt 
fvar t].

§· ÖS·
D. Blå, cyaneus (ccerukus), ,

549. Svart blå, atrocgruleuj, blåbårens {Vue- 
tinium Myrtillus) dunkla fvartblåhes.

550. Indigobiå, indiens [indigoticus], gjnika 
fvartaktigt blått, den iärg fom indigovåxten (Indi- 
gofira tin&oria) lemnar.

551. Lackmusbla, parellinus, drar fig något i 
violett, men har icke den höga och liiliga färg, 
fotn indigo — Man bereder den af Trubblaf 
{Lichen parellus).

553. Violett, violaceus, janthinus, ijötande i 
rödt ; ägta violens (Viola odoraia) färg.

5 5 3· P lo mm on blå, prunitms, ännu mera 
rödakng än violett; färgen af några plommon(iVre- 
ntis domtflica).

554, Blånadsblå, tividus, fvartblå flötandti
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i brunt; färgen, fom vilar fig på nienniikohuden 
si de underiop.iiide biodkåriln.

555. Berlin erblå, cyaneus, ett rent blått ; 
ßrgeri på berlinerbiått — Couleur än Roi och Bleu 
mourant åro artförändringar.

556. U11 ramarinb iå , uItramarinus, en af 
lazurfien beredd fårg, fom åfven förekommer i 
kopparmalm (Kupfererz), fåfom kopparblått.

557. Blåklints få rgad, eyanicolor, blåklin
tens fårg; [Centaurea cyçmus') — Linblommans 
fårg, Gris de lin, e m a i 1 b 1 å, k o b o 11 b 1 å.

558. Himmelsblå, cæntlcus, en klar mer 
eller mindre med grått uppblandad bl-åfårgj den 
klara himmelens fårg på ljufa dagen.

559. Ljusblå, g rå b lå, iœfius, flöter i grått
nian finner den på, gåddan och i blonda menniikor* 
Ögon. fc(cA.r ty -L'1 ;

560. Turkosblå, tureinus, fkimrsr ganika li- 
tbt i grönaktigt; turkoferw fårg.

561. Bergblå, armenius, fårgen på en med 
blå kopparkJk genomtrångd kalkjord. — Bleu de 
Saxe, bleu de Blcmehard.

%. 66.

E. Grön, viridis.

562. Spanfkgrön, kpppargrön, errugi- 
nojus, nårmar fig bergblått, af citnne fårg år en 
koppar.upplösning i någon våxtfyra.

563. Ma !açhitgrön, feladongr ön, ma- 
lachitieiis, Hörer i blått, fårgen bos kopparkalk och 
inalachit — Verd de Saxe.

564. Gräsgrön, apelgrön, prafinus, po-
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lårgen på kopparnickeikalk.

565. Sjögrön, thalasßms, thalasßcus, ett 
med föga blått [? grått] forfatt gråsgrönt,

566. Jord grön, fciiurate virens, ett dun
kelt, fmutfigt, ftundom något blåaktigt giönt; får
gen på den ia kallade gtönjorden (terra viridis').

567. Vâxtgrôn, herb eus, gr aminens, en ren 
grônflta; fårgen på gtås, fom flår vid friika kållor.

56g, Fapegojgrön, pfittaeinus, en något 
gulaktig, men friik grönika, fom man fer på de 
flefta papegojors fjådrar — Lok g rön, atliaceus.

569. Poppelgron, popnleus, dunkelt grön, 
någöt gulaktigt brun - Piilaciegrön, kapris- 
grön.

570. Olifgrön, oliv a c eus, olifvens gulbruna 
grönika.

571. Gåstråcksfårgad, fmutsgrön, lu- 
ieo-virens, gulaktig.

572. Sifkgrön [gulgrön], ßavovirens [li~ 
gurinus], nå ila π gul j lårgen på gröniiikans fjådrar.

s. 67.
F. Gul, luteus (ßavns).

573. Svafvelgul, ßulphureus, med något 
grönt blandade; fårgen på fvallet,

574. Citrongul, lemongul, citrinus, li- 
moniaius, en glad, angenåm gulhet — ågta gul- 
fårg — Königs gelb; får g af gummigut ta, 
qvittengul [Blekgul; K,], melinus, gilvus, bår
gul, utaf baren af Craicegus [Rhamnus; Λβζ?[ 
infecl or in s, faftgui (Sitt g el b); ur båren och inre 
barken på Getapeln [Rhamnus cathcirticus'].
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575. Honingsgui, nietkus, fargen pa ho. 
nung — Vaxgul, c er eus, c er inns, oljegul, o- 
learius.

576. Bux bomsgul, buxeus, drar fig i hvitt; 
Buxbom —■ Ockragul, f.laceiis, fargen på den 
ljufa ockraarten — Neapelgul, gurkg'ul, cucu- 
tneriitus.

577. Strågul, h a 1 m g u 1, ßramineus, palea- 
tlns, fiôter något i brunaktigt och år utaf det 
mogna kornets färg — Flavus, flavidns.

578. Ifa bell gul, ifabellinns, brunaktigt gul.
57g. Lofgul, xerampelinus, fiôter i brunt

och år något ljuinre ån ifabellguitj fårgen hos för
vissnade blad.

580. Dodgul, fvartgul, luridus, den döda 
mennifkans [dikets] fårg.

581. Artgul. pißcolor, inblandad liffårg; 
fårgen hos år ter (Pifnm fativum).

68a. Stengetfkinnsgul (Chamois), helvits, 
närmar fig till årtfårgen, men år rödare.

583. Vingul, vimceus, topafens fårg.
584. Saffransgul, croceus, crocatus, drar 

fig i röd t; fnffran — Guldfärgad, fnlvus.
585. Lnck-violgulj lut eus, luteolus, en hög 

guihet, fom man finner pi Lackviolen (Cheiran- 
thus Cheiri).

586. Pomeransgul, orangegul, auran- 
tiaeus, ganfita rödaktig, fårgen af mogen pome- 
rans — Sandarach, opéraient, gurkmeja.

§. 68·

C. Råd, ruber,

587* Monjerod, minuts, miniatiis, blandad
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Harkt med pomeransgult, litet méd cinober — 
Mon ja [minium], Souci [Calendula officinalis■].

588. Tegelf å r g a d, tefiaceiis [lateritjujy I’ ], 
fårgen på brandt tegel — Rôdkritrôd, ru- 
bricus, riibricofnm, Bolus (Bolus armenia').

580· Eldröd, igneus, fiameus — Morgon* 
rod, am omis.

Ç90. Skarlakansröd, totcinms, på båren 
[frön] af Abrus [generis neimius] precat ornm.

591. c inoberröd, cittnabarinus, en glad* 
ren rödhet; fårgen på cinober — Drakblodröd.

592. Ponforod, rhoeaccolor, hög och liilig 
fårg af åker-vallmo (Papavcr rhoeas').

593. 'Karminröd, puniceus, fårgen af Phyto
lacca decandra — Rofenröd, rcjetis, blyghets- 
röd, pudorinur; granat blomrödj perfik- 
b 10 m r o d, perficinus.

594. Kött röd, liffårgad, c ar mus, incaf- 
Uatus, firgen på det röda köttet. — På läpparna 
år det låpprödt, rusfus, rusfcus, ntsfiths,

595. Korallröd, corallinus, den röda co- 
railens fårg — Engelfkröd, pcrfikorödj 
juktlåderröd.

596. B10 d r ö !, fangvintus , hamatiticus, irrt, 
entmtis, fårgen på blodet hos dåggande djur och 
foglar.

597. Purpurröd, purpur eus, phanie eus, 
purpurisfas, något Hötande i violett; färgen på 
Dadel och den filkeslika varieteten [Rofct holofe· 
ricea] af Rnfia gallica.

5 98- Lilas violett, mordoré röd, lilaci- 
nus, Pomp«dour*röd, håller midten mellan röd och 
biå.
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f 69.

H. Brun, brunnens (fufcus).

599. Âkta cs fia nicbrun, in ar ronbrun, 
badins, de mot ka Hällen på kaflanjer — blandad 
Uied något rödt och gult.

600. Brefiijebrun, brajilianus, grånfa: till 
den förta j men år Icke få glad och innehåller nå
got niera gult.

öor.Kaffebrun, cajfeatus [eoffeatus], en ren 
brunhet ; fårgen på upplösningen af de brända 
kaffebönorna.

602. Håftkaftatijebrun, mufkotblom- 
fårgad, caflaneus, drar fig Harkt i gult; fårgen 
på de ljufa Hållen af håflkafianjer.

603. Krydd neg 1 ik ebrun, Kinabru n, cotv 
iicinuSy fårgen på torkade kryddnegiikor och kinabark.

604. Kanelbrun, einnamomeus, fårgen på 
kanel. -*Md fko tbr un, mofchatinu st k a r mel i t.

605. Ro ft brun, ferrugineux, fårgen på 
jernkalk — Aventurine.

606. Ockrabruu, ochrttccus, något gulaktig, 
fårgen på brunockr».

607. Lefverbrun, hepaticus, [grönaktigt 
brun; Bernh ] , den kokta lelverns fårg —- Sigill
jo r d b r u n [terra ßgillata].

Gog, Ollon brun, glandicolor [glandaceits], 
fårgen på mogna ekollon — Läderbrun,fol- 
brånd» fråknig.

608 a. [Gråbrun, fufcus, en i grått fkim- 
rande brunhet],

609. Urn bra b run [mörkbrun] mibrinus, 
blandad med något fvart och gult umbra.
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€ro. Jordbrun, terreur, dunkelt-brun, bIan-> 
dad ined något rodt; fårgen på Colniik jord.

6ir. Val notfaft-bru p, nutitts, faften af det 
gröna valnotfkaiet, fvartaktigt biun, blandad nied 
litet rödr.

612. S oîb r un [k im r ό k s-br u n], pullus, fît- 
ligino/ns, fvartbrun ; fårgen på det uppibgna glån- 
fände finrifna ikor/lensfotet.

§. 70.

Farger med ferniß glam :
613. F å r 1 tn.orh v i t, pårlfårgad, marga- 

ritaceus [margaritieiu], hvir, glånfande , fot bunden 
med något genomiktn«.nde och ofta med ett bro* 
kigt fårgfpel.

614. P o ft 1 ins hvir, murrhims [poreellaneus], 
mjolkhvit och glånfande.

615. Agatfvart, ohßdianus, den fvarta glas- 
fårgen på fdåndfk rgat.

616. Beckivart, piceus, med inblandadt.
brunt.

617. Slaggblå, fcoriaeeus, ån ljusblå ån 
mörkblå, ofta il ö ronde i grått; lårgen på den blåa 
flaggen.

618. Lazurbla, azur em, något opal, men 
lilligt blå; fårgen på lazurllen. G %

619. Beckbrun, asphaltinus, den fvaribtuna 
fårgtn hos Judenbtck.

§· 7»·
.j Glasfår ger

hos genomjkinliga kroppart
620. Genojnfkinlig, hyalinum, Srenkropp,



SS

genom hviiken man tydligt kan bemfnka materiel
la och upplyfta föremål.

621. Genomfkinan.de, diaphamm, pelluci- 
dam, en icke fullkomligt geoomfkinlig man okla« 
rare kropp, fom blött tillåter få ljusftrålar igenom- 
trånga fig, genom hviiken man derföre blott otyd* 
ligt fer c unkelt upplyfta föremål.

622. Ogenom ikinlig, opak, opacum [im- 
pethicidum], en kropps fom icke tillåter några ljus
ftrålar genomtråaga.

623. Detuantförgad, vattenklar, ada* 
innntinus, fårgen på den rena ofårgade demanten 
eller det tnäft rena och klara vatten.

63*4. Opal färgad) opaliaur, fårgen på den 
Vanliga blåhvita opaln.

625. Safirblå, fdphmnm, ett högt him
melsblått.

626. AmetiftbJå, äintthyßiimr, violettblå.
627. Smaragd grön, Jmarcgdmus, med gsnflca 

litet inblsndadt blått.
628. Beryl Ig rön, beryltimi > ett blekt med 

litet blått inblandadt gråsgrönt.
6 29. Ch ry foprasgrön, chrpfopra/inus, ett 

fltönt lékgrånt, fom förlorar ftg ftaudotn i apel- 
grönt,

630. Topas-gul, topaziniir, en vingul farg.’
631. Hyacintfärgad, hyazinthinus, den 

gulröda fåigen hos hyacinten.
63 J. R. ii bin röd, rubinus, ett ikönt kar

minrött·.
633, Köktopas.fåtgäd, uifumatus, den 

fotbruna qvartfens fårg.

8
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Färger med metallglans:

6 3Silfverhvit, argent eus, färgen hos rent 
iilfver och vismut.

635, Tenngrå, tennhvif, flammis, färgen 
hos fullkomligt rent tenn, från iilfverhvitt fkild 
genom något mer grått.

636. Jerngrå, ferreus, klargrå, fårgen hos 
brunflenen, poleradt fiål, blyerts och jernglitter.

637· Spitsglansgrå, antmaniacus, något 
ljulare ån jerngrå och liret blåikrig.

638. B lygrå (bleifahl), pluntbeus, en opak 
blåaktig gråhet.

639. St ål blå, ftålgrå, chalybeus, fat gen 
hos i blått anlupet Aål.

640. Speisgul, cjvartsgul, curarius, grön
aktigt gul.

641. M es fin g s gul, orichalcicus, fårgen hos 
måsfing.

642. Gullgul, anratus, rutilas, fårgen hos 
det rena guldet.

643. Kopparröd, cupreus, fårgen bos en 
ren polerad koppar.

644. Tombakbrun,malmfårgad, brons- 
fårgad, ceneus, ahenus, kopparbrun med litet rödt.

§· 73·

Målning, pitfura.
Fargerne extenßft betraktade:

64J. Enfärgad, unicolor, når ofverbrynea 
vifar blott Ea färg.
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646. Mångfårgad, varia, når flere färger 
omvexla met) h varandra.

647. Likfârgad, concolor, når ôfver- och 
und-rfidan at en kropp åro af famma fårg.

(148. Olikfärgad, discolor, når ôfver· och 
undetfidan halva hvar Πη egen fårg,

S 74·
■ /

Målningen kallas:
649. T y d 1 i g, d i ft i n k t, difiinUa, fom år med 

flrarpa grånfsr utflakad.
650. Utplånad, ohliterata, fom med fina 

kanter flyter i grundfärgen.
651. Urblekt, ebfoleta, fom åtikiljer fig li* 

tet från grundfärgen och fynes likafom nött.
652. Fullare, faturatiary fom blott genom 

fiyrkan och fullheten (511) åtikild från grund
färgen.

653. Ren, pura, fom blott har En fårg och
En fchatrering deraf.

654. Kan t färgad, marginata, fom har kan
ten med annan fårg.

§· 75·

Ofverbnjnen år:
655. Skiftande, micans, når kroppen, ian- 

feende till fkiljaktigheten efter läget af det derpå 
fallande Ijufet, förändrar de glånfande färgerna.

656. Regnbåge-färgad, tricolor, iridca·, 
når den ikiftande ofverbrynen (655) framflåller 
regnbågens färger.

657. Dufhalsfårgad, varicolor, nar metal
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liikt glånfande rôdt, violett, och gront ikiftand« 
omvexla.

658. Anlupen, induta, infufcata, när den 
egentliga färgen är med en annan ôfvergjuten, 
Ii vilken man antyder fåfom i rôdt, i brunt an- 
lu pen, rubro-ffufco-induta, vifa iig flere färger til
lika, få år den mångfårgadt anlupen, varie 
induta.

S. 76.

Arter af målningen &ro\

659. S c häck ig varigata, når de påfatta mal·· 
ningarne åro månge och af mångfalldig ikapnad; 
alle af en färg,

660. Fläckig, maculofa, når grundfärgen år 
med många tämligen rundaktiga eller hörniga Hål
len af annan färg beflrödd.

661. Fläckad, mandata, når desfa flållen af 
annan färg åro kringfpridda och af tämligen lika 
beikaflenhet — fläck, macula.

66a. Prickad (punkterad), punfifata, be- 
Hrödd med punktlika, annorlunda färgade Hackar 
— prick (punkt), punfåtm.

Anm. Beftimnaes icke punkternas fSrg fâ Srdenfvart.

663. Blemfläckad, pußtilala, tydlige fläckar 
af röd, gul eller huit färg på fvart botten —» 
blemflåck, pufiule.

664. Droppflåckad, guttata, på en ljus 
botten ännu ljufare, runde ocii dropplike fläckar — 
d r 0 p p fl ä c k, guttuln.

665. Ti g re rad, pi9a, fläckad nied mör
kare kantfårgade (654) fläckar.
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é66. Beftånkt, irrorata, befirôdd öfverallt 
med ytterft fina, pulfverlika flâckar.

667. Töcknig [målnig; Retz.], nebutofa, 
blandningen af en fårg år ett klarare och ett mör
kare utträngt af hvartannat, och öfveibrynen be
kommer derigenom ett målnlikt utfeende.

668. Sköldpaddfårgad, tefludinaria, röd
bruna, gulaktiga och fvartaktiga main åro i hvar
andra intimt inmångda och gifva åt ytan utfeende 
af iköldpadd.

669. Marmoreradj marmorata, åtikillige 
fårger åro i flåckar, ådror och main, ia i hvarai;- 
dra inmängde, att de likna ilipad marmor.

670. Strip a, litura, en urtvättad, obeilåmd 
målning af annan fårg — ftripig, liturata.

671. Skråma, plaga, en något lång, flörre 
flåck af annan fårg — fkråmig, plagiata.

673. Strek, linea, en långsefier gående gan· 
Îka final linie af annan fårg — med ft re k, /i- 
mata.

673. Små ft rimma, firiola, en kort oeh gan- 
îka final långdlinie — fm åil rimm i g, ßriolat».

674. Rand,td//a, en annorlunda fårgad brei 
dare långslinie — randad, vittata.

675. FalbolaD, infiita, en ganika bred rand 
af annan fårg,

676. Tvärband, bindel, fafcia, en på 
tvåran gående bredare eller fmalare målning. —- 
b i n d 1 a d , faf data.

677. Afkortad bindel, fafcia abbreviata} når 
bindeln icke når fidokanten.

678. Flåckbindel, fafda macularis, når 
bindeln beflår utaf vid hvarandra liggande flåckar.



Jijkt glânfande rödt, violett, och grönt flnftand* 
omvexla.

65B· Anlupen, induta, infufcata, når den 
egentliga fårgen år med en annau öfvergjuten, 
hvilken man antyder fåfom i rôdt, i brunt an·' 
lupen, rubro-ffufco-induta, vifa fig fiere fårger til
lika, fä år den mångfårgadt anlupen, varie 
induta.
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Arter af målningen åro:

659. Schåckig varigata, når de påfatta mål» 
ningarne åro mange och af mångfalldig ikapnadi 
alle af en fårg,

660. Flåckig, maculofa, når grundfårgen år 
med många tåmligen rundaktiga eller hörniga Hål
len af annan fårg beflrödd.

661. Flåckad, maculata, når desfa Hållen af 
annan fårg åro kringfpridda och af tåmligen lika 
beikaffenhet — fiåck, macula.

66a. Prickad (punkterad), punSfata, bc- 
firödd med punktlika, annorlunda färgade fläckar 
— prick (punkt), puuëtam.

Anm. Beftåmmes icke punkternas fårg fä ärdenfvart.
663. Blemflåckad, pufltilala, tydlige flackar 

af röd, gul eller huit fårg på fvart botten — 
blemflåck, pußula.

664. Dropp flåckad, guttata, på en ljus 
botten ånnu ljufare, runde och dropplike flåckar — 
dropp fläck, guttula.

665. Tigrerad, pilla, flåckad med mör* 
kare kantfårgade (654) flåckar.
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666. Beftänkt, irrorata, beflrödd öfverallt 
med ytterft fiaa, pulfverlika fläckar.

667. Töcknig [måJnig; Retz.], nebutofa, 
blandningen af en färg år ett klarare och ett mör
kare utträngt af hvartannat, och öfverbrynen be
kommer derigenom ett målnlikt utfeende.

668. Sköldpaddfårgad, teftudinaria, röd- 
fcruna, gulaktiga och fvartaktiga måln åro i hvar
andra intimt inmängda och gifva åt ytan utfeende 
af iköldpadd,

669. Marmorcrad, marmovata, åtfkillige 
fårger åro i fläckar, ådror och main, fâ i hvararç- 
dra inmängde, att de likna flipad marmor.

670. S t r i p a, liturci, en urtvättad, obeflåmd 
målning af annan färg — ftripig, liturata.

671. Skråma, plaga, en något lång, ftörre 
fläck af annan färg — fkråmig, plagiata.

67a. Strek, linea, en längsefter gående gan· 
fka final linie af annan färg — med ft re k, /i* 
neata.

673. Små ft rim ma, ftriola, en kort oeh gan- 
fka final långdlinie —■ linåilrimmig,ßriolata.

674. Rand, vitta, en annorlunda fårgad bre: 
dare långslinie — randad, vittata.

675. Faibolan, inftita, en ganlka bred rand 
af annan färg,

676. Tvärband, bindel, fafcia, en på 
tvåran gående bredare eller ftnalare målning. — 
b i n d 1 a d, faf data.

677. Afkortad bindel, fafda abbreviata, når 
bindeln icke når fidokanten.

678· Flåckbindel, fafcia macularif, når 
bindeln beilär utaf vid hvarandra liggande fläckar.
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679- Vågteckn ad, mdutata, annorlunda får- 

g*de flrek, bindlar och ränder åro böjde hit och dir.
68ο. Strålfårgad, rcidiata, når ur en me

delpunkt åt alla lldor fårgade ilrek, ell. a. d , löpa.
681. Beritad, fkrifcecknad, fcripta, når 

öfverbrynen år målad med fina, fårgade och bokflafsii- 
ka drag.

682. A.d er tecknad, venofa, olikt fårgade 
drag, åro åderlikt fammanflåtade.

683. Back randig, rivulata, bredare får
gade ftrek ilingra fig i båcklika krökningar.

684· Gallermålad, ccmcellata, raka fårgade 
långdlinier öfverkorsfas af tvårlinier under råta 
vinklar.

68J. Nåtfårgad, reiienlata, fårgade fnedli- 
nier genomikåras af andra under Ineda vinklar.

686. Borderad, limbata, når en yta omgif- 
ves af ett bredare fårgadt bråm — bord, limbus.

687. Infattad, fimbriolaia, når kanten har 
blott en final fårgad infattning — infattning, 

fimbriola.
688· Hvalfveradt-röd, halfveradt- 

fvart, o. f. v., dimidiaio rubra, dimidiato-nigra &c.„ 
når en kropp eller yta år blott på ena långdhålften 
fårgad röd, fvarr, 0. f. v.

68g. Halfröd, halfivart, 0. f v. femi·rubra , 
feminigra, når en kropp eller yta år blott på ena 
tvårhåiften fårgad röd, fvart o. f. v.

693. Ringflåck, anmllus, en annorlunda 
fårgad cirkellinie —- ringflåckad, amellata.

691. Affkifte, hågnad, areola, en fårgad 
kred ring, foni omgifver en flåck eller en upphöj
ning *— afikiftad, hågnad, areolaia.
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Cg2. Mån fläck, lunula, macula lunaris, en 
månlik färgad fläck —* ni ån flå c k ad , lunulata.

693. Ögonfläck, öga, ocell, ocellus, ma- 
tula ocellata, en rund flåck, omgifven med en 
annorlunda färgad ringfläck — ringflåckad, o- 
cellerad, ocellata.

694. Pupill, ögften, pupilla, en ljufare 
flack i ögonflåckens midten (693).

69 J. Pupill· dra gande occll, ocellus pu- 
pillatus, cn ögonflåck med en pupill (694).

696. Ocell med tvä, tre pupiller, ocel
lus bi-, tripupillatus, når en ögonflåck har tvä, 
tre pupiller.

697. Blindöga, ocellus coccus, utan pu- 
pill {694).

698. Blinkande ocell, ocellus niSHtans, der
Iivareil öfver occllens inre (kärna) en färgad båge 
går, fom föreflåller ett likfom iig tillflutande 
ögonlock. N UyivajC'

699. Dubbel ocell, ocellus geminatus, når 
två oceller röra hvarandras kanter.

700. Hopväxte oceller, ocelli didymi, når 
två oceller ia fammanflyta att man likväl tydligt 
märker, att de ikola vara två, vanligen en oval 
ringflåck, fom omgifver de begge océllfpåren.

701. Två half oceller [halfannan 0- 
cell ], ocelli fcsquialteri, fesquiocelli, når c* 
flörre ögonflåck ined en mindre fammanflöter.
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VIII. Afdelningen.

Beßändsdelar och fammanhang,·

Subftantia & cohœrmtia,

§■ ?7»

A. / anfemde tili fammanhanget i
703. Faft, folid, folidum, âr en kropy, 

hvars ftmmanhang genom en anvåpd kraft ingeri- 
ftådes biir fôriadrad.

703. F1 y ta nde, fluidüm, hvarefi delarue ge
nom den nunlta rörande kralt lkulvas trän hvaran- 
dra och fom i ftilihet alltid antaga en vågrät of* 
verbryn.

704. S v e 1, fiabile (rigidum), hvarefi delarne 
icke tkufvas geaom en ringa kraft ur deras £m- 
manhang, och icke nödvändigt bilda en vågrät öf- 
veibryn.

dra och fom i ftilihet alltid antaga en vågrät of* 
verbryn,

704. S>el, fiabilt (rigidum), hvarefi delsrne 
icke tkufvas geaom en ringa kraft ur deras fm- 
manhang, och icke nödvändigt bilda en vågrät öf- 
veibryn.

705. Stark, forte, eo fafi kropp, fom lângç 
HiOtftår fonderflitr.iug.

706. Svag, dt.bile, fom kan lått ionderflitas.
707. Seg, tenax, fom före fönderflitningea 

»ttänjes på längden.
70g. Sönderbriftande, disrumpenr, fom 

häftigt och likformigt iönderilites.
709. Slak, letxum, fom icke motftår en liten 

tryckning och böjes under fammantryckningen.
710. Styf, rigidum, fom icke lätt kan fam- 

Oiantryckas och böjas.
711. Hård, durum, hvars delar långe emotv 

flå föndcrbultning.
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712. Mjuk, molle, fom for hvarje tryckning 
ger efter och kan bildas i hvarje flags form.

713. Motfiråfvig, reluffans, fom länge flår 
«not fönderbrytning.

714. Boj lig. flexile, fom icke kan fönderbry- 
tas utan låter boja lig.

715. Elallifk, elaftieum, iom, fedan den 
blifvit böjd, återtager fin förra riktning, då den 
tryckande kraften har upphört att verka.

716. Bräcklig, fragile, fom vid en ringa 
anvånd kraft afbrytes.

717. Låttfpintad, fkör, fisßle (fragile), 
år en krepp, uti hvilken en klyfva ftrScker lig 
längre, ån föndrande kraften intrångt,

S. 78.
B. Våtfkor, humor es.

718. Saftig, fuckulen^/Kmi/fB/awj, full af 
yåtikor.

719. Saftlös, exfuccum, utan flytande våtlka,
720. Vattenaktig, vattnig, aqmfum,
720 a. [Mjölkaktig, tmulfivum].
721. Mucilaginöj, fiemmaktig, mutila· 

ginofum.
733, Gummös, gummiartad, gtmmofum.
723. Refines, hartfig, recinofum,
784. Gelatinös [gelé-artad], gelatinofum.
724 a. [Gasai^ad (i gasform), aereirn].

S· 79.
Ç. Faß a delar ofta med våtfkor blandade:

735. Torr, vifsnad, fcarioftim, full·



komligt torrkad och ikallrande under vidrörandet.
726. Hinnaktig [hinnartad], membrana· 

ttum, ytterft tunn och genomikinlig eller genom- 
lkinande —■ hinna, membrana.

727. Pergamentarta d, membraneutn, ganika 
tunn, feg och otydligt genomikinande.

72 g. Låderartad, coriaceum, tunn, feg och 
ogenomikinlig.

729. Bladig [fkifrig, fe 454 b.], tarnet- 
lofum, fammanfatt af fmå, på hvarandra laggda hin
nor eller pergament-, eller låderikifvor — lamell, 
lamella.

730. Trådig, filamentofum, fammanhvåfd 
utaf trådlika, fega, böjliga kroppar — tråd, fila- 
menlum.

731. S m å t r åd i g, fibrojum, fammanfatt af paral
lel, mjuka fibrer — fiber, fibra.

732. Cellulös, pipig, celltilofim, utaf 
tydligt åtikilda, icke med fait uppfyllda celluler (i<ÿ 1).

733. Tom, ftorpipig, inane, full med 
flörre tömma celluler.

734. Fylld, fyrtum, utan tydliga mellanrum 
i masfan.

735. Pipfull, fmåpipi%,fiftuto[um, med pip- 
lika (235) håiigheter i masfan — fmåror,-pipa, 
fiftula.

736. Pu 1 pös [fru k t köttig], putpojum, en 
faftig, moslikj något fail fammanlåttning —- frukt
kött, pulpa.

737· Köttig, carnofim, en fmltrådig faftig 
fammanfåttning — kött, caro.

738· Benartad, osfeim, beilående af ganika 
hårda, bräckliga, torra, otydliga ochlammantryckta 
fibrer.
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739· Brufkig [brufkartad, brufkak* 
tig], cartilagincum, fammaniatt utaf böjliga, faft- 
fulia, hårda, otydliga och fammantryckta fibrer.

740. Ko rk akti g,' fnberofum, en feg kropp,
lom beiiår utaf fammantryckta otydliga och faftlofa 
celluler. i' r/Vf «·

741. Svampig, fpongios, fpongiofum, en 
utaf tydliga och iaftiga celluler bildad böjlig och 
feg faimnanßttning.

742. Svampaktig, fmgofum, en feg kropp, 
fom beflår af fammantryckta otydliga och faftiga 
celluler.

743. Sammanvalkad, ftipatum, en leg 
fammanfåttniug af eiaftifka, i hvarandra invirkade 
fibrer.

744. Mjolig. farinofim, fiel (704) torr, 
fammanhopad af ganikafina pulfverlika delar [454 d.],

745. Jordar tad, terreum, flel, torr och fin- 
grynig.

746. Kornig, acinofiim, når hårda/e fmåkorn 
finnas i en mjuk eller los masfa.

747. Stenig, lapillofim [ft en artad, lapi- 
dtum], når ganika hårda korn åro inmängde i eu 
los masfa.

747 a. [T råa k tig, t råar t ad, lignofim, 
ligneuni].
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IX. Afdelningen.
Smak, fapor,

§. 80.
A. Smakens arter:

748. Vat t nig, aquofus, fifom källvatten.
749. Gras-, gråsartad, gr aminens, fifom 

allmänna grisarter.
750. ört-, ört a; t ad, herbacens, fifom bla

den på vicker, Vicia fativa.
751. Salt-, faltaktig, falfus, falinus, il- 

fom kokfalt.
75a. Sur, acidus, fom Stticka.
753. Båfk [bitter, amper], amarusj fi- 

fom Gentianrot -— ( Gentiana lutea etc.).
7Î4· S ό t, diilcis, fom focker.
755. Kirf, außerus, fom galiåplen.
756. Styptifk, ßyptieus, fom fvart blick.
757. Lutfaltak tig, lixwiofiis, fom lurfalt.
7S8- Krydd-, kryddaktig, aromatifk,

arematicus, fom kryddneglikor.
759. Lök-, lökaktig, alliaceus, fom hvit- 

16k.
760. Mögel-, möglig, mucidus, fom mög- 

ladt bröd.
761. Rutten, putridus, foin förruttnade 

djuriika och vegetabiliika Imnen,

§. 8f.
B. I anfeende till verkan uti munnens ihålighet:

763. Smaklös, inßpidits, utan all verkan 
på fmaknerfverna.
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763. Skarp, acris, fom uppväcker rodnad 
fa tungan och i munnen.

764. Hetfig, hettande, calefcens [calefa- 
tiens], fom frambringar kansla af hetta.

765. Kall, kylande, refrigerant, fom upp
väcker kansla af kölid,

766. Frätande, corrofmis, fom verkar bi
tande på tungan.

767. Samman d ra gande, a dllringerande, 
adftringens, fora likfom fammanfnorper tungan och 
munnens infida.

768. Torrkande, ficcus [pecans], fom i 
munnen uppväcker torrhet.

769. Genomträngande [fuktande, hu- 
meffans], penetrans, fom i munnen förorfakar fpott.

770. Slem ma k t ig, mucilaginofus, lom of* 
verdrager munnen med flem.

771. Fet, ol jäktig, oleofus, pingvis, fom 
likfom fyller munnen med en fet olja.

772. F.cklig, naufeofus, fom uppväcker eckel 
och våmjelfe.

773. Mild. mitis, fora ej frambringar någon 
af de förra verkningar.

$. 81.

C. 1 anfeende till varaktigheten af känslan :

774. Häftig, incident, hvarefl kånslan upp- 
våckes genaft ia fnart fom kroppen lågges i munnen.

775. Växande, tilltagande, incrtbrefcens, 
fom blir flarkare och flarkare.

776. Intermittent [långfamt omvesr- 
lande], intermittent, fom, tid efter annan återkom* 
Rien, blir flarkare.
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777· H a ft i £ f o ni v e x 1 an d e, trmulnt, hvar- 
fA .afbrotten (776] ganika häftigt följa på hvar,mdi«.

778. Uthâllande, perdurant, hvilken? känsla 
blir qvar långe efteråt.

77g. Forfvinnande, evanrfcent, ίom hsAigt 
gâr ofver.

S· 83·
D. I anfeettde tili ßallst fur kchitlan:

77g a. [Få hela tungan, holopjosfus],
780. På tungfpetfen, ocrnglosfus.
78 (. På tungans fram del, hemiglosfus (de· 

miglosfus, bos några).
782. På tungroten, baßglotßtt.
783. På m id ten af tungan, mefogtosfus 

(meäioglosfus; !ios några).
784. I gommen, petßtims.
785. På läpparna, labialis.
736. I fval get, gutturalis.
737· I broftet, pectoralis, når den Aråcker 

fîg nåibn ner uti bioAct.

X. Afdelningen.
Luck t j odor.

§· 84·
A. Lucktens arter*.

788. Kryddaktig, aromatifk, aromati- 
(ut, fom kryddneglikor.
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789· Ambrofifk, ambroßacut, fom Harkt 
te,

790. Mufkus, mofchatus, fom mufkusdjuret.
791. Katnfcr-, af kamfer, campkoratur, 

fom kamfer.
792. Terpentin-, af terpentin, terehin· 

ihinaceuf, fom terpentin.
792 a. [M y n t -, af mynta, mmthactus],
793. Åtticki, fur, acidus, fom ätticka.
794. Vin-, af vin, vinofiif.
795. Mögel·, af mögel, mucidut.
796. Unken: [rancidus; ormfran, Afz.], 

virofus.
797. S tin kand e, foetidus,
797 a. [Lik-, af lik, cadaverinus].
798. Vederftygglig, teter, foedus.
799. Bockfrän, hircinus [hircofur, Afz.].
800. Urin-, af urin, urinaktig, urinöfus.
801. Vägglöfs-, af vägglöfs, cimicinus.
g02. Lök-, lök ak tig, alliaceus.
803. Rofen-, af törnros, rofaciur. o.f.v.

S- 85-
B. / anfeende till verkan;

804. Stark, graveokus, foin uppväcker en 
flark känsla.

805· Lucktlös, utan luckt, inodoruf, är 
en kropp, fom alldeles ingen verkan gör på luckt- 
organerna.

806. Stickandef vcllicans, fom förorufakar
tårar.

806 2. [Nysväckande, ßtrnuUttorius].
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807. Qv å f v a n d e, fuffotans, fom fororfakaf 
hofla och klämning i broiler.

808. L j u f 1 i g, gr atu:, fvavis.
8oy. Vederqviekande, d of ta n de, fpirans.
8 ro. Haft ig, fragrans, fom fororlakar huf- 

vudverk.
811. Narkotiik, nerfdöfvande, narco* 

tien:, fom for en tid beiofvar fansning.
81a. Våm jäktig, muftofut.
813. Mild, mitis, fom ej frambringar någon 

af anförda verkningar.

§· 8<5.
C. VarùHigheten år i anfeende Ult de dithörandt

förändringar fafom hot fmaken $. g 2.

§· [86-8?].

K å η i e 1 n, taSius. 
s. I anfeende till arterna 5r:

813 a. [Våta k tig, humidus. Torr, aridus. 
Fet, pingvis. Siipprig, lubrieus. Klibbig, vi- 
Jcidus. Siden artad, bomby cinus. Sammctar- 
t a d, fammetarius. P e rg a m c n 11 i k, per game- 
nus.

b, I anfeende till ϋ er kan:

Stickande, pungens. Kliande, prurient i 
Brännande, urens. K a 1J, frigidut. Varm, ca- 
Hdus. F r â t a n d e i corrcfwus. Mild, mitis, titan 
desfa verkningar·]
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Systemet.
XI Afdelningen.

S· 87.
Habitus, yttre utfeende, habitus, facits 

externa, år fumman af alla kånnemårken, tagna 
från en kropps alla delar— hela intrycket, fom en 
Baturlig kropp gör på våra linnen.

$ 88-
Befkrifning, rleferiptio, är uppräknandet 

sf alla hos en naturkropp bemârk'a kånnemårken. 
Den afbildar en kropps naturliga känne
tecken, character natur alis.

Anm. Dä Kedjan af eijerikaper, att anföra hos natur
kropparna , fäfom finliga foremät, är oändlig; fä gifs
det ingen fullt uttömmande belkrifning,

Syftem, anordningsbyggnad, fyßema, 
år den eiter visfa hånfigter fôietagna natutkroppar* 
Bas afdelrung. Det år:

I. Naturligt fy fr em, fyßema naturale, 
når det gor affeende på ada våfendtliga kånne- 
måiken, alltfå på hela habitus (§. 87) få vida 
den år våfenrlig.

If Artificiel t fy ft em , fjßema artificials, 
fom blott är byggdt på några delar.

§ 90.
Slagte (flag hos några *), genus år fatn-

*) I vätt spräk svnes Slägte tjenligare, att beteckna genus, 
än Slag; hälst som det förra älven kan användas i samman
sättningar t. e, slagtkännetecken o. s. v, Otv.

9
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manflSliningen af de arter (§. 13)» fo«n ôfverens- 
flåmma i habitm (§. 87j·

Desfa flågten åro naturliga (natur alia), li vil
ket deras natur fordrar. Emot artificiela, blott 
efter en (kild ta kånnemåiken åtfluidta, flågten, fitter 
fig vår känsla.

§· 91·

Slagtbefkrifning, character generis natu· 
ralis, år uppräknandet af alla kännemärken, fom 
arterna i ett ilågte (<J. 90) hafva gemenfamt med 
hvarandra.

§. 92.
Slågtkånnetecken, character genericut, åro 

de ur flågtbeikrifningen (§.91) uttagna kännemärken, 
hvilka åtikilja flågtet från andra. Våfentligt 
flågtkånnetecken, char offer generis esfentialu, 
kallas de utfôkta kånnemårken, foin framför allt, 
påtagligt och egentligt utmårka ett (lågte, hvari iå- 
ledes flågtåtikilnaden hufvudfakligt yttrar fig.

S· 93*

Syflemets af delningar åro:

1. Riken, regna, de högfla, på de måft 
väfentliga och enkla/le lagar (år organifationen, 
känslan, rorelfen och näringen byggda afdei- 
ningar.

2. Klasfer, clasfes, rikens hufvudafdelningar.

3. Ordningar, ordines, klasfernas afdelningar, 
fom innehålla flågten.
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Syßmett biafdelningar åro·.

4. Flockar, fubordines (feSliones; Illig.V 
foin fammanflålla flâg;en i en ordning, i imårre 
ikiljaktiga hopar.

5. Familjer, families, iom på olika fatt af- ' 
dela flågtens arter, ior att lårtare öfverfe dem,

6. [S e k t i 0 n e r m.tn., fechones. divißones etc., åro 
ånnu ytterligare fortfatta afdtlninga ].

$· 95·
Kännetecknen for desfa afdelningar båra deraf 

namn, fom Rikens, Klasiens, Ordningens, 
Flockens, Familjens, Sektions m. m, kän
netecken, char adi er Regni. Clasßs, Ordinis, Sub. 
ordinis, Famikce, Sedhonis, Divifionis, etc.

Man kan på dem gora famtna åtikilnader fom 
vid flågtkånnetecknen §. §. 9t, 92,

§· 96*
Det gifves tveggelianda indelnirgsfått, hvarefter 

Syftemet bildar afdeiningarna;
I. Det Synoptifka, dirpoßtio fynoptica, 

fom låter natu kropparna fondns i två hulvud- 
grenar, åt den ena af desfa lägger den en eller 
flera egenikaper, men iom frånkånnas d-n andra; 
Och (a åter afdelas hufvudgrenen. Man kallar 
denna indelning tvådelt, dichotoma. Fo
gar man ånnu en tredje gren härtill, hvilken 
man tillägger egeuikapcrna till en del, till en 
del frinkåtiner, iå år den tredelt, tfi- 
chütorna.



— ■ ■

104

II. Den metod ifka indelningen, di- 
fpoßtio methodica, når hufvudafdelningarna upp- 
iiåilas efter hvarandra och fedan ån vidare for· 
delas.

III. Den blandade indelningen, difpofi- 
tio fynopticomethodica, fammanfatt af begge.

S· 97·
Artificiela kännetecken, character esfaßfi- 

tii, åro iadana kånnctecken på ilågten och ordnin
gar, fom tillräckligt årfkilja ilågten och ordnin
garna i det artificiela Syftemet från andra Ilågten 
och ordningar af fanima ordning och klafs.

$· 98.

Artfkilnad, artkarakter, differentia Jpéci- 
ßca, åro artens kånnerecken, fom åtikilja den från 
aiia andra arter af dels flågte.

Man kan fåledes blott genom jemnförelfe upp
finna den. Deraf följer, att artfkilnaden måfle va- 
r.. underkafl.id en ilåndig föt ändring emedan hvar- 
je ny tillkommen art gör en ny profiling af de 
åldre artkännemärken nödvändig.

S 99·
Syftematifk befkrifning, dtferiptio fy- 

fiematica, diagnoßs, år en belktifning (§. gg), lom 
urelemnar all? det, fom arterne af ett rike, en klafs, 
ordning flick, flågte, familj eller fektion hafva ge
ni e'lamt med livarandra. Den år alltfå refultaret 

,n jemnförelfe och förutßtter Syftcmets behörig 
a kånnedom.
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Reglor för be/kr if ningen:

l. Den måfle Iiafva affeende på delarnas an
tal, form, beflåndsdelar, riktning, förhållande 
flnsemellan och till andra famt på de intcnfifva 
egenikaperna och och föredraga detta i en pas- 
fände ordning.

3. Den måfle följa Naturen, lafom den har 
frambragt kroppen; den begynner fåledes från 
roten (bafen) och går ånda till fpetfen.

3. Den made vara tydlig och allmänt begrip
lig, d v. f. den måfle med forgfåilighet och no
ga hålla iig vid konilfpråket och få befkrifva 
delarna, att det fednare blir genom det förr 
fagda förklarat.

4. Den får icke vara allt för vidlöftig, icke 
ojemn (vid fomiiga delar för vidlöftig, vid an
dra för kort) och Afven icke för kort.

5. Vid hvarje hufvuddel göre den en egen 
aldelning och hvarje del af hufvuddelen åtfkiljes 
genom fårikilda bokilåfver, hvarigenom öfver- 
figten otroligt låttas.

6. Reteriike figurer böra åfven få fördömas, 
fom alla Gramatikens hjelpord fparas, hvilka icke 
åro nödvändiga för begripligheten.

7· Såfom bihang till beikrifningen bör måttet 
enligt §:na in. 112. klimatet enligt §:n 113. 
uppehållsflållet, jordmånen enligt §:na 115. 116. 
och tiden för de fåi ikildta tillflånden angifvas. Alle 
enlkilde delar måfle måtas, för att beflånima 
deras inbördes förhållande.

Ä
J. ?*»**»*.*·*« ,4



Af ritning.

En figur, afrirning, icon, figura, Sr ofta 
Ctt fortrålfligt, ja ilundom alldeles oumbårligt hjel- 
pemedel, hvartfl (kapnaden blott genom en mångd 
ord och dock blott dunkelt kan uttryckas. En god 
il6urs fordringar åro:

i. Den fiotfta tillförlitlighet i framflållning af 
form och proportioner famt i uttrycket af ofver- 
btynen.

3. lukttagandet af den naturliga florleken.
3. Proportionerlig for/loring, då föremålet år 

for litet och forilorad iramilållning af er.fltiida 
fina vigtigare delar.

4. Bemärkandet af det naturliga låget och 
riktningen famt håimning al naturen i iadana 
ftållningar, fom for kroppen i lefvande tillilån- 
det åro egna.

5. Tiogen hårmning af 1'årgerna.

§· 102.
Gmenfamma re glor f or kännetecknen pet arty 

ßclgte, ordning och klafs.

I. Kännetecknen bora tagas [beflå] af våfentli- 
ga, ingen förändring underkailade, tydliga och 
beftåmda kånnemårken.

3. De böre ej innehålla några jemnförande 
kånnemårken, emedan desfa icke kunna fes på 
naturkroppen fjelf utan förutßtta kånnedomen af 
ett annat. Storleken mårte fåledes uteflutas.

3, De fi åfven icke hafva affeende på krop·
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pens yttre tillfälliga vilkor, iåfom viflelfeort, kli* 
mat, tid och användande.

4. De hora blott innehålla verkligt åtikiljande 
kännemärken, alla fådana alltlå uteflutna, fom 
gemenfamt tillkomma ilågtet, ordningen, klas- 
fen, m. m.

5. Deras ikÖnhet beilår i kSfinemårkens vå- 
fentlighet och tydlighet i uttryckens korthet, be- 
flämdhet och fullHåndighet.

6. De undvika derfore allt, fom kunde för
länga raden af ord. I Latinika konilfpråket fät- 
tes i Hållet for det egna ordet et ett que; i Hål
let for vel eller fm ett ve. Så mifle åfven at- 
que, ßmul undvikas.

7. Man betjenar Hg af komma (,), eller fe- 
mikolon(;), for att åtfkijja delarna; af kolon (:), 
der delarnas delar angifvas. Punkten Hutar me
ningen.

§· 103·

Regîor for artkar aktern i fynnerhet:

1. Den ikall efter Linnés föreikrift ej inne
hålla mer ån rolf ord.

2. Desfa ikola fåttas i den grammatikaliika 
ablatifven, iom merendels kan undvikas, om 
inan blott betjenar Hg af Nominatifven.

3. Kännemärken böra i ordning Hållas efter 
en vifs öfverfigt, att det hela nåmnes förfl och 
defs delar fedan. Si böra egenikaperne fom till
komma det hela, ßttas förut, t. e. punétatum, 
punffiato-firiatum, betyder: delen Sr öfverallt be- 
flrödd med punkter, och har annu dwfsutom 
punktHrimor.
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'4. Den bör omfatta begge könen, ty båda 
utgöra arten (§. 13),

5. Den bör åfven icke ircfluta förändringarna 
och drrföte icke upptaga alla förändring under- 
kollade kåuntmåikeu,

§· '04·

Jteglor fSr fdgtkännetecknen i fymerhet:

I. Kännetecknen böra tillkomma alla under 
ett flågte inbegripna arter.

a. De böra tagas af alla våfentliga kännemär
ken . fom ingen förändring åro underkafl (le; ry 
llågtet beflåmmes genom habitus (φ. §. 87-

Regtorna for Klasftns och Ordningens kännetecken 
i fynnerhet

låta i allmänhet icke vål beflåmmn 11g, blott få 
mycket kan deraf angifvas, att de böra omfatta al
la under dem befintliga ilågten. 1 det artificiela 
iyflemet eller regifliet till natutkropparnas igenfin
nande böra delamma ilågten fom hora till flera ån 
en ordning eller klafs, upptagas i begge. Ty det 
artificiela fyflemet lår icke elter fina enfidigt valda 
åfigter föndra flågten iafom naturliga och oförån- 
derliga.

Det artificiela fyflemets godhet beror på en 
pnsfande mångd af defs afdelningar, af deras pro- 
portionerliga florlek, af de valda kånnetecknens 
våfentlighet, låtta uppfinning och allmånna använd
barhet, famt af det ined alla d«sfa egenlkaper för- 
euade annalkande [närmande] till naturen.

S
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§. ioö.

Reglor for namngifningen :

Hvarje art bor få ett n a in n, nomen, fom må- 
fte egenteiigen tillhora arten och likfom myntet 
bafva ett beflåmdt varde. Det vore kanike båttre 
om hvarje art hade ett eget enkelt namn, men eme
dan fvårigheten, att uppfinna få många namn, fkul- 
le blitva allt för flor och minnet for mycket bê
la Aadt, lå år det rådligare, att med Linne' för- 
utfåtsa vid hvarje art flågtnamnet, till hvilket den 
hörer, och beteckna arten genom ett flågtnamnet 
bifogadt egenikaps-ord [adjekr.]. Ju mer man ikil· 
jer fingren enligt naturen, .de Ao mer rekommende
rar fig denna benämnings - metod, och det år en 
af de förnäm fia grunder för den fatrlen, att fläg- 
ten böra vara naturliga, .då man beiinnar, att fprå· 
kes natur icke tillåter, med ett namn beteckna o- 
natuiligt förenade, alltfå oförenliga föremål.

Namnet, fom betecknar Aågtet, kalias flågt- 
nainn, nomen generieum.

Det flågtnamnet bifogade egtnfkaps-ord, fom 
bör beteckna arten, kallas trivialnamn, bi- 
namn, nomen triviale,

Hela den af flågt- och trivialnamnet ia mm an· 
f-tta benämningen år artnamnet, nomen fpeci- 
fieum.

Då ordningar och klasfer ånnu alltid åro un· 
derkaftade en alltför flor förändring, få att vi må- 
fte nöja ofs med artificiela ordningar och klasfer, 
år antagit, att icke bifoga deras namn till namnet 
för flågtet och arten. De kallas derföre ft um ma 
namn, nomina muta, i motfatts af flågt- och art-
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namnen, Iivilka kallas· ljudande namn, nomina 
fottora, emedan de alltid måfle utfågas.

Aft beteckna artförändringar, bifogas till art
namnet ännu ett färikildt egenfltapsord^ fom har 
affeende på förändringen.

§· 107.

Reglor for Slclgtnanmn :

i. Hvarje flågte bör blott hafva ett namn.
*. Hvarje flygte i naturen bör hafva ett eget 

naitm.
3. Slågtnamnet bör vara enkelt och ej befiå 

af två föndrade ord,
4, Det bör, om görligt år, vara urfprungli- 

gen enkelt och icke fammanfatt af två ord.
i 5. Man kan taga det uc Latinika fpråket

eller: * „
6. Ur det Grekiflta, dock fa, att det får en 

Latinik åndelfe ock böjes, fom ett Latinfkt ord.
7. De namn åro falika, fom blifvit famman- 

fatta af ett Grckifkt och ett Latinikt ord.
8· Man bör undvika namn, lånfa ur andra 

fpråk, i fynnerhet, om de hafva tungt uttal.
9. Man bör undvika fådana, fom blott deruti 

åtfkiljas från andra flågtaamn, att ett ord eller 
en fiafvelfe fåttes framför dem.

10. Namn, fom lycktas på oides åro icke 
goda, emedan de blott uttrycka ett yttre för
hållande.

ii. Man föke, att akta fig för allt för flor 
likhet i benämningarna.

ia. Namn, fom andra vetenfkaper och konfler 
anvånt till konfiord, böra icke brukas i natural- 
hifiorien.
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13. Å.fven måfie man akta fig, att valja fåda- 
na namn, fom redan åro gifna åt klasier och 
ordningar.

14. Slågtnamn, fom motfåga några eller flera 
i flågtet innefattade arter, åro iila valda.

15. Slågtnamnet bor i fynnerhet beteckna ar
ternas hufvudegenikap. Men då denne ofta år 
fvår eller icke möjlig att mSrka, få nyttjar man 
andra förhållanden^ och det bor icke vara att- 
flötligt, om desfa förhållanden ej alltid åro an
vändbara på alla arter. Detta fel år åtininflone 
drägligare ån den börda, fom måfle förökas för 
mjnnet, når man endafl vill vålja fådana namn, 
fom alldeles icke uttrycka någon egenfkap.

16. De namn, fom vi finna i de gamlas [äl
dres] fkrifter, böra i fynnerhet vara ols heliga

17. Åfven iå heliga åro för ofs de namn, fom 
blifvit gjorda, att hedra ininnet af förtjenta Na- 
turforikare. Man flöfe blott icke med desfa 
minnesvårdar af förevigandet.

18. E»t annars tadelfritt, ofs genom de åldre 
Naturforikares fkrifter öfverlemnat namn, bör 
oföråndradt bibehållas, till och med om det 
mera pasfade för ett annat ilågte.

19. Når ett llågte delas i flera, få behålla de 
arter det gamla namnet, på hvilka det båfl pas- 
far fig, eller fom åro de måfl bekanta. Så 
mycket fom möjligt år, uppföke man åt de på 
detta fått uppkomna flågtnamn enahanda gratn- 
matikalifka könåndelfer, på det könåndelfen för 
triviala namnen ej må behöfva åndras (§. 108,
N. 5).

îo Namnet bör fkrifvas med Jatinfka bok- 
ftafver och fråmmaude bokflåfver böra förin dras
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pâ Latinfka vifet. SI förändre man de Grekiika 
åndelferna :

os tili ui. 
cv — um.

Diftongerna:
ui till at. 
et e eller i. 
a —· oe. 
ου — u.

Vokalerna:
ri till a eller e. 
ω — ο.
» — y

K onfonanterna:

κ — c.
$ — rh.
X — fA.
B — th.
φ — ph.

ΎΧ> nch·
77 — ng.

2 t. SlSgtnamnet fkall icke hafva ofver fex 
ilafvelfer Qfesquipedalia ), orn det kan ike, icke 
ôfver to!f bokitâlver. Det bôr ej gtnom fam- 
tnanfilllning af liera konfonanter eller vokaler 
vara fvårt, att utläga,

!io8.
Reglor for Triviatnamnct : 

l. Trivialnamnet bor följa på lligtnamnet.
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2. Det bör vara ikilclt från flågtnamnct fafoin 
ett eget ord.

3. Det bor vara enkelt och ej belli af tvä 
föndrade ord.

4. Det kan vara ett adjektif eller ett fom till- 
fatts [appofition] brukadt iubftantif.

5. Adjektifvet (4) rattar i Grammatikalifka 
könet lig alltid efter llågtnamnet.

6. Appofition (4) blir derigenom utmärkt att 
dels begynnelfeboklbf år ilcr. Den bor dekli- 
neras med fUgtoamnet.

7. Trivialnamnet bör ia mycket möjligt år 
undvika uttryck af yttre förhållanden *).

8. Det bor d.erföre icke vara komparatift eller 
fuperlatift.

9. Det bör beteckna ett ja k an de och ej ett 
nekande begrepp.

10. På lått naturlighet måile det i fynnerhet 
göra anfpråk och undvika vidlöfiigt fökta fyft- 
ningar (ordlekar) iåfoin ett illa klädande prål.

11. Appofitioner böra med blotta Latinfka 
bokllåfver och på Latinika vjfet fiuifvas, undan
tagande demånners namn, hvars hågkomil tri
vialnamnet ikall innehålla.

12. Trivialnamnen blefvo förft af Linne in
förda och dem bör fednare naturforikares, akt
ning få mycket mindre beröfvas, fom de nåfbn 
alhid åro lyckligt valda. Det år derföre en bil
lig lag, att alla af Linne' gifna namn forgfålligt 
bibehållas, och att granikaren der återDaller dem,

*) De så allmänt förekommande namn: affinis, fimilis, asfi- 
milis, diftingvendus o. d. 1. köra lielt och håliet förkaftas, 
emedan de utmärka yttre förhållanden, som man hos arter 
i och för sig sjelfva icke kan ksuna.



h Vi) re ft man, af hvad orfak fom halft dem ur
aktlåtit och i deras flålle valt nya. Denna lag 
kan med vederbörlig inikrånkning åfven få vidt 
utfiråckas, fom lagen for flågtnamnen §. 107, N.ig.

' *h

' / §. 109.

Till benämningar för, klasfer oeh ordningar 
born icke väijas de, fom redan aro använde for 
(lägten. Defsutom gälla lör dem föreikrifterna: 
i. 2. 6. 7. 8· Q. 10. ii. 12. 14. 15. 18.20,21.
§, 107. med behörig förändring.

• , - §· Ho·

Synonymt,

Synonym, fynonymum, år det namn, fom 
andra lörfattare gilvrt åt famma ilågte eller art el
ler artförändring.

Till hiftorien om hvarjc flågt^e och art hörer 
fynonymernas uppråknande. Dc tjena tillika få- 
lom anvisning, hvareil man kan finna befkrifningar, 
figurer och betraktelfer öfver flågtet och arten. 
Sättet att uppräkna eller citera år ikiljaktigt. Hvar· 
je fynonym bör börja en egen rad; hvarje bör tyd
ligt och utan all förvirring angifva namnet, flåg. 
tet eiier arten, författaren, ikriften och fidotalet.

Man begynner hälft med den författaren, fom 
förft nämnt flägtet eller arten, hvilken fåledes blir 

* tecknad derigeriom fåfotn uppfinnare, och få fliger 
inan efter tidföljden ned till de nyafte.

Antingen ftåller man det förnåmfta fyflcmets 
namn fråmft och går lå i ordning till de äldre 
författare fom intet käade något fyftem. Eller
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Haller man fynonymerna i ordning efter namnens 
öfverensflåmmelfe, utan att hafva affeende på fur· 
fattarenas tidföljd, och fitter fiil de författare, foin 
hafva-gifvit alldeles inga namn. Maniammanfiiilcr ar
ternas fvnonvmer efter flågterna. For rummets 
befparande betecknar man genom ett ilrek, att 
namnet år enahanda med niil föregående, eller 
man bortlemnar afven val i detta fall flreket helt 
och hållet. Har det följande fynonymet ilagtnam
net .gemenfamt med det nåfl föregående; få till· 
fatter man åfven blott ilngtnamnets förfla bokfiaf.

Till fynonyiner höra ilven de benämningar, 
fom fligten och arter hafva i laifkildta fpråk.

XII. Afdelningen.
M ått, Menfura.

§· m.

Längdmåttet :■
814. Hårsmån, latitudo capillaris, en tolf

tedel af en Parifer linie (efter det gamla matter).
815. Linie, tinea, en tolftedel af en Pan- 

fer tum — [linielängt, linearis],
816. Halftum, fingers bredd, ungvis, el

ler fex linier (815)* Lingden af nageln på ett fin
ger — [halftumslångt, ungvicutaris],

817. Tum, tumsbredd, pollex, en Parifer 
tum, längden af tummens fifla falang —- [tums- 
långt, pollicaris],

818. Tvårhandsbredd, palmus, tre Pari-

J
/
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fer tum, bandens bredd, tummen oberåknad — 
[tvårhandslångt, palmaris].

819. Storfpann, dodrans, nie Parifer tum, af- 
fiåndet emellan de utfiråckta tummens och lillfin- 
grets fpetfar — [ft o r fp a η n 1 å ng t, dodrantalis]

820. Spann , fpithama, fju Parifer tum, af- 
fiåndee emellan utfiråckta tummens och pekfingrets 
fpetfar — [fpannlångt, fpithamcea].

8 2 T* Fot, pes, tolf Parifer tum, affiåndet 
från armbågen till tummens bas ■— [fotlångt» 
pedalis'].

822. Hal fann an fot, cubitus, eller fjuttotl 
Pariler tum, affiåndet fiån armbågen till ytterfia 
fpctfen af medlerfia fingret.

823. Λ In, två fot, brachium [tt/na], tjugu- 
fyra Parifer tum, aifiåndet från armhålan till fpetfen 
af medlerfia fingret — [a Ins långt, ulnaris],

824. En famn, orgy a, ltx fot, eu mans 
längd — [f amnslångt, orgy alis],

$. 112.

Mattet af kroppens innehåll [kubik-måttet]

bor ett riktigt ogonmått angifva. Det låttar ofta 
mycket artens igenkännande.

Storleken, magnitudo, och litenheten, 
parvitas, befiåmma kroppens innehåll, långd en, 
longitudo ; bredden, latitudo ; h ô g d e n, altitudo ; 
kortheten, brevitas, långdmåtter. Man fåger 
två gånger, tre gånger, många gånger 
ftorre, dupto, triple, multo major, men icke 
två gånger o. f. v. mindre, duplo etc. minor, 
utan hålften, en, två tredjedelar mindre, 
dimidia} tertia parte minor. Det år ofveifiodigt,
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aft anmSrka, det en kropp kan vara två ganger 
ftotre än en annan, Utan att vara två gånger längre.

For vigten, pondus, har nian ingen antagen 
Vigt-tabell. [Man kalLr den 1511, leve, fom år Jåt- 
fare än vattnet. Tung, grave, fom år tyngre ån 
Vattnet under ianiuia voium].

XIII* Afdelningen*

Uppehållsftålle: [våxtfcållé> 
viitelfeort], liahitatio.

§- I,3*
A. Klimat, I u f t ft r e k, h i m in e 1 s ft r e k, clima :

\ det delas
I. I he ta 1 u f t ft re k et, clima toMdum, fom 

år vid pafs 30 grader bredt på båda fidor om etjva- 
torn [der förekomma Tropiika naturalfler utij

825. Det Indifka iuftltreket, clima indi- 
cwn, meilau fjeifva vändkretfarna ånda till 24 gra
den från ecjvatorn, hvareft ingen frysning [froftj 
Sger rum, och regnriden företräder vintrens Halle.

826. Det Arabifka ) uftitrehet, clima 
arabicum, norr om krålrans vändkrets, hvareft de 
Hora fandoknarna och den fortfarande torrkan la 
föröka hetren, att jorden blir brännande.

827. Söderhafvets luftftrck, clima au· 
ßralicnm, föderom fttnbockens vändkrets, innefat
tande åfven goda hoppsudden, hvareft år fotnniar, 
då vi halva vinter.

10
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II. I tempererade luftftreket, clima tem
per atum :

828. Medelhafs luftftreket, dima mtdi- 
terraneum, fom ftracker fig ftån 3o:de nil vid 
pafs 45:te graden och innefattar kufterna af medel» 
hafvet, jemte de Afiatifka nejderna under fi.mma 
bredd.

839 Det nordliga luftftreket, dima 
feptemtriomle, ifrån 4 5:te graden till början af 
poltrakterna. Man delar det i det mildare och 
kallare luftfireket. Af famma temperatur år Ame
rikas fodra udde.

830. Det öfter! ån d f k a luftftreket, clima 
orientale, fom innehåller norra Afien, Sibérien och 
Tartariet.

831. Det ve fterlå n d fka I u f t ft reke t, clima 
occidentale, fom innehåller norra Amerika ånda till 
Carolina.

ill. I kalla luftftreket, clima frigidum, 
ånda till polen:

833. Det kalla luftftreket, clima frigidum, 
Polarländerna, fom öfverensfiåmma med Aipifka 
luftftreket.

§■ |T4·
B. Orternas höjd öfver hafsytan angifves ef

ter barometern:
§· US

C. UppehållsftåJlet, Våxtftållet, år

I. Vatten :
833. Der ftora verldshafvet, faltfjön, 

Oceanen, pelagut, oceanns, det långt ifrån landet 
allågsna vida hafvet.
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834. Hof ve t, mare, de af îrângare grânfor 
intieflume verldshafvets delar ocli de till dels 
kull gränfande frakter. Hit hora medelhafvet och 
hafsvikarne.

8 3 î - Hafskuflea, f j ό ft ra π den, ftran- 
den, ii t us, Sr fandig , flenig eller gyttjig och 
fkoijes af hafsvattnet, faim månas (impregneras) meå fait.

836. Saltkällor, falince, kSllor, fom inne
hålla upploll kokfalt och andra faltarter,

837. Hål fo b run na r, fontes falniares, de 
flundom varma, med falt, jord, metall, fvafvel 
och dylikt mättade källor.

838. Källa, fous, hvareil vattnet klart och 
kallt uppvåller [framrinner].

839. Bäckar, f i o cf e r, f t r c> m m a r, rivi, 
fluvii, flumina, fom flyta med klart, något kallt 
Vatten, [hvilket aldrig bottenfryfcr].

840. Inf jo ar, fjöar, lacus, hafva rent vat
ten på en fail botren och allrid tillopp.

841. F i f k d a tn m a r, pifcince.
842. Flod- och fjoftrand, ripa.
843. Tjern, graf, flagman, fosfa, flilla- 

flående vatten på dylull botten,
844. Kärr, paludes, med gyttjigt vatten och 

orenlighet uppiylidt, om fommaren lägre och 
mer uttorkadt.

845. Puis, gôl, pol, lacuna, den i platta 
inlänkniugar famlade återflående delen efter regnet, 
fom af värmen fortorrkas.

846. Fly, mor, tor f må fe, palus ecefpitofa, 
gyttjig jord med mosfa blandad, på Mverbrynen med 
tufvor, fom oingifvas af djupt dy fullt vatten.

847. Myra, locus nliginofus, vattenfjuka
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flållen, fom fororlaka ett flinkande vatten och åro 
ganika ofruktbara.

848· Ôfv.erfvåmmade italien, mandata, 
hvareft flödande flrömmar utbreda vatten. Ibin het
tan åter plägar uttorka.

II. Berg :
849. Alper, alper, de högfla berg, hvars 

fpetfar höljas af en evig fnö och äro utan träd; 
men mosfa beråcker deras infånkningar.

■ 850. Fjäll, klippor, rapes, fteniga och 
torra berg ocli backar.

851. Berg och backar, montes et colles, åro 
fandiga, torra och ofruktbara ilållen. [De håraf, fom 
långfl åga fölen och åro ikoglöfa, kallas fo Ifåll t 
(i foliken), aprica.]

852. Öppna i ål t, campi, de för fölen och 
vinden urfatta upphöjda [och xnåfl med mosfa be- 
tåckta] flåtterna.

853· Dalar, convalles, mellan bergen, hvil* 
ke, om de åro trånge, kallas pa [a, fauces.

III. Skogar:
854- Ljufe[glefc] i k 0 g a r, fylvce, på ofrukt

bar fandjord.
8 S 5- Dy ft re [tåte] fkogar, nemora, vid 

bergsfötter, på vattenfjuk uyjord, f>m år flåndigt 
bdkuggad och uppfylld med en fuktig luft, hvil- 
ken ej år urfatt för vinden.

856. Mörke fkogar, barrfkogar. pineta.
857. Bufkage, fkogsbryn, margines fyl. 

varum, fkogskanter, der de flora till flacka landet.
8j8· LÖfdunge, luftd , lu eus, fmåikogar på
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flacka landet, beflående utaf blott löftråd eller utaf 
loftråd och barrträd tillhopa.

858 a· [Trådfkolor, arboreta, trakter med 
glefl flående tråd, åfven fruktträdgårdar,

859. Småfkog, fruticeium, arbußmn, låga 
buikar och fmå IkogspUnterirsgar [hit hôra törn- 
fn a r, dumeta , och pilbufkager, faliceta],

860. Gärdsgård, häck, fæpes, en af Ief- 
Vande buflear och trävirke gjord hägnad for Jandet.

860 a. [Hedar,mrita, torre, ikoglofe och for 
folen öppne irakter, fom åro beväxte ined hedris 
(ljung), Erica].

860 b. [Vinberg, vine.ee, vineta.]

IV. Siåtta Fält :
86f. Ångar, prata, våxtrika flåtfer och 

flacke dalar. De åro fr 11 k t b a r e, fertilia, torre, 
exfucca, eller lukt ige, humidiuseula.

862. K e t e s in a r k , mulbete, pafcua, ofrukt* 
bara, torra och fandiga ångar.

S63. Trådesjord, novale, en obrukad, lig· 
gande åker.

864. Nyp loj dt land, armm.
865. Åker, åkerfält, agir, upplojdt och 

odladr.
866. Trädgårdsland, cult a, hor ti, uppgråf- 

vet göd i la dr land,
867. Åkerrenar, verfnrce, grone kanter om

kring åkern, likfom gödd hårdvall.
868· G όd feil h ögar, fimeta, famlingar af 

ruttnade vaxter och djurs fpillning.
869. Sopor [fmåJk, fophög, bofs],

V
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quisquillice, hopar af orenlighet, affkrade af livar- 
jehanda faker o. d. 1.

870. Farvåg, ftråkvåg, landsvag, vice.
871. Grushögar, ruderata, vid hus, ilråk· 

vågar, garor och gamla murar.
873. Fuktiga, lutande ilållen, putrida,
S73 a. [Murar, vaggar, tak, grufvor, 

kållrar, m. in. muri, parûtes, teSla, fodmæ, cel
les etc., iom nåfnnas åivtn fifom ilåilen lor natural- 
fler, lynas ej behålva iörklaras].

§ 116.
D. Jordmåne n, fohtm.

873. [Alpjord, alpinumfum uppkommit af 
förruttnade l.ichener 111. m. och år fvart, lått och 
alltid lös oaktadt den fl.trkt lukta].

877 a. [Tori jord, toil mylla, turfofum, 
fom uppkommit af föt ruttnade kårrvåxter, i fynner- 
het Sphagnum paluftre, år fvart, lått och lös, dock 
nårmare, att låta ålra i)g ån den förra.

873 b. [My II jord, hunwfum], lvartmylla, 
humus, år ganika fin , ocli lör känslan len. [Den
na jordart, fom uppkommit af förtunnade djur och 
våxter, låter ålta fsg.

873 c. Salt-, få I tings jord ,/aifum, fom uti 
fig har inblandadt falt]·

874. Sandjord, arniofum, fom beftår antin
gen utaf idel [fin] fand, flygfand, arena mobilis, 
eller utaf fådan fand, fom derjemte har inblandad 
annan jord, hvaraf lermo m. m. uppkommer.

Arter åro:
a. [Liggande, ftabilt, blandad med annan 

jord.
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b. Flygfand, mobile, utan frSmmande in
blandning.

c. F1 o d fa n d , fabulofum, ren fand, beflåen
de af ganflca grofva korn, oeh fom år uppka- 
flad ur floder, m. m].

874 a. [Örjord, lapideum, fom Sr pinn- 
liård och oaktadt påfukrning blir nåflan oförändrad.

Dess arter åro.
a. K i fel jord, k lapp ur, filittum, fom före. 

trådesvis beflir at kifel.
b La va jord (lava), vulcanictm.
c. Kalkftens-jord, calcar tum, fom beflår 

utaf kol- eller fvafvel-lyrad kalk]
875. Kalkjord, talcartum [faller mer eller 

mindre i hvitr. Låter älta fig fuktad, år flråf men 
kåns ej flipprig. Torrkad år den lös och fmulas 
lått].

876. L c r j o r d (T h o n), argillofum, [fuktad kåns 
den flipprig och fammanhångande, torrkad år den 
hård.

Dess arter åro:
a. Spack lera (Lehm), fom torrkad fpricker.
b. St y fler a (K le i), hårdare ån den förra.
c. Lått lera (Letten), hyfer måfla fand]. 
877. Mårgeljord, margacetim, blandad af

lera och kalk.
877 a. Snuggftåll e, parafticum, lom beflir 

utaf ånnu oförmultnade organifka kroppar. Man 
ikiljer det i

1. Djurilkt, animale, och
2. Vegetabiliikt, vegetabile.

$. 117.

Då viflelfeorten, luftflreker, temperaturn, 
ftorleken och andra mer tillfåliige egenfltaper ofta
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kunna tjena dertill, att igenkänna en naturkropp, 
fä räknar inan dem till kännetecknen och åtfkiijer 
dem under namn af empirifka kännetecken, 
notes empiricœ.

Anm. Här vill man anföra, efter rummet ß medglf- 
ver, riSgot om ljudets arter m. m., hvilket ofvanfôrè, 
fidan rop, der allmänna terminologini flutadçs, ur* 
aktläts.

Ljudet, fonus, är 
i anfemde till fina arter :

877 a. K n a 11 a 11 d e , fragofus.
b. Sprakande, crepitans.
c. Kna ft ran d e , ßrepitans.
d. H vinande , ßbilans.
e. Klingande, tinmens.
f. Gällt, acutus.
g. H va fs t, ater.
h. Doft, cœcus.
i. Ihåligt, inanis,, 
k. Heit, raiieus.
J. Vänligt, blandus.
m. Behagligt, duteis.
n. Obehagligt, gravis.
o. Förfärligt, terribilis.
p. ömkligt, miferabilis. 
rj. Obeftämdt, vagus.

I anfttnde till graderna af defs jhjrka.
r. Högt, fmmus.
s. Medel m å 11 i g t, médius.
t. Lågt, imus. 1
u. Tydligt, di ft in eus.
V. Otydligt, indißinffus].



Enskild Terminologi»
1. For Djurriket.

XIV. Afdelningen.

Terminologi för Djurriket,
§. ii 8.

Djur, animal, är en organifk (§. 7.), med 
frivillig rörelleförmåga begåfvsd Kropp, fom förer 
den oberedda fpifen till eft gemenfamt rum innom 
kroppen, livar eil den federniera derutur utdrager 
näring,

§· ii9·

Den enklafie del, till hvilken djuriike kroppar 
genom Mekaniik delning kunna bringas, är djur
fibern, fibra anima lis. Ai den bildas följande 
förfle hufvuddelar :

1. Nerf ver ne, nervi, trådar, fom åro kån* 
feins verktyg,

2. MufkJarne, mufculi, knippen af tiådar, 
fom tjcna till röre.fens verktyg, de utgöra kö t* 
t e t, tara.

3. Cell-våfven, contextus eelluUfus, trådvåf- 
ven, fom faniqianbinger allt det öfiiga och lik- 
fom bildar formerna, i lr vil ka allt år gjutet.

4. Hinnor, membranes, 1 unices, fammaniåt* 
tas genom cell-våfven.

5. Kårl, vafa, åro hinnaktiga rör, beflåin· 
da för våtikor.
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6. Ren, fifkben, osfa, åro jordartadeoch falle 
delar, fom tjena till ilod for de mjuka. Âro 
de böjlige och gencmikinlige , fä kallas de brui k, 
tartilagtnts.

§· 120.

Den vigrigafle till djurens behänd fyftande 
förrättningen år and c d rå g t en, refpiraiio, atmosfe- 
rifka luftens indragning.

Verktygen för andedrågten âro:
878· Lungor, pulmones·, fom ligga innom 

kroppen, och till hvilka luften bringas genom ett 
ror, luft rörer kalladr, arteria afpera.

879. Gälar (gaiur:, branchiœ, vid ytan lig
gande, kamformige delar, fom beiköljas af vattnet, 
utut hviiket de indraga luft.

880. An d-, 1 uf thå!, trachece,fpiracu!a, vid krop
pens öfvcrbryn liggande hål, genom hvilka luften 
intrånger, for att medelil kSilen utfpridas i hela 
kroppen [och fedan åter genom dem utflåppas 
m. m. fe §. 225].

§· T2T.
881. I fammanhang med defs verktyg för 

andedrågten flår blodkårlsfyhemet. I blodkär
len eller ådrorna, vaja fangvifera, bringas en 
af kroppen beredd vätika till de för andedrågten 
tjenande delar, till luftens vidrörande och ledan 
föres den vidare till alla delar.

882. Den muikeln, fom förenar åderfyftemet 
och i fynnerhet genoiA fm kraft förer bloden i 
ådrorna till andedrågts verktygen, ifrån hvilka den 
återfår den och fedan ånyo utfprider i hela krop
pen, för att åter emottaga den, kallar man hjer-
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ta, cor, Blodens kringflytande kallas de fs om
lopp, circulai io fangvinis; de blodkärl, fom aifora 
blöden hån hurrat till delarna, kallas pulsådror, 
arrerer, arteriir, de åter, fom fora bloden tillba
ka till hjertat, kallas ådror, v eu er, vencc.s t

§· 112.

Hjertat år på å:(kil!igt fått bildadt och heter:
883· Enrumtnigt, unilocular 1, när det har 

blott En hålighet, fom tn^n kallar h jer t kamma
ren, ventriculus.

884 Med ett hjertora f 0 r fe d d r, auri- 
cnlatum, når det utom hjfftkammaren har en hålighet 
till. fo r ka m mar e n {eller h j er föra t, auricula j kal
lad, bcgge förenade genom en gemenfam öppning.

885- Med två, tre hjcrtka turar, två 
tre h jer to ron, hi·, friventriculatum , bi-, triauri- 
culatum, efter hjertkamrarnes antal.

§ 123.

Bloden 11.) år (k i t jakt ig:

A. Till värme grader:

886. Varm blod, fnngvis calidar, når den 
har *n märkligt högre vånmgrad ån den atmosfe- 
rifka luften.

887· Kall blod, fangvic frigidus, når den 
icke år varmare ån den atmosleriika luften,

B. Till färgen : .

888· Köd blod, fangvic ruber.
889- H vi f blod, fangvic albus,' hvilken man 

åfven kallar Janies, och Ichor,
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S· »24·
v

Slagen af finnen eller k 2 n fl ο r, fenfus, fom 
vi bafva ofs bekant», åro Fem: ,

1. Kaufe!, tabius.
a. Syn, vif us.
3. Luck t, olfachis.
4 Smak, gu/tus.
3. Hör i el, audit us.

§. 125·

890. Hufvudfakliga näringen införer djuret ge» 
Iiftm en på kroppen befintlig öppning, mun nen, ox. 
Genom den briogas födan till en ir:om lifvet liggande 
lâderartfcd fack, veniriculus, ftomachus, livardl den 
upplofes eller utipåucs och användes till k rep pens 
raring. Det, fom icke lemnar mer» någon näring, 
bortföres genom eo kanal, tarmarna, inteflina, 
och afföndus ur en öppning, a r fe n [aktern], anus.

§. 125.

Såfom hjertat ar föreningspunkten för ådrorna» 
ia fammanftämtna netfverne i h jer nan, cerebrum'. 
ett gemenfa m t il alle för k ån fl orn a, fenjori- 
um commune.

§ 137.

Födslodelarne, köndelarne, partes ge
nitales, åro:

S91· Manlige födslo delar, köndelar, 
partes viriles, virilia, hvilke innehålla och afföra 
hannfåden, fperma. Den af dem ur kroppen frara- 
flående yttre deieu kallas manslem, hann lem, 
födslo 1 em, penis.
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892. Qvinligc fôdslodelsr, partis fémi· 
nice, pudenda, fom innehålla verktygen for bild
ningen af det tillkommande djuret, defs tyttre del 
kallas blygd, vulva,

§· 128·
Djuren lefva uti :

«. [Månggifte]:
1. Pol y garni, polygamia, når En hanne 

parar fig med liera honor. M«n kallar ordent
liga ikockar, finn befruktas àf En hanne, en ha ti
na de, monarfenes.

2. Polyandri, polyandria, nâr En hona pa
rar fig med flera hannar. De i ordentliga 
ikockar Jefvande hannar, fom, hafva En gemen- 
fam liODa, enqvinnade, nionothelijes.

fi [Engifte] :
3. Monogami, monogamia, når En hanne 

håller fig blott till En hona.
y. [Oregelbundet gifte]:

4. Obeftåmd beblandeile , Venus vagai 
når ej något af de tre parningsfåtttn noga lakt- 
tages,

§· 129·

*· Ågglåggande, oviparum, år djuret, når 
det aflemnar fin unge fåfom ett i lut ikal inne* 
flutit lifsåmne 11. a.J, hvilket fårfl finanin* 
gom utvecklas och blir lefvande. Detta med 
ikal omgifna lifsåmnet kallas ågg, ovum.

2. Lifalflrande [dåggande], viviparum, 
år det når det frambar fin unge utan ikal och 
lefvande.
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3· Ägg- elîer iif-al ft rande, coenogonum, 
når det vid en tid lägger agg, vid en annan fo
der iefvande fofter.

§ 130.

Lifsåmnet (§. ij.)< få långe det ännu icke 
år utfått for luften eller födt, kallas lifsfrukt, 
foetus.

§· »3*-

Når det framfödda djuçet märkligt åtflriljer ii g 
frän föråldrarnes tiilfiånd ocli förit efter fin hud- 
ömsning hinner det, fa kallar man det la rf,
larva.

§· »32·

893. Flere delar hos djuren kunna indragas 
och utilråckas. Man kallar dem indragbara, 
retraffiks.

893 a. K r in g vec k la n d e, prehenfiles, åro 
något längre delar, hvilke i förmåga af deras 
mufklar, kröka fig i alla böjningar och kunna 
linda fig omkring andra kroppar, för att taga 
dem eller hålla fig dervid.
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XV. Afdelningen.

Djur med ryggrad, animalia osfea.

*33
Djur med ryggrad, animalia otfea, kallas 

fådana , fom hafva antingen benknotor eller fiflkhen 
(§· 119. N:o 6), h v i 1 k a fitta innom kroppen och 
bilda benfiommen, vid hvilhen kottet âr fifiadt.

§· 'Bi-
Benknotorna, hos ett helt djur tillfimtnans 

bilda benftommen, 1 k el et te t, feeleton.

§· > 35-
Verktygen for finnen, organa fenfns 

(§ »24-Λ âro:
894. Huden, cutis, for kin fein.
895. 0 g a t, oculus, lor lynen.
896. Nifan, naftis, for Juckten.
897· Tungan, lingua, for imsken.
898. Drat, auris, for hotfeln.

§■ J36·
899- Den i fynnerhet åtflrilde delen lies dju

ret, hvilken pi ett uteflutande litt innehallar lijer- 
nan ($. 126.) och finnen, det af den allmänt ut
bredda kanfeln, undantaget, ir hufvudet, caput.

§· *37-
900. Bål, truneus, ir den ofrige kroppen, 

fom innehåller inelfvorna.
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S· 238·
901. Ledamöter, lemmar, mins, åro de 

vid bålen genom leder fartade rörlige delar.

§ 139·
På hufvudet fuinaS
I. Ögonen, ocidi (§. 135. N:o fom Sro 

fmtingen :
902. Rörliga, mobiles, når de genoin egna 

muiklar kunna viid.s, eller:
903. O r ö r 1 i g a, immobiles, når ingen rörelfe

eger rum.
Tit hcifva:

904. En f å r g a d ring, iris, iris, fom ! midtcn 
inntiluter

90«. Ô g ft en, pupillen, pupilla.
90 6. Ögonöppning, ap ertur a ocnli, Sr 

öppningen på huden eller kottet ni. m., hvilken be- 
flåmmer omfånget, huru mycket af ögat utåt ikail 
fynas.

907. Ögonvrå, canthus oculi, de fidovinklar, 
hvilka öfver- och underkanten ai ögonöppningen 
(yoö) göra med hvarandra.

90g. Ögon krets, orbita, Sr faltet iom ome
delbart oingifver ögonöppningen (906).

909. ÖgfrensgrSns, pupillbrådd, margö 
pupillaris, pupillens omkrets (305).

910. Ögonkant, mar go or bitalis, kanten ai 
ögat, hvilken ögonöppningen (906^ btflåmmer.

911. Ögonlock, palpebrcen rörlig bettlck- 
ning, fom kan helt och hallet eller till en del tScka 
ögat.

912. Ögonhår, tilia, d*, vid kanten af 
ögonlocken (910, befintliga hårrader.
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XV. Afdelningen.

Djur med ryggrad, animaJia osfea.
§■ m-

Djur med ryggrad, animaUa osfea, kallas 
iadana, fom hafva antingen benknotor eller filkben 
(§· 119. N;o 6), hvilka luta innom kroppen och 
feilda benflommen, vid hviiken kottet är fåftadt.

■Anm. Kär finnas flera konftord anförda, fom vifst icke an
vändas i beikrifning på alla till denna afdelning höran
de djur, andra lära här faknas, fom tåla en vidftråckt 
användning. Här finnes åfven , få mycket möjligt 
varit, Förfis artiklar (§. §.) orubbade, likväl blef 
Dågon förändring nödvändig, om de förbättringar, 
fom han gjort i fin Prodeomus Sy/i. Mammalium 
'·& Avium ftr· i Ber. i8n)> bär flculle få fitt rum. 
Detta verk föll juft nu, <iå elfte korrektursarket var 
genomgånget, i öfverfättarens händer, fom måfte an- 
fe för fin ikyldigbet, att efter bäfta infikt begagna 
allt, foro kunde lända till verkets förbättring, men i 
fynnerhet slit, fom var af Författarens hand. Hvad 
jag här raåft énikat, hade varir en tiliråcklig tid, att 
hinna noga genomgä hvarje artikel flera gänger för att 
fitta allt pä fitt flälle och derigenom undgå den 
möjliga befkyllning någon torde göra, att öfverfåtta- 
ren, till ringa båtnad för fa ken, afvikit från hufyudbo- 
hen och alltför ofta gjort mer eller mindre tjenliga 
înflickningar o.jf. v. Men derpå lemnas till fvar, att 
få länge dagliged nya upptäckter göras i naturalhi- 
ftorien, blir fvårt att fäga beflämdt, hvad uttryck, fom 
flcall användas i beikrifning på en enda eller på fle
ra djurklasfer tillika, och fäledes i hvad afdelning 
det eller det ordet bör fä fitt rum o, f. v. Ja, om 
detta fullkomligt ikulle utföras, bekänner jag upp
riktigt, att mina hittills förvårfvade kunikaper i 
djurläran ej fltulle var3 tillråcklige till detta ånda- 
mSls vinnande, hälft på få kort tid, iom mig ne

II
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lemnas, ß frarot jag icke lkulle afbryta trycknin
gen och fôrfôka en omarbetning af Fôrfatt., hvil
ket ßfom icke förr påtänkt, dä flculle vara mindre 
pasfande, när en tredjedel af boken redan är tryckt.

§· >34·

Sämmanfattningen af ett helt djurs alla ben
knotor, fom gifva grundfiöd åt kroppen och defs 
delar, år be nit o mm en, Ikel etter, feeleton.

Om benftommens delar i allmånhet:
a. Hulvudlkalle, cranium, den delen, lorn fit

ter på ryggradens framånda* befiående af ben, 
hvilka dels innefluta Irjernan^ dels tjena till 
flöd for ögon, oron, nåfa och munn,

b. Hufvudfkål, calvaria (^cranium), hufvudets 
bakdel, fom omflurer hjernan.

e. Aufikte, facies, (maxillce), hufvude-rs fram- 
del, fom innefattar ögonen, nålan och munnen.

d. Kåkar (k åk bågar, käftar), maxillce, 
mandibules, de begge anfigtets vågräta delar, en 
6fver- och en under-, fom genom en led åro 
förenade, formerande munnen.

e. Öfverkåk,*) maxilla *), (mandibula fuperiw), 
likfom en omedelbar fortfatts af fjeliva ltuf- 
vudikallen,

f. Mulben, me 11 ank5k, os intermaxillare f. 
incijivum, ett enkelt eller dubbelt ben af öf- 
verkåken, fom emellan defs ben eller fpets 
ir inkiladt.

g. G om, palatum, öfverkåkens undeifida, fom 
formerar munnhåians öfverfida, gomhvalfvet.

h. Kåkbåge0), underkåk, mandibula *)
*) Uttrycket» korthet rekommenderar denna 3t0citnad meltan

begge kåkarna,' I.
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(’maxilla f. mandibuta inferior), den undre med 
('fra kåken genom en led förenad.

b- Haka, mentum, kåkbågens undre fram
kant.

k. T ån der, dentes, åro ganfka hårda frniben i . 
munnltålan med en fri utdragen ånda, och en 
fållad i kåkarna eller gomen.

l. Ryggrad, fpina dorfi (rhachis), kroppens 
£.mmanhångande rörformige pelare, fom be* 
fiar utaf ledförensde ben Och innt-flu er rygg- 
må rgen, medulla fpinalis, bår framtill hufvu- 
det, på ixiorna rtlbenen ocfi extremitererna, 
baktill år den fluten och forrfåtres i en fvans.

m. Ryggknotor [i vidflrîcktare mening], verte-' 
brer, v et ehr œ (/pondyli}, de enlkilde artiklar- 
ne, fom bilda ryggraden.

n. Refben, fidben, coftce, åro långa fmala ben, 
fom på ryggknotOrnas fidor åro fåflade och 
med fpctfarna mot hvaran-lutande.

O. Br öft ben , ßernum, år ëtt enkelt eller fam- 
manfatt, omaka ben, fåfiadt mellan fpetfarna af 
fråmre refbenen.

p. Bröft, bröftlkråf, thorax, bålens fråmre 
kavitet, omgifven baktjll (eller ofvanpå) af 
ryggraden, på begge fidor af refbenen, fram
till (eller under) af bröfibenet, innefluter 
hjertaf.

q. Kors ben, os facrum, den eller de fifta fått 
förenade vertebrerna, hvaruti merendels rygg
märgen flutar, och hvarmed några ben på fi- 
dorna åro förenade.

r. Bäcken, pelvis, år korsbenet med andra på 
fidorna varande ben, fom bakåt igenfiånga buk-
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kaviteten och åro tjenligt inrattade till nedra 
extremiteternas infogning. 

f. Ånd-, fvans-, ftjertbcn, os f. osfa coc
cyges , fvansknotor, vcrtebrœ caudales, ett 
eller Hera med korsbenet bakut förenade och 
till fvansitöd hos beivanfade djur tjenande ben. 

t. Halsknotor, vertebra collar es, fom ligga 
mellan hufvudet och bröflikråfvet. 

a. Ryggknotor [i inikrånktare mening], vev- 
tebra dorfales f. pectorales, bröflikråfvet* ver- 
tebrer, fom uppehålla ref benen, 

v. Låndknotor, vertebra lumbar es, de mellan 
fifla ryggknotan och korsbenet belägna ver- 
tebrer.

Anm. För de andra bos Illig. (i Prodr.) beftämda få- 
fom till benftommen hörande delar fe §, §. 13S och 
24Ô hk nedanföre, m. m.

§■ *35-

Verktygen för finnena, organa fenfus
($· 124Λ âro:

894. Huden, cutis, för kånfeln.
395 Ögat, oculus, lör iynen.
896. Nå fan, nafus, för luckten,
897. Tungan, lingua, för imaken.
898. Örat, auris, för hörfeln.

§· 136·

899. Den i fynnerhet åtlkilde delen hos dju
ret, hvilken på ett uttflufande fått innehåller hjer* 
nan (§. 126.) och finnena, det af den allmänt ut
bredda kånfeln undantaget, år hufvudet, caput.

Anm. Hufvudets delar fe §. 134, 139. TSnderna bor
de hår upptagas eller lemons till de enikildaafdelniDgar
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for hvarje djurklafs for infogningensoch formées flora 
olikhet ikulli anfeende till desfa delar; men efter Illig. 
har dem i §. 139 ikola de der upptagas.

§· »37·

900. Ilål, tnincus, år den ofrige kroppen, 
fom innehåller inelfvorna.

Anm. Bålens indelning m. m. i anf. till benen, fe $. 
134, i anfeende till yttre delar, fe 143.

§· 138·

901, Leinmar(ledainôter, extremiteter), 
artus (extrimitates'), åro de vid bålen (på fidorna 
af broAikråfvet och bäckenet) infogade artikulera
de ben, tjenande till rörelfens befordran.

a. Defråmre eller öfre £bröftlkråfvets], 
artusperforates fantici, extreuiite ter på broflet,plå. 
ga beflå utaf ikuldran, öfverarmen, underarmen 
och handen eller fratnfoten. De kallas ar
mar (framben, framfotter), vingar, 
och åfven fenor,

b. Nedre eller bakre [bäckenets], artus ab· 
dotuinalis f. postici, extremiteter på båckenet, 
bdlående utaf lårbenet, Ikenbenet och foten. 
Kallas ben och bakben.

c. Skuldra, humerus, den forfte eller basdelen 
af öfra extremiteterna, innefattande ikulderbla- 
det och nyckelbenet.

d. Skulderblad, omoplata, fcapula, fkul- 
drans loi ila ben, fom år fåfladt. vid bröft- 
ikråfvet i trakten af ryggraden.

e. Nyckelben, tlavieula, ikuldrans andra 
ben, fitter mellan fkuldcrbladet och brofibenet. 
Det faknas hos flera djurflag.

f. ύΓver arm, brachium (os humeri)y andre de.



len af öfra extremiteterna, med fin bas fållad 
vid ikulderbladet, bårande vid fin fpets under* 
armen.

g. Underarm, antibrachkm, tredje delen af 
ôfra exttemitereroa, enkel eher dubbel, beftå- 
ende af aln- och ft ålbenet, tnedelft en led 
med b.ifen infogad i ofverarmen, afven genoui 
led infogas handen i fpetlen.

b. Alnbeu, ftora armpipan, ulna, underar
mens fornåmfta ben, hvars ôfra bakuiikott år

j. Armbogutlkottet, olecranon.
St rå 1 ben, lilla armpipan, r adiur, under
armens andra ben, fom ftundom år dubbelt,

k. Hand. fram fot, manus f. pes antieus, de 
öfrige [ på underarmen följande] artiklar, 
fammanfattade i ett [formerande fpetfin] af ôfra 
extremiteterna.

l. Handlofve, carpus, den nårmaft alnbenet 
fittanle och af liera ben fatnmanfatta basdelen 
af handen, framfoten, fr am hocke! n hos 
fyrfota djur.

m. Mellanhand, metacarpus, handens ben» 
bondt, fom följer på handlofven och vid 
fpetfen bår fingrarna,

n. Fingrar, tår, digiti [dafôylï], fom meren
dels åro artikulerade och bilda biöftfkråf-ex- 
tremiteternas fpets.

o. Falang, phalanx, år hvarje fniåartikel af 
artikulerade fingrar, tår.

p. Nagelartikel, kloartikel, rhizonychium, 
den fifte finger-, tåfalangen, lom bår nageln, 
klon,

q. Lårben, Wc, femur, det i bäckenet infoga* 
de forfta benet af båckenets extremiteter.

r. Stora benpipan, Ikeuben, tibia, den an·
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dre delen af bäckenets (eller de nedra) extre- 
initeter, genom ledfogning vid fin bas fötcnad 
med låret', vid fperfen med foten.

i. Vad b en, fibula, ett något långt långs med 
benpipan liggande ben, fom oftare faknas.

t. Knåikil, patella, rotula. ett ben, betåckande 
framfidan af leden mellan låret och flora ben
pipan.

u. Fot, b a k fo t, pes, fammanfattningen af alla 
artiklar, fom följa på benpipan hörande till 
de nedra extremireterna.

v. Vrift, tarfus, fotens basdel [förfte benbundt], 
beflående utaf flera ben, hörande till de nedra 
extremireterna, bak h öck ein hos fyrfotadjur.

X. Mellanfot, fotlag, metatarfus, fotens an
dre del [andre benbundt], åfven lammanfatt af 
flera leder, bårande tår på fpetfen.

y. Tår, f a 1 an g e r, nage 1-, kloar t i k el, fe n. 
o. p. hår ofvanföre.

z, Armbåge, armveck, cubitus, ledfogningen 
mellan öfver- och under-armen.

3. H a n d 1 e A,ficxnra (h ö c k e 11 e A,genu, hos fyrfota 
djur), ledfogningen mellan underarmen och 
handlofven,

å. K nå, gemi, år ledfogningen mellan låret och 
flora benpipan, betåckes framtill af knåfkålen 
och formerar bakut knävecket, poples.

ö. F o 11 e d , fuffrago , ledfogningen mellan flor* 
benpipan och vriflen.

a 2. Hål, talus, calx, calcaneus, vriflens bak- 
utikott.

b 2. Fotknölar, malleoli, vadbenets och flora 
benpipans fpetsutfkott.

Anm, Ifrån denna (beninråttningenr) beikrifning, fom
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i det iiiâfta år IJmplig på menniikokrcppen, sfvilret 
den, fom man ikulle göra med affeende bioffc på de 
fyrfota djuren, ganfka mycket, ty hvad der kalias 
fotled, hofled, karled, m. na. fvarar ingalunda 
emot fotleder, handleden m, m. hos tncnnilkan, 
och få i annat.

$· »39·
H u fv u d e t, caput,

I. I anfiende till fina trakter.
902 a. Nos, tryne, v oft rum, anfiktet antingen 

hela eller defs nåsdel.
Anm. De bornaktige och framftående kåkar man fin

ner hos foglar, kallas nåbb, nåf, roflruw,
b. Aniiktsvinkcl, angulus facialis·, den vin

keln, fom en från pannans mail framflåcnde 
punkt och genom öfverkåkens framkant dragtti 
råt linie gör med en annan råt linie, dragen 
genom bafen af nåsborrarna och yttre hörfi.1·, 
gången.

c. Anlete, vullus, anfiktets (§. 154, c.) om
krets.

d. Kulle, hjåsfa, vertex, hufvudfltålens ofver- 
fla del mellan öronen.

e. Framhufv ud, finciput, främre delen af 
hufvudet* öfverfida frin ögonen ånda till mid- 
ten af kullen.

£, Bakhufvud, occiput, bakre delen af hufvu- 
dets öfverfida, i motfatts af framhnfvudet från 
midten af kullen ånda till bakhufvudets flora hål,, 
fforamen, magnum),

g. Pan na, fröns, nejden af framhufvudet mel
lan ögonens öfra och kullens framgrans.

h. [Fliut (glatta, Retz ), glabella, den delen 
af pannan, fom ligger under ögonbrynen, eller 
hellre: den öfverfie delen af nåfan emellan ögo
nen, dä d,en år på någöt fått utmärkt].
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i. Tinningar, impora, den till pannan gran- 
fände nejder, af bufvudeis fidor mellan ögon 
och oron.

k. Lågkind [påskind], bitcca, nejden mellan 
kinden, nåfan och örat.

l. Högkind [kind ben ],gena, nejden mellan ögat
och påskinden, öfverdraget på högkiudbågen 
(arens zijgomaiicus),

rfnm. Jag har undvikit, att nyttja kind båg ar fi vå! 
h3r, fom ofvanföre 134), der frågan var om ma- 
xillce, ehuru ett begagnande af detta ord i fc'rit- 
nåmda mening hos en berömd Akad. författare, Ibm 
dertill fynes visferligen hafva haft ganfka goda ikil, 
ikuile rättfärdiga det, men då vårt fpråk ifynnerhet 
det Biblifka fynes beftåmt ordet kingbåge för den 
del, fom i omnåmda , kalias kåkbåge, torde ut
trycket i ingendera meningen j vetenlkapligt effean- 
de vara antagligt.

in. Kind, mala, baknejden af kåkbågen på beg- 
ge fidor ånda till ledfogningen af defs begge 
grenar.

n. U n d e r h a k a, ingluvies, undernejden mellan 
kåkbågens grenar och firuphufvudet. Haka
m. m. (fe ofvanföre: §. 134 i.).

o. Ô r t r a k t [ö r o n t r a k t e 1 ], regio parotica, 
nejden omkring öronen.

p. U g t r a k t [ö g 0 n t r a k t e 1 ], regio ophthalmiea, 
nejden omkring ögonen.

q· Nås t rakt, regio nafalis, nejden omkring 
nåfan,

r. Munntrakt, regio oris, omkring munnen.
f. [Nå sgata, -grop, lacuna s. philirum, en 

urgrundning ell. fåra, fom gîr från nåfans 
fkiljevågg tier till lappen].
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. / anfeende till or at, auris.
>3 a. Hörfe Igång, meatus auditoriur, den uti

från inåt örat ledande pipen.
b. 0 r m u fs 1 a, u t ö r a [ö r 15 p p, o r a] , concha, 

auricula, den framftående hörfelgångens yttre, 
hudartide, ofta utvidgade och förlängda kant 
[uifkorrj.

c. Örlifr, heligma (helix), den yttre, örmulslans 
bakre inrullade kant.

d. MotIjfl, anthelix, den inre, upphöjde 
med örliflen nåftan parallele kölen i örinufslan.

e. Or vinkel, tragus, ett urfkott af fram- och 
utkanten hos örmufstan framför hörfelgångens 
mynning.

f. Mötvinkel, antitragus, det mera bakåt, 
örvinkeln rnotfatta utfkottet, i hvilket inotli- 
flen inunder utlöper.

g. Ört ipp, lobulus, örmufsliins nedra och 
yttra , under örvinkeln flående udkotf.

h. Kantförfedd örmufsla, auricula margi- 
nata, fom ar förfedd med örlifl.

i. B o r t gö m d a ö r m ufs 1 o r,auricula abfconditæ, 
fom ej framfkjuta utur det ludna ikinnet.

Anm. Fördubbiadt utur-, m. m. fe §. 158.
L I anftende till ögat, oculut,
>4. a. Ögklot, bulbus ocnli, den mer eller min

dre klotformige, af vätikor och hitinor orn- 
gifne ögats kropp.
Hvita eller fa mm a n b i π d a n d e ögon hin-,

fom år en fortfåttning ifrån ögonlocken till 
ögklotet och öfverklåder dels framfida, *- 
hvit omkring hornhinnan.
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c. Horn hinna, limita cornea, år den främre 
genômlkinJiga hinnan, fom uppfyller fram. 
öppningen på den ögklotet omgif vande hår
da hinnan , t. fclerotica och år dervid fåflad.

d. R e gn b å g h i η n a, ό g r i n g, i r i s, tunica iridea, 
iris , den, druihii.i ans n.àngfâ’gade, kårilfulla 
framring, fom inmfluter ögikn.

e. Ögften, pupillen, pupilla, det af regnbag- 
hinnan omgifaa mö ka mellanfåltet.

f. 0 g- eller ögonlivarf, orbit a, hufvudikallens 
hålighet, hv ruti ögat ii vilar— ög krets, hå- 
lighetens uråt fynbara del,

g. Ögonlock, palpebrœ, hudartade, rörliga 
lock, lom antingen helt och hållet eller till 
en del betåcka ögat och åro fammanhångande 
fortfåttningar af den allmänna huden,

h- Blinkhinna, täck hinna, öghinna, 
membrana niStitans, en rörlig hinnaktig be
täckning, fom kommer fiån infidan af ögvrån 
och inunder ögonlocken bttåcker ögat, antin
gen helt -och hållet eller till en del.

j. Ögonhår, cilia, hår, fom flå på den fria 
k iuten af ögonlocken,

k. ög öppning, aperturaoculi, detutvårtes fyn- 
bara läit, fom, då ögonlocken tillbakadragas, 
ögklotet upptager.

l. Ô g v r å , ögonvrå, tanthus aculoruin , de ii« 
dovinkh r, hvilka öppningens [ögonlockens] öf- 
ver- och underkanter göra med hvarandra.

xn. Nå fans [inre] ögvrå, tanthus nafalis, den 
jnre eller Iråmre, nåfan närmare liggande 
vrån.

n. Tinnings [yttre] ögvrå, canthus tempo-
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valis, den yttre eller bakre mot örat belåg* 
ne vrån.

0. Tår g rop, fr sfa f futcus lacrymalis, tår- 
fåcken på inra högkindtns fmåhålighet, en under 
hvardera ögat, nära inra ögvrån belägen och med 
denna genoin en rinna fammanhångande. Den 
afföndrar en alldeles egen våtika,

IV. / anjtende till nåfan, nafus.
§05 a. Näsborrar, nar es, den dubbla utmynnin- 

gen af nåfans inre hålighet, der lucktnerfverne 
åro fpridde.

b. Skiljevägg, näsbrufk, fceptum f disfce- 
pimentum narium, fom ikiljer nåshålighetcn i 
två öppningar.

c. N å i a (yttre), nafus (exterms), anfiktets ut.' 
vårtes del, fom innehåller näsborrarna.

d. Nåsutfkott, pterygium (pinna), den ytterila 
nederfta och diftinkta del al näsborrarnas utvågg.

e. Rörformige näsborrar, nares tubulojce, 
fom utlöpa i ett rundt och flutet rör, och ej haf- 
va något diflinkt nåsutfkott.

f. Mule, chiloma, nåfans låppända tillika med 
Ijelfva läppen, når han år tjock (aufgetrieben).

g. Nästipp, rhitiarium, nåsåndan, når den är 
kal, finhudig och merendels fuktig.

h. Nåsbihang, prosthema, ett på åtfkilligi 
[1036—40] Gtt bildade vidhångsle på nåfan.

V, I anfeende till munnen, os.
906 a. Munnhåla, tamm oris, den genom kä* 

karna formerade, åt lidan genom påskinderna 
influtne itåligheten; upptill mellan tungan och 
gomen; nertill mellan tungan och kåkba*
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gen; framtill mellan tungfpetfen och tänder
na eller lapparna.

b. Tunga, lingva, en köttig med fmakvårtor 
för fed cl del, fom vid bafen underilodjcs af 
tungbenet, os kyoidmm, år inunder fållad 
af tung ban de t, frenulum, och med en fri 
fpetî.

c. Maikfo rmig tunga, Ungva vermiformis, 
en något lång och (mal rundaktig merendels 
ftråck- och indragbar tunga.

d. Låppar, labia, kanten af huden vid kåkar
nas utkanter.

e. Lapp *) (öfverlåpp), labrum (labium Jupe- 
ritts), öfvei kåkens låpp,

f· hip *) (underläpp)·, labium (labium inferius), 
underkåkens låpp,

g. Munn gi pa, m unn vink e !, angular oris, v\n- 
kein, iom lappen gör på båda fidor med lipen.

h. Munnöppning, gap, riffus, beflåmmes 
af utfpårrade kåkar.

i. Kindpåfar, facculi buccales (veniriculi buc
cales, buccce Jaccatœ, thefauvx), munnhålans 
hudartade fmålåckar i påskindeaia, tjerlige att 
dcri förvara mat.

k. Tandgård, tomium, den i munnhålan fria, 
till tuggning tjenlige kåkkanten, i hvilken 
tänderna åro fållade.

l. Tandkött, gingiva, en kSrilfuli, öfver tand
gården utbredd hud, iom tått omfattar kronan 
(9°8 e.) af tänderna, der de finnas.

D-ima Rlfklllnad af uttrvcJien lïpp ocli ]Jp rekommende
rar sig genom sin korthet oci, är redan antagen om inrçk-
terna.
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ni. Tandh åla (t andlåda,t and rum, Roman/.“j, 
alveolus, en hålighec i kåkbenen, hvaruti en 
tand år infogad.

n. Tandlös m.m. edentulum etc., år den munn, 
kåk, k åk båge och gom, fom har inga 
tånder.

A. Tåndernas inre byggnad, denthm textura.
907 a. B e n m a t e r i a , fubjiantia os/ea, tandens in

re, i brittet filkesarrade hufvudbtfiåndsdel, ut
gör antingen hela tanden eller åtminfione dels 
bål.

b. Elfenben, ebur, kallas faimna materia, når 
den utmårker ftg genom fin hvithet, fimman- 
fåttning och hårdhet.

c. Emalj, indumentum vitreum (fußaniia vitrea), 
den hårdare, tåtare, nSfiari glasaktiga och 
hvitare materien, fom antingen blott beklåder 
tanden på ytan eller och intrånger uti fål
lar i tandens inra. .

d. Hornöfverdrag, indumentum corneim (fub· 
fiantia cornea'), det tunna, gulaktiga, många 
tandrötter öfverklådaride öfverdrrget.

e. Tandkitt, indumentum corticale (cementum, 
Cuvierden inindre hårda ofta fvartaktiga el
ler anlupna materien, fom öfverdrager emalj
en på de halffammanfatta och bladiga tånderne, 
uppfyllande deras mellanrum.

B. Tåndernas delar och figur,
partes et figura dentium.

908 a. Tandrot, radix dentis, tandens nedre 
del inom tandkötet och tandhålan inerendel* 
faknande emaljen.



b. En··, två-, tre-, mån gr o ti g tand, dem 
mono-, di-, tri-, polyrhizus, fom år förledd 
med En, två, tre, många råtter.

c. Hålrotig tand, dens coelorhizus, hvars rot 
år hålig.

d. Tå trotig tand, dens fttreorhizus, hvars rot 
år folid.

e. T a n d kron a, corona dentis,i.andernöfre och frie, 
den utom tandköttet och tandhålan varande delen.

f. Tandhals, cingulum (colhtm dentis), ert mer 
eller mindre tydligt mellanrum, fondringslini- 
en mellan tandkronan och tandroten.

g. Tandhvirfve), tuggyta eoronis (hos fle
ra krona, corona), den öfverfla fria, tand
kronans åndyta.

h. Ö/verdragen tand, enkel tand, dens 
obductus (dent fimple, Cuvier), hvars inre ben- 
materia i tandkronan år med emalj oiverdra· 
gen fi ån alla fidor, men blott på ytan.

i. Skifrigtand, fammanfatt tand, dens 
tamellofus [dent compofée, Cuvier), hvars ben- 
materie och emalj gå iå in i hvarandra, att 
tandens genomikårning i hvarje riktning fram- 
iteller begge materierna och tanden beflår utaf 
efter livarandra lodrätt rtållda lameller.

k. Fällig med emalj, half fammanfatt, 
dens complicates (dent demicompo/e'e, Cuvier), 
med enkel rotdel och flera af emalj bildade 
fållar, fom mer eller mindre intrånga i den 
inra benmaterien, men fkilja icke tanden i la
meller.

l. Emaljlifta, macheeris, den på tuggytan fram- 
ikjutande kanten af emaljen hos afnåtta ikif« 
riga eller med emalj falliga tänder.

»45
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m. Små t rå <3 i g tand, dens fibrofus, fom årfain- 
manfatt af långdfrådar eller fmårör.

n. flått-tån der [Barten], elasmia, i (lållet 
for tänder nedhänga i munnen fiån goinhvalf- 
vers fidor hornartade tvår-lameller.

o. Rif tand, dens Jeff or, fettorius (ferintts), en 
tand, fom utlöper i en livafs, ikårande ojenin 
egg*

p. Skårtand, dens inciforius, denies intifdres, 
c-n tand, fom utlöper i en livafs, ikårande 
jemn egg.

q. Meifelformig tand, dens ceftriformis, en 
något lång och ftnal ikårtand, hvars egg gör 
på hvardera fidan nåflan råta vinklar.

r. Kilfpetfad tand, dens acutatus, en ikårtand» 
hvars egg år formerad genom en fned afikår- 
niug,

f. E g g, ftalpmm, kronfpetfen hos riftandea, ikår«· 
tanden, den nieifelformiga och kilfpetfade 
tanden.

t. Enudd ig tand, dens nnicuspis, hvars krona 
går ut i en livafs fpefs [udd].

u. Två·, tre-, mån gud di g, dens bi-, tru , 
miltienspis, hvars krona går ut i två, tre» 
många Ii vasfa uddar.

v. Uddförfedd, uddig , dens cuspidatus, hvars 
tuggyta år befatt med flera fmala hvasfa fpet* 
far [uddar] -—udd, cuspis, h varje enikdd fpets.

X. Knöl ig tand, dens tuber culatns, hvars något 
platta tuggyta år (kyddad af trubbiga knölar 
— tandknöl, tuberculuui.

y, Skråflig tand, dens rugofas, hvars tugg- 
yta år ötyddad af ilera upphöjda ikråilig- 
heter.
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je. Slåt,' glatt tand, obeväpnad, dent 
lœvis, intrmis, hvars tiiggyta ej år ikyudad 
med uddar, tandknölar eller lkråfiigheter, utan 
jenm.

å. Utvidgad, okad ta n d , dens audits, hvai s 
tandkrona år till en lägre del amingen på ii 
dorna, eller framtill eller baktill utvidgad.

3. Af få 11 ning, gr adus, denna lågre utvidgning 
af en okad tand.

C. TSndernas i h f o g n i n g och läge, 
dmtium infertio et eotlocntio.

909 a. 1: kilad tand, dens injunetus, en tand, 
fom år med fia rot infogad i egen tandhåla 
i kåkbenet, och kan derifiån ikiljas.

b. Iavåxt tand, dens innatus, år vål infogad 
i,en tandhåla, men,hermen få förenad, att den 
fy nes v«ra en verklig fortfatrs eller utväxt 
af kåkbenet, och kan ej fkiljas dsrifrån utan 
brytning,

c. På fa 11 tand, dens impofitns, fom år fållad 
blott i tandköttet och ej uti egen tandhåla 
i benet.

d. Vidhäftad tand, dens aggktinatus, blott 
fållad i gomen. eller kåken utan difiinkt rot, 
medeill eu hinna.

e. K åk tån der, dentes maxillares, fom åro få- 
ilade i kåkarna.

f. Gomtånder, dentes palatini, fom åro befint* 
liga i gomen.

g. F r a m t å n d e r, dentes primons, frammunnens 
kåktånder; ôfra, Jupertoris, de,'fom åro få
llade i niulbcnet, ne dr a, inferiores, de, fom

11
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ilå midtemot de öfra, eller åro belågna emellan 
betarna, der desfe finnas, eller der betar faknas, 
föndrade genom ett ilort mellanrum, tand
lucka, diastema, ifrån de bakre eller 
oxlarna.

Ii, Oxlar, oxeltånder, dentes molares, de bakre 
kåkarnas fidor [i tandgården] infogade tån-

i. Betar, ögon tån der (horn-, Iiundtån- 
d er), dentes laniarü (angulares, canini), ds 
framåt vanligen enda (eniamna) på båda fi
dor, i bredd med framtånderna framför ox· 
larna, iirån begge till utfeendet [figura] af· 
vikande med emalj oiverdragna tåader. Vid 
kåkarnas igenfiutande faller alltid den nedre 
beten framom den öfra, den ofre bakom den 
nedra. Den ofre beten förenas med kåkbe
net utanföre mulbenct.

k. Malaretånder, dentes tritores, tritorii 
{dentes molares, Retz.), med bredare tuggyta, 
utaf de öfverdragna (90g b.)· de knotiga (90S x.)· 
uddiga, ikråfliga, eilet flå ta, fôrôfrigt alla 
halffammanfatta och fammanfiitta (90g k.).

], Tvetydig bete, lanarius ambiguus, en få- 
dan, fom i ikapnad [forma], Aorlek, och ofta 
till låget år framrånder eller oxlar få lik, att 
tvifvel uppkommer otn den bör räknas till 
framtånder ellejr oxlar.

in. Bitan d , dens accesforius, en likartad (909 u.), 
men liten oxeltand, fom år fram-eiler baktill 
likfom bifogad de öfriga oxlarna.

n, Oågta tån der, dentes fpurii, bortfallande 
fmå ånder, befintliga framföre oxlarna.

0, Ôfvergàende oxlar, molares incnrrenfts,
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når de framåt i utfeende och ftorlek fmS'niti* 
gom likna framtånder eller betar, ju nårmara 
de flå [a;o] desfa.

p. Oaf brutet flående ox lar, molar et conti· 
nui, fom omedeibarligen begynna bakom be
farna, eller der desle fela bakom framrånderna.

q. Afbrutet flående oxiar, molarer abrupti,, 
når oxlarne fins emellan flå oaf brutet, mes 
genom ett fiort tandlofl mellanrum åro fon- 
drade från framtånder eller betar.

r. Tandlucka, diastema, detta tatidiola mel
lanrum (909 q ).

f. Närmade tänder, denies approxitnati, når 
den ena flår tått intill den andra.

t. Sår (kild a tå 11 der, denies diserefi, livaraf 
hvarocben flår fluid genöm ett mellanrum 
fiån fin nårmafle granne.

u. Likartade tånder, dentes homogenei, fom 
alla åro af famuia eller lika form och inra 
byggnad.

v. Olikartade tånder, dentes héterogenel, af 
ikiljaktig form och olika inra byggnad.

X. Frånfkild [f i g af iågs n a n dej t a n d , dens 
dimotus, fom genom ett fiort mellanrum af· 
lågsnar figfrån de ôfriga tånderna af iamma art.

D. Tånder i den ena kåken i affcende 
på dem idenandra. Dentes alterius maxil- 

Ice, rrfpectu dentium maxillce oppoßtee.
910 a. Mot fatta tånder, dentes oppofiti, når 

tuggytorna af ofra tånderna flå gent emot 
dem af de nedra.

b. Tåckandc tånder, denies congrui, når 
hvarje tuggyta af den enfkilda undra tandea 
fasfar mot (uggytan »f den motfatta ofra.
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c. Snedvånda tånder, denies ohverfi, når de 
nedra tändernas fneda tuggytor åro anpasfade 
mot dylika ho? de ôfra,

d. Omväxlande tånder, denies alternantes, 
nâr den eue kåkens ena tandkrona intager dtu 
andra kåkens mellanrum inellan två gent mot- 
fatta lånder.

e. Öfvergripande tänder, denies acclinati, 
når tånder i ena kåken betacka med fin fida 
tändernas fida i den andra.
cc. Utåt öfvergripande, externe acclinnti, 

åro de, då deras infida betacker på utfidan 
de gent cmmfiående.

ß Inåt öfvergripande, interne acclinati, 
når deras utfida betåcker de motfatta tän
dernas infida.

E, Tånderna med hånfigt till kåkarna 
och låpparna. Dentes refpeffiu maxil■ 

larutn et Iabiorum,.
911 a. Uppråta tånder, dentes ereïïi, font ilå 

topprakt i tandgården (906. k.)
b. Fram liggande tånder, dcntes procumben· 

tes, iom mer eller mindre vågrätt ligga [fram
åt] på tandgården.

c. Sneda tånder, dcntes obliqvi, fom under 
cn trubbig vinkel fiå på tandgården.

d. Tvlrtånder, dentes transverß, fom på 
tandgården framikjuta inåt vidare ån de öfriga 
tånderna af farr.ma rad.

e. Öfvertåckta [inneflutna] tånderβdenies 
inclufi, fom vid tilifluteu niunn af kåkar ocli 
läppar betåckss.
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f. Fria, u t Λ r â c k t a tänder, dentes exferii, fona
vid fluten munn framila utåt fynbart.

Anm. For att vara kort, fager man: i b egge kå 
kar na, utrinque, di tånder förekomma upptill 
fupra och nedtill infra', pibegge Odor, 
utrinfeeus, dä man tillkännagifver ett lika antal ï 
bvardera kåkens fida.

§. 140.

Anm. De, till denna §. hörande kon(tord, 5ro redan 
anförda i §. 13g. Har och i visfa följande §. §. 
är num. ofta afbruten.

§. 141.

941. Horn, cornua, åro utfltott af ett horn
aktigt åmne och af åtfkiliig bildning; vanligen pä 
hufvudet infogade, flundom åfveil på andra flållen,

943. Två-., tre-, månghornig, bi-, tri-, 
multi corne, efter hornens antal.

943. Ku Ili g, hornlos, ecorue, mutieum,
utan horn.

S- H*·
943 a. Hals, collum, år mellandelen mellan 

hufvudet och bålen, underflodd af halsknotorna.
943 b. Bak hals, cervix, ôfte ciler 

baknejden af halfen fiån hjåsfan ånds ned till 
ryggen.

943 c. Na c k g r op, nucha, nejden af nacken nar- 
maft bakhufvudet.

943d. Nacke,auchtnium, undre [bakre]nejden 
af bakhallen under nackgropen.

944. F ra mhals’, guttur, halfens undernejd 
■ från uriderhakan till biöllet.

945. Struphufvud, gula, den delen af 
framhalfen, fom nårmaft grånfar till underhakan.
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g4^< S fr upc, jugulant, nejden af framhalfen 
mellan Aruphufvudet och brôftet.

947. Halsfida, parauchcniitm, Indiens nejd 
på begge fidor mellan fram· och bakhalfen.

948· Ha Isgrop, fosfß'jugularis, en infånkning 
på bafen af flrupen frammanfôre btollef.

949. R i n g k r 8 g e [(1 a 1 s k r a g e] , torqves, 
en kring halfen gående fårgad ring; kallas 5ivi.a 
halsband, collars, och beflår af 1 j å 11, f k r y η· 
kor, valkar 0. d. 1.

§· >43·
Bålens indelning, trunci r spions c.

950. Bål, truncus (§.147.), kroppens hufvud- 
dcl, fom innehåller iuellvor och tarmkanalen, bår 
halfen med hufvudet och extremitererna, jetntc 
fva n fen.

95f, Ryggilda, notesum (pars fitpina), he
la kroppens ofveiilda ilrån nackgropen långs 
ryggraden ånda till aktern.

952. Bukfida, gaflrccum (pars prona), hela 
kroppens under- eller bröAbens fida ifrån Aruphuf- 
vudet ånda till aktern.

953. Framdel, mellankropp, flethicetm, 
bröfldelen eller hela kroppens fråmre eller of re 
del.

953 a. Bakdel, urasum, hela kroppens 
bakre eller nedre del, mellan broil fhråfvet 
och aktern, fåleds innefattande »fven bukhåligheteu 
(bukkaviteten").

954· Rygg» dorfum, ryggfidans medlet As 
nejd, fom,ligger ôiyer ryggraden, mellan bakhal
fen och Ausfcn.
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955· Framrygg, mellanaxlarj interfca· 

pulium, främre ryggnejden närmad bak halfen mel
lan ikulderbladen, ratt oiver [gent emot] brödet.

956. Svankrygg, bakrygg, tergtim, bak
re nejden af ryggen, den mellan framryggen och 
korfet belägne del, râtt öfver buken.

956 a. Korfet, prynma, ryggens baknejd 
från Ivankryggen anda till dusfen, mellan baklå
ren belägen.

956 b. S tufs gump, uropygium, bålens ef- 
terfle nejd öfver aktern belägen, iikfom roten till 
fvanfen.

956 c. Underlif, abdomen, bukfidans r.edr· 
eller främre nejd, ryggraden motfatt, mellan ilrupen 
och aktern.

956 d. Bröft, pectus [prcrcordia), underlif- 
vets främre (eller öfre) brödskråfne-jd, fom ligger 
på brödbenet och fidbenen ifrån framhalfen ända 
till buken; dtfs längdmidt heter brödtrakt, re
gio ßernalis.

957. Buk, venter, underlifvets bakre el
ler nedre del mellan brödet och aktern.

957 a. Naiv el, umbilicus, det på buken be
fintliga fpåret efter nafv eiftrånger», vena um
bilicalis.

957 b. Nafveltrakt, regio umbilicalis, nej
den omkring nafveln.

95if. Frambuk, epigaßrium (hjertgrop, 
ferobieulns cordis), bukens del närmad brödet.

959. Ljumfkar, underbuk, ingvina, fu- 
»1 en, bukens eftetde eller nederde del närmad ak
tern mellan de nedca extremiteterna.

960. Mel lan buk, hypogaflrium, bukens 
del framför (eller öfver) ljumikarna.
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96 i. Mell angår ci, pcrinceum, nåfet mel- 
Jan koudelarn» och aktern.

962. Bog, armus, nejden ôfver ficulderbladet 
på broikfkråfvecs fidor.

963. Slakfidor, veklif, hypochondria, bå
lens fidonejd mellan bröflfkråfvet och iåret famt 
ryggen och bukei (fe §. 16}).

964. Land, låndtrakf, hoff, tumbi, re~ 
gio lunibaris (coxa), den efter (le nejden af vekiil- 
vet omkring lårens infogning.

Æim. Fbe fvansen och köndelarna fe §. §. 165. 
170. i följande (XVII) aid.

$· *44·

Benfiommtns inrättning, fe §. §. 134—13g.

§· *45-

De i Bålen inpasfade lemma r (ex t rem'îtete r),
artus (extremitates /. ijS), aro flciljaktige.

965. Ben, fotter, pedes, artikulerade en- 
kie och rörlige lemmar; till gång tjenlige, vid fpet* 
ka med hof- klöf- klo- eller nagelfÖrledda tår.

966. Vingar, alcr, aio artikulerade ben 
(965), merendels med fjådertiliiattfer och till Hyg
ien tj en liga,

967. Fenor, pinnes, åro långfiråckta, tunna, 
oartikulerade ben,, fonr genom en dubbel hud 
från roten [bafen] åro förenade med hvarandra.

§· 146-

Lemmar (extremiteter), artus.
968 Fingerlos, tålös, adaetytus, när den 

cj har fingrar eller tår.
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9^9· Med en, två, tre, många tår, uni , 
bi , tri , multidigitatuc, kallas foten efter tårnas 
antal (901 n.^.

976. Två-, fyr fotad [-ben], bipes, qua- 
drupes, kallas djuret, når det har två eller fyra 
fortet [ber].

982. En-, två-, tre-, mångfingrad, mo- 
ni-, di., tri-, polydaffyltts, kallas handen (frantfo- 
ten) efter fingrarnas antal ni. m. fe nedanfore.

Slum. En de!, af Förfin bär anförda, konftord fes of- 
vanföre ; andra och liela

§■ I47·
igenfinnas i afdelningen om D äggan dé djur,

S· MS·
Allmånna b ek 1 âd ni n g en , indumentum, 

for djur ined ryggrad;
loot. Hi]d, cutis, kroppens gemenfamma 

btklådning, fammanfatt utaf den un der Aa, låder- 
huden, den ofverfia, éfverhuden, den med
let Aa, fl em mhuden.

a. Låderhud, cariutn, det undçiAa med 
neifver och ådror genomvîfta livarfvet,

b. Ô f v e r h u den, epidermis, intitula, foinfå- 
fom en dùd betäckning, bekläder ôfverbrynen,

c. SI emit u den, reticulum malpighicmim, fom 
fäfom eit fett och flcmmigt åmne ligger mel
lan låderhuden och ofverhuJen.

d. Skrynklig hud, cutis laxa, fom Utter 10A 
på en del och formerar fållar.

e. Manke, pakaria, en iltrynklig, från halfen 
och frambioflec nedhängande hud.



f. Va Ik, calttu, en hårfri hud, hvilkens öfver- 
hud år tiJhjocknad och horn^ktig — valkig, 
callofum. .

g. Vårta, verruca, er. liten rundaktig valkig 
upphöjning.

h- Fjäll,/qvamæ, horn eller benarrade delar, 
till formen platte och fåftade uti huden, loin 
merendels fpånliggande betåcka hvarandra.

i. Fanfar, fköld, hjelm, fkal, forica, cly· 
peur, tefta, en horn- eller benartad del, fom 
betåcker bålen eller defs ftörre del eller ock 
fljerten.

k. Småfl<ô 1 dadt pan far, lorica fcutulata, 
hvars öfverbryn år ikurcn i regelbundna fkif- 
ten och betåckt med en glånfande öfverhud.

l, Små (k old, falt, fcutulum , a fula, h var je 
enikild fmåiköld på ett fmålköldadt panfar.

ni. Bälten, gördlar, cingula, zonœ, tydligt fkilj- 
bara och fmala tvårilrimlor, fom på midten 
fkilja bålens panlar och medelfl hudmulklars 
tii hjelp åro rörliga,

n. Svansringar, gyri (annuli), hvarje enikild 
ring af fljertpanfaret.

o. Ryggfetfena, pinna dorfalis, en fenformig, 
af ben undeillödd och hudartad fortfatts på 
djurets rygg.

p. S t je rt fet fen a, pedalium (pinna analii), en 
fenfcrmig, vågråt och hudartad fortlatts på 
fljertens fpets.
Kam [tofs], cri/la, år en tunn, upphöjd, 
vid brädden kaiiilik (f28)> eller dedaleiik 
(15g) eller krufig (57. b.) hud.

r. Hjelmtiekt, bepansrad, clyptatum, heter



(

357

kroppen, når han år med ett hornartadt ikal 
omgifven.

§■ 349·
Hår, pili.

Håren (t$. 5 g.) hafva efter Hållen m. m., livar· 
eA de Aå, iårikilda benämningar:
I007, Hår, pili, hornartade trådar af mångfalldig 

ikapnad, hvilka medelil deras Jokartade rot 
åro invixta i låderhuden och mer eller mih· 
dre betåcka kroppen utvårtes.

a. B or ft, fetes, Ayfva, merendels vid fpetfen 
delade hår.

b. Taggar, tornar, ncnlei.fpince, grofre, Ayfva, 
hårda och merendels i en hvafs 1'pets utlöpan
de hår.

c. H å ri g, h å rbek 1 ådd del, parspilofa, vrßita, 
den med Jiår betåckte delen.

d. Kal, obehårad, h å 1 i r i ‘d e 1, pars glabra, 
depilis, demi data , nnda , fom år uran hår.

e. Pels, velins, håren på hela eller en del af 
kroppen tillfannnansragna.

f. Skinn, ptllis, en hårig hud, tillfamnianstagen 
med dds pels.

g. Hl 1 pels, codarium, de mjukare och fpådare 
håren på en pels, med hvilka långte och gröf- 
re hår åro inblandade, tillfammansfagna.

h. I n t i 11 i g g a n d e ii å r, pili inenmbentes, fom i an- 
feende till hela An långd ligga tryckte intill 
huden, [Detta kallas åfven slå t hår ig.]

i. Upprätta hår, pili ereiïi, fom Aå nåAaa 
toppraka på huden.

k. Filtiga hår, pili tomentnfi, få i hvarandra
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Hitrafslr.de och hopvalkade hår, att de fälli
gen utredas.

1. lg ta har, pili villoß, längre, fpådare ocli 
näflan råta hår,

ci e ' ' km, part landa, fern îr
, . , ^'nölc> fpådare, kiufiga och
lockiga har.

in. Silkeshår, pili ferieei, ganika fina och lör 
kanfeln mjuka famt fkir.ande hår,

n. Sammetsp els, velins feriedum, cn pels af
ganfka fint, mjukt, kort ock tätt hopträngt 
eller tjockt hår. 1

o. Htifvudhar, hårkalott, coma, capilli, 
crines, långa här pä'öfverhufvudet.

p. Λ π ne tofs, hår lugg, caprona, antics Ccri- 
fla), längre, något raka framåt riktade på 
hjlsfan flående hår.

q. Skågg, hak- eller pipfkågg fbock- 
lkägg], barba, eminens, längre, från hakan 
och kåkbagen nedhängande hår.

r. K i n (1 f k 4g g (polisfon), my/lax, barba malaris, 
langa har, fom bekläda kinderna.

s. L ä p p ilt å g g (m u (1 a fc h), maßet*, ôfver mun-
nen åt fidan fråtiflående hår eller barft_hår
lom täcka ofverläppen under näsborrarna _*
fltågg på läppen.

f. Murrhår, vihrisfir, glefa, långa i näsbor
rarna och här och der på anfiktet, ja, flutj- 
dom på, iniiJan af frambenen Itående hår.

fî. Og-^, ugonbryn, fupercilium, en tvärlinie 
" lar^fldlld på nedra delen af pannan ôfver 
hvarje oga.

t. Mahn, juba (506), långa, tätt flående hår.
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fom pryda antingen halfen, broflet, eiicr fla 
ofver ryggraden eller på fvafifen.*^

u. Tofs, floccus, långa flan kiga hår pS fvanlens 
(rump ns) fpets - rumpa, midafiowfa.

v. B o i ft e. Ii å i k n i p p'e, βορά ( 500 a,). 
knippa längre, flaikiga hår, fom hår och der 
på årfiulliga fl.ilkn af benen eller annan 
kropsdel flå tillfammans.

X. Fenfell, penicillin (503), ett mindre knip
pe af längre flyfva hår på fpetfen af någon

y. Lock, hårlock, ckcinnus, ett enfluldt knip
pe af uil, hufvudhår elfer mahn, hvilkec vid 
fpetfen år inrulledt.'

z. Blygdhår, puben, det uti ljumlken 0111-
kiinp födslodelarna ffålida harer. ^

3. F n u g g (f j un, mjölk hår), lanugo, mjukare har 
hos ånnu växande djur, hvilket forvanaias 
eller bortbytes emot annat.

3 HSrfrjerna , ftdln (?09), intilliggande peis- 
’ hår, på huden få ftållda, att de fl.31 vis utlöpa 

irån en genienlam medelpunkt 1 råta ftralar.

δ. Hårh vi rfvel, vortex (S°7)’ iniilhggande 
•pclshår, pä huden fa flållda, att de flraivis 
utlöpa från en gemenfum medelpunkt 
inböjda fhålar.

med

j. Hårfkilnad [benadt häi], vaneuh, peis- 
håren få ftållda, att de hit och dit ^ tva 

v riktningar ‘utlöpa från en gemenfam lkiljelime.
w, Hårföm, future, intilliggande pelshår , fom 

Sro med fina fpetfar mot hvaran· lutande och 
göra en linie.
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§■ I5°*
Âgget, ovum (§. 129. N:o 1.) beflår vanligen

utsf :
1010. Âggegula, aggblomma, vitellmn, 

den gula inre våtflun, foin år beilâmd till Jiis* 
fruktens [foflrets] nâiing.

1011. Lifspunkt, pun&am /aliens, en gele- 
aktig punkt i âggeguian, grunclLget fôr lifsamnet.

10x2. Âgghvita, albumen, ett flenitnaktigt 
ämne, fom omgifver gulan.

1013. Blomhâllare [1er Hagel], chalazet, 
tvenne fmåiåekar fyllde med âgghvita och failade 
vid aggets båda motfatta ändar, po 1er ne, poli, 
for att bibehålla gulan fvåfvande i ågghvitan,

1014. Aggfkal, te/a, fom helt och hållet 
omgifver ägget och ar kalkaktigt, låderartadt, 
hinnaktigf.

XVI. Afdelningen. 

Skârpanade djur, crußaceat
och

4

Matkar, fkridtå, vermiet.
§ «51·

Begge hårunder inbegripne klaffet af Infekter* 
na, och ikridfån gora i den onlkilda terminologin
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sn egen afdelning nödvändig, emedan flere benâm? 
ningar på delar kos de få kallade fullkomliga djuren 
eller djur med ryggrad, hos desfa åto tilJaggde 
delar, fom offa hafva ett helt annat låge och hel 
annan beflåinmelfe. Man kunde i detta affeende 
nämna de få kallade ofullkomliga djurs terminologi 
för den jemnfôrande terminologin, termi
nologia comparata, ty benämningar äro här gifne, 
trier i affeende på biukets eller lägets likhet, och 
ofta mer af brifl på nya benämningar än i affeen- 
de på verklig laimnartenhet ( enahanda befluffcBhcr). I 
allmänhet kan man åfven hänviia till den anförda 
terminologin om djur ined ryggrad, och hår före
komma blott få konrtord.

§■ 152· *' -

Skårpartade djur, animalia cruflacea, äro 
ßdana, fom i· det inra hafva inga benknotor, utan 
der benen eller de f..fte för de injukat flod tjenan· 
de delar, ßfom kalkaktiga Ikal, hornaktiga fkårpor, 
eller ßfom låderartade eller Itinnaktige beklädningar 
omgifva de mjuka delarna, och beilåmma hela om
fanget. Hit höra infekterne [och ikårpdjuren, 
truflacea, fenfu flritforij.

§· *53·
\

Matkar, ver mi a, utan alla ben och (kårpor. 

s. r54*
Ï015. Errkla ögon, ocuti fimptices, motfatt- 

fen af
toi6. Sammanfatta ögon, oeuti cotnpofiti, 

fom beftå utaf flera facetterade (350) eller afflufta» 
(333) ech vid hvarandra iittande ögon.
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XVII. Afdelningen. 
DÄGGDJUREN, mammalia;

§· I55·
D5ggdjuren[de dåggande]mammalia, haf* 

va ett hjerta med två hjertkamrar och två hjertôron, 
rod och varm blod, verkliga ben, andas genom lun
gor, aga en obefjådrad kropp, iamt föda lefvande 
ungar [folier] och gifva dem di.

§· 156.
På hufvudet, caput, förekomma:
1017. Proportionerad p a η n a, from propor- 

tionata, låges den vara, lom utgör tredjedelen af 
anfiktets långd.

1018. Kort panna, frons brevis, då den åc 
kortare ån defs tredjedel.

1019. Rörliga ögon, ocuti mobiles, aår de 
genom egna muûdar kunna vridas.

10 so. Orörliga ögon, oculi immobiles, ho* 
hvilka ingen rörelfe åg*r rum.

1020. a. Ögonkanf, mar go or bitalis, ögat* 
omkrets beftSmd af ögöppningen (904. k.).

1031. Ögftensgråns, pnpiilbrådd,ιμλ»·- 
qo pupillar is, pupillens (904 e.) omkrets.

1021. a. Kaflanjebruna ögon, oculi caflanei, 
fom åro af muikottens eller hellre af Håilkaftanje- 
frönas fårg; Afz.

J022. Haka, mentum, ie §. 154 i.
1023. Framfkjutande haka, mentum pro- 

minutum, år en ladan, lom framilar öfver en lod.’ 
råt från kåkbafens öfverkant dragen linie.

1024. Bortgömd haka, menhm absconditum, 
fom nållan alldeles icke kan fårkånnas.
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S· *57·
N a fa n, nafus, år:

1026. Nedböjd, baggnåfig, re/tmttf, når 
den år krökt neråt, få att dels öfverfida gör en 
bågformig krökning,

1027. Uppböjd, uppnåfig, ßmits ■, når 
defs öfverfida gör en motiatt krökning, i det knn- 
kafviré'ten vånder utåt, hvarigcnom nåfims 
fpets ilår i höjden.

I02g. Kort, abbreviatus, kortare ån öfver- 
Jåppen.

1029. Lång, elongatus, längre ån öfver- 
låppen.

1030. Fram Hående, framfkjutande, 
prouiinulus, nående utöfver öfverlappen.

1031. Intryckt, impresjus, når öfverlåppen 
ilår längre fram ån nåfan.

1031 a. [Inftött, retafuf, med intryckning 
mellan näsborrarna; Reiz.

1031. b. Klufven , fisfus , når fjelfva nåsfip- 
pen är i inidter. likfoin indragen; Retz.]

1032. Plattnåfig, brednåfig, répandus·, 
vid fin fpets ojemförligt bredare ån den öfriga de
len af nåfan.

1033. Snabelartad, probofcideus, når nå
fan framfkjuter öfver kåkarnas fpets och år genom 
egna muiklar böjlig.

1034. Snabel, probofcis, år denna böjliga 
förlängda nåfan,

1035. Enke 1, ßmplex, kallas den, fom på in
tet ilåJle har någon flags tiiliatts.

1036. B 1 a d förfed d, foliatus, kallas nåfan, 
fom har en hinnaktig tiiliatts af åtikiilig form-

»3



1037- Hjertfôriedd, cordatus, 
hjertformig och hinnaktig tilliatts.

1038. Trattformig, infmdibiliformis, med 
en trattlik och hinnaktig tillfatts.

1039. Spontonformig, haftatus, med en 
fpjutlik eller fnedrutig, äggrund och hinnaktig till- 
facts.

1040. Kamlike näsborrar, nares criflatee, 
fom åro omgifne af en hinnaktig kam (1001. q)~- 
eller der nåsborrarne åro omgifne med en fällbar kant.

$· 158. 
auris.

Upp råtta utöron, aurieulee erects 
fom gå ut ifrån den toppraka iinien i eu ganika fpet- 
iig vinkel.

b. Uppftående, furreiïtœ [patentes, Afz.], fom 
ôfver den vågråta Iinien hoja ilg i en ganika 
fpetfig vinkel.
Hångand c , pendules, fom åro fånkte under 
den vågråta riktningslinien i en ganika fpet
fig vinkel.

d. Nedhängande, dependentes, fom fånka fig 
vinkelrätt med fpetfen neråt i en råt linie mot 
den vågråta Iinien.

Anm. Desfa konftord (jemte de i §. 160. under Nro 
1044 m. tn. förekommande) äro öfverfatte ur VIL 
Vol. af Nov. Adt. Reg. Soc. fcient. Upf,, der de af 
Prof. Ad. Afzelius med en fkarpfinnighet, fom 5r 
honom egen, blifvit beftämde och förft införde 
i hans afhandling: Commentatio d» Antilopis &c. 

1043. Fôrdubbladt ut or a, auricula duplicata, 
opereulata, når det främre brufket (tragus) 
^903. e.) år få förlångdt, att det formerar «et 
annat inra utöra,
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3042, a. Ôrlock, operculum auriculare, sir detta 

inra lilla utora, foin nSAan betécker utôrats 
hålighet.

S· 139·
L å p p a r, läbiå.

*042,b. Hånglåppar [-1 ip,-iåpp], labia pendula, 
når låppen, iipen hånger iLgt neråt.

* 042. c. [M juktaggadelåppar, Inbia muricata, når 
Jåpparnas inre kanter fiutas med mjuktaggige 
wrfltott],

§. 160.
Horn, cornua.

I043, Hornen, cornua, fiîta på pannan eller nås* 
benet, åro antingen rent hornartade, eller rent 
benartade, eller ock ben-och hornartade tillika.

/Ihm. Näshorn, pannhorn, cornua nafaiia, fron- 
talij, efter deras anfäftningsftälle.

a. Benhorn,· cornua os\fea , benartade.
b. Horn horn, cornua cornea, bt flående belt 

och hållet af horn.
c. Q^vick iôrfed de horn, cormla vagmnntia, 

håliga horn, fom fåfom en fkida, Aå omkring 
benartade utfkott — hornfkida, hornet, 
vagina cornu.

d. Qvicke [flucn, Rerz.] , embolus, det ben
artade utfkottet på pann-eller nåsbenet, oiver 
livilket (det qvickforfedd..) hornet år drager.

e. T åta horn, cornua folida, fy lida fullkotn» 
ligt med famma årnne, antingen hornartade 
eller benartadt.

f. Håliga horn, cornua cava, fem invårtes 
omfluta en hålighet.

g. Hjorthorn [renhorn] (Geweihe), ci
ras, tåta benartade pannhorn.

b. Hjort hornitubbé, (R o fe n ft 0 e k ), ce·
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ra.rph.orhm, tuber, det korta irikottet på pann
benet, fom bar hjorthornet på fpetfen.

i.j-Gr eniga hjorthorn, cerata ramofa, fo:n j 
utikicka grenar (taggar).

k. H j o r t h o r n ft a m (Stängt), caulis, bålen 
på ett grenigt hjorthorn.

J. Horn krona, fitphanium, en fmåkornig och 
framikjutande gördel på hjorthornfiammens bas* 
omedelbarligen ofver hjorthorns iiubbens fpets.

ni. Taggar (Zinken), ramï, de finå uiikotten 
på de greniga hjorthornen

n. Ö g fp i ra, propugnaeûlum, amynt er, den
främre och nedeirte grenen, fom framkommer 
vid balen af hjorthornflatnmen.

o. Handlika ( fc h auf e 1 fö rm i ge ) hjort
horn, cerata palmata, greniga hjorthorn med ■ 
utvidgad ocli taggig fpets.

p. Framåt-riktade horn, cornua (cerata) 
prona [porreeta; Afz ], tått ofver nofen fram åt 
liggande.

q. Bakåt-liggande horn, cornua (cerata) 
reelinata, vanda tillbaka mor ryggen,

r. In böjda horn, cornua c amur a , inåt böjda·
f. Ut böj da horn, cornua vara, uråt böjda.
t. Lyrhornade horn, cornua lyrata, få böj

da, att de fedde framifrån eller bakifrån före- 
ftålla hornen på den antika [forntid-] lyran* 
nertill böja de fig utåt upptill inåt, med fpet- 
farna på begge ildor fidvånda.

u. Varaktiga horn, cornua (cerata) per ennia, 
fom alldrig bortbytas mot andra utan qvar- 
blifva under djurets hela lifstid.

v. Af fall ande hjorthorn, cerata decidua,
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annua, fom årligen affalla och erfåitas af 
andra.

X. Hårhinnan (Baft), pannicula, den öfver 
de nyfs utflngna hjorthornen fittande ftråfhåri- 
ga hinnan, fom fedan afrifves.

y. Blodpigge (Spiefs), pattalus, den ännu 
icke förgrenade hjorthornsilubben hos hjort- 
kalfven tSpieiser), hinnukis, s. fubulo.

■‘‘Jim· Då Prof. Ad. Afzrfius i fin ypperliga afhand- 
ling om Afrik, Antiloperna förträffligt bearbetat 
åmnet for denna få iörraodar utgifvaren af denna 
Terminologi fig icke göra vetenfkapens vånrrer nå
gon otjenft dermed, att ban förföker lemna des
fa konstord på Svenfica. Likvå! kånner han 
fig nödfakad, att både bos författaren och låfaren 
anhålla om fkonfam dom i anfeende till detta för- 
fök , fom icke varit påtänkt förr ån redän en del 
af §■ år under presfen. Men nu, då redan andra 
tillägg blifvit gjorda, vore det ett fiörre fel, att all
deles uraktlåta defta. Det år vål fant, att några af 
desfa förfta konftord åro förut i § §. 17. och i8· 
beflämda i allmänhet ; men då desfa åro få ganfka 
få och de hår med ftörre noggranhet blifvit appli
cerade till det i fråga varande åmnet, få har man 
trott fig mindre belåten med ett blott utdrag, öfv.

1044 a. Framåt, prorfum [antrorjum, Recent, 
v. Nolf.] , vånd mot djurets panna.

b. Bakåt, retrorfnm, mot dtfv rygg.
c. Inåt, introrfum, mot defs midt, eller hellre 

mot den ifrån pannan genom hufvudets kulie 
och nacken åt ryggen dragna rnedlerfta linien.

d. Utåt, extrorfum, afvikande från denna linie 
vånd mot kroppens fidor.

e. U p på t, Jurfam, vånd mot himtnelen.
f. Nedåt, dtorfum, vand mot jorden.
g. Bas, basis, den delen, hvarmed hornet har 

ilte fade i hufvuder.
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h. Spets, apex, den fria, bafen motfatta delen.
i. Längd, longitudo, den mellan bafen och fpet- 

fen dragna limen.
k. Sidor, latera, de Hörre ytorna, fom följa 

längden.
u. infida, latur interim, den fom fyftar inåt. 
ß. utfida, latus exterius, den förra motfatt.

J. Bräddar, margines, de fmårre ytorna, lom 
ikilja ildorna:
a. fram brädd, mar go anticus, den, fom 

fy ftar framåt.
ß. bakbrådd, mar go pofticus, den förra 

motfatt.
y. öf ver brådd, margo fuperior, den, fom 

fyftar uppåt.
J1. underbrådd, margo inferior, den, förra 

motfatt.
jn. Bredd, latitudo, den mellan ildorna eller 

bräddarna vinkelrätt mot längden dragna iinien.
n. Båge, arcus, ett flörre eller mindre fegment 

af cirkeln:
». fram vänd, adverfus, hvars urhålkning 

fyftar framåt.
ß. bortvänd, avtrfus, Iivars urbålkning fyf

tar bakåt,
y. fido vänd, lateralis, hvars urbålkning fyf

tar inåt.
S, framfrupa, pronus, hvars konvexire’t fyf

tar uppåt.
t. vidöppen, Jupivtis, hvats konvexitet fyf

tar nedåt.
ζ. mot hål k ad, motfatt, oppoftns, hvars 

urhålkning fyftar mot den andras urbålkning,
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tf. mötkrökt, contrarius, hvars konvexitcter 
lyfta mot hvarandra, 

θ. basbâge, inferior, bafen nårmare. 
t. fpetsbåge,fuperior, fpetfen nårmare.

o. Utdraget, produetnm [elongatum ; Ree, v. 
Nolt.], fom har mycket Aörre långd ån tjock
lek (bredd).

p. Sned t, obliquum, fom antingen i allmånhet 
år riktadt mellan långden och bredden , eller 
i fynnerhet afviker från den lodråta Linien i 
en fpetfig vinkel.

q. Våg rå 11, horizontale, fom från lodråta linien 
går i en råt vinkel , eller fom har en med 
vattenytan intråffande riktning.

r. På tväran, transverfim, når riktningen föl
jer bredden.

f. Cirkel rund t, orbieulatum, når hos en platt 
yta (§. 33), fom gores af en båglinie, alla ge- 
nomlkårningar åro lika.

t. Konvex, convexum, utftråckt medel A en 
krökt upphöjning.

h, Sammanplattadt, complanatum , utflråckt 
utan mårklig upphöjning eller infånkning.

v. H vafsfpetfad t, mucronatum, förfedd med 
en ganfka hvass fpets.

X. Upptill, fuperne, i anfeende till delen, fom 
år fpetfen nårmare, vid pafs hålften.

y. Nertill, inferne·, i anfeende tilldelen, fom 
år balen nårmare, vid pafs hålften.

z. Ganfka, maxime, i anfeende till fin flörfta del.
å. Under, fub, i fammanfatta Latinlka ord be

tyder: något, föga (§, ao. a.).
Anm. i Svenlkan har under måft affeende p5 låget 

(ra. m) och betyder nertill, öfv.
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a. Ôfver , fiiper, —: upptill, och ganfka 

mycket.
ö. Till hälften, dimidiato —på långd en.

1045 a. Half, femi, —: på bredden.
Sedan detta år kåndt, kallar man hornen:

b. Pannvånda, frontiverfa, fom vid fin ut
gång ur hufvudet fneda Iramåf.

c. U t v å n d a, altiverfa, fom vid fin utgång ur 
hufvudet fneda utåt.

d. Ryggvånda, tergiverfa, fom vid fin ut
gång ur hufvudet fneda bakåt.

e. Sid o vånda, lateriv erfa , iom vid fin utgång 
ur hufvudet taga fin riktning i råta vinklar.

f. Öppna, pafula, iom vid fin utgång ur huf
vudet utfpånna i nåra en råt vinkel.

g. N å r m a d e, proximata, lom vid fin utgång ur 
hufvudet utfpånna i en fpetfig vinkel.

h. Upp råtta, erecta, utfiråckta uppåt nåfian 
topprakt.

i. Fram firåckta, perrecta [prona; Illig.], 
framåt nåfian vågråtf.

k. Raka, recta, loin nåfian utan inårkbar böj
ning åro utdragna.

l. Båg k rökta, arcuata, fom befiå af en enda 
båge,

m. F ram k rökta, procurvata, iom bcfia utaf 
en enda framvånd båge.

n· Bortkrökta, recurvata, fom befiå af en 
enda bonvånd båge,

0. Inkrökta, incurvata [camura, Illig-], foui 
befiå af en enda fidovånd båge.

p. Upp ft i gande, adfcendentia, iom befiå af 
en enda vidöppen båge,
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q. Hakförfedde, uncinata, nertill raka, vid 
fpetfen krökta.

r. Gråfhakiga, adunca (redunca; Illig.), ner
till raka, vid fpetfen krökta framåt.

£ Moth a kiga, obunca, nertill raka, mot ipet- 
ien krökta inåt.

t. Hinderhakiga, redunca, nertill raka, mot 
fpetfen krökta bakåt.

u. Hit och dit böjde, flexuofa, fom i bågar 
ikiftevis afvika ifrån den råta linien, och till 
henne återvånda.

v. Vridna, torta, fom, likfom de vore lindade 
på öfverbrynen af en ikruf, föga afvika från 
den låra linien.

X, Spiralform iga, fpiralia, h vilka helt och 
hållet åro utdragna likfom en fnåcka i flörre 
k ref far.

y. In inod da, inverfa, fom vridas inåt.
z. U tfn od da i div erfa, fom vridas utåt.
å. Sammanrullade, convoluta, fom beflå utaf 

liera bågar, och desfe mer eller mindre fpi- 
raiformige.

å. L y r h o r n a d e, kjrata (1043 t.), fom beflå aftven- 
ne bågar, den enemorfatr, den andre motkrökt

ö. Fram- och återböjda, antroflexa, iom be- 
flå utaf tvenne bågar, den nedre framvånd, den 
öfre bortvänd.

1046 a. A ter- och f r a m b ö j d a, rtproflexa, fom be- 
llå utaf två bågar, den nedre bortvånd, eller 
framilupad, den öfre framvånd , eller vidöppen.

b. K o r t k r ok t- fn o/id a, reclinata, fom vid ba- 
fen fliga upp från bufvudet, ledan krökas flarkt 
i båge [b^kåt och] nedåt, men fluteligen mot 
fpetfen lno fig utåt och uppåt.
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c. Ater uppböjda, refupinata, foni nertill [ήί· 
ferne, icke fuperne, fom år tryckf. Alz.] tryc
kas tatt intill hufvudet, åro bågkrökta nedåt» 
och feclan uppåt.

d. Up plie lia, furreiïa, foin uppftiga ôfver våg- 
îinien, eller öfver den jenina riktningen.

e. Nedfånkta, demi sfa, fom tillvåxa inunder 
våglinien, antingen helt och hållet eller till 
ilörre delen.

f. Utfpånda, divaricata, fom utgå från huf- 
vudets fidor naftan vågrått.

g. Motliggande, recumbentia, fom riktade 
bakåt nå/lan följa den vågråta linien.

h. In böjda, inflexa, med fpetfen inåt krökta.
i. Ti 11 baka böjda, refexa » med fpetfen bakåt 

krökta.
k. F r å n 1 k i 1 d a , remota , hvilkas båda fpetfar 

och bafer flå ifrån hvarandra.
l. Intill hvaran-1 a gg de, applicata, hvilkas 

både fpetfar och bafer uåftan röra hvarandra.
m. Trinda, teretia, utdragna och hvilkas tvår- 

genomfkårningar åro cirklar.
n. Sammantryckta, compretfa, når fldobråd- 

darne åro nårmare h varandra ån fram· och bak- 
brådden eller den öfre och den undre iinse· 
mellan.

o. Båg t orm i ga, areifortnia, famtnantryckta , på 
ena ildan konvexa, på den andra famnianplattade.

p. Kniflika, eultrata, fammantryckta, tjockare 
vid öfra eller frambrådden och tunnare vid ne- 
dra eller bakbrådden.

cj. Trefidiga (treaxi ga; Vb.), iriquetra, 
af tre fidor omflutna.

r. K onifka, conica, hvars tvårgenomfkårningar åro
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cirklar, oeli af hvilka den nederfte år den fiir- 
fie, och de öfrige ju närmare fpetfen dello 
mindre.

i. Sy il i k a , Jubulata, mycket utdragna, koni- 
ika, hvafsfpetfade och af en obetydlig bas- 
diameter.

t. Slätta, tcevia, utan märkbar upphöjning el
ler infånkning.

u. Ojemna, incsquabilia, 'tecknade med fltiljnk· 
tiga och mångahanda upphöjningar och infånk- 
ningar.

v. Skråfliga, rugofa, betäckta med något län
ga och tunna tvårupphojningar — ikråflig- 
heter, ruga.

X Oj emu t, inaquabiliter, når desfa ikräfligheter 
åro olika, ocli ufan ordning.

y. Jemnt, aquabiliter, når de förekomma mera 
ordentliga och mindre olika lins emellan.

z. Knutiga , no dofa , utmärkta med något kon- 
vexa, korta och tjocka tvårupphojuingar — knu
tar, nodi.

å. Arsringlade, annulata , trinda, omgifna 
med tvårupphojuingar — årsringar, an. 
nuli.

å. Sm åvind lade, [pirata, likfoin kringlin- 
dade af imå eller litet flôrre fpiralformiga upp 
höjningar — fm å v i n d e 1, fpira.

δ. Ringlade, gyrata, rundtoinkring utmärkta 
med Hora, tjocka och fpiralformiga upphöj
ningar.

1047. a. Vind la de, anfra&uofa, likfom kring
vridna med ganika flora, kon vexa och fpiralformi
ga upphöjningar — vind lar, anfrafiltis.

b. Smutfiga, fordida , hvilkas färg genom till-
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blandning af en annan oren färg liar förlorat mer 
eller mindre af sin naturliga ikönhet.

c. Opaka, opaca, hvilkas öfverbryn icke ge- 
nomflåppa något ljus.

d. , Gråa, cinerea, litet mörkare ån den vanliga
afikans fårg.

e. Svarta, nigra , af det brända elfenbenets fårg.
f. Gråivarta, nigricantia, af en fvart fårg, 

fom har mer inblandadr af den gråbruna fårgen.
g Gråbruna, fufca , nåilan af den outblandade 

kaffedryckens fårg.
h. K 0 r n g u 1, flnvida, af det mogna kornets fårg.
i. Löfgul, xerampelina, af de bleknade löfvens 

fårg. Så långt Afzelius.
Anm. Det följande igenfinnes under fina färik. artiklar.

§. 161.

Halfen, collum, år :

loyi. Lång (h a 1 s), tongum, når han år lån- 
gre ån hufvudet.

ioy2. Kort (bals), breve, når han år kor
tare ån hufvudet.

§· 162.
På bålen (§. 143.), truncus. märkes

Broftet, peStus, fom beftåmmes i anfeende till 
omfånget af de det bildande refbenen, och i an
feende till ytan, hvareft bröilbenet ligger, fom 
man anfer fåfom öfverbrynen. Den cfre eller främ
re delen af bröAet år den, hvarefl bröilbenet flöter 
till underhalfeny den motfatte kallas den undre el
ler bakre. Det fåges vara:

1055. Högt, altum, elevatum; når de öfre
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bröfibenet hôjer fig mer ofvaniill an nertill.

§■ §· »63- ιό4·
På underfidan af hålen, truncus, ill:

1063. Profiten, juvret, i pen a rne, m am
ines, merendels' dubbla [parvif ] inuti körtelaktiga 
på buken befintliga upphöjning.,r, i hvilka hos ho
nor mjölken af fondras, loin ijtnar fofiret till nåring.

1064. Vår ror, b 1 oft vårt or, fpenvår- 
tor-, papilles, vårtlika körfelaktiga upphöjningar på 
biöfien, mjölkens affondringsgångar, ofta omgifne 
af en fårgad iing, di går den, areola.

1065. Bröft fpenar, bröft, mammœ pecto
rales, fom fiå på bröilet.

1066. Bu k fp en ar, fpenar, mammœ abdo
minales·, fom flå på buken.

1067. Ljumfkfpenar, juver, mammœ 
ipgvinales, fom ligga mellan låt en i fjeifva ljum- 
ikarna.

1067 a. [Falfka, fpenar, mammœfpurice, 
fom ingen mjö.k gifva, finnas hos hannar och nå
gon gång hos honor i fiflnåmda fall år den mer- 
en dels oinake och får då namn af ö k fp ene],

1067 b S p e n p u n g, b u k få c k, mastothic«, 
marfuphm abdominale, en utvidgad framikjutande 
fåll ai bukikinnet på begge fidor, hvilken på mid- 
teu vanligen fatnmantråftår med den midteniot flå
ende fållen och der kan hållas fammanfluten, for
merar en fåck(eller ficka), eller åtminflone en tyd
lig omkrets, lamt fkyddar de lifsfrnktîika foftren. 
Der dmna buklack felar kallas fpenarne, 
o b e t å c k t c, mammœ apertœ.
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S· i<SS·
Svans [ruinpa], cauda.

lo6g a. Svans, cauda, rumptangens vertebrer, 
foin utfkjuta uiom bålen, oltare infvepta i 
kôtt ocli fett under huden.

b. Ganfka lång, förlångd fvans, cauda 
longisfma, elongata, låDgre ån kroppen.

c. Medelmåttigt lång fvans, cauda medio ■ 
cris, litet kortare ån bålen.

d. Kort, ganfka kort, afkortad fvans, 
brevis, brevisßma abrupt a, något [betydligt] 
kortare ån låret, oftare blott en fvansfiump, 
f t u f. trunculus caudce.

e. T ill b a k abo jd Ivans, reßexa, böjd uppåt mot 
ryggen.

f. Ringiad fvans, cauda annulai a, hvars hud 
år afdelad i ringar.

g. Benklådd fvans, cauda loricaia, omgrf- 
ven af bengordlar.

h. Slingrande Ivans, cauda volubilis, en 
forlångd fvans, hvilken djuret kan flingra om- 
kring kroppar och dermed faflhåila dem.

i. Kring vecklande fvans, cauda prekenß* 
lis, en flingrande fvans, fom under fpetlcn 
år kal och har derflådes en fårad hud, och 
fåfotn det fynes iaråttad, att dermed omfatta.

k. SI ak fvans, cauda taxa, fom hvarken år 
flingrande eller kringvecklande.

l. Tag el fvans [fvans], ccnida cotnofa, juba· 
ta, fom genafl: iftån bafen år fullfatt med lån
ga hångande hår,

m. Toffig fvans [rampa], cauda ßoccoßa, 
når den forfl på fpetfen bår en knippa eller 
penfell af långa hår.
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h. Tvåradig fvans, cauda dißicha, på b vars 
flarn långa hår åro få flålida, ait de fedda 
ifrån bafen eller fpetfen formera två från hvar
andra gående rader.

o. Rump t ån g, ftirps caudce, fjelfva flammen 
eller kroppen af fvanfen for flg fjelft betraktad 
förutan håren.

Anm. Rurnpt. 3r egentl. fvanfen utan bud eller fkinti, 0fv.
p. Hårtofs, toma, långre hår på fvanfen får- 

ikildt betraktad*.
Uppitående upplyftad fvans, cauda 

furrecta [erecta; Afz. nåflan vågråt], f^m höjer 
iig öfver vågråta linien i en ganfka fpetfig 
vinkel.

r. Hångande, pendula , (Ϊ04Γ. c.) n edh ån
gande, dependent, (1041. d.) fe §. 158,
om ur oron. Afz.

s. Kefvanfad [fvans for fe J d], caudatum, 
fåges djuret vara fom år förfe dd t med 
fvsns C1068. a.)·

t. Obe fvan fa dt, fvanslöft «caudatum, i mot- 
fåtts af det förra.

§. 166.

A. Extremiteter i allmänhet betraktade, 
artus in univerfum confiderati.

1095.3. Fullkomliga ben, pedes exferti, abfo- 
luti, hviikas rot-artiklar framila utur bålen 
($· *38).

b. Indragna, omhöljda ben, retracti, ob- 
voluti, med kortare artiklar, af hvilka de vid 
bafen åro infånkta uti fjelfva bålen och de 
vid fpetfen inrullade i huden.



178

c. Flottfena, fenformiga ben, bro ft fe
nor, artus pinniformes, pinnæ pectorales , de i 
bålen infånkte ôfre extreniiteier, foin åro få 
af huden inivepie, att man blott genom ana
tomin igenkänner dem fom broflextremiteter, 
åro alltfå af otydliga artiklar, i fkapnad fore- 
fiållande en fena, och till gång orjenlige.

d. Sammanväxte ben, famtnfota, pedes 
compedes, de till en vågråt ftjert hopväxte 
bäckenets extremiteter, fom blott genom anna- 
tomin kunna urlkiljas fåfom fådana.

§· iö7.

B. Ben i och for fig fjelft betraktade,
pedes nominatim conßderati.

1076 a. Fot, podium, benets yfteriie del, inefat- 
tande bandloiveri, mellanhanden och fingrarna; 
eller vrifien, mellanioten och tårna (901. 1. 
m. n. >. X. y.).

b. Fotfåla, fotblad .planta, år den un
dra fidanaf foten(f076.a.) ifrån defs bas eller 
fotleden (901. o.) ånda till tåfpetlen.

c. Tår (fingrar), digiti, fotens ytter fie delar, 
fom åro artikulerade, och på fpetfen båra 
naglar, klor.

d. En-, två-, tre-, fyr-, fem tå ad (befin
grad), pes mono-, di-, tri-, tetra-, pentadaSfy- 
lus, en fot, fom har två, tre, fyra, fem tår.

e. Tå lo ft ben, pes adadhjlus, mutilatus, fom 
ej har några tår.

f. Finger-, tåfalanger, phalanges digitormi, 
de enfiulde artiklarne af fingrarna, tårna.
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g. Mag el-, klofalang, rhtzoiiychiunt, ful- 

grarnas, tårnds ytterile falang, iom bår na* 
geln, klon.

h* Naglar, klor, ungves, fingrarnas, tärnas 
yrterile hornartadc delar, fom fitta på fpetfen 
af nagelfalahgen , klofalangen.

i. Nagel-, klolos fot, finger, tå , pes, di
gitus muticus, eXungviculatus, .fot, finger, 
tå, fom har ingen nagel, klo.

k. Fram ben (fram lotter), antipedes (armi, 
brachia, palmed), tie främre eller de i broil· 
1krår;er ledinfogade ben.

l. Bakben (ba k fö 11 e r), fc elides (crura, plctn- 
tre), de bakre eller de i bäckenet ledinfoga* 
de ben.

Amt, Man finner benets artiklar förklarade i N. c, o t 
d-y , dels leder 901 z—ö, defs m/kott por, 

■λ 2. b 2.

m. Armhåla, axilla, tåligheten under ofver- 
armens ledinfogniitg i bio/l.ikiåfvcr.

n. Lånd, lår, tians s, lår-artikeln med det ho
nom beklädande kottet.

0. Säte, bakån.de jïlufs], nates, lårets bak- 
fi.lor, oftare utilående.

p. Kalt fäte, ty Hum (mils' talva), e;f valkigt, 
kalt och oftare fårgadt fiålle på bakfidan af 
fätet.

q. V a d, fara, de bukige muiîdarne på bakfi
dan af ofra ikenbenet..

r. Tjock vad, fura inerasfata, fom mikjurrr 
ofver hålen.

s. Klen vad, fura gracilis, når den ej utfitjutei 
ufver hålen.

14



§. 168.
C. Foten fårfkildt betraktad, 

podium feorfim contemplatum.

1077 a. F ram fot, maniculum, podium antictim 
(palma), foten på fiambcnen.

b. Bakfot, podarium, podium pofiicum (plan
ta), foten på bakbenen.

Anm. Hår upptager Illig. poplis fom fynonytn med 
pod ρο/t., men refon dertiil (Vr j ieke, ty popies 
år (ju alltid ?; i Latinflca fpråkct, hvad vi på vårr kalla 
knSveck.

c. Den förfte, andre, tredje, fjerde, 
femte tån, digitus primus, Jecuncius, ter- 
tius, qvartus , qvintus, räknas i ordning ini
från Utåt.

d. Intå,ftortå, hallux (polkx'), den inre eller 
förfle genom firr läge diilinkfe tån t å- 
fpår, verruca hallucaris (pollic.vis), når flor- 
tån blott litet framfkjuter ur huden.

e. På f ti gande tå, digitus infiflens , fom vid
djurets gång vidrörer jorden. ,

■f. Frånfkild tå, digitus amotus, fom under 
djurets gående icke vidrörcr jorden härmed 
öfverensftåmmer, Oågta tå, digitus fpurhts, 
en liten orörlig, fä högt fitrande tå, att den 
alldrig rörer jorden ; T.

g· F o t fk i d a , podotheca ,det hela foten omklä
dande ikinnef.

h. Tåfkida, dactylotheca, den delen af fotflti- 
dan, fom omkiider hvar och en tå.

i. Fotfvål (Bali e n}, t å fv å 1, hå1f v å 1, 
tylari, obehårade, valkiga flåilen under fotlå- 
lan (1076. b,), under tårna eller under hålen.
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§. iép.

D. Klor, naglar, ungtet.
1078a. Gråf-, rifkloartad klo [tåbeklåd* 

n i n c], ungvit falcularit, en förlängd hop* 
tryckt eller något trindaktig och tillfmalnad 
klo, fom fitter på klo artikelns ofra fida eller 
ljelfva fperfen.

b. Klo, falcilla, en lådan (1078 à.) gråfkloartad 
tåbeklådning — kloforfedd tå, digituf 
falculatut.

c. Skid f όr fed d, h al ffk i dfΛr fedd klo, 
falcula vagimta, femivaginata , fom helt och 
hållet eller till en del kan indragas uti en 
egen vid låfpctfen befintlig ikida.

d. N a g e 1 a r t a d k i 0 [tåbeklådning], 
ungvit lamnarit, en platt bred, framtill at- 
fiympnd eller af rundad tåbeklådning, fom 
mer eller mindre betåcker klofalangens 0f- 
V er fida.

e. Nagel, lamna, en fådnn nagrlaffad tåbe- 
klSdnirig (1078 d.) — en nagelfoifedd tå, 
digitus lamnatus.

v f. Ku p nagel [k I on age], ungvit IrgtJarit, 
en tåbeklådning, fom fynes hålla n.idtcn mel
lan klo oeh nagel; bredare, kortare och 
framtill trubbigare ån klon och fiaikate lam- 
tnnntryckt ån naglcn, lå att den formerar eu 
öfver klofa!..igens ofverfida fijefpt tåi.na.

g. Hof. klöfartad tåbeklådning, ung- 
tit ungu!ari(, en flörre och ttubbig tåbeklåd
ning, fom lundtomkring omgifver tåfpetiea 
få fom en fi:o.

h. Hof, klôf, unguia, en fådan hof-, klöiar—
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tad tåbekiådning (1078. g·) — klôfvad,
k 1 ό f f δ r i e d d, h o f v a d, hoffôrfedd ( i 
fammaniattning höfd r. e. tvehôfd) tå 
(fot), digitus ungulatus. 

i. H of få la, folea, hofvens underiida. 
k. Hofkrans, hofband, coronanun, hofvens 

ôfverkant h varmed den omfattar tån [eller 
förenas med huden]

E. Benens arter, peckim genera.

1079 a. Hand, manus, en fot, livars tummtå (tum
me) eller innerfte tå (finger) år nageiforfedd 
©ch fondrad ifrån de ofriga, emot hvilka den 
kan fattas, få att foten (handen) kan omfatta 
föremål. Hand kallar man åfven vål en 
med djupt fondrade och ipårrhara tårforfedd fot.

b. Tumme, pollex, handens innerfla finger, fom 
kan fåttas emot de oinga.

c. Pekfinger, digitus index (indicator), andra 
fingret på handen.

d. Framfkråfva, bakfkråfva, palma, han
dens utbredda del innefattande handlofven 
och mellanhanden på framjfötterna, vriden och 
mellanforcn på bakfotterna.

e. Flathand, vola, fålan eller handens infida.
f. Klufne, halfklufne, m. m. fotter, pe

dis fisß, femifisfi, etc., hvilkas tår åro fltilde 
och ej fammanbundne genom någon hud 
Chinna) —t djur med klufna fotter, animatia 
fisfiptda.
«.fullkomligt klu fne, j£r/r, når tårna 

åro från hgarandra ånda till roten af· 
fondrade ; T.
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ß. något k 1 ufne, fubfisß, når de åro vid 
fpetfen från hvarandra afföndrade; T. 

y. half kl ufne, femifisß, når tårna på yttra 
hälften åro från hvarandra afföndrade; T.

g. Sammanhäftade tår, digiti coadunati, 
fom i aniecnde till· deras Jångd få fammanhån- 
ga utan mellanhud, att de åro inneflutne af 
iamma tåikida — hopväxte tår, digiti 
connati ; T.

h. L y c k t e, fi m m f δ 11 e r, pedes palmati, hvilkas 
tår åro genom en ifrån deras urfprung utgå
ende hud förenade ånda till lpetfen med 
hvarandra J T.

i. Halflyckte fotter, pedes femipalmati, 
hvilkas föreningshud når ungefår till tårnas halft; T.

k. Kl ufne fi mm fotter, pedes fisfopalmati, 
når tårna åio omgifne af en hud fåfom af 
en jemn och Aark kant, och denna hud före
nas vid bafen med andra tår; T.

l. Flik f ött e r, pedes lomatini (I ob fl i k ige, 
lobati ; T.), hvilkas tår hafva en fidohud 
(loma), fom ofta år föaderfkuren.

in. liefranfade, fransföl ter, pedes pinnatu 
fimbriati, tårna hafva på hvardera fidan långa 
och fmala tillfattfer, fom likna en frans 
(114.) eller en bråm (3.10.).

r. Si mm hud, pnlama, lycke och halflyckte 
fotters förenings hud.

o. Flygben, fiygfötter, pedes chiropteri, 
volatiles, når de ganika långe tårna pl fram- 
föttenia likfom fltålar genomlöpa en tunn 
llorlik hinna, fi att benen formera eller kun
na anfes fom vingar.

p. Segel ben, fegei fotter, pedes dermop-
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teri, fram- och bakbenen åro på begge fidor 
förenade ifrån infogningen anda till foten ge 
nom en hud eller hinna, hvilken utgores af 
bålens utvidgade fidofkinn.

q, Flyg hud, fegelhud [fegel], patagium, 
flygbenens, fegelbenens fainmanbindande hin
na, oftare utilråckt mellan lotterna och bilen 
framtill och bakriil.

Γ. Tåiegel, patagium digitale, den utfpånda 
hinnan mellan de forlangda tårna på frambenen.

f. Hals feg el, patagium collare, en mellan 
hallen och frambenen utipånd hud (hinna).

t. SjdofegeT, patagium lumbar e, flyghuden 
mellan fram- och bakbenen, uppkommen 
från bålens fidor.

u. A k t er fege I , patagium anale, interfemor ale, 
flyghuden mellan bakbenen, omgilvande 
kroppen från akterfidan.

v. Skinnfégel, patagium pelliceiim, fem år be- 
kiåddt med hår.

X, Hinn-, h u d fe g e 1, patagium mcmbranacettm , 
når det år tunnt och hårfritt.

y. Springben, h o p p f otter, pedes faltatorii, 
fullkomlige ben, af hvilka bakbenen åro dub
belt långre och flarkare ån frambenen famt dertill 
tjenliga, att djuret medelfl deras tillhjelp kan 
framtvinga hela fin kroop [eller hoppa.]

T- Spatferben, gångben, -fött er, pedes am- 
bulatorii, få kalUs lådsna fullkomliga ben 
(1075 a.), fom till gång åro rjerfliga, och 
icke fimfotter, icke flygben, icke fegelbctj; 
utan år o förfedde med klufna eller famman- 
håftade (1079. f. h.) tir och trubbiga orör
liga klor.
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3. T as far, pedes captatorii, ipatfcr fotter (z.) 
med rörliga (karp^ rifklor, fom, utom under 
rofvandet, ligga Jikfom i en fkida indrtgne [me- 
delfl ilrackienor i foten], de tjena att dernied fånga 
och fônderflita rofvet (1078. a~c. ); T. 

å. Klångben, -fo t te r, pedts fcanforii, forfed- 
de med ganfka långa och iivasfa kior, hvarmed 
djuret under klångningen inhugger i trädets 
bark; T,

ό. Gråfben, gråfvarefotter, pedes fos/orii, 
med breda fiarka fotter, hvilkas gråfkior 
(-naglar, ungves fosforn) åro flore, hvafskan- 
tade och under urhålkade. 

ff. H a s 1 i k a ben, h a f a r, pedes plantigrade, 
fom under gåendet Uodja fig på hela den
obehårade håckelfålan ånda till hålen__has-
gående djur, animalia plantigrada. 

j. Tripp ande ben, pedes digitigrade, fom 
under gåendet fiödja fig blott på tåfpctfen, och 
hvilkas hockeifåler vanligen åro bthårade.

11. Hof-, klôffôrfedda ben, fotter, pedes 
ungnlati, når tätna åro omgifne med en hora- 
fkårpa fâfom med en fko, att man alldeles 
icke kan utikilja dem; T.

■dnm. Detta konftord med /in förklaring har Illig. 
uteflutit i iitt fednare arbete; förmodligen af det 
ikäl, att han fann den felaktig, då detbeter tårna (ip| ) 
omgifne af en bornikårpa, Ôfverf. känner icke 
om detta någonftådes åger rum, men bos häften 
har han funnit att hofven omgifver den enfamna 
tån hvarmed foten flutar.

*ff. Enhofvade, hel h of va d e ben, fötter, 
pedes folidunguli, med en påfiigande tå, fom 
åt omgifven af en odelad hof — hof, ungula.
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it. T v ekl ôfvade be π, pedes bifulci, med en» 
daft två påftigandc (1077. t.) ocli klofforfed» 
da tår. — S k å r s k i ô f V a d e ben, pcdes fub- 
bifulci, når två råt åio nåftan funmanhåftade 
ocb blott vid fpetfen fåridtade fame derllådes 
klofbek lådde.

W. Mångklofvade, tre-, f y r k 1 ô f v a d e
ben, pe.de r nmltunguU, tri-, qvadriungulati, 
med tre , fyia pålligande och kloflorfcdda tår.

*. Bi k loi var, iedklöfvar [i aJImånhet 
lackklêfvat], ungulee fuccmturiatœ (tali 
fuccenturiati), klôfvarne på de frånfkilda 
(1077. f.) tårna hos tre· och rnångkloivade ben.

-j*. Underhåckel [fmalben, has], gamba, 
från hockeln (901. v. 3.), framfoteus mellan
hand, b. kiotcns mellanfot, ifynerhec på hof- 
forfeddc och tveklofvade ben.

Karledsdel, tjuderdel, mesccynium, 
tåroten efter underhockeln — mellan honom 
och hofven, klofvarna.

Anm. Kos flera fyrfota djur fitter vriftens och hand- 
lofvens ben få högt, att de blifvic anfedda fôr knä
na. I Norrland kallas denna del ifynnerhet på bak- 
fôtterna hôckel (kanfke h6gliåf?j. i brill af 
något tjenligt Svenflct ord, bar jag anvåndt detta 
landlkaps ord , tills något båttre kan fattas i ftållet. 
Has angår endail bakfötterna ocb tyckes åfven då 
blott lyfta på fålan af underhockeln.

§· I70·

FSdslodelar (ko»delar) och akter (ars), ge
nitalia & anus etc,, dervid market mau

I. Vid hannkônets fôdslodelar:
logo. Manslemmen, penis, hanndjurets 

{sôndel, fittande mellan ljumfltarna, beftående utvårtes
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utaf uringången, urethra, den hålfulla krop· 
pen, corpur cavtrnofum, fom formerar fjeifva fpet- 
ien, ållonet, glans penis, och år ofta underflödd 
af ett eget ben; famt utaf förhuden, prcepnthm, 
och kod dpungen, fcrotum, fom på midien har 
en långdföm, pung fom, jutura fcrotalis.

a. A lionet, glans penis, manslemmens tjockare 
anda.

b. Förhuden, prceputimn, den framöfver ål
lonet nående huden på manslemmen.

c. K odd pungen, fcrotum, den vid bafen af 
manslemmen befintlige pung for koddarna [te- 
fl i k 1 ar na], teßiculi.

à. Fördubblad k o ddp ung, fcrotum dnplica- 
tum, når han år tecknad med en framilående 
upphöjd långs midtcn löpande linie.

e. Pungföm, futur a fcrotalis, denna upphöjda 
medellinio långs midten (togj. d.) fafom en 
fammanfogning af tvenne hälfter.
1090, F a fl v åx t manslem, penis adnatus 

[bortgömd , abfcondiius], hvilkens basdel ligger un- 
der bukens hud få bortgömd, att blott den fria fpet- 
ien framilar bakom, nafvein,

II. Vid hpnköhets födslodelnr :

lioo, Blygden, vulva, honans köndel mel
lan ljumikarna, heflåcnde utvårtes af b 1 y g fe 1-1 åp p a Γ
η a, labia och k 1 i a r e n , clitoris.

ii 10. Ba kut-u ri n erand e djur, animalia 
retromingentia, hvilkas utvårtes köndel (Ruthe) 
år \ånd bakut.

ixlî. Akter, ars, anus, ändtarmens öppning 
under fvanfen för exkreinenternas uttömning.
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arsvåfka, faccus analis, en pufe, beiågcn mellan 
fvanfen och arfen eller at fen och köndelarna elier 
omkring arfen, 1»vilken ur körtlar afföudrar 
fLrkt luktande fait.

it 16. Kloak, cloaca, akterns inre utvidgning, 
till upptagande af exkrementerna, urinen, fåden oeh
lifsfrukteii.

XT19 Knöl, tophus, gibber, ar en utvårtes 
och itor med fett uppltoppad upphöjning under 
huden.

1120. [Verrukler (verier; Vg. klockor; Vb. 
nycklar; Upl ), verrucula, fmå från halfen eller under- 
hakaa rått nedhångande, aflånga körtelartade ut
växter].

Anm. De öfriga af Förfin hSr anförda konftord före
komma i §. §. 14g. 149.

XVIII. Afdelningen.

Foglar, aves.
S· >7*·

Foglar iro djur med ryggrad och ett hjtrta 
med tv* hjertkamrar och tvi förkamrar eller 
hjertöron, med röd och varm blod, en med fjä
drar betåckt kropp, två vingar, två ben eller fot
ter famt en hornartad nåbb. Be lågga ågg.
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Konftord till Fogelbefkrifningen,
termini ornithographic i.

Anm. De i XV. och XVII. Afdeln. redan anförda 
konftord, foai pä foglar 5ro användbara förbigSs 
här antingen helt och hållet fäfom t. e. de, (om 
handla om benftcmmen och förekomma i §. §. 134. 
138· och 146., eller om ändamålet fynes fordra, 
att angifva dem , behöfver man icke anföra förkla
ringen, att icke onödigtvis öka bokens florlek ; de 
tecknas då med n:r ock de bokftäfver eller der \ 
deras förklaringar igenfinnas.

I.

$■ § »73· »74· ny.
Fogelkroppea i allmänhet, corpus avium 

in univtrfuni.
Fogelkroppen bår på en förlängd hals framtill 

hufvudet, hvars nakne, med öfverhnd eller en 
hornbeklådning öfvertåckte kåkar framila, har vin
gar (bröflikråf- extremiteter 901. a.) på begge fi- 

* dor och vid aktern fljerten , begge merendels för- 
fedde med flygpennor; år inunder underftödd af 
tvtnne ben (bäckenets extremiteter), flint öfveraUt 
betåckt med fjådrar. Foglatnas benflonmie har 
geffelbenet eller glasögonen, ett frampa bioflikrafl 
vet beläget omaka och klyklikt ben, hvar* grenar 
åro låflade vid nyckelbenet, den hopflacnde delen 
riktas neråt, år vanligen fri, flundom flunmanvåxt 
med bröilbenskammen.
XI42 a. Dun fjäder, pluma (i sllmånhet, fjåder, 

penna, Flaum), en torr och elafliik del, 
hvilkens léiformiga rot år uti huden likfom in
planterad, den fria ändan år tvåflålldt (388·) 
befjådrad (flrålförfedd).
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b> FJygpennor, pennœ, Jånge och'ftyfve fß- 
di-ar iàrtade på vingens underarm (ftråken 
kaJlEci hos foglar) och handen (901, g. k.) 
lamt uti fljertcn.

C‘ J’Sc?e^7 Ptllofis> hela kroppens bekiädning, 
iom be/iår ai Jjådrar. · 5

S/nm.FjJder förekommer Sfven kollektift och detfynes 
«mg då uttrycka Tyfkarnas Gefieder, ptilofis. 

a. U h e f j a d r a d, pars implumir, dtplumata. 
loin ar utan fjäder.

Ληΐίΐ. Man mi ft· erinra fis, att de konftord, fom bru
kas till befjädrade delars beftåtnmande, fyfta vanli-
huden^ f-i5‘lern °Ch ej p5 den UIlderliggande

e· Ryggfida, notœum, 951.
f. Bukfida, gaßraum, 952.
g. F r am del, flethiceim, 953.
h. Bakdel, nr aim, 953 a.
Anm. Se §-189, der igenfinnas de här faknade cum. 

rorna. öfv.

§■ ‘76—179.

Hufvudet, caput, beflår af 

1143 a. Näbb, rofirmn, de med en hornartad,
iållan hudartad bekiädning ofverdragne och 
framilående kakarne (902, a.); och 

b. Hufvud fi infkråiiktare mening), caput, 
med undantag af näbben.

A.^Näbbens delar, roftri partes (139. 
N. 902 a).

3C161 ti. Näbbkäkar, mandibules, maxilla, de beg-
& v,'c g£Oom en led förenade delar,
en o.ver oeh en under.
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k Ofvernåbb (k å k} , maxilla (maxilla s. 
mandibule fiiperior) §. 134. c.

c. U11 d er π a b b (kåk b âge), mandibule
(maxilla s. mandibule inferior), §. 134. h.

d. Nâbbfkida [aâbbbud; Retz.], rampho· 
theca, det hud- eller hornartade, hela nåbben 
omklädande och på honom fittande ofver draget.

e. Kåk fk i da, rhinotheca, detta ofverdrag af 
kåken (iiiu. b.).

f. K å k b a g i k i d a, gnathotheca, detta ofverdrag 
af kåkbågen (nött. c.).

g. Nah b hinn a, cerocoma (v axhinna, cera}, 
cn vanligen färgad, ofta knolig eller vårtig 
hud, foui omkläder kåkens eller nåbbens 
bas — h i nnfôrfed d n a b b, roftrum ccri. 
gerum.

Anm. Den htidartade nSbbfkidan (^44. d ) år noga 
betraktad »31 ingen ting annat ån den till fpetfen 
nående nåbbhinnan-

h. Vid b a fe n naken n å b b , roftrum baß 
nudum , fom fa k n ar nåbbhinna.

i. Skåra, tomiim, den yttre ikårande fidokan- 
ten af begge kåkarna, hvilken pasfar mot 
famma kant af den motftaende kåken och 
tjenar till födans fondenuggning.

k. Kåk fk nr a, tomtum maxillare, kåkens (b.) 
fit åra.

J. Kåkbågfkåra, tomtum mandibulare, kåkbå- 
gens (c,) (kåra.

in. N å b b å s (n å b b r y g g), eulmtn (dorfim 
roftri), kåkens ofverfie långdmidt, ifrån bafen 
5nda till dels fpe's,

n. Kupa, cUrtrum, den genom defs bildning 
eller en fåra utmårkta fpetfen af kåken, hvarJ



ipî

under mellankâkbenet (§. 134.Î·) ligger.«.) —= 
kupfôrfedd nåbb, roftrum auvtum, nvars 
kupa år diAinkf.

o. Diftinkt nåbbås, culnten difiinStim, ,en 
nåbbås (m.), fom pä begge fidor genom en 
iåra eller på annat lått år dilHngverad från 
den ôfiiga kåken — ås for fe dd nåbb, ro
ftrum culminatum.

p. O a f b r u t e η n å b b å s, culnim continuum, ej > 
diAingverad från kåkens ύίriga del — åslos 
nåbb, roftrum domatum.

q. Kåk li da, parätonum, den fkåran (I 161 i.) 
innehållande ildodelen af kåken, hvilkens nåbb* 
ås år diAinkt (1161. o.).

r. Nåbbfkilnad [nåbbtipp], mesorhinium, 
nåbbåfens del mellan näsborrarna — näsborrarnas 
yttra mellanrum.

s. Gom, palatum, § 134. g.
t. En-, två-, mångfkårad gom, palatum 

uni , bi-, multifeelorium.
u. Pan n vi n k el,' anguine frontalis, vinkeln, 

fom nåbbåfen gor mot fjelfva pannan.
v. LSppvinkel, angulus labialis, kåkbafens un

dre , mot kåkbågen Aôramle vinkeln.
X. Låppikåggbrådd, mar go tnaftacalis, bråd· 

den af kåkbafens fidodel ifrån pannvinkeln 
ånda till låppvinkeln (t 161, u. v.).

y. Kind, kindben, gnclthidia (k åk båg-gre
nar, rami mandibuleskåkbågens (c.) fidode- 
delar, vid fpetfen förenade, och vid deras bas 
ledfogade uti hufvudikallen.

*) Nä 1>1>spe13 τη. τη·, apex roflri, maxillx, manditulx, &c., ar 
ett allmänt konstord och angifver i allmänhet den grund
ytaa motsatta dalen.
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z. Nåbbfpets, myxa, den genom kindbenens 

förening foi liiei „Je käk bågens fpetsdel.
å. Hs k vin k el, anguluf mentalis, vinkeln, foin 

kindbenen go ra vid nåhbipetfen flnsemeilan.
å. Kindbensgaffel, furca, begge kindbenen 

tillfamtnanstagna anda från hakvinkeln fill de
ras ledfogniug.

Ô. Spets brådd, gnnys , den medlerHe ond· r- 
brädden på näbbfpetfen, ända från hakvinkeln 
till kindbeusfpetfen.

fF. Ha k b rådd, margo mentalis, inre brädden 
(ranJen) af kindbensgafildn, omgifven af hak
vinkeln.

j. Lågkind, mala, den yttre, med fjädrar be- 
täckte eller färgade basdelen af kinden (y.

11. Munn vinkel, angulus oris, vinkeln, fom 
kåken formerar med kåkhågen på beggc fidor.

if. Η δ g k i n d v i n k e 1, angulus genalis, den ci
re, mot kåken Hotande vinkeln af lagkin
dens (j.) bas.

tt. Låg k i t.) d v in k el, angulus malaris, den un
dre vinkeln af lågkirtdens bas.

-v. Lågkind brådd, mar ga malaris, den
brädden af lågkindens bas, hvilken denLmmas 
fjädrar 'framåt formera,

B. N å b b e n, roflrutn :

I nnfeende till Jin längd och bildning.
Il6i a. Lång, longtim, är näbben, når han är lln- 

gre än hufvudet.
b. G a n f k a lång (riäf), longisfimum, mer ån 

dubbelt få lång fom hufvudet.
«. Kort, breve, kortare ån hufvudet.
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d. Gaiiika korf, brtvisßmum, kortare an half* 

va hufvudets långd.
e. Medelmåttig, mellanlägg, mediocre, afun- 

gefår hufvudets långd.
f. Långnåbbig fogel [långnäbb], avis lon- 

giroftris, med lång eller ganfka lång näbb.
g. Mellannåbbig fogel [af medelmåttig 

näbb], avis metriorlujnchös, med medelmåttig 
näbb.

h. Kortnåbbig fogel [kortnåbb], avis 
breviroßris, med kort eller ganilta kort näbb,

i. Tjock näbb, roftrum crasfum, i fin tvårom- 
krets fullt få betydlig fotn hufvudets periferi.

k. Smal, fin, gracile (tenue), betydligt finaia- 
re och lägre ån hufvudet.

l. Nedtryckt, depresfum, når hojdgenomfkår- 
ningen år betydligt mindre ån breddgenom- 
lkårningen.

in, Platt, planum, når höjdgenomikåringen i jero- 
forelfe med breddgenomfltåringen år ganika o*· 
betydlig.

n. Kniflik, culUatim, betydligt fammantryckt, 
nåbbåfen formerar en mot ipetfen båglikt ned- 
krökt [nedfligandt] egg, kåkbågeu gor inun
der en köl.

0. Kroknäbb, grypanhun, nåbbåfen år hojd 
mer eller mindre kollormigt, mot fpetfen 
båglikt nedkrokt, fôiôfrigt med antingen en 
fammantryckt, nedtryckt, eller rundaktig näbb y 
men hvars fpets alltid år fmalare.

p. Ror lik, pip lik, tubulatum, når nåbben 
formerar en pip, i det kåken omfattar med 
fina fidor kåkbågen.
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C. Näbben, reftrum (eller kåkarne livar 

fôr fig, mandibule* ßngulce):
V

I anfeende till deft riktning.
Hoi, a. Framftråckt, porrectum, rr.k och få 

förenad nied hufvudet, att nåbbåfen ligger i 
famma plan [oafbruten] med hufvudets ôfverfida.

b. Inkrökt, bäglik, incurvum, ånda till ba·· 
fen böjd nedåt bågformigt.

e. Krökt, krokig, curvatum, vid bafen rak, 
mot fpetfen bågformigt nedböjd.

d. Uppftigande, adfcendenx, bågformigt upp
åt böjd. ·

e. Bruten, infradtum, fom under fitt lopp kring 
midten plötsligt nedböjes under en råtlinig vin
kel från fin riktningslinie och inunder forme
rar en trubbig vinkel

f. Nedfiigande, duftendem, en rak nåbb, 
fom mot fpetfen afviker nedåt ifrän den råta 
riktningslinien undertn fpetfigoch råtlinig vinkel.

g. Brant, fluttande, deelive, en rak nåbb, 
fom mot fpetfen afviker nedåt ifrån den råta

. riktningslinien under en nåflan råt vinkel.
h. Hakig, aduneum, med en fpetfig, långflut» 

fände och hakformig fpets.
i. Saxlik [korsnäbb], forßeatum, livars K5. 

kar med fina fperßr korfa hvarandra, ß att 
den ene går den andra förbi uppåt, den an
dre nedåt.

k. Motböjd, niothakig, infiexum [pbuneum], 
når kåken år böjd nedåt, kåkbågen uppåt, 
men ß att ipetfarne möta hvarandra.

*5
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D. Näbben eller k »käme, roßrum r. man- 
dibulœ :

I anftendi till fpetfens eller bräddens bildning ar

1178· a· Nagelkupig näbb, roßrum mgvuula· 
tum, hvilkens kupa (n6t. n.; har form af 
en platt nagel (1078· d )·

b. Li klånge käkar, mandibules ceqvales, fpet* 
Îen af kåken och kåkbågen flutas framtill uti 
en och farmna vertikal linie.

e. Öfvertåckande kåk, marginibus patentius. 
eulis, når kåkens fidobråddar på begge ildor 
framikjura och fåfom ett tak uppöivcr betåcka 
kåkbågen.

d. Hvalflik kåk, maxilla fornicata, når den 
konvexa kåken med fina ftamilående ikåror 
upptill omfattar kåkhågen.

e. U r b r å d d a d n å b b, roßrum emarginatum, 
hvilkens kåkikåra (1161. k.) på begge ildor 
nåra fpethtn har en urbråddning eiler mikår- 
ning.

f. Dubbelt urbråddad nåbb, roßrum u-
trinque emarginatum, når fa vål kåkfkåran 
fom kåkbågikåran (n6i. 1.) på begge iidor 
nåra fpetfen har en urbråddning eller urfkår- 
ning. e .

g. Entandig, tvåtandig nåbb, roßrum den- 
t i ner tim, bidentigerum (dente utrinque, angu- 
lum utrinque exferms), hvilkens kåk brådd har 
på begge ildor en eller två framikjutande 
uddar. ·

h· Bråddinfkuren nåbb, roßrum intifulum, 
hvilkens ikåror hafva ganika fina bråddm- 
ikårningar.
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î. Sågad, fmåtandad, naggad nåbj), 
roftrum ferratum , dinticulatnm, crenatum, 
med fågbråddade, imåtandade, naggade ikåror.

k. Helbråddad n å b b , roftrum integerrimunt , 
kvilkens ikåror haiva hvarken tänder eller 
urfkårningar.

l. K ladt and ad näbb, roftrum lamcllofo-denta- 
tum, hvilkens ikärcr äro tätt befatte ined tand- 
artade tvårblad.

»i. Med rundad b a s b r å-d d , frontis baft ro- 
tundata verfits caput, kåkbafens öfverfida be- 
fkrifver en cirkelbåge, fom med ila öppning 
är vänd mot nåbbfpetien; T.

Ë, Näbb eös ti II fa 11 Ter och i rire byggnad, 
roftri appendiculi et interna texturo.

îigS, a. Behornsd näbb, roftrum cornutum, på 
hvars kåk upptill år en tilllïtt "del ci' luilullig 
ikapnad, men af en lika inre byggnad iom 
näbben.

b. N å b b t i 11 fa 11 s, epithema, den på den beliör* 
nade näbben tillfatta delen.

c. Stark näbb, roßrum robuftim, vaîldum, 
når kåkarnas ben och hornmasfa år tåt oeli 
hård.

d. Svag nåbb, f p å d näbb, roftrum debile, 
tenue, når kåkarnas ben och hornmasfa är 
tunn, böjlig och mjuk.

e. Tom näbb, roßrum inane, en flor öch inuti 
med många toma ccllulerlull nabb, lå att den 
år lått efter fin florlek.

f. Knöl i g, pu c kl ig, tuberculatum, når nåbb- 
hinnan höjer Cg knöl- eller puckelfoimigt.



F. Nå fa, nafus:
193. a. Näsborrar, nares, Sro ett par, fom 

ligger pâ kåken, flundom omårklige.
b. Nåsbrusk, nåsvågg,fœptum s. disfcepimn- 

tum narium, näsborrarnas mellanrum [(kilje* 
vågg] uti kåkens iura. Det yttra mellanrum
met , formerad af nåbbåfen, förekommer of- 
vaniöre (1161, v.) under namn af nåbbikilnad.

c. Genomgående nåsborrar, nares ptrvice, 
med genomborrad nåsbruik, få att man ifrån 
ildan kan genomfe dem begge.

d. 0fverliggande nåsborrar, nares fit- 
ptræ, löm ligga på kåkens ôfverdel.

«. Bakom näbbroten liggande, pone roßri 
bafm fit ce, belågne på fjeifva kåkbafen tått in
till pannan.

f. På midten liggande n, n. mediae, belågne 
ungefår på midten af kåklångden.

g. Sidonåsborrar, nares laterales, fom ligga 
på midten mellan nåbbåfen ocb lkåran.

h. Brådd-nåsborrar, nares marginales, fom 
öppna flg vid fjeifva kåkikåran.

i. Högt-1 igga nde [kringgröpte] n., n. ro»- 
cavce, når de ligga » en fmågrop af kåken.

k. Fram ft Sende n,, n. prominulce, infattade 
af en framikjutande kant..

l. Rör formi ge, -artaden., n. tubulofce, hvil- 
kas öppningar formera ett långre eller kor
tare rör.

jn, Dubbelrörarta d e n., n. geminates·, par- 
pi p a d e (bilocularts), når rören i näsborrar
na årojiopvåxte till en enda tvåhålig tub.



η. Hvålfde,' öfvertåckte h., n. forment«, 
mer eller mindre öfvertåckte af ett hvalflikt 
fjall — nåshvalf, fornix.

o. Halffl utile n., ». fimiclaiifa, mer eller
mindre tåekte af en liinna.

p. Öppne r., ». pntulce, fom hvarken tackas 
af hinna eller fjäll, u(an åro helt och hållet 
öppne.

q. Haffdelade n., n. femidivfr, når hvardera 
näsborren år delt medelit en föi kortad [icke 
till den motfiående brådden nående] vertikal 
(topprak) Ikiijevågg.

S· 179-
G. Tunga, lingva, år

1201. a. Mafkfo rmig, lumbric forms, lång;
rundaktig och böjlig. ,

b. Rörfor mig, -artad, tubulofa, fammanfatt 
af två trådar, fom formera [ ikn;/] ett rör,

c. Fj å derartad, jaeulatoria , fom ar infogad 
i fpetfen af elaftifka band, medelft hvilkas 
tilllijelp den kan utfvingas.

d. Pilform ig, fagittaria,[ vid fpetfen forfedd 
med hullingar,

e. Ganfka lång, longisjinta, mycket längre 
ån näbben.

f. Lång, longa, längre ån håbben.
g. Medelmåttig, mediocris, fom nåftan når

fpetfen. t
Ii. Kort, brevis, något kortare an näbben·
i. Ganfka kort, brevisfma, betydligt kortare 

ån näbben.
k. Bred, lata , få bred fom näbben.
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Η. Ôgon, oculi.
1202. Jenifer 9°4· a — °·

I. ’Hufvude t s trakter, capitis regioner.
1203. a. Hatt, pilens, hela ôfverfidan af hufvud« 

fkålen, ifrån näbbens bas ånda till nackhålan,
b. Hjåsfa, vertex, XV. Afd. 902. d.; S. 138.
c. F r a m h u f v u d, finciput, hattens främre del 

ifrån näbbens bas anda till midten af kullen.
d. Bak hufvud, occiput, 902. f.
e. Panna, frons, nejden af framhufvudet ifrån 

nåbbens bas anda till kullen.
f. Snibbar, antice, två framikjutande, fjåderbe- 

klådde och mot näsborrarna gående horn af pan
nan , ctf på hvardera fidan mellan kåkens pann. 
vinkel och munnvinkel.

g. Låppfkågg, mafiax, framhufvudets fidodel, 
hvilken ftöter till kåkens bas och utmårke* 
genom ijådrar eller farg.

h. K a p f o n, grimma, capiftrum, hufvudets 
frambrådd, fom omedelbarligen omgifver näb
bens bas.

i. Tygel [ögon få ra; Retz.], lorum, en obe- 
fjådrad, eller fårgad rand, på begge fidor 
dragan ifrän näbbens fidobas ånda till ögonen.

k. ôgtrakt, regio ophthalmica, 902. p.
l. ögkrers, öghvarf, orbit a, den inre, ögat 

nårn.aft omgifvande kretfen af ögtrakten.
m. Ô g-, ögonbryn, fupercilium, en framtill 

och bukåt föikortad långdftrimma öfver hvart 
öga.

n. Hög k in der, gence, hufvudets fidor mellan 
näbbroten, pannan och ögat, en på hvarje fids.
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o. Tinningar, tempora, hufvudet* fidonejdcr 
mellan ögonen, hjåsfan och orat.

p. <5 rtrakt, regio parotica, kring oronen.
q. Anlete, facier, ögonnejderne tillfammans- 

tagne ined högkinder och tinningar, oftaie 
med inbegrepp af panna, hjösfa och under
haka.

r. Underhaka, ingluviet (mentum), 902. n.

III.
§ 180.

Hals, tollum.
1209. a. B ak hals, m. m. cervix, &c. 943. b-d. 

b. Under ha ls, derceum, halfens nedre del, ne
danför ftruphufvudct och nackgropen. 

c Ringkrage halsband, torqver, collart,
' en på något fatt utmärkt ring omkring hal

fen (949·)· . , ,r r · r
d. Bevingad, alatnrn, år halfen, fom pa tina

fidor har långa, flyfva och vinglikt utftaende 
fjädrar ; T.

IV.
§■ 18'·

Bål, iruneust den innefattar 
Utom de i §. 143· angifna delar eller italien 

(954. 955. 956. 956, b, c, d. 957· 958· 963·) 
ånnu följande:
1212. Manteln, ftragulum, ryggen till f«m- 

manstagen med uifidan af de fammanlaggda vin-

1213. Undergompen, crisfum, fiOs delen
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af buken under fljerten i nejden af arfen gum· 
pen morfatt (956. b.).

1214. Skuldran, humerus, armus, ildonej* 
den, foni framåt grånfar till halsfidorna, uppåt till 
framryggen, nedåt till bröilet osh bakåt till vek- 
lifvet.

1215. Axelfjådrar, pennes fcapulares, 5ro 
de långe, på flundran och omedelbarligen öfver 
vingroten iitiaade fjådranje,

V,
$· 182.

Stjert och vingar, cauda gf atce.
12! 6. St jer ten [ft y le; V b], eauda, år 

egentligen en fet körtelaktig fortfattning vid ändan 
af bålen, men vanligen kallar nian blott de der på 
fafiade flyfva fjädrarna Stjert(i 142, b.) — 10-20, 
ftjerrfjådrar fållade i åndbenet.

Anm. Style betyder b5de den egentl. iljerten och 
de derpä fäftade fjådrarne ; dock fä att man roäil 
har affeende pä fjädrarna. Detta ord är förmodligen 
ett bortfkSmmdt uttal af ordet ftyre. Öfv.

a. Stjert pennor (ftjertfj ådrar), rectriees', 
de iljerten formerande pennor, fotn räknas 
från begge luior, lå att den ytterfla på hvar- 
dera fidan år den for ft a, den följande den 
andra o. s. v. ånda till den medlerfta den 
fi ft a.

b. Vingar, alar £966.), foglarnae brölHkräf- 
extremiteter, af hud omklädde, befjådrade, 
merendels med pennor förfedde och till flyg' 
ten tjenlige.

c. Flygpennor {vingpennor, vingfjåiU
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rar], rentiger, vingarnas Ayfva i bakfidan af 
underarmen (Aråken) och handen infåAadepennor.

d. Tå ckfj ådrar, tegmina, de fjådrar och 
pennor, fom ofvanpå och inunder nårmaft 
tåcka vingarna och Ajerten, iamt tillhöra dem 
egentligen.

A. St jer t, cauda.

1217.a. T v å r a f t j e r t p e η η o r, rectricertranrver* 
fee, hviljkss fana ligger parallelt med ryggens plan.

b. Sneda ft jer t pennor, rectricer obliqvæ, 
bvilkens fana gör med ryggens plan cn fpetiig 
vinkel.

c. Sluttande [toppraka] ftjertpennor, 
rectricer verticaler, hvilkens fana gör med 
ryggens plan en råt vinkel.

d. U t fp å η n d A. [o r r f t j e r r] , cauda divaricata, 
hvilkens Ajertpennor på begge iidor krökas 
ut ar.

c. Saxlik ftjerf, cauda forfeata, når de ytter- 
fta Ajertpennorna åro betydligt långre och 
de inra gradvis kortare.

f. Kl y k lik ft., t. bifnrcata , når de ytterAa 
Ajertpennorna åro betydligt långre ån de inra 
jemnlånga.

g. Urbråddad ft., f. emarginata, de yttra 
Ajertpennorna litet långre ån de inra gradvis 
kortare, få att Ajertfpetfen år urhåikad i ca 
platt båge.

h. Jemn, t v år, hel, helbråddad ft., c. 
ceqvalir, integra, alla Ajertpennor åro liklån
ga , få att deras fpetfar uppnå famma raka 
linie.

i. Afmndad ft., t, rotundata, de inra Ajert-
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pennorna åro något långre ; de yttra fminin- 
gom kortare, få att den utbredda iljertens 
lpcts formerar en konvex båge.

k. Trappåndad it., c. gradata, de yttra 
(ljertpcnnorna gradvis och märkligt kortare 
ân de innerfta,

l. Viggli k ft., c. c uneal a, en trappåndad 
fljert, hvilkens inra (Ijertpennor aro mycket 
förlängde.

m. Hoptryckt ft., c. cnmpresfa, med fneda 
eller toppraka (Ijertpennor, de inra högre, 
de yttra djupare (tällda, få att (tjerten forme
rar en uppnedvånd bat med uihålkningen nedåt.

n. ilåtform ig fr., c. navicularis, de inra fljert- 
pennorna djupare, de yttra högre (tällda, få 
att (tjerten formerar en kol elier cn båtform 
med uihålkningen uppåt.

o. Up pit i gande ft., c. etdfcendens, fnedt rik- . 
tad mot höjden.

p. Kort ft., e. brevis, kortare an hockeln 
( « 246. d ) — kortftjertad fogel, avis
brachyura.

q. Me lian lång [medelmåttig] ft., c. me- 
diocris, få lång fom hockeln, — mel- 
lanitjertad fogel, avis metriura.

r. Förlängd, ganfka lång ft., c. elangata, 
longisfima, långre ån hockeln, ja, längre 
än bålen — långftjertad fogel, avis 
tnacroura.

f, (ugen ft., e. mtlla, iljertpennorna fela — 
ft j er t lo j fogel, avis ecaudata.

§· 183·
B. Vingar, alet, (966.).
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1228. Vingar, alte, hafva firt fSfle på fram- 
ryggens fidor och motfvara dåggande djurs framben.

a. Kongspennor, fôri'ta eller fråmre 
vingpennor, åfven fkrifpennor, fiyg- 
pennoraffôrftaordningen, remiges primo- 
Tes s. primaries Λ majores s, prinù or dints, 
de fôrfla tio pâ vingens prnnled ; Rttz, (ving- 
fkâckel; Vb.) och pâ fingrarna infâftadc 
ifrân vingvecket, flexura alœ, till fpetfcn.

b. Segelpennor, bakre eller fmårre ving
pennor eller ikrifpennor, flygpen- 
nor af andra ordningen, remiges Jecun- 
darice s. minores s. fecnndi ordinis, de inra 
vingpennorna, fem åro fåflade pa underaimcn 
[ff i åken ; Retz.] mellan vingvecket och bålen.

c. Vin g k nå, vingveck , flexura, plica, led- 
fogningen mellan hockeln (carpus) och ilrä- 
ken på hvarje vinge.

d. Vinghåla, axilla, undre nejden vid vingens 
bas, hvarefl den år ledfogad i bioflikråfvet.

e. Lill vinge, alula (ala fpuria), den af flyf. 
va pennor 1 vingvecket infaflade bundten, 
fom tummen bår.

f. Axelvinge, parapterum, fku 1 d erfegel, 
ikrifpennor, flygpennor af tredje 
ordningen, bivinge, pennce fcapulares, 
axillares, remiges tertii admis, ala notha, 
fôrlîngde bakåt riktade, i ofverarmen eller 
ikulderbladet eller vinghilan fÄflade vingpen- 
«or, fom ofvanpå oftare mer eller mindre 
betåcka den fammanlaggda vingen.

g. Kort, ganfka kort axellvinge, para- 
pterum breve, brevisßmum, fom år betydligt 
kortare in den fanunanl»ggda vingen.
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h. M e 11 a π 1 å n g [medelmåttig] axelvin
ge, parcipterum mediocre, foin nåflan når 
fpetfen af den fammanlaggda vingen.

i. Lång, ganfka lånjf axelvinge, par apte· 
rum elongatum, tongisßmum, iå lång eller län
gre ån den fammanlaggda vingen.

k. Spegel [vingfpegel; Retz.], fpeculmi 
alæ, ett på fammanlaggda vingens öfveriida 
fårgadt medeifålt, fom fegelpennorna* (1328· 
b.) fpetfar formera och fom å ena iidsn inne
fattas af kungspennorna (1228. »■), å andra 
af axelvingen (1228. i.)·

l. S p 0 r r v i n g e, a/a calearata, tubeveulata 
(ta g g v i n g e, fpinofa), hvilkens vingveck bår 
ett med horn öfverdraget, oftare förlängd t 
och fpetfigt faint Aundom dubbelt utikote.

m. Vinglporre, vingtorn,viagtagg,fpina 
pollicarii, tuber cu/im pollicare, detta fporr- 
eller taggvingens horn-öfverdragna, torn-artade 
eller trubbiga (tummens förlängde och framfkju- 
tande artikel) utikott.

n. Flygvinge, a/a vo/ati/is, med tåttAråliga 
flygpennor förfedd och till flygten tjenlig.

o. Fl ygpennlos vinge, ala impenuif, för- 
fedd antingen med flakAråliga jemnlånga fjä
derpennor, eller med korta och Arållöia, år 
till flygten otjenlig.

p. Fenvinge, ala pinniformic, fammantryckt, 
utan flygpennor och blott med fjållformiga 
intilltryckta dunfjådrar.

«p Lång, ganfka lång vinge, ala elongata, 
longitfima, når den fammanlaggda vingen år 
ia lång, eller långre ån kroppen, räknad från 
pannaa ända till fljertetu bas —- lån g vin-
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gad fogel [långvinge], avis macroptera.
Jtnm. F6r ftjertens ganfka ombytliga längd fluill kan 

man icke beßämma vingISngden dereftpr.
r. Mellsnlång [medelmåttig] vinge, 

■ala mediocris, fom famuianlagd tåcker ftjertens 
bas — mellan vingad fogel, avis metric 
optera.

f. Kort, ganfka kort vinge, ata brevis, 
brevisfma, når den fammanlaggda vingens 
fpets allrahôgft når gumpens fidor — k ort- 
vingad fogel [kortvinge], avis braehy- 
ptera.

t* SågbrSddade fl y g pen n or, remiges ferra- 
tce y hvilkas ftrålar ined fina fpetfac formera 
ca fmåtandad eller fmåhakig brådd.

$· i84·
C. Tåckfjådrar, tegmina.

IÎ40. a. Öfre tåckfjådrar, tegmina fuperiora, 
tåckfjådrar (1216. d.), fom ofvanpå betåcka 
vingen och fljerten [flylet].

b. Undr· tåckfjådrar, tegmina inferior a, 
fom inunder betåcka vingen och fljerten.

*. Vingtåcken, teStrices ( v > n g t å c k f j å- 
drar, teSfrices alarum), de vingen egne och 
i honom fjelf infåftade tackfjädrar.

d. Öfra vingtåcken, ttBrices fuperiores, på 
vingens ofra eller yttra flda.

c. Undra vingtåcken, tr&riccs inferiores, 
på vingens undra eller inra ilda.

f. Flygpenntåcken, pteromata (inre eller 
undre eller andre vingtå.ckfjådrar, tes 
St rices alarum idtimœ s. fecundœ), de Mire,
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merendels längre vingtäckfjädrar (1240. c.)/ 
fom ligga omedelbarligeu på, ijelfva vingpen
norna.

g. Fjädertäcken, ptila (yttre eller of re 
eller fårfte vingtäckfjädrar, terriens alarum 
pentiltimce s. primas), de yttra merendels kor
tare vingtåcken, fom ligga på llygpenn- 
tfu ken (f.).

h. O 1'ra Π y gp en n täcken, fjäder täcken , 
pt er oma t a , ptila fuperiora, när de finnas på 
dira (d); undra, inferiora, när de finnas på 
undra (e.) fidan fif vingtåcken.

i. Vin g brådd, campterium, de finå dunfjå: 
drar, fom bekläda vingens framkant iiynner- 
het vingvecket.

k. Stjerttäcken, calypteria (ft jer t täckfjä
drar, teclriccs caudœ s, caudales), dc fljerten 
egne täckfjädrar.

«. of ra ftjerttåcken, calypteria fuperiora, 
fom täcka fljerten ofvanpå [uppofver]

/3, undra il jerttäeken,, calypteria inferiora, 
fom täcka fljerten inunder,

VI.

§■ §. I85--I88.
Ben, pedes:

A. I anfeende till deras delar och ledfogningar.
1246 a. Ben, fotter, pedes, de till gång tje· 

nande begge bukextreiniteterne (901 b.).
b. Lår, femur, benets basartikel mer eller 

mindre infånkt i underlifvet, famt med koti 
och fjädrar alltid betäckr,



ûo9

fi. Skenben, tibia (i aliinånhet lår, fkånk, 
f ken kel, feniur), bcnejs andre, efter låret föl
jande aitikei, fom på fpetfen bår höckeln 
(fmalbenet} Retz } oçh år helt och hallet elicr 
vid balen betåckt med kött.

d. Höckel, tarfns (i allmänhet fmalben, ti
bia), benets tredje på fkenbenet följande arti
keln, fom på fpetfen bår fingrar och år be
klådd med ett hmnotverdreg, flundom med 
ijådrar men alldrig med kött.

e. Fot, podium, lammanfattningcn af de vid 
höckelipetlen infogade tårna, hvaniicdclfi be
net (foten) fiödjer fig på jorden.

f. Tår, digiii, de artikulerade delar, fom flata 
beriet och formera foten.

g. Klor, naglar, ungves, hornartade på tå- 
fpetfen infogade delar.

h. Gråfkloartade klor, uugves faleulares, 
gråfkl o r, faleulee, 1078. a. b.

i. Nagelar tade klor, unga et lamiiares — 
naglar, larnncc, 1078. d. e.

k. Kionaglar [kepnaglar], mgver tegulares, 
1078· f.

l. Kort klo [nagel], nngvis brevis, kortartån 
tåfalangen.

m. Lång klo [nagel], tingvis elongates, lån- 
gre ån tåfalangen.

n. Måttlig [medelmåttig] klo [nagel], 
nngvis modieus, ungefår få lång, fom tåta
langen.

o. Fotbetåckning, podotheca, hornöfverdra- 
get, fom betåcker ntdra fkenbenet, h öck ein, 
och foten.

p. Knä, genu, lårets ledförening med fkenbenet,
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med ίΐπ lugt riktadt bakåt och merendels in- 
lånkt uti underlifvet.

q. Hoc kel-led, hål-led, fuffrago (i allmån* 
het, k nå, genu)·, (kenbenets ledförening med 
höckeln, fom med fin bugt fyftar framåt.

r. Fot led, podarthrum, fotens ledförening med 
höckeln.

Anm. Iilig, gifver î afd, om dåggande djur, ordet 
Lauf med gamba (1076 -j-· §. 167,), här, med 
tarfus. Och fom de egentliga hälbenen fynas fela 
hos foglarna, famt mellanfoten är få utdragen fom 
hos visfa dåggande djur, tyckes han hafva haft nå
got ikäl få vll till det ena fom det andra. Ôfverf. 
fôrefiSr. att man brukar höckeln når Lau får tar· 
fus och underhockel da det år gamba.

B. Skenben, tibia.
1248· a- Halfnaket fkenben, tibia fminuda 

( h a ! f n a k e t lår, ftmur feminudum), fom 
på nedre delen ofvanför höckel-leden, har 
hvarken kött eller fjådrar, utan år derflådes 
öfvertåckt med den alimånna fptbetåcknin- 
geti.

b. Smalben, tnemidium, den nedre obefjådrade 
delen af haifnakna ikenben.

c. Kn å b and, armilla, den fårgade ringen på 
fmalbenet ofvanför höckel-leden.

d. Vadben, ftyltben, pedes vadantes, ben 
med haifnakna ikenben.

e. Gångben, pedes graciarii, hvilknj fkenbca 
åro ånda till höckel-leden öfveiklådde »ned 
kön och fjådrar.

C. Höckel, tarfus.
1249. a Vrift, acrotarfuM, höckelns framlida 

från höckel leden ånda till foten.
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ί\ Språnglida, paratarßnm, hockelns /Ida 
mellan liockelleden och fotleden, nar den på 
något fått ar utmårkt ifiân vrillée och hasen 
eller hockel-sålan.

e. Has eller hockelsåla, planta, hockelns 
bakfida mellan hockelleden och lotleden.

d. liai, calcaneus, hockelns bakutfkott vid 
hockelleden.

e. Be fp or rad hock el, tarfus calcaretus 
(fporrforledt lkenben, tibia calcar ata), 
jbevSpnad med ett eller liera hornklådda och 
tornartade utfkotr.

f. Sporre, calcar, ett fådant uifkott på den 
befporrade hoekeln.

g. Obeväpnad hoc kel, tarfus mutieus, fom 
år utan lporrar.

D. Fot, podium.

1250 a. Fotrygg, acropodium, hela fotens 
(1246. e.) ofverfida.

b. Fotfåla, pelma, hela fotens Underfida.
c. Hålfvål, »va 1 k , pterna, fotfålans bakre del 

under fotleden, ofta utikjutande.

E. Tår, di gitt.

1264. a. T årygg, acrodactijlum, ofverfidan af
hvarje tå.

b. Tåfål», lujpodactylum, undeifidan på hvarje 
enikild tå, den tån tillhörande delen af fot- 
fålan.

c. T a fi d a, paradactylum, fidan af tån, når den 
låter ikilja fig från tåfålan.

16
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d. Tâfsla n ger, phalanges ■> de enfltiide artik- 
Jarne af tårna.

c. Kl o falang, rhizonychkm, tårnas fide arti
kel, fom bür klnn.

f. Tå valkar, tylari, tåfålans utikott under 
tåartiklnrna.

g. Fram tår, digit i antici, rikrade framåt.
h. B ak t år, digiti poßici, riktade bakår.
i. Ur-tår, digiti externi, den yttre af fram- och 

bakrårna.
k. Yttre tår, digiti exteriörer, de b egge yttre 

bland framtårna.
l. In-tår, digiti interni, den inre af fram- och 

baktårna.
m. Inre tår, digiti interioref} de begge inre

framtårna. '
n. Me 11 an tå, digitus médius, den me d I er ft e af 

de tre fråmre tårna, den mellan ut- och intån.
O. Tu mm tå, hallux, den enfamne baktån.
p. Påftigande tu mm tå, hallux injifiens, fom 

åtminflone med fperfen rörer jorden.
q. Påliggande tum m t å, hallux incumbent, 

fom med hela fotfålan hvilar mot jorden.
r. Fr å n fk i 1 d tummt å, hallux amotus, fom år 

infogad få högt att den icke når jorden.
f. Två-, tre-, fyrtå i ga ben [ben med fy

ra tår], pedes didactyli, tridaciyli, tetradactyli, 
efter tårnas antal.

t. Tumm lo fe hen, pedes epollicati, med två 
eller tre framtar och ingen baktå.

u. Stark [tjock] tå, digitus validus, fom år 
föga fpensligare ån höckeln.

v. Lång få, digitus elongaius, något kortare 
ån höckeln på ett medelmåttigt långt ben.
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χ· G a n f k a lång tå, digitus longisßmus, få 
Jång eller längre ån hocRcln på ett långt dUr 
medelmåttigt långt ben.

y. Kort tå, digitus brevis, kortare ån haifva 
höckellångden på medelmåttigt långa ben.

z. Klolös tå, digitus mutions, foin årutan klo,
å, Våndbar tå [vån d tå], digitus verfatilis,

når af de främre uttån kan våndas ån framåt 
ån bakåt.

å. Befranfäd tå, b r å m t å, digitus tomatinus, 
med en utvidgad och liudartad iidobråm.

ö. Tåbråm, torna, en iå Jan utvidgad och 
hudartad fidobråm på en befrar.fad tå.

w. Tåhud (iimm hud), gal am a, en hud, 
fom vid balen förenar två, tie eller alla tår
na, och oftare når ånda till tåfpetlfn fa rot har en 
hel frambrådd.

I. Benens [fotternas] arter, pedum genera, 
I266,a. Simmfötter, p.palmati, fyr- eller uetåi- 

ge fotter, hvilkas framtar åio famteligen ge
nom en till fpetfen nående tåhud förenade, 
dem felar utmmtån eller åga de en fii -— 
f i m m f o g e 1 [f j ö f o g e I], avis palniipts.

b. H a 1 f-f i m m f ö t r e r, p Jemipalmati, fimmfötter 
(1266 a.), hvilkas tåhud når blott hälften af 
tårna.

c. R o d er-f ö 11 c r , pedes ßc.gani, fimmfötter 
med fyra får, fom alle (ty t a) åro genom 
famma tåhud förenade ånda till fpetfen.

d. Klufne fimmfötter, fisjopalmati, hvilkas 
tår åro genom en bred tåbråm (1264. ö.), 
fom vid balen öfvergår till den andra tåns tå
bråm, befranfade; klorna åro platte naglar.

e. Flik fotter, p. lobati, befranfade tår
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(1264. å.) ined cn bred, i flikar delad tå. 
bräm. Klorna aro ^rai kioarrade.
Klufne fotter, p. fisß, tårna åro ikiide 
från hvarandra, och iivarken fl.mmanvåxte 
eller med tåhud lör enade — kiyffotad 
f o g e 1, avis fisftpes.

g. Hopbundne f ocrer, p. colligati, vadben 
(124S t’ J, tned klufna tår, af hviika defiåm- 
re två eiler tre vid bafen åro genom en kort 
(den förfh tåfalangen knapt öfverfligande) tå
hud förenade.

h. H a 1 f t h o p b U,n d (1 e f ό 11 e r, p, fmiicolligati, 
når tåhuden finnes blott emellan de yttre; 
dubbelt hop bundne, bitolUgoii, då alle 
framtåma åro med kort tåhud förenade.

i. Löpfotter, p. curforii, med två eller tre 
framtar, fom åro antingen klufne eller hop- 
bundne , och utaH bakrå.

k. Stylt f 011 e r3 p. grallarii, vadben (1248· d.) 
' med antingen klufne eller löpfötter, eller för

längde fimmfötter, eller halfflmmfötter.
l. Sittfötter, p. inßdentes, gångben (1248· e.), 

klufna med fyra tår, af hviika tre åro fram
åt riktade, och med en kort [enda/1 till förfla 
tåfalangen nående] tåhud förenade.

m. Sk rid fö 11 er, p. gresjorii, gångben, klufna, 
med fyra tår, tre framtill och en baktiil : de 
två yttre ifrån balen utöfver midten fainmaii- 
håftade, utan mellanliggande tåhud.

Anm. Röfvare fotter, örnklor, p. raptorii, 
korte ftarke och fyrtäige fkridfötter, klorna länge, 
något hoptryckte, inunder rundaktige , krökte, fpet- 
fige och inrättade, for att dermed gripa och faftv. 
hälla rofvet, men cj att gä pä; T.
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n. S pa tier fotter, p. ambulatorii, gångben, 
klufne, ined fyra tår: en bakår, tre framåt; 
de två yttre blott vid balen af förfla falangen 
laminanbå i/tade.

o. Hå 1 la re fö 11 e r, p. adhnmantes, gångben, 
med fyra tår, b var eld alie åro kiufae anda 
till bafen och, antingen alle vande framåt, el
ler år baktån betydligt kortare ån de öfriga 
Och vånbar. (Klorna åro kiokige och tjena att 
dermed hålla faft vid ojåmna föremål;.

p. Kliffôtter, p. feemforii, fy rtåige gångben : 
rvå tår riktade framåt, två bakåt. fDen yttre 
baktån år ftundom vånbar).

q. Ben i jemnvigtspunkten, p. ceqvilibres, 
fatta mjdt på underlifvet, iå att den itående 
fogeins kropp nåftan livilar i ett vågrätt 15ge.

r. Ra k fi å I i d a ben, f t u fs b e n , f amf o t a, p. a- 
verji (eompedes ), ledfogade utj aktern, få att 
den Gående fogeins kropp år fullkomligt uppråt.

f. Korta ben, p breves, foin råknade ifrån bafen 
ånda till fiållvålen åro betydligt kortare ån 
lia liva långden af bålen — k o r t b en t fog el, 
avis brevipes.

t. Medelmåttiga ben, p, médiocres, långre 
ån [öfverfdigandt] hnlfva bålens längd —me· 
delbent fogei avis [mediocripes'] mtriopus.

u. Långa, g a n f k a långa [h ö g a] ben, p. 
elongati, longisfimi, få långa eller långre ån 
bålen —. långbent fogei, avis longipes.

v. L agi a mina ben, pedes congrui, i fdyrka 
pasfande efter kroppens fiorlek.

X. Smala [klena] ben, p- debiles, finale mot 
kroppens Gorlek.
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y. Tjocka ben, p. validi, tjocka mot krop
pens florlek.

2. Ha sben, p. pian tigfa di, bakflällda ben, på 
hvilkss heia höckeiiåla ända tijl hålen fogeln 
flodjfer fig.

å. Ii i- okdragande ben p. braccati, med ned
hängande långa fkenbcns fjädrar.

a. Fjäderbrok, bracca, desle fkenbeus fjädrar 
på brokdragande ben.

δ. Fjäder ludna, ludna, ulliga ben, p. 
hirfnto-peumti, hirfuti, lanati, lom ända till 
klorna äro med flunmaniatta eller enkla och 
oftare kiuliga faint mjuka fjädrar förledda.

j. Halfludna, halfulliga ben, semihirsiiti, 
semilanati, som (blott) till hälften af hockeln 
eller anda till fotleden (1246a.) äro fjåder- 
klådda.

w. Nakna ben, p. midi, som hvarken åro 
fjåderiudna, eller halfludna, eller hallul- 
liga.

G. Fotbetäckning, podotheca,
Î267. a.F otbetåckni n g,podotheca, ( jfr. 1077. 

g. ). det hornartade olverdraget på hela hoc- 
keln och foten.

b. Skenbensbetäckning, tibiale, hornarfade- 
ofver draget på der nedra halfva ikenbenet 
( ofvanfor hockel-leden ).

e. H ock elbe täckning, tarfotheca, det horn
artade ofverdraget på hela höckeln.

d. Tåbetåckning, dactylotheca, det hornartade 
ofverdraget på hvarje enlkild tå.

e. T å h u d b e t ä c k n i n g, palamotheea , det horn
artade ôfverdraget pä tåhuden.

f. Fotfkifvor, Jciiiula, de Autre 'fyrhorniga
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ikiften af fotbetåckningen, foin intar antingen 
liela eller åtminftone halfva bredden af höc- 
keln eller tårna.

g. Hela fotfkifvor, fcutula integra, fom inta
ga hela höckelns eller tåns bredd.

h. Två delta fotfkifvor, fcutula bipartit a, 
af hvilka två, jåmte hvarandra ftållda, intaga 
hela hockein eller tåbredden.

i. Fotfköldar, clypei, fotbetäckningens frorre, · 
fem- eller fexuddiga ikifvor, af hvilka blott två 
eller tre upptaga lotbredden.

k. Fotfjåll, fqvamce, fotbetåefcningens fmårre, 
fjållfornriga, mer eller mindre afrundade 
ikiften, al hvilka mer åa två upptaga höckelns 
tåns bredd,

l. Mafkor, lînifci, de merendels regelbundna, 
fmåikifttn hos nåtformigt aflkiftade fotbetåek- 
ningar.

nr. S t ό f 1 a r, caligula , det fotbetåckningen, höckel- 
betåckninge» m. m. egna fammanhångande, hvar- 
ken af fltifvor, ikjöldar, eller fjåll delade öfver* 
draget,

n. Fotbetåckningen, h ô c k e 1 b e t å c k n i n- 
gen, t å b e t ack ni ngen, hôckelvriit en, 
höckelfåian (haien), höckeliidan 
(iprångfid an), tåryggen, ni. nr. , podo- 
theca, tharfotheca , dactylotheca, acrotar/ium, 
planta, paratarfium, acrodaftylum &c. kallas; 
ikif klådd, fcutulata, lom år med iotfkifvor 
C Γ267, f. g.); p a r 1 kifd ra ga nd e, clypeato· 
/cutulata, med tvådelta fotfkifvor h ); fköld- 
bå rande, clypeata, med fotfköldar (-i.); fotbç·. 
fjållad , fqvamata, med fotfjåll (-k.), nåt- 
kladd, reticulata, med mafkor(-h) ; fmåko r.
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η' g, granulata ; ftoflade, caligulata·, med ftof- 
lar ( ni.) betâckt.

o.Fotfkold ar, fotfjall, mafkor, itôfl'ar, 
elypei, fquamw, linifci, caligulce, åro: på ryg
gen, dorfales, når de filta på hôckelvrilten el- 
Jer tåryggen: på f 3 1 a n, plantares, når de fura på 
höckelfålan, eller på tå fal an : på fi d a n, lateraler, 
når de futa på fprångfidan eller på tålidan,

VII.
$· 189.

P. e k 1 å d n i n g, indumentum.

A. F j åderns delar, plnmce et penuce partes,
1208 a. Stjelfc (penna: i infkrånckt mening'), 

fcapns, den vid b a fen rörartade vid fpetfen 
tå-e hufvudftamtiiin af fjädern (penna i vid- 
flråcittarc mening).

b. Pcnnrör, calamus, den trinda iiornartade och 
liålige penndelen med den i huden inplantera
de och genomborrade åudaa.

Anm. ! form.förklaras calamus fålunda : den 5r 
den h.’ilige oel) hornartade dylen , ett eget kärl (fjå- 
derns lif, aa i m « pann ce), innehållande ftjelkbafen, 
fotn uppät öfvergSr till fMlfåfte,

c. Strålfåfte. fa n få ft e [fkaft ], rhachis, 
den kantige, falide och nied torr mårg uppfyll
de delen af pennan.

d. Fan, ftråldun, f p r i t d u n , radii, de böjli
ge oeli platte fidogrenarne på ftrålfåfret.

e. Fana, vexillum, ftrålfåftet tillfamtnanstaget med
fanet. _ »

{. Fanfkågg, pngoninm (pinnulaj, ftrålarne 
på ianaus ena lida tiiiluininanstagri*.
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et. yttra fnnfkågg, pogonium externum, 
på yttra fidan.

β. i nr a fanfkågg, pogonium internum, på 
inra fidan.

' · / \ .
B. Fjädrarnas arter, plumrmi et pennarum 

genera,
1269, a. Vid·, flakfträlig f jå der, pluma s. pen

na laxa, når ftiålarije af ikågget åro fluide från 
hvarandra, att den ene ej båftar vid den andra.

b. Tåttftrålig fjåder, pluma s. penna den- 
fa, når ftrålarne [fanikagget] åro tryckte tått 
intill iivarandra.

c. F1 y g pc η n a, penna, en lång , flyf fjåder, 
med ett långre Tltålfritt pennrôr, vanligen uti 
vingen eller fljerten infam

d. Pennfjäder, pennula [fjåder, pluma, fen- 
fu ilridlo], en kortare och vidihålig fjäder med 
kort pennrör, hvilkens fana når nåftan till 
bafen.

e. Dun, fjun [fmåfjåder], plumula, en liten 
mjuk dunfjåder, diilinkt ifrån famma ljuders 
fjädrar och lpridd dem emellan. Under för- 
ftoringsglas fynas defs ftrålar fmwknutige [pårl- 
bandlikt],

jäiurt. Hos lomllga åro desfe fmåfjådrar från bafen ut- 
öfver hålfeen trådlike och blifva derftådes tre eller 
ir.ånggrenige med tydliga ftrålar. Ofv.

f. Du Ii b el dunfj åder, pluma duplicata, når på 
dunfjåderns has ännu ett fjun årfåftadt.

g. Dubbelfjådrad, fammanfatt fjåder, 
pluma decompoßla, når fjäderns Arålar ätet 
halva i ogat fallande flrålar.
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II. SmS/lrålar, radioli, fit ålarnas fmåflrålar 
på dubbeifjådrade fjådrar.

i. Mjuk fjäder, pluma mollis, hvilkens flråiar 
åro likfom tåckte med ilikesartade veka fmå
flrålar.

k. Svajande fjåder, penna nutans, en lång, 
vidilrålig och dubbelfjådrad fjåder ined ela* 
ftilkt ilrålfåite.

Ï. Hårfjäder, pl. pilofa, en vidilrålig fjåder 
med fina och långa enkla ffrålar.

ni. Borilartad fjåder, pl.fetacea, fom fortfåtter 
uti en enda enkel boril.

a. Tråd art ad fjåder, pl, filofa, hvilkens 
iftålfåfie flutar fig i en nåd.

o. Stickande ijåder, pl. fpinejcens, hvilkenS 
ftråifåfle har en fiyf och flickande fpets.

p. Bladforfedd fjåder, pl. fdtiifera, hvilkens 
flrålfåfle på fperfen bår ett pergamentbihang 
(hinnaktiga fmåblad).

q. Fjållartad fjåder, pl. fqvamea, en dunfjå- 
der, hvilkens flrålfåfle icke fortfåtter ånda till 
fpetfen; flrålarne vid fpetfen åro något platte, 
mjuke och ilrålformigt delte famt bildande 
en halfcirkel, fom vanligen glånfer af metall· 
fårg.

f, Enkel fjåder, pl. fimplex, en lång och 
fmal fjåder med korta och enkla ffrålar.

£ Fjåderklånge, f irr hus, en ganika lång 
fljeik med antingen inga eller ganika korta 
flråiar, oftare blott mot fpetfen dermed förfedd.

t. Fanfirfeddt fjåderklånge, cirrhus penna- 
cens, *« fjåderklånge, fom vid fpetfen bår en 
fana.

u. Murr hår, vibrisfcc, ganika enkle, håtformi-

t
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ge fjadrar, med knapt fynbara och gleft flåen
de flrålar.

V, Blodpinne, blodfjåder, flipula, kallas 
en fjàcjer då den 5nnu år liten och af en ikida 
inneiluten.

X. Motliggande fjåder, pl. recumbens, fom 
med fln tillbakabojda fpets vetter åt hufvudet.

y. Likfkåggig fjåder, ifnpogon, hvilkens 
begge fanlkågg (Taf>8· f· «· &■) åro lika breda.

z. O likfkåggig fjåder, anifopogon, hvilkens 
ena fanfkågg år i bredd märkligt ikiidt fran 
det andra.

C. Fjådrar, plumes, i anfeende till deras lagen.

1270 a. K i n d ik ågg, wyßax, flyfv* fjådrar„ eller 
murrhår på kinderna.

b. Sk ågg, barba, vanligen enkle eller borfl- 
artade fjådrar, fom hånga ned fran under
hakan, flruphufvudet eller bröflet.

c. Tofs, enfla, långa fjådrar på nackgropen 
eller hatten.

d. [Toffen, rn/?e, år 1:0 i anfeende till belägen
heten: panntofs, frontalis·, lijåfstofs, ver- 
ticis', nacktofs, cervicalis (occipitalisi Reiz.); 
rvårtofs, transvcrfalis; 1 ån gd tofs, longi- 
tndinalis ; 2:0 till ftållningcn;. uppråt (rak; 
Retz.), erebta ; n e d å t b δ j d fbakbojd; Retz.) 
deflexa; ombojd (framböjd; Retz·), re
flexe, ofver ögonen; nedhängande, depen
dency 3:0 till fkapnaden: hoptryckt, cor.t- 
presfa; klotrund (klotlik; Retz.), globofa; 
k n i p p 1 i k, fafeieulatdj.

e. Flåckt-tofs, irifla plient ilis, når fiådrarue
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flå omvexlande i två rader, fom kunna ån 
upprelas, ån nedläggas.

f. Sprid d-tofs, cr. Jparfa, når dtis fj åd rar Aå 
utan ordning.

g. Svans, paracercus·, fiakfidornas, bakrygg
ens och ftufsens (bakdelens) förlängde fjådrar, 
iern fynas foimern en fvans, och under hvil
ken den verklige [frjerten] doljes.

D. Köttflimfo r och vapen, çarunculce & arma.
1274 a. Karunkler, carunculce, en obefjådrad, 

köttig och vårtig eller furynklig och fårgad 
del på hufvuder eller halfen.

b. Köttkani, crifta carunculofa, en upprefr, 
köttig pch fårgad hud på öfveifidau af nåbben 
och hatten.

c. [K 611 ka men, crifta carunculofa > år 1:0 till 
Hållningen: uppråt, ereeta ; h ångan de, 
pendula; 2:0 till ikapnaden; helbråddad, 
intégra·, tandad, dentata; hoptryckt, compres- 
fa ; dubb!ad(hvåvåxt), geminate ].

d. Kötthud, palea [fiirnia, flöre, paltaria\ 
Retz.], en köttig och hångande hud på kåkbå
gen och halfen.'[Den år:
«.fri, libera, f. Fafan.

/3. fa ft vå xf, adnata, f. Kalkon].
e. Vårtor, verrucce, pappillcc , fniå, nakne och 

köttige knölar på hufvudet.
f. Horn, cornu, en på hufvudet ftående horn- 

artad uttvåxt.
Jtnm. För vingfporren och fporren fe 1228 1· ra-
och «249 e. f.

g. [Såckförfedd ur der haka, ingluvies 
(1 allmånhet ft r uph ufv h d , gula ) faccata , 
tlår huden mellan kåkbågens grenar år ntvid-
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gad och tu-dbångande i form af en fåck ,fon» 
fjenar (ogelu till vattenhemtare eller till iodans- 
fôrvat].

VIII.
§. 19°·

À- F o gel il, aùis: år 

I cnfeeûde till âldernt
1275. Arsfogel, avishovnßtinaj på famma ac 

tifklåckt ur agget.
1276. Ârs gammal f 0 gel, annotinâ, ionien 

gång ruggat.
1277. Ungfogel, avis j ιιυ mis y fom väl redan 

ruggat, men ”annu icke bekommit de åldres farg.
I 27g.F u 11 v å X t, g a m in a 1-f o ge 1, avisadulta, 

fom icke mer åndrar fin fårgdrågt.

15. I anj sende till vifielfeortm : 

ct. [Hem fog lar]:
1279. Ståndfogel.o. indigenes, fom qvarblif- 

ver alla årstider på ett /lalle.
lago. Skockfogel, a.erratica, fomvålafven 

öfver vintern qvarblifver i landet, men vandrar 
omkring for födans fkulj.

j8 [Fly ttfogl ar]:
128*· Flyttfogel, migratoria, fom drager 

i den kalla årstiden till varma lånder, och åter
vänder om våren.
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XIX. Afdelninsren.ο

Amfibier, amphibia.
g. ιρι.

Amfibier åro djur med ryggrad, en hjertkam- 
mare, ett hjertôra *), rod och kall blod, lungor 
for andedrågten. De hafva hvarken fenor, lom fi- 
fkarna, eller hår, fom de dåggande djuren, elles 
fjädrar och befjådrade vingar, foni foglarne.

S· ’92.
Hufvudet, caput, år:

1282. Fôrfedt mtd ett bihang, au&um.
1283. Skifklådt, cntaphraiimi, betåckt med 

en eller flera flörre fkoidlika fkifvor.
1284. Tjockt, crasfum, når det år tjockare 

an kroppen — amphibium macrocephaltm.
1285· Medelmåttigt, mediocre, af krop

pens tjocklek.
1286. Litet, fm al t (contraFiuur·.\ Afz.) mt- 

guftum , mycket imalare fin kroppen — amphibium 
microcephalitm-

1287. Ögbryn, ftipercilhm, år en båg« 
formig valk, fom går ölver ögat.

1288· Af (ku b bad, ögbryn, fupercilium 
excoriatum, kallas den, når valken fy nes likfona 
med våld ullliten, iå att i dels (lalle ett båglikt arc 
går frainofver ögat.

1289. Hångande k inder, gcnæ pendu!cei 
ilår huden på kinderna håuger ner nåilan fåcklikt-

1290. Te n ta k u 1 er ad lip, labium tentacida« 
tum, når trådartade förlångningar (Itta på lipen.

*) Stöldpaddan har ett fullkomligt afvikande hieita , som icke 
passar till denna regel. Se Allge m. Naturgeschichte» 
der Schild k räten yon J. G, S chn »i d e r. p. 242 seqi£»
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1291. Gifttand, gadd, telam, en ihålig 
tand, foni ligger uti en egen påfe och Sr fåfUd i 
ett ftadigt ben, kan utfiråckas och indragas: deis 
inre hålighet fanmianhanger med en jemte käken 
liggande giftkörtel och har ett utlopp. Hittills har 
man upptäckt blott fyra gifttander hos hvarje gif
tig orm, hvilka alla ligga i ofverkåken, två på 
hvardere fidan. Do gütige ormarne betecknas i 
fyilemet med ett J'.

1292. Gålar, franfade bihang, branchiez, 
appendices ßmbriatce, bruikaktige bågarr hviike på 
ena fidan hafva en franslik bud faflfittande och 
ligga på begge fidor bakom hufvudet.

§■ 193·
Kroppen, corpus, fåges vara:

1293. Bepansrad, teßatum, clypeatum, nlc 
den år gömd i ett fkal, tefta, ur hvilket hufvud, 
fotter och iljert framfiå.

1294. Öf ver fkal, tefta, år fkalets öfr* 
hvalflike hälft, fom år fimmanvåxt med ryggen.

1295. Un de rikal, bröftben, fternüm, den 
undre, platte och med broflet fammanvåxt* 
hälften.

1296. Låd era r ta d t fk a 1 j tefta coriacea, når 
det år mjukt och med narf eller punkteradt fåfom 
garfvadt låder.

1297. Smålkoldadt fkal, teßa fcutellata, i 
regelbundna fålt afdelt.

1298. Småfkold (fålt), fcuUllum, ett enda 
af desfa fålt (1297).

1299. Som, futura, grånslinien, hvari fälten 
fammanfiöta.
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1300. Småikoidar i brädden, feutellci 
marginalia, Foin ligga omkring granfen af öfverfi- 
danj deraf 1 Skriar man rjugufyra.

1301. Småikoidar i diiken, fcutella difci, 
fom ligga i den af bräddens fmåiköidar omgifna 
mellanrymden ; deraf aro tretton.

1302. Småikoidar på ryggen, feutellä 
dorfalia, de fem öfver ryggmidten långsefter va
rande difkens imålköldar.

1303. Småikoidar på fidan, fcutella täte- 
ralia, de åtta ôfrige diihens fmåiköidar, hvaraf fy- 
ra ligga på hvarje fida om ryggens fmåiköidar.

1304. A fïk urne fmåfköldar, fcutella 
truncata, kalias de liar de få upphöja fig, att de 
bilda en kon eller pyramid, bvars fpets Sr af- 
ffympadJ.

1805. Hjertformigt bröOben, fternim 
cordatum , bjertlikt (13g,'; den breda Sudan vettcf 
mot hufvuddet.

% 194·

Ryggen, dorfum·. St
1306. Befenad, pinnatum, föriedd nied en 

upphöjd, upprSttftående och tunn,fiikens ryggfenalik- 
nande hud, långs efter ryggen.

1807. Rysgfena, rygg kam, pinna dor- 
fallt, crifla darf alt t, denna ryggens långdhud (1306).

130g. TvSrpucklig, transver fe gibbofi-dif- 
fraïïum, öfver rygsen ligga på JSngden genom 
fvSrinfirSrningar fiån hvarandra aflöndrade tvar- 
knolar.

1308 a. S u t u re ra d, futurahm, når en linie 
ISngs ryggen upphöjer ilg.
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1309· R y g g f 6 m, fatura dtrfalis, denna tipp* 
höjda ryggens lângdünie.

1310. Med 1 s n f e 11 ! i k a ry ggut fkott, fpi- 
his dorfi lanceolaüs, når efter ryggen , en iångdrad 
framikjuter af lanfettlika urfkott*

§· 'ÇH·
Syerten , cauda> Sr ofra én ia omärklig fott- 

lSttning af bålen, i lymierhet hos fotlöfu rmfibier, 
att den blott af beklSdningens förändringar låter 
Igenkänna fig* Han Sr:

1311, Kört, brevis, kortare Sn bålen*
i313, Medelmåttig) mediocris, af båleöS 

långd.
1313* Lång* longa, längre ån krönpen.
r 3 t 4. Ganika lång) longisfima , mycket 

långre ån kroppen.
1315. Suturera dj fiiturata, förfedd med 

en upphöjd ISngdliuie på begge fidor, fom mart 
kallar i

1316, Stjettföm, futur a cauda lis.
1317· F j S d e 1 k 1 u i v e 11, pinnåtifida > för fr dej 

på begge fidor med en i ffkar delad hud.
1318. E n k e 1 * fintplsx , utan artikulerade af- 

delningar.'
i 3 i y. B ek ran fa d , v er titillât a ^ når ring- el

ler kranslika fjåll onigifva dem
13 20. Ha k fo rfedd fi j e Γt, t. ungvicvJata t vid 

fpeifen med en klolik hake.
1321. Med en f k allra, erepitaeufo terttiU 

Hata, på Sndan förledd med en af biu&skdga tid- 
gar befiående (ka lira, erepitueuluni,

*7
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§· 196·
i

Fått erne, pedes·, kallar nian

1333. Fenlike, pinniformes, när hvarders 
foten är faminanväxt, man tydliga tår, och i en 
fenlikt utikjutande, odelt och platt lapp.

1323. S y 1 li k e, tå Ιό fe, tubulati, ada&yli, 
när fôtterna åro utan tydliga tår, men icke fenlike 
(1322), utan på åndan fpetfade.

1324. Lintsformige tår, digiti lentifor- 
mes s. lenticulati, iådane hvareil åndartikeln har en 
lintsfortnig tnjuk flufva till faflhållande.

§ 197·

1325. Vingar, aîœ, åro två ftån framfotter* 
na fkilda hinnaktiga bihang, fom flå nåflan vid 
bröflets flut och underftôdjas af de btufkaktiga ref-
benen.

§. 198.
1336. Sköldar, fcuta, åro i anfeende till 

längden vid hvarandra flållda fkifvor, fom öfver 
hela bredden betåcka kroppens underfida.

1327. Småiköldar, fcutella, kallarmande 
fmå, hela bredden intagande fköldar på fljertens 
underfida.

1328. Stjertfjåll, fqvamce fubcaudales, når 
två eller flera rader af fmäiktfvor betåcka bredevid 
hvarandra fljertens underfida.

Anm. Man rlknar pä ormar fjällen , bukiköldarna, fmä- 
fköldarna , ftjertfjållen qcIi ringarna, fom omgifva 
kroppen efter lä igden. Derpå fyftar det i fyftemet 
vid hvarje art" angifna fiffertalet. Det fôrfta talet 
fyftar pä bukiköldarna, fjällen, o. d. 1., den andra ge-
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nom tvàrftreket derifrân fôndrade numern pS bekläd* 
ningen af ftjertens underfida, t. e. 240- 60 betyder 
ormen har 240 bukikûldar och 60 fijettlkôldar eller 
dylikt. Dervid märker man ännu, att man hos 
flågtet Coluber, vid ftjertfjållen, fom ligga i dubbla 
rader, räknar hvarje par ltjertfjlil för en fmälköld, 
ehuru desfa par icke ftä bredvid hvaraudra, utan 
omvexlande.

§· I99<
Aggen, ova, kallas:

1329. Sammankedjade, concatenafa, nit 
de uti ett hinnaktigt rör med hvarandra famman·* 
hånga.

XX. Afdelningen.

Fifkar, pifces.
§. 200.

Djur med ryggrad och b?n, fom inan kallar 
fifkben eller brufkj med ett hjerfa, fom åger 
en hjerikammare och ett hjertörn, rod och kall 
blod; gälar lör andedragren; fenor i ilallet for föf
ter och vingar, och en obehårad och obtfjådrad 
kropp, kallas filkar.

§· ao*.
1330. Galar, brcmchiœ (879). liggande på 

båda fidor bakom hufvudet, åro famlingar af gan- 
ika fina blodkärl, och luftrör; desfa knippen hånga 
på ett bruik, fom år på hvardera iidan fåftadt på
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gombenet (osficulum palati'). Begge gfdarne [ga- 
narne] åro under med hvarandra förenade msdeiit 
uuderhakans hud.

1337. Gal lock, operculum branchiale, Sr en 
flor, enkel, vanligare tvä- eller treLIdig plått eilet 
fkifva, fom utantill betScker gSlarnas fidor.

1333. Gal hinna, membrana branchioflega, 
Sr en tunn hinna underftodd af en eller liera bruik- 
aktiga ilråfvor (Stäbchen), fom fafthSriga i gäl
locket och belackas af defs kant.

1333. GS1 hinnans firålar, radii menbranoe 
branchioftegœ, Sro bruikaktiga ilråfvor, fom under- 
flödja gälhinnan (1332).

1334. G51 öppning.en, apr.rtura branchialis, 
öppningen emellan gâilocket och munnen, fom med 
munnhåligheteu fummanlianger och tiliflutes af gal- 
hinnan.

• §. 202.
G S110 c k e t, operculum branchiale, är :

1335. Enfkifvigt, två-, tre-, fyr-, 1n.n1. 
fkifvigt, ftmplex s. monophyllum , di-, iri-, te
tra- etc. phyllum, når det beilår af en, två, tre, 
fyra m. m. fkifvor.

1336. Fritt, rörligt, liberum, mobile, når 
det kan lyftas upp och åter igentryckas.

1337. Faftvåxt, till flutet, annexum, fre- 
natum, claufum, faflvåxt ofvan och under vid krop
pens hud, få att det fullkomligt tillfluter öpp
ningen.

1338. Afkortadt, dimidiatum, når det ej 
fullkomligt, utan blott till en del kan betåcka gäl- 
öppningen.
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1339· Småpipigt, fißulofum, det hvåifver 
lig få, att gålöppningen fynes vara likfom urhåikad 
ur defs egen masia.

1340. Köttigt, carnnfum, betäckt med en 
flottig bud och derunder med kött.

1341. Bart, naket, nudum, utan fjäll och
hud,

$ 103·

Gälöppningen, apertura branchialit, år:
1342. Halfnaken, feminuda, når det för

kortade gåilocket (1338) lemnar den till en del o* 
betåckt.

§ 204.
Gålhinnan, mentbrana branchiofléga, kallas:

1343. En·, två·, tre-, inångftrålig, uni-, 
bi· , tri-, multiradiata, efter de deri befintliga ftrå- 
lar ( 13 3 9 >-

1344. Enkel, /implex, når den bcflår af blott 
en hinna.

1345. Dubbel, duplex, duplicata, når den 
beftår af två hinnor.

1346. Synbar, framftråckt, patens, appa
reils, expanfa, når den framfltjuter under gål. 
lockets kant.

1347. Halffynlig, femipatens, icke full
komligt betåckt af gåilocket.

1348. Betåckt, teiïa, fullkomligt betåckt af 
gåilocket, men fynbar utan defs Ikadande,

1349. Bortgömd, oiynlig, ineonfpinia, 
occulta, retroaffa, blott fynbar förft efter gåilocket* 
förilöring.
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*3ϊ°ι Under, på underhakan, gutaris, 
in/inta, befintlig på underhakan.

§. 205·
G 51 a r n e, branchies, åro :

1351. Blottade, dénudâtes, utan gåliock.
1352. Bortgomda, oiynliga, occultce, in* 

tonfpicua, blott fynbara efter gåliockets fonder- 
b;ytning.

1353. Tillbakadragne, retrouva, når 
de ligga lot borgade nåra underhakan och åro ganfka 
fvåra , att fe.

1354. Likformige, œqitales, ßmplices [con
formes], alle (alle) af famina befkafttuhet.

1355. O 1 i k f 0 r ni i g e, anomala [difformes], nå- 
gre (einige) formade ß, andre (andere) annor
lunda.
Anm. Kanfke man har mifatagit fig om Förf:s mening ; men 

om man tager alle.einige. andere fåfotn vanligt, 
f5 hafva fifkar på hvardera fidan flera g ålar (kie- 
fe n), brauchtet. Det nyttjas likvål på annat fått mot 
flutet af N:o 1330. Man kan antaga g an, fingul. 
(g a nar, dual.) g ål ar: plur. Det förra ordet, 
ehuru icke upptagit i våra vanl. ordböcker, brukas 
ganfka vidftråckt, om icke kanfke i hela vårt land, 
och åfyftar hela organen. Det fednare år kanfke 
endaft plur. (pl.t.); ty gel eller gål, ja åfven gil» 
hvilket nu hos ofsbetyder: gå lar, in el fv o r o. ro. 
d., fom bortrånfas bos flikar i fynnerhet hos ftrömming, 
bör för fin vidftråckta betydelfe dermed ej förblan
das ocb år fåkert fail i annan mening famma ord fom 
Giel(e/.) fe Ihres glosfarium. Hår må åfv. nämnas, 
att detta likfom oräkneliga andra ord, brukas öfver- 
allc fåfoin de riktigt åro angifna hos Sahlftedt i 
manligt kön, tvärt emot hvad Wefte och andre 
nyare Ltxikografer påftå, ôfv.
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Kroppen, corpus, med uteflutande af fenor 
«ch vidhangen , fir :

1356. Tvåfärgad, bicoloratum, når fårgen 
på kroppens ena ilda år ikiljaktig fiåu den andra 
fid.ns fårg.

• 357· Skifklådd, lkôldad, eataphrnttum, 
fcutatum, betåckt ined en hård, valkJik hud eller 
ined nåftan btnartade, tydligt ikdjda och råkneliga 
fjäll.

1358. Benklådd, förfedd ined harneik, 
toricatum, beklådd med ett enda horn- eller btn- 
öfvcrdrBg eller få tått förenade fjåll att de bilda 
likLm ett ilycke.

§. 207.

Hufvudet, caput, kallas:

1359. Hammarformigt, mallei forme, når 
det år utvidgadt åt begge fidor öfver kroppens 
bredd, till ett nåiian vallsformigt utfkott, fa att 
det formerar, i förening ined kroppen, fkapnaden af 
en hammare.

1360. Behjelmadt [panniköldadt], clypta- 
tum, på kullen befinnes en platt och hård hjelm.

1361. Flottigt, pingve, beklåcit med eu 
floithud.

1363. Kambårande, criftatum, förfeddt med 
fenlika utvåxter.

§. 203.

Nos [rryne;Refz.], rofirum, år den framförö- 
gonen varande hufvudets förlängde framdel. Den år:

1363.Uppböjd, inflexion [recurvatum], når den 
till en del eller helt och hållet år krökt mot höjden,
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§· 209

Kåkbågarnc, maxillœ, åro:
J 364· Bl 011 ad e, midce, dénudâtes, utan lappar.
1365. Tvelåppade, ci u b b ei 1 åpp i g e, bila· 

biati, labiis dup Heat is, nar låpparne i h var dera kåk» 
bågen ia iålia fig på tvåran, att de åter fynas vara 
af en låpp bttåckte,

13Ö6. Urbvålfde [hvålfde], fornicates, 
med en perganventlik hinna, fom framtill innom 
munnen år ififtad, men baktili iri. Mellan den 
och inre munnens öfvtr- och under-del gömmer fi- 
iken tungan eller afhåiler vattnet genom denna 
hinna från inre munnhåligheten.

1367. Skågglöfe, imberbes, utan ikågg· 
tömmar (1452).

136^. Hôg f fi ttan de, Jupremce, befiutlige på 
hufvudets öfvet fida.

1369. Lågtfittande, infères, befiutlige på 
fiufvudefs underfida.

1370. På midten fittande, me dice, befint» 
lige på midten afhuivudet, melian detfammas öf- 
ver- och underfida.

1371. Vid åndan fittande, terminales, be· 
fintlige vid nofens ilut.

§· 210.
Munnöppningen [gapet], riiïus, år:

13 7^· Upptill, fuperus, når den öppnar fig 
på hufvudets öfverfida.

•373* Nertill, inferus, når den öppnar fig 
på hufvudet* underfida.

1374. På åndan, terminalist på hufvudets
ipets,
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1375· Proportionerad, mediocris, propor- 
tionatus, ungefår af hufvudets bredd.

1376. Stor, vid, ingens, amplus, bredare 
ån hufvudets tvårgenomikårnmg.

1377. Liten, pannis, exiguus, minimus, fma- 
iare, mycket fmalare, ån hufvudets tvårgenom· 
fkårning.

§ 3TI,
1378. Munnsipa, munnvinkel, finus 

oris, myftax, år ett ben, fom på hvarje fida före
nar öfver- och underkåken och bidrager, att forme
ra grpet.

§· 212.
Tänderna, dentes, åro:

13 79. Gryniga, granuloß, af florlek och 
Utfeende fom fmå korn.

i 380. Radilåilda, ordinati, i en eller flera 
rader fatta i ordning.

1381. H öl fa de, vaginati, betåckta af den 
Urhvålfda kåkens (»366) hinna.

§■ 213.
Nåsborrarne, »nm, och ögonen, oculi, 

hafva följande beflåmmelfer på deras låge, gemen- 
famt med hvarandra :

1383· Vid brådden, marginales% befintliga 
på noilns fpets.

1383. Framtill, anteriores, Attende på fråm- 
re hålften af nofen.

1384. P3 midten, mtdii, liggande i midten 
af nofen.
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>385· B a k t i i I, pafieriores, poßiei, aflågsne 
från nolen, infogade nåra pannan.

Nåsborrarne, nar es :
T 386. Långt bakåt, pofiremoe, Aållde vid 

dier öfver de baktill 0 385) infogade ögonen.
1387· Långt uppå t, fupremce, befintlige på 

öfverAa delen af hufvudet emellan ögonen.
Ögonen, oeuli:

1388. Si dög on, binati, begge på en och 
famma Ada af hufvudet; andra ildan deraf år 
blind.

1389· Högerfidiga, dextri, fidögou, 
(1388) iom ligga på högra fidan af hufvudet.

1390. Ven fterfi di ga, ßnifiri, iidögon, info
gade på hufvudets venAra fida.

1391. Betåckta, teSH, fom fullkomligt öf- 
vertåckas af blinkhinnan (904, h.),

1393. Halftåckta, femiteSti, »Sr blinkhin
nan antingen hetåcker blott ögats hålft, eller lemnar 
en öppning på midten.

1393. Bar a,nakne, nudi, utan blinkhinna.

§■ 214.

Bålen, trunens:
1394. Sidor, latera, iidorna af bålen ifrån 

gSlarna ånda till Ajertfpetlen.
1395. Sidoiinie, linea lateralis, en linie, 

fom går fiån hufvudet till Ajerten långsåt iidorna, 
och bildas antingen af briA på fjäll eller inedelft 
knölar, eller genom en upphöjning. Den år

1396· HögtAående fidolinie, linea late· 
ralis fuprema t, fupera, når dm drager lig tått intill 
rjrggen·
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1397· Lagtltående fidolinie, linea latera· 

lis inta s. inféra s. inf ma, nar den flår nåra buken.
ijqS. Medelfidolinie, linea lateralis me· 

dia, når den drager fig långs inidten af fidorna, 
tåmiigen lika långt ifrån ryggen och buken.

1399. 15 u k k 61, h v a fs b u k, earina, bukens 
kniflike och isamikjutande underkant.

§ 215·

Arfen, anus, kallas

1400. Fr?.m åtflåen de, anticus , når den år 
nårmare hufvuder ån fljerten.

1401. Bak 51fiående, poflieus, ganika nåra 
fljerten.

1402. På m id tenff å en de, médius, på mid- 
ten emellan fljerten och hutvudet.

§· 216.
1403. Fenorna, pinnce, åro lemmar, fom 

innefluta något långa, fina fifkben [eller bruik] 
emellan en dubbel hinna och i vattnet tjena till 
icrelfens befordran.

1404. Strålar, filkben, radii, kallas de 
emellan huden influtna och till fenornas underftod tje* 
nande bruik eller ben.

1405. En-, två., tre-, tie-, mångftrS-Ii- 
ga, uni-, bi-, tri-, decent-, mnltiradiata, elter fliå- 
larnas (1404) antal i fenan.

1406. Mjukflråliga, pinnce radiis fiexili- 
bus compofitis [-ce'], når flråiarne åro mjuka ben 
eller fenor, fom åro artikulerade och böjliga vid
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fpetfen, cj hvasfa. Fifkar ined fådana fenor kallas 
mjuk fenige fifkar, pifces malacopterygii.

1407. Hårdbeniga, Iryf- eller pig g ft rå* 
liga , t o r n it r 3 ί i g a f., p. radiis fpinofis, p.fpinofæ, p. 
aculeis mtnita, når fenornas Arälar åro oartikuiera- 
cie, hårde, oböjlige och fpetfade. Fiikar med få- 
daua fenor kallas piggfenige, tornflrälige fi 
ikar, pifces acanthopterygii.

1408. Delade Arålar, radii divijs, mjuka, 
artikulerade (1406) och på åndan delade ilrålar.

1409. Odelade ilrålar, radii ßmplices, 
mjuke artikulerade och på åndan icke delade 
ilrålar.

1410. Samman fatt fena, pinna compofita, 
år en lådan piggA.ålig fena (1407:, fom har mju
ka ben (t 406) eller ilrålar emellan de Ayfva Aiå- 
larna el 1er de hårda benen.

1411. Tvåfingrad, t v å A r å 1 i g, didaffiyla, 
ined två långe, artikulerade och på åndan delade ilrålar.

1412. Stråf, afpera, når fenans ilrålar eller 
piggar blifva genotn fmå fpetfade utikott Aråfve.

1413. J em n A rå lig, hel, ceqvalis, integra, 
år fenan, når defs Aiålar hafva lika långd.

1414. Urbugtad, afbruten, ßnuata, in- 
terrupta, når de medlerAe Arålarne på fenan åro 
de kortaAe och de utåt begge ändarna Aiga fmå- 
ningom i långd, de ytterfte vid hvarje vinkel åro 
de långAe.

§· 217·

I anfeende till infogningen kallas fenorna:
1415. Ryggfena, pinna dorfalis, iom upp. 

kommer från midten af ryggen efter längden.
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1416. Brô ft fenor, pinnœ pe&oraleu två fe
nor , hvaraf en år infogad på iivardera lidan af 
bi offer.

1417. B u k f e η o r, pinnœ ventrale!, två fenor, 
fom inunder ligga parvis på kroppens underfida.

1418. St jertfen a, pinna caudalir, den lod- 
råta fenan vid åndan af kroppen eller fljerten.

1419. Gumpfena, pinna analir, den enda 
eller itimnflone efter hvararfdra, men icke i bredd 
flående dubbla, trefaildige o. f. v., fenan bakom 
ar fen.

§· 21g.
Ryggen, dorfum, fl j e r t e n c anda , kan

ten af underlifvet, marge analir, kailas efter 
antalet af de på dem (mande fenor.

1420. En-, två-, tre-, mångfenig, mo
no-, di , tri-, polypierffgium.

142t. Fen los, apierygium, når ingen fena 
fitter derpå.

Ryggfena, pinna dorfalis, gumpfena, 
pinna analir, kallas

1422. Sluttande, deelinata, når flutbrådden 
deraf framtill år hogil eller iåugfl och den fedan 
bakåt fmåningom aftager och blir kortare.

, ii' ··. : . 9.1-1· * ·<-;*■

j §· =19·
• Ryggfenan, pinna dorfalir, år;

1423. Rygglångden intagande, longitu- 
diualir, når den intager ryggen efter hela fin långd 
ifrån nackgropen ända till fljerten.

1424. Halfva rygglångden intagande,
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femilougitudinalis, når den befåtter halfva längden 
af ryggen.

1425. I’å nacken, occipitalis, när den flår 
tätt vid hallsgropen.

1426. få mi dt en, media, esquilibrans, på 
midten af ryggens längd, lika långt ifrån hufvudet 
och fljerten.

1427. Bakåtflåcnde, lumbaris, i låndtrakten, 
d. a, bakom midten, närmare ftjeiten infogad.

§. 22®.

Broftfenorna, pinna? pejorates, åro

1428. Ganika långa, longisßmce, längre ånt 
hufvudet.

1429. Medelmåttiga, médiocres, iå långa 
iom hufvudet.

1430. Små, ganfka korta, minimes, brevis- 
finns, mycket kortare ån hufvudet.

1431. Flygfenor, volatiles, ganfka långa 
och breda, få att de betacka en anfenlig del af 
kroppen.

1432. Hogtftående, fuperes, fupremes, in* 
fogade nära ryggen.

1433. På midten ftående, medics, infoga
de i midten på broftets fidor.

1434. Inunderftående infères, intes, infimes, 
fåitade inunder, nära bröftets uuderkant.

§■ aar.
Buk fenorna, pinnœ ventrales, kallas
1435· Strupfeuor, p. jngulares, når de fit· 

ta på nyckelbenet och underhallen Qitrupen) fram
for broftfenorna.



1436. Br i n g fen o r, p. thoracicce, när cfe 
âro infogade ofvanfor biuitbener på brôftet., antin
gen under brôftfenorna eller tätt bakom dem.

1457. Magien o r, p. abdominales, infatta 
på blygleibentt bakom brôftet och brofifenorna 
på fjelfva buken.

1438· Ganfka fmå b., p. minimet, när de aro 
kortare an medelmåttiga eller fmå brôfifenor.

143g. G a n fk a 1 â n g a b., /. longisfimœ, lângre an 
medelmåttiga brôfifenor.

1440. M e d e hn å 11 i g a b. ,p. médiocres, af me
delmåttiga brôfifenors Jångd.

1441. Olikf ormiga b., p. difformes, når 
de beftà utaf eu fiyf och en mjuk firâle.

§- 222.
Stjertfenan, pinna caudalis, kallat

1442. Bo r ft d r a g ande fi. , p fetifera, när 
en borfiartad del framkommer ur urlkårningen af 
defs delning.

i443.Sam man växande ft., p, coalita, når den 
omedelbarligen fortfåtter till rygg-eller gumpfenan, 
få att man icke kan åtfkilja dem.

§. 223.
Gumpfena, pinna analis, fäges vara:

1444· Längden intagande g., p.lnngitudU 
nalis, när den intager hela undra kanten af gumpen 
från arfen till fijerten.

1445. På midten ftående g. ,p, media, r.år 
den intager en liten del af längden mellan arlen och 
fijerten.



1446. Bakåt frående g., p poftica, nåf 
den år infogad på ändan af undra kanten tätt 
framfor ftjerrfenan.

1447- s a inni a växande g., p. toaliia, t så t 
den omedelbarligen iainmanhårger med Ajert fenan,

S- 224·
Vidhå n ge j addit amenta, kallar man

1448* B i f e n or, pinnœ fpuriœ, hudartade fen* 
like tilliatrier, fom icke undt-rAödjas, af Aiålar och 
icke kunna räknas till dc ofri ga fenorna,

*449· Fet t fe na, pinna (tdipofa, en liten fen- 
lik utväxt utan Aiåiar, hviilun ligger bakom rygg
fenan hos några fiikar.

1450. Fiugrnr^ digiti, brtifleakrige, tunne, långe, 
ofta artikulerade och renlige bihang, fom åro info
gade på kroppen (L ei be ) emellan bröA- och buk- 
fenorna,

1451. Tömmar, k längt rådar, cirrhu 
finale, långe, hinnaktige faim med blodkäril Och 
nerfver förledde tüiiattfer, fom merendels befinna 
fig på hufvuder, äfven vid aifen.

1452. Sk äg g tom mar, tirrhi barhœ, barbes , 
barba, kallas de på underkäken, fratnilående kiäng- 
trådar(i45 ».). Den med ikäggtåmmar förfedde ii- 
flsen kallas fkäggfifk, pifeii barbatits.

1453. Tentakler, tentacula, borflformige, 
långe, hudartade, rörlige och ilunJom kamligt del
te kroppar emell. ögon och näfa. el 1. lätt bakom ögonen,

*454· Vidhängfle, ramenta, hudartade, tun
ne, och enkle eller på eget lärt bildade tillfattfer' 
på fenorna. En dermed förfedd fena kallas fl ar fvig, 
eller trasfelfena , pinna ramentacea,

I
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1455· Fjäll» fqvamce, genomikinlige, bruik·1 
tiler hornaktige plättar, fom fpånliggande eller 
kringflrodt betäcka kroppen.

1456. A ff al 1 and e fjäll, fqvamce laxce s. 
deciduce, fom hänga vid ß fvagt, att de gå bort 
genom miufta vidrörande.

1457. F af t fi t ta n d!e fjäll» fqVamœ tenaces t 
när de fullkomligt häfta vid kroppen och fvårligeö 
derifrån fondra*.

1458. Harnefk, torica, ett brufkaktigt ikal» 
fom omgifver kroppen eller en del af bålen.

1459. Sugko pp, acetabulum s. fcutellmt, 
en hudartad eller köttaktig näftan ikålformig (226), 
inunder urhålkad kropp, fem befinner fig på un* 
derlifvet eller broffet och tjenar fliken, att dermed 
faflfuga fig vid en kropp. Ofta har den uppkommit 
Utaf förvåxta bukfenor, men ftundom år den en 
dememellan befintlig fårfkild del.

S- 225·
1460. Luft hål ifpiraciila f åro egna öppningar* 

beflåmda till den inandade luftens utflåppande, hvil- 
ka ikil jas från gälar och ligga på hufvudet, halfen, 
eller bröflet.

Anm. Desla lufthSI fi icke fdrblandai med andhSltt,
trachice, hos Infekter, hvilka dock fynas hafva fa»··
ma ladamil.
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XXI. Afdelningen.
Infekter, Injectù.

S· 2a6.
Infekter äro djur med hvit ocli kali blod, am 

das genom andhål, hafva inga utgrenade ben i det 
inra af kroppen, utan aro omgifne på ytan med en 
kalkaktig, Jåder- eller pergamentartad eller ock 
hinnaktig fkårpa. De hafva ett tydligen diftinkt [?] 
hufvud, antenner ( pannfpröt ), ögon, åtminilone 
fex fotter och en artikulerad bål.

Anm. i. För terminologins fkull för denna klafs jfres 
§. 15I. ofvanföre.

Anm. 2. Förfts tiliägg, gjorda i defs Magazin för In- 
fektkinnedomen (femte bandet), fkola här f!i iett rum 
pS fina ftällen och teknas med M. fårat numreringen för 
mer ordnings fkull vid citationer g& oafbruteu. öfv.

$ »27.

Antenner (pann fp rot), antenna.

1461. Antenner [pannfpröt, fpröt;R:z.], 
antenna, artikulerade, genom en infogning med 
hufvudet förenade, framför, vid, eller bakom ögo· 
nea fåflade delar, af hvilka två, ganfka fållan fyra, 
finnas. De åro högil fannolikt iinnesverktyg, kanilse 
för en fin kånfel eller lukt.

Anm 1'. Egna hörfelverktyg har man upptickt hos 
kråfcor och med fannolikhet Sfven hos andra Infek
ter. Aro munnfpröten icke enfamt luktverktygi få 
kan man timmeligen fåkert hîlla pannforöten derför.

Anm. 2· Di Hlig. ikref detta, voro icke de Franike Natur- 
forlk. grunder klnde, enligt hvilka KrSftor m. m. mSfte
ikiljas fr. lafekt. Icke heller kunde han di kinna C, G>
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Lehmanns förträffliga afhsndling; De antennis ίη· 
Jectorum disf. LomJ. 1799. igoo. Af den fednare fy- 
nes, att man med trycken fannolikheî kan antaga, 
det Infekternas antenner [k S η n fpe t fa r, Fühler] 
tjena i allmänhet, fom känfelns verktyg; men der- 
jemte for ett eget ofs hittills alldeles obekant fin
ne, fom man har kallat aerofctp/is, hvilket ock 
defsa finå djur hafva mer af noden 5n de ftörre dju
ren, fom defsutom genom en känfligare hud märka 
nog tidigt luftens omlkiften fä mycket, fom är nödigt 
for att hinna fätta fig i ikygd mot defs väldfamma 
förändringar.
1462. Antennrot, radieula, (hos andra: förAe 

artikeln, articular primur r, bafeor r. bafalir ), 
kallas den uti infogningshålan, oira gömde arti
keln, på hviiken antennen rörer fig. M.

HÖj.Infogningshå! n,fcrobrt infånkningen, i 
livilken antennroten år infogad. M.

1464. Antennftångel, Jcapury den långe, 
pifkfltaftlike i antennroten vanligen infogade artikeln 
med hvilken reifen af antennen bildar en angsl [få 
att antenn fy nes bruten eller piikfonnig], M.

1465. V ån d a r t i k e 1, pedicellur, den artikeln, 
fom nårmaft följer efter fpetfen på antennAångeln. M.

1466. Antennbas, bajir antennar um, de 
förAe artiklarne tiiifaminanstagne, Föröfrigt råknar 
nian artiklarna: antennroten år den förAe 0. f. v. 
Den AAe kallas

1467. Slutartikel, fpetsartikel, ar‘ 
tieulur ultimur r. tevminanr r. apicalir r. apicir.

1468. G is fe 1, flagellum , (apex; KirbJ, kal
las tillfammanstagne alle de ofri ge, fom följa efter 
våndartikeln. M.

1469. Antennaxel, axir antennce, år den, an- 
tennartiklarna långsefter gående, verklige eller ocklå 
inbillade tråd, fom famm anhåller dem.
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$■ 228.

Antennerne, antenna, åro:

1470. Stjelkade, pedunculatar, når de icke 
aro omedelbarligen fåflade vid hulvudet, utan på en fraai 
eller tjock fot, lomilundom beflår utaf några artiklar.

1471. Antennftjelk, pedimeulus antenna, 
en lådan fot (1470 ).

1472. Tvåklubb form ige [parklubbade], 
biclavatœ, når de på midten och fedan ånnu en 
gång vid ändan tilltjockna, få att flutkiubban år 
fatt på ipetfen af den förfla.

1473. Oregelbundne, irregulärer, når de 
enfkilde, antennen bildande, artiklarne hafva ikiljak- 
tig florlek och ikapnad, ia att de ej låta bringa 
fig under en hufvud form.

1474. Spånlaggde, imbricates, de en flui
de artiklarlane ilå i hvarandra gömde, iå att den 
föregående tåcker den efterföljande.

147j. F jållige [fjåiiförfeddc^y^tfeKJflhF., 
på hvarje artikel flår ett eller flera fjåJlforinige ut- 
Ikott, fom betåcker den nåA efterföljande artikeln.

1476. Grenige, ramofee y med olika fram. 
ikjutande tånder.

1477. Kamförfedde, peetinata, på en fida 
med kamlikt(378-a·) flående ilyfva hår eller borft 
eller franslika utfkott.

1478. Dubbelk amige, bipectinatce, med 
kam på två mot hvarandra flående fidor.

1479. Sol fj åderform ige, flabellformes y 
besatte med långa, fina, kamliktflående tillsattser, 
i synnerhet på åndan.

1480. Ftrfolierade, perfoliatest artiklarne
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göra ftnåblad, fom ftå vinkelrätt och i rad på an- 
tenaxlen (1469).

1481· Bladförfedde, klufne, lameliata, 
fisfdec, når artiklarne ät ena iidan utflråckas i lån
ga, tunna, blad- eller ikiilika utikott och på den 
andra åro i hvarandra famanhåftade, att de i anfeen- 
de till den fria iidan (442 a.) kunna vikas från 
hvarandra.

1482. Knappnål sformige, med huf- 
vud, capitata, når flere eller en artikel på åndan 
bilda en klotlik tilltjockning, fom i bredd anfen" 
ligt öfvertråffar de andra artiklarna.

1483· Antennknapp, capitulant, denna klot
lika tilltjockning af antennernas (1482) fpets.

1484· Y t hel e [d er b], folida, med tåt y ta 
på knappen, capitula folido, når denne antenn- 
knapp fynes vara utgöras af en fail mafsa, i det 
den verkligen beflår blott af en artikel; eller i det 
flere honom bildande artiklar åro få tått fammanfmålte, 
att man blott fer ytliga fpir till deras ikil· 
nad.

1485. Agnbårande, arißata, når flutarti- 
keln har på iidan en enkel eller befjådrad boril el
ler agn.

1486. Antennborfl, aß tennfjåder, arifia 
anttnnœ, denne enkle eller befjåd rade boril (1485) p5 
antennen.

1487. Borftbå rande, fetaria, med enkel 
antennborft (i486).

1488-Fjåderbårande, [befjåd rad t], pluma· 
ta, med befjådrad antennboril (i486).

1489. Be örad e, auriculata, rotartikeln 
gör ett uppåt riktadt ftort, något långt, utåt 
kullrigt och inåt urhåikadt fidoutflkott.

I
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ï49°. B r utile, fractal når den fôrAe eller 
den dermed tått förenade andre artikeln år ganfiu 
lång, och åtminflone håiften få lång, fom de föl
jande artiklarne fammantagne,'hvilkepå Adan af den 
förftas eller andras fpets bafva Au ledinfogniag,

1491. G isle 1 form i ge, flagetliformes, når 
på en Ajelk (1471) eller Ajelkartad rotartikel At
ter en enkel eller af flera fmåartiklar lammanfait 
lång, An, utåt borflfoanigt tillfmalnad och böjlig 
lem, gisfeln (1468).

149a. Upptagne, receptee, nâr en för hvar
dera antenn pasfande kanal upptager den på hufvu- 
4ets underAda, på bjelmen elier bröAet.

Anm. i. I fammrSd med Dokt. Dalman har öfv. antaeit 
följande tillage,.

1492. a. [Filformige, fcnbinceformer, når 
antennerne inunder åga en köl, från hvilken åt beg- 
ge Ador utg§ mot hvarann lutande hår-rader, fom 
derigenom formera en mängd omvexlande trevinkliga 
mellanrum långsefter underAdan, få att det hela 
fer ut fom en fil ; D:n.

1492. b, Kuggtatidade, uno lat er 0 pinnat ce, 
når ena antennytan (den öfra eller undra) äger på 
hvarje artikel ett kugglikt utlkott, få att det hela 
formerande en radfer ut Com pinnas på de gamlas murar.

1492. c. Fåfte, rhachis, antennenshufvudkropp 
den år det famn a fom ljelfva antenn, når hår, tag
gar m. m. derpå faknas. Det kallas

1492. d. öfverliggande, rh. fupera, når 
taggarne åro fåflade på undra Adan deraf, lå att 
den formerar en rygg. Och

1492. e. Underliggande, rh. inféra, når 
taggarne åro fåfl„de mot öfverAdan och böjas li
tet > få att antenn har en köl på underAdan. 0. f. v.].



49?· Ganikakorte, bnvisjimœ, korfare Id 
hufvudet, eller af deft längd.

1494. Korte, breves, icke Iångre ån högil tvä 
tredjedelar af kroppens låugd.

1495. Medelmåttige, médiocres, iå långe 
fom kroppen.

1496. Långe, longce, l'ngre än kroppen.
1497. Ganika långe; longisfmce, betydligt 

iångre ån kroppen.

§. *î9.
H u f v ti d e t, caput, år:
1498. Tydligt, diftinctumj tydligt utmärkt 

från bålen.
1499. Samm an växt, connatum, coalitum, icke 

tydligt utmärkt från bålen;
Man åtikiljer derpå:

ljoo. ögonen, or«/i.
1501, Bakhufvudet, occiput, bakre hälfreri 

af hiifvudet, bakför den genom ögonen antagna tvär* 
genomikärningsplanen. %

1503, F ra m h u fv u d et, fnciput, anfiktet, 
facies, främre hälften af hufvudet, framför jjeti ge
nom ögonen fallande tvärgenomfkårningsplarien.

1503. Nack gropen, nucha, den cfterfla ändan 
af hufvudets öfverilda.

1504. Pannan,yiroMJ·, nejden tätt öfver ocli 
emellan ögonen.

1505. Underfynen, bypoftoma, nejden af an- 
anfiket fiån pannan ända till muunkatlten och från 
tna ögat till det andra; M.

Anm. Kirby förftür unået fröns, denna nn d er fy n, Pann- 
utlkott, procrsfus frontalis, i terminologin, ty 
hvad han kallar vertex, år den egentliga pa η n a n, frons



250

och hans occiput h V. alien, vertex, i den allmînt bruk
liga Terminologin ; Μ.

1506, Kullen, vertex, nejden af hufvudets öf- 
verfida bakom pannan.

1507. Tinningarne, hufvudfi dorne, tem
porel τ. latera capitis, hufvudets fidor mellan öfver- 
och underfidan.

1508 Högkinderne, gena, hufvudets uppdrif- 
ne ildokant under ögonen, en på livar fin lida ; M.

1508· a· [Kinderne, mala, en utlkjutande flik 
af fnuten nedanför antennkanalen, eller på hufvudets 
fidor bakom kåkbogarna, då de (lidorna) åro på något 
fått utmårkta.

15.08· b. Svalgringen, annulus , underhakans 
omkrets dit tygeln går],

150g. Underhakan, gula, medelnejden af 
underfidan, framfor halfen och der den felar framför 
broftef.

15x0. Munnen, os, med fina delar, mun de
lar ne, inftrmienta cibaria,

S· 230.

ögonen, oeuli, åro :
1511. Stjelkade, fkaftade, pedunculati, pt· 

fiolati, når de fitta på' åndan eller fidan af en egen 
rörlig fljelk.

1512. Halsfköldögon, 0. thoracici, når de 
3ro infogade på halsfltölden.

Anm. i Antalet af desfa halslkoldögonår ganikafluljaktigt 
fäfom ock deras ûàllning , hvilket man angifver med 
fiffror, eller ånmi båttre med punkter i deraa egen na
turliga fiållning,

Aura· 2· Ögonen, oeuli, fitta alltid på hufvudets fidor, 
, lro facetterade, fållan flera ån två och verktyg fÉc 

fynen;nien bi6g o nen, ocelli, fitta på kullen eller of- 
! tare pl h*l*- eller rygglkölden, fakna facetter, år»
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vanligen flera än tvä och erfätta troligen briflen af 
ögon hos fpindlar och Ikorpioner. - Märkvärdigt är 
att dagfjäriliar alldeles fakna biögon, Zygenec 
äga dem; fpinnare fakna dem’; men äter äga egent
lige nattfjärillar (Noctua, Pyralis, &c. ) dem.D:n.

1512. a. [Fördubblade o., 0. duplicate, då 
infekten har iyra ögon, hvaraf två vetta uppåt 
pa hufvudet. V. Gyrini omnes.

15 <2- Delade 0. , 0. div iß, då Inlekten har 
fyra ögon, alla ofvanpå hufvudet· V Lamiæ tetra- 
oper. Syn. Infect. III. 401, 

rinm. Dä bråddinfltärningen pä ögat är Γ5 djup, atk 
det alldeles genomfliäres, kan denna benämning 
nyttjas. Man kunde väl ockfä annars kalla denna ut. 
fkjutning af pannan pannbryn eller forlängd 
pannudde, lingula frontalis elongata.

15 12. c. Pannudde, lingula frontalis, en ut- 
ikjuming af pannan, fom går in på ögat. Den är 
ilundom upptagen af antennen.

1512. d. ögkrets, orbita oculi, nejden, fom 
nårmafl otngifver ögat. Hos en del fjårillar år den 
beflåmd och utmSrkt af fjåll eller hår och kan då 
kallas öghvarf, orbita ocularis.

rinnt Hos Kurktilionerna ä;o munndelarne fmä och 
fväre, att urikilja. Derföre har man hos desfa när- 
mare gifvit akt pä kanalen (canalis), i hvilken 
antenn ftjelken nppt3ges. Denne kanal är i anfeende till 
riktningen af d«t hela: rak, recta, hrökt, curvata 
fned, obliqua; och i anfeende till läget af fpetfen: 
inunder ögat, infraocularis, mot ögat, ocula
ris, och öfver ögat, fuprapcularis]

1513. Biögon [knappar;R:z],ocellis.flemmata, 
två eller tre vanligen på kullen flående enkla, fmå 
och glånfande ögon, fom man blott anmårkt hos 
några [ganfka många ] med två ögon förfedda Infekter-
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§· 23 t.

1514. Snyte, fnut, [fnabel; R:z.] roßrum, 
fii utdra gande hufvud, caput roßrntum, 
âr ett långt framfkjutande framhufvud, ibm har 
munnen på fpetfen af denna förlängning. Man kai* 
lar det:

1515. Ganlka långt, longisfimum, når det 
3r få långt fom kroppen eller ånnu långre.

1416. Långt, longum, långre ån haisikolden 
och hufvuder.

1517. Kort, breve, kortare ån haisikolden 
och hufvudet tihfammanstagna.

151g. Ganfka kort, brevisfmum, mycket 
kortare ån haisikolden eller ån fjelfva hufvudet.

151g. Långfnutig (-ad) in fekt, infectum 
Jongiroßre, med en lång eller ganfka lång fnut 
(1515. 1516.). .

1519.3. Kortfnutig (-ad) infekt, infectum 
brevirufîre, med kort eller ganika kort fnut(l 517.1SO

S' 232.
Pannan, frone, heter:

1520. Torn bårande, turrita, når den år 
kågelformigt upphöjd och högt framflråckt.

1521 Sköld ad, fcutata, når haisikolden öf- 
vertåcker henne. «

5· 233.
Mundelarne, partes oris, beflå af :

1522. Hjelm, hufvud fk öl, c typ eus (nnfus ; 
K ), år alltid på något fått Ikild och utmärkt ; flun- 
dom utgör den en på underfynen genom fömtnar 
afföndrad del, hvarunder låppen år fåftad ; men 
flundom betåcker den hela framfidan af hufvudet.
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Anm. Hos Li n'n, och andra betyder cli/peus, -ofeft he

la pannan. Fa br, deremot nyttjar ordet i ganfka 
ikiljaktiga menningar.

1523. Låpp, labrum {labium fuperius; Auct.), 
en genom en led vid fram- eller underkanten af 
hjelmen fållad fkif- eller bladlik och hornartad del, 
fom framtill betåeker munnen 5 T. M.

1524. Lip, labium, (mentumv T. ganache; 
Latr., tubus prubofcidis; K.^J, en tvär tillfatts på 
Underhakans franidel, /lundom dermed förbunden, 
oftare genom en intryckning, eller en led derifiån 
föndrad. Deremot fvarar öfverfidans läpp (hjeim, dy· 
pens, T,). Den betåeker munnen inunder fåfom lap
pen ikyddar ofvar.rill; M.

1525. L ipft ôd, fulcrum, en hornartad, van- 
ligen genom en hirinled föndrad [ett kapfelband för
enad] del, Utter på lipen (1524.). Man kunde tjen· 
ligt nog kalla den haka, mentum, om ieke det 
kanike ikulle förorfaka tvetydighet ; M.

1526. Småtunga, ligula, (lip, labium, T, 
Latr., lingva ; Kn. ), den på lipen fittande delen, 
fom vanligen år fammanfatt af fiers delar.
Anm. Hos fiezata (Hy m en op t ére r) kallar Fabr. den 1 ip- 

ånda, apex labil. Man kan ganika ofta derpä ätikilja :

1527. Tunga, glosfarium, (lingva; K. ), den 
i midten befintJige, rörformige, och enkle delen, 
fom årmer eller mindre Jång och fmal famtfynes ofver· 
gå i fvalget; M.

Anm- Benämningen lingva hirer redan till Fjärillarnas 
fpiraltunga , fom tydligt är nägot annat och mera 
ån H y m e n opt é tern as tunga.

1528· Sidotungor,paraglosfce (virieulee; K. 
tillika åfven f ny tets inre flikar, probofeidis 
lacinice interior es, hos honom; ty i anfeende till
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läget 5ro de famine delar J, två på hvardera fidan 
at tungan, oartikulerande, och tungan åtföljande 
faut henne betSckande delar j M.

Anm. i. Fabr. kallar desfc delar [ fi d o tun go rn 3 
ej fältan borft, fetœ, t. e. vid fl 5g t et Andremi 
heter det: labittm utrinqve Jeta fuffultum. K n : s, 
penslar, ptnnicilli, fy nas mig vara fatnme delar.’ 
Men dä detta uttryck hör till den allmänna terminologin 
och här defsutom blott pasfar pä nägra Koleoptérer, 
och dä K:s benämning utöron, i Zoologin bety
der nägot, fora raed desfa delar har intet analogt, 
fS var denna benämning alldeles nödvändig.

Anm. 2. Fabr. betjenar fig vid Piezata af uttrycket 
lingva i en egen mening, men fom ej bör efterföl
jas. Han kallar nämligen få hela apparaten af lipen, 
fmåtungan och käkbägarna, när desfe delar äro fina
le och förlängde. Derföre anförer han en tredelt, 
en femdelt, en fjudelt tunga och deraf hans hufvud- 
afdelningar för flågten i fädana, fora hafva munnen 
med käkbägar o«h raunnfpröt utan tunga; och fädana, 
fom hafva munnen med utßräckt ocb framftäende tunga. 
En nogare underfökning vifar, att man ej fä bör för- 
fiå desfa uttryck , fom om de af den fednare afdel- 
ningen icke äfven fkulle hafva käkbägar och munn- 
fpröt, och. fom om de af den förra icke äfvenfä 
ikulle hafva tunga, Ty ville Fabr, under fednare 
afdelningen afföndra dem, hos hvitka tungan (glos- 
furtum) år framftäende, läng och final, fä {kulle ic
ke han \idEucera, Megitta, Nomcda, o. a, tala om 
fjudelt, femdelt, tredelt tunga, hvarigenom uppkom
mer intraslade motfågelfer; M.

1539. Snabel, promuftis (probofcis ; K.), 
kallar man appararaten af lipen, linåtungan, 
och kåkbågagarna tillfammanstagna , då desfe de
lar 5ro långe och fmale. Detta fvarar ofta 
mot Hvad Fabr. kallade tunga lingva. Uttrycket 
probofcis ehuru redan brukadt af Linn., kan dock 
icke behållas för denna del, emedan det hos tvåvin
garna (Antliata) betecknar truten; M.
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153°· Kåkar, mandibntœ, två, på tvåran uti* 

från och inåt lig rörande, i hufvudets fidor fållade, 
nåfian alltid utvårtes munnen tiliüutande, vanligvis 
hårde kroppar, fom omedel/barligen ligga under 
lijelmen och lappen.

Anm. i. K. kallar desfa delar maxilla, i ftöd »f L:s 
äldre benämning derpå. Men Fa b r. dennes berömde 
lärjunge, fom förft underfökte munndelarna hos !n- 
fekter, hade kunaat beliSila den för desfa delar o:h 
för dem, fom i följande num. koenma att brfknf- 
ves, använda manbibula, men nu dä det icke redan 
fkett, och då Fabr. år berättigad , att anfes fom den 
ållie utredare af Infekternas wunndelar, följer man 
hansallmånt antagna benämningar, då de icke föran
leda till mifstag och motfågelfar fom hår allddtleS 
icke år håndelfen. M·

Anm.2. I nyare (krifter iro clyp/us och labrum, mtniiim 
cch labium förblandade med hvarandra, lfr företalet 
till Ve rz ei c h n ifs der Käfer Preusfens J. 
XXXV. följ. ; T.
ijji. K åk bågar, maxilla, ett eller fiera par 

på tvåran fig rörande, vanligen fammanfatta, under 
kåkarna vid hufvudet fåflade ikitvor, fom på fin ut
kant båra kåkbågfpröten; T.

Anm. Hos binnvingade Infekter Sro kåkbågarne farn- 
me delar, fom K. kallar valvula. Hvarföre (kole vl 
antaga ett nytt konftord för en del, fom redan har 
ett eget, icke tvetydigt namn? lefogningen, rörel
fen och beftåmmelien ßfom fprötbårare (ty de fittapS 
deras utfida) bevifar tydligt, att desfa valvula äro det 
famma, fom kåkbågarna hos Koleoptérer, Gräshoppor 
o. a. Deras till fmå tnngans ikygd egnade bildning 
kommer dervid ej i betraktande. Hos långe flera In
fekter hafva de en annan bildning, tîllockmed hos Bina 
o, dl. tillåta deras fidorörelfer och hvasfe inbrådd den 
flutfattfen, de åfven kanna tjena till att dermed kraffa 
och tugga. För defs delar jfr n:r 1551. o. tölj. M.
1532. kåkbåghufva,gaUa, en påkåkbågeni 

utbrådd begynnnande på infidan öppna och i denna
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ihålihef öcn öfra delsa deraf innefattande hinn- ei·* 
1er pergamtartad fkitia, fom man tråffar hos några 
Infekt flâgten. T.

Anm. Kåkbåghufva , galea, âr tydl'gt ingen ting annat 
ån yttra käkbågtanden. Se anmårkn, under 155g. M<

1533. Tygel, lora (K.), hornaktige och fma« 
la remfor, fom gå ifrån kåkbågens början till bråd* 
den af underhakan, åro genom en hinna förenade 
och hjeipa till, att beftåmma fnabelns rôrelfe; M.

1534. Munnfpröt, palpi,· utaf artiklar be- 
ilående och på kåkbågarna eller lipen, eller ock pä 
fmåtungan infogade delar, fotn alltid åro tillflådes. 
Pe hafva någon likhet med antennerna [ patinfprö- 
ten ] ;T.

Anm. i. Man görbåil, att med Latr. kalla dera man 
finner fållade på kåkbågarna ( famme åfven vål fråm- 
ra eller yttra munnfpröt kallade, palpi anteriores 
s. ext er iores ) kåkbågfpröt, palpi maxillares} 
och dem man finner fittande på lipen eiier ftnåtun- 
gan ( vanligen bakre eller inta niunnfpréten’, 
palpi poßtriores s. inferiores, kallade ) lipfprôt, 
palpi labiales. Sitta de på kåk-rna, fom hos Skal- 
infekter [förmodligen menas det kräftor], få kan 
man kalia dem kåkfpröt, palpi mandibulares, 
på fnuten, fnutfpröt, palpi probofeidales; M.

Anm.2. K. och Fabr. fjelf hafva begått ett ilort mifstag 
i anfeende till de inra eller iipfpröten; hos Humlor 
Bombus, t. e. der åro de b,egge förde artiklarne 
af desfa munnfpröt oproportionerligt dörre, längre 
och p'atte, de begge fluiartiklarne blott fmå och rund» 
aktige famt defsutorn infogade på fidan inanför fpet- 
fen på den andra artikeln. Detta förledde defsa beg- 
ge natorforlkare , atr hålla desfa fmå fiutartiklar för 
munnfpröt, och att anfe de hegge förda platta ar
tiklarna för en egen del, fom Fabr. kallar lacinia 
exterior labii\ K. lacinia exterior probojeidis. Den 
liknande, men dock den vanligare fig närmande, bild-
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fingen jf. desfa delar hos Träbin, XylocopA, och 
deras lltärilsädnirig hos dem derifrån iig fmäningom 
aflågsnande, ehuru dock nSrfliyIdta flågten t* e. 
Bl om bin, Andrena, vifar tydligt, att alle desfe 
delar tillfammans höra till munnfpröten. Derefter 
mätte man rätta befkrifningarna pä desfa flågtens 
munndelar; M.

Anm. 3, Dä de olika munnfprötens benämningar tages af 
deras fåfte, böra de hos olika Ordn. fä olika namn. 
Fjällvingarnas munnfpröt fä ib 6 pä fjelfva underfidan 
af hnfvudet, derfcre är denna grund der icke användbar. 
De flelte Fjållv. äga endaft ett flags munnfpröt, men 
Malfj. Tineas L äga tvä par; nämligen ett mindre 
öfver de egetliga. Dä desfa ej kunna kallas käkbägfp, 
har Zinke kallat dem pfeudo palpi, — Tjenligare an- 
fer D:n, att kalla dem finäfpröt, palpuli,
1535· Spiraltunga, lingve , lingva fpir alis, 

ett, af två delar lainirianfatt, fint ror, fom under hvi- 
lan ar fammanrulladt J T.
A. Spiraltungan beftär af fammanfogade trädar, filamentis 

conjnnrtis,àti de .rännlike delar, bvaraf den beftär, längs 
efter förenas'till ett rör. Särikilda trådar, filamentis 
disjunetis, dä desfe delar genaft vid bafen vrida fig i fär.

1536. SugfnabeJ, roß ellam, roßrum, de för
längde munndeiarne inuti en nedåt krökt hornartad 
vanligen artikulerad och enlltidig ränna, hviiken i 
fin hålighet höljer fre fina fugborfl ; T.

Anm. Rofiellum i ftället för roßrum, antages för att 
erhålla en åtfliiljande benämning för fnytet (1514) 
pä Kurkulioner och andra Infekter, hvilket en
ligt analogin med de dåggande djuren, fäfom fram- 
hnfvudets förlängning mäfte bebälla detta namn, fom 
defsutom genom de deraf bildade benämningar lon* 
giroftris, breviroftris år alltför mycket fiad- 
gndt. Man kan icke för mycket yrka derpå, att i 
Terminologin färikildta begrepp åfven genom får- 
ftilta namn må betecknas, ^ifvelns fnyte har förft 
på ändan alle munndelar; fugfnabeln blir fjelt bildad
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af mundelarna och är likfotn danad af käkbägarnas 
tn. m. fammanvSxning. Tillîfventyrs forfvinner Ikil* 
naden mellan fugfnabeln och truten, probojcis, 
efter Oliviers onfkan.
15 37. fl u m p in u t, hauftdlum, en eller flere, 

firte oeli borflforinige munndelar, fom ofta flå i en 
oartikulerad, en eller tvåikifvig ränna, och ära 
rakt utflråkte; T.

Anm. Linn. nyttjar äfven här rofirum; T.
1538. T ruf, probefcit, en pergamentartad, in- 

dragbar, af ert ofta vallsiurmigt Aycke beflående, vid 
fpetfen i tvenne fidoflikar klufven del, iåfom rännaö 
på purapfnuten ; T.

> 539· Häfvare, ßpho en piplik munn, font 
derigenom årikiijer fig från truten cch pumpfnutert 
att lian inneflutec alldeles inga borfl ; M.

f «34·
Hjelraen, clypius, kallas

1540. lnfvepande, involvens, då den Sf 
framflråckt och betåcker hela munnen.

§· 235·

Käkarne mandibules, äro:

1541. Utfträckte, txfevtœ, foir. framflå ut' 
it utom munnen.

1542 Ofverhöljde, ab/conditce, förborgade 
under underfynen, hjelmen eller läppen och icke 
fynbare utåt.

>543 Bortgômde, fepuîtce, helt och hållet 
betåckte af de andra munudelarn*.
1543 Ganika långe, longisfma, längre än huf- 
yudet.
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τ545- Vanikaplige, difformes, korte, tjoc- 
ke och knotüige d. v, f. befatte med oiikformiga 
knôiar och tânder.

1546. Tandade, dentatce, med tandlika 
utfkott.

if47. Oxeltand, dem molaris, en pà inra 
hdan a£ kåken nåra bafen framflîjutande på ila ànd- 
yta mer ciier mindre platt knöl,

1548· Klofôrfedde, ungviculatce, befatte pâ 
fpetfen med en hvafî och krokig hake utan tanden

15 49. P a r k 10 f ô r f c d d e, bimgviculata, med två 
fldana krökta lpetshakar.

1550. Grenige, ramoiæ, med långa olik- 
fonnigt iôrdelta och i àtfküliga riktningar krökta 
tandlika u t fk 011, eller g r e n a r, rami.

§· 236,
KSk bigame [k I f t a r π e], maxillce.

Man åtikiljer på kåkbågarna vanligen följande 
fyra delar (hvaraf de två förila i Ttn innefattades 
Under rotdel eller bas, bafis); M«

1551. Käkbågangel, cavdo (bafis maxillce; 
Kn.^), innerflc hornartade delen af kåkbagen, hvar- 
ifrån muiklarne gå till hufvudet, och fom har pa 
fin 5nda ilammen Cttande^ T.

1552. Kåk bågftam, ftiprs ; Kn. (bafis valvil·· 
ht; K.J, den, på kåkbågangel* följande, delen af 
kåkblgen, fom utgör défs Iiufviulkropp, h vars y t» 
tra fida nåra fpetfco bår fpröten och måt kåkbåg- 
tånderna; M.

1553. Kåkbågtånder, dentes maxillce; Kri, 
( malœ ; M. procès fus maxillce, T. apex valvules ; K. 
lobi maxillce ; F ab r. ), en eller två på öfra och

i *9
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înra fidan af kåkbågflammen fållade oc!i på åtlkil- 
ligt fått bildade delar, livaraf den inre cita år o» 
märklig.

1554. Inrakåkbågtand, dem interior (mala 
interior; M., procttfui interior; T. o. a. ), ligger 
inåt på kåkbågflammen år ofta rörlig och ej fållan en 
blott fortfåttningaf (lammen. Ganika ofta år den liten, 
tilltjocknad och faknas till och med ofta alldeles; M.

1555. Yttra kåkbågtand, dens exterior 
(mala exterior; M. procesfus exterior s. liber ; T.J, 
den yttre, ofta ilörre, ofta genom en led förenade, 
ofta fynbart två-artikulerade delen på fpetfen af 
ilammen; M.

Anm. ftandom antager denna tand fkapnpd af fprfit, famt 
har af Fabr. och några andra vid Carabus, o.n. fl. 
flågten blifvit anfedd for ett verkligt munnfprôt, 
palpus intermedins ; Latr. anterior s, interior. Vid 
Ulonata Fabr. [ en del af Hemipt. L. ], Ortopte- 
ra; Latr. , finner man den äfven på infidan hälig , få 
att den kan upptaga den inra käkbågtanden uti fig, i den 
na fkapnad bar man hållit den for en egen del och 
kallat den k5 kbåg hu fv a , galea. Analogin vifar, 
att hufvr.n îr ingenting annat än yttra käkbägtan- 
den; M.
1556. Kåkbågrygg, dorfum maxillce, kallar 

man kåkens utbrådd ; T.
Kåkbågen, maxilla, kallas

1557. T ung for mig, lingviformis, då deH 
5r lång och rörformig.

1558. Kloförledd [hakforfedd], ungvl· 
eulata [uncinata], når defs lpets har en krökt, hvals 
och fmårund hake ltkfom en klo.

1559. Parkloförfedd, biungviculata, når 
fpetfen har två ladana kloformige hakar.

1560. En fp e tfi g, unifpinoja fentandad, 
unidentata ; hos några ), når från öfverbrådden af
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käkbågen en hvafs, råt och hornaktig fpets fram
kommer.

156 t. Sammanväxt, connata, ofver hålftea 
med lipen fammanhängande.

1562. Faftvåxt, adnata, helt och hållet med 
lipen fammanhångande.

1563. Sammanhängande, adharens, når beg- 
ge kåkbågarne vid bafen åro förenade med lipen.

§· 237·

Sp i r a 11 u n g a n, liiigVa, år

1564. Kort, abbreviata, kortare ån bålerl.
1565. Ganfka kort, brtvisßma, knapr fram· 

flående mellan munnfproteu, och likfom bildande 
blott tn tun g ft um p, rudiment um lingua.

1566. Omärklig, nulla, få kort, att man 
knapt kan finna lpår tili den. Då heter Infekten 
t u n g 1 o s, · mfethim dingue.

Anm. Hos, Lian. före k om nier elingvis ■ ganfka ofta t. 
e. om Spinn are ( Bombyces ) , falt de iiafva 
tunga. E.tngVe tages dä förmodligen fin egentlig» 
mening; vide No!t. : ( elin. habet iingvam, led caret 
ejusufu), eller har han der öfverfett den fäfot» kortare 
än vanligt, of v.

1567. Lång, forlängd, longa, elongata, 
längre ån bålen.

1568. Ganffea lång, longisßma, få lång 
fom kroppen eller ånnu iångre.

§· 238.
Sugfnabeln, roftellum, beflår af

1569. Ränna, vagina roßelli, fomär enOtifvig 
och nåftan alltid artikulerad faint cmgifver
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157°· Sugborften, fttcs roßelli, horilformige 
kroppar.

Den år
1571. Inböjd, inflexum når den böjes öfyer 

bröftet och gommes mellan framiåren.
1573. liladfδ r ied d, lamellatum, når den

har vid roten på begge fidor ett luwblad fittandc.

§· 239.

PumpfnUten, haustelkm, beillr af

1573. Pumpborflen, fetes ■ borftformige 
kroppar, foin ofta inncilutas af

1574. Rånnan, vagina. Denna år oartiku
lerad, en- eller tvåikifvig, och kalias:

1575, Omhöljande [fammanvefvad] 
rån na, v. convoluta, når defs fidobiåddar fullkomligt 
fammankröka fig och infvepa borften.

Pumpfnuten kallas

1576. Ledad, knäförfedd, genieulatum, 
når den år bruten i en ikarp vinkel, få att den 
undre delen frän brytningen ilråckcs rakt framåt.

J. 240.

Snuten, probofeis, beilår af

1577, Stammen, eller ftjelken, ßipts, 
rörets nedre hufvuddel, fom på andan bår:

1578· Knappen, capitulum, eller fluttill- 
tjockningen, vanligen en valk. Denne delar iig ' tva

1579. Lipar, labia, hvilke formera rörliga 
fidofiikar.



Stammen ar
1580. Ledad, knåforfedd, genieulata, når 

lian for il ar riktad rakt nedåt och då under en 
ikarp vinkel rakt framåt.

1581· Bruten, f recta, fôrfl riktad nedåt, då 
bruten under en trubbigt afrundad vinkel framåt: 
nåilan tvåartikulerad.

§■ =4*·
Munn fp rô ten, palpi

Hos insekter med ett par kåkbågar och en lip 
kallar man

1582. K å k b å g fp r ô t, palpi maxillares s. anteri- 
orer , de begge, fom åro fållade på kåkbågarnas rygg, 
ett på hvardera.

1583. Lipfprôt, palpi labiales s. po/lcriores, 
paret, fom har fin ledinlogning på lipen, eller på 
fniåtungan.

1584. Mellaniprot, palpi interme dii, före
komma fållan. Utgå ur vinkeln, fom kåkbågfpro- 
ten göra med kåkbågen.

Anm. r. De äro, undantagande formen, det farorna, fom 
yttra käkblgtanden. Se Anm. under 1555 ofvan- 
före.

Anm. 2. Författaren föreflär; om flera par munnfpröt 
finnas, att, dä infogningspunkten ej kan angifvas 
till deras beftämmande, räkna uppifrSn nedät; dä 
man fär för ft a, andra tredje paret munn
fpröt, palpi primi, Jecundi, tertii. o. f. v. T.

§·· 242.
Munnlpröten, palpi, kallas 

1585· Trådformiga, filiformes, når de

*) S» ridare i534, m. m, angående Munöspröteu m. ra.
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åro fmala och deras artiklar like eller tåmligen lik
tjocke.

1536. Tungformiga, lingvformes, gnnika 
långa, fmala och hinnaktiga.

1587. Gisleiiosmigz, flagcllformes, feN:o
*491-

1588· B ί I f o r in i g a, yxlika, fentriformes, 
når flutartikeln år flor, åt en lida utvidgad till en 
egg och derigenom lik låggen (V b.) eller vig- 
get (Vg.) af en yxa.

1589· Tvåbild a de lpröf, palpi hiformes, 
åro fa dana , hvars begge forile artiklar åro opro
portionerligt flore, långe och platte, de derpå föl
jande flutartiklarné år-o finå och rundakiige, f.jnt 
hafva fin ledinfogning på andra artikelns fula nära 
ipetfen, få att man kan förledas, att anfe de for-· 
ila artiklarna for en egen del. fom bår fpröten. 
Man finner denna Ikapnad på lipfpröten hos Apis, 
J3 ombus, 0. d. 1. Se ofvanlöre: N:o 1534, Anm. 2.

§. 243.

Hals, coltum,

1590. Halfen, collant, år en hinnaktig för
ening mellan hufvudet och mellankroppen.

1591. H a 1 sfk ö 1 d , halsband, collare, kal
las hos hinnvingade infekter, den delen, i 
B vilken fråmfta fotparet fitter, och fom ofta år få 
fmal, att den upptill knappt fynes framför mellan
kroppen.

$. 244.
Halsik old, Thorax [ryggfköld, kallad i visia 

ordningai],
1592. Halsfköld, thorax, år hos infekter



med fex ben e!ier fotter, den Iiufvudet mottagande 
haliens omklådning, lom betâcker en florre eller 
mindre del af inellankroppen och i hvars underflda 
det fråmfta fotparet har fin infogning. Men 
hos barvingade infekter kallar man Rygg- 
fkôld, thorax, fältet af ryggen bakfor halsban
det, mellan vingrotterna och framför fmåikölden, 
hvilket falt vanligen år affluftadt genom fömmar.

Anm. Hos Koleoptérer, Bärfifar (Wanzen), Syrfor, 
o. d. }. är baisfkelden ftor och betäcker till en del 
mellankroppens rygg; men detta är icke fallet hos 
de roåfta andra infekter med fex ben. Här är delen 
fä kort, fä fullkomligt bakifrän framät fammandra- 
gen, att den bildar blott en fmal brädd eller valk, 

eller åfven väl fä tätt tryckt intill mellankroppens 
rygg, att blott en uppvjkning kan äftadkomma defs 
föndring. Derföre har man vanligen öfverfett den, 
cch antagit namnet Thorax för den del, fom 
egentligen ir fcutellum (,1640) ; eller om man gaf 
derät nägon uppmirkfamher, fä anfåg man det för 
en ny del. Sä kallar K. det hos Biartade Wekter 
halskragen, collare, Skall man nn förbättra 
detta mifstag (mot likmätigheten) och ät famma 
del ätergifva famma namn? Jag tror det icke vara 
nyttigt, emedan den derigenom af befknfnicgarna 
pä de hinnvingade, nätvingade och tvåvingade in
fekter upkomna förändringen fkulle blifva för ftor. 
Bättre följer man här det en gäng antagna fpräk- 
bruket, kallar med Kirby b al sfk olden (thorax), 
hos desfa infekter halsband, collare, hvars bakre 
gräns vanligen är der, hvareft vingarne uppkomma, 
och förvarar namnet ryggfköld, thorax, för den 
bakanföre liggande mellankroppens ryggtrakt, fom 
motfvarar Ikalbaggars och dylikas ryggfköld, 
fcutellum. och ligger mellan balsbandet, vingroten 
och fmälkölden , famt är rundt omkring begränfad 
af fömmar. Men i Svenfltan kan man behälla ut
trycket halsband, (fom i förbigäende fagt, genom 
belkaffenheten af thorax hos barvingade infekter

r/fl.lliSliUA

IjiitB 1
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ännu mer rättfärdigas) och för thorax bos barvin- 
gade infekter nyttja ryggfköld, Denna delens 
förblandning med halsfkölden [här halsbandet, fora 
bief öfverfeddt ] har vällat ännu en annan förvex- 
ling; ty fmäfköiden ( feutiilum ) hos barvin- 
gade Infekter, fom vanligen ligger fäfom en 
affkiftad omkrets bakpä ryggfköld en ( koleop- 
térernas ro, fl. dylikas egentliga ryg gfk öl d, fcu· 
teltum), borde billigtvis fä ett nytt namn. Men 
af farorna Ikäl, för hvilka vi bafva tillätit uttrycket 
thorax, raäfte vi äfven famtycka till detta roifsbruk ; 
blott kan fvenfka terminologin bevara fig för defs 
moders fel, och pä fcutelluin- hos barvingade in
fekter upptaga uttrycket froäfköld i ftållet för 
den heter ryggfköld hos ikalbaggar o. d. I.
1593. Diftinkt, difibictus, nar den är tyd

ligt ikild fiån mellankroppen.
1594. Sammanväxande, coaiitus, när den 

med bakkroppen ar fammanbunden till ett. I denna 
händeife blir vanligen det hela, hvaraf den utgor 
en del dock, kallat thorax.

1595 [Artikulerad, a f k n u f e n, interruptus, 
när den delen, fom är mellan halsbandet och bak
kroppen, fynes på ett eller flera fl;'Ilen likfom af- 
knuten, eller fainmanfatt af flera delai ].

§· =45·

Tå Halsik old en åtikiljer man

1596. Ryggen, ôiverfid an , dorfmn, pars1 
fupina, thorax fup trior, thorax fuptrius, fom man 
åtven vanligen blott plågar förflå med benämnin
gen halsfköld, thorax.

I >97. Under hals, jugulum ; Kn. (under- 
fidan, pan prona, part inferior, thorax inferior, 
thorax infertile e. fubtus), den undre delen af hals*
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fiuilden ( 159τ* * 592'» * hvilken frambenen lu-fva 
fin ledinfogning; ofta ett från ofvetlnifen får- 
ikildt fiycke ; M.

1598. H a J s b e n, tropis (ftermim collar e ; Km), 
längs midtea ni underhalfen mellan bafen af fram
benen ; M.

1599. M e d e 1 f â 11, difcus, den af fidokanterna 
omgifna ofvtrbrynen; man tiiifntts forftås det blott 
om cifverfidan,

1600. FrambrSdd, fram fö m, margo anti- 
cas, futura antic a, futura capitis-, halsfltoldens kant 
bakfor hufvuder.

160r. Bak brad d, bakföm, margo poßicns, 
futura poftica, den fram brädden uiotlatte kanten 
framfor meilankreppen.

1602. Sid obrädd, margo lateralis, begge 
knnterne af fidorna, loin binda tillhopa fram- och 
bokbrådden.

1603. Spetfen, halsfkpldens främre 
del, apex thoracis, bakfôr hufvudet.

1604. 11 alsfk ôldens bas, defs bakdel, 
bajis thoracis, den Ipetfen motfatta andan, framfor 
bakkroppen.

Αηηι.τ. Andre kalla, hvatl vi kallat bakdel, fpétfen, ocb 
hvad vi (111.) kallat fpets, bafen, hvilket fynes 
ftrida mot'analogin; T.

Anm. 2. Här nårnnes icke hvilken analogi han f.fyftar 
Man kunde anfe hufvudet füfom en grunddel, och 
fåledes kalla h vad dermed nSrmaft ItSr i fatrunanhangbas 
och det motfatta fpets, 0fv.

1605. ilalsfkoldsfidor, latera thoracis, 
thorax utrinqve, delarne bredvid midten mellan ån. 
darna af fram- och bakbrådden.

1606. Frarnvinklar (vinklar vid fp e t ·
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len), anguti anti ci C an gui i apices'), vinklarne, 
1cm frambrådde-n gör med fidobråddarna.

1607. Bakvinklar ( bas vin kla r ), anguii 
poßici ( anguii bafeosj, vinklarne, lom bakbrådden 
gör med fiaobråddarna.

1608. S k öl d v in kel, angtilus fcutellaris, vin
keln, fom den brutne bakbrådden af ôfverfidan goc 
i midten.

1609. B rö ft fo rtfå ttn ing, procesftis pectora
les , år ett i midten af bakkanten på underiidan ofver 
en del af bro/let foriångda utlkott.

§. 246.

Ha! si kölden, thorax, kallas

1610. Långvin kl ig, angulofus, når begge 
bakviuklarne utikjuta bakåt fifom långe fpetfar.

«611. Spetsdragande, [ ragglpetfad ] 
mucronatus, når i en inböjning mide på framdelen 
en enlam fpets framikjuter.

1612. Hjelmlik, hjelmförfedd, clypeatus, 
når öiverfidati framikjuter ofver hufvudet och gömmer 
det låfom under ett tak.

Anm. Man kallar det dâ åfven blott clypeus, hvilket
dock låtteligen kan fororfaka mifsforftånd och fåle·
des år båft. att undervika,
1613. Panfarlik, teßatus, incrußatus, når 

den fåfom en kaikikårpa öfverhöljer hela kroppen.
1614. Kantförfedd, marginatus (209.), 

iîdobtàddarne hafva en tydlig affatts mot medelfåi- 
tet eller derifrån tydligt åtikrljas fåfom tilltjocknadc 
valkar eller åro fåfom en framlltjutande Unie på fi- 
dorna mårkbare.

1615. Kantlös, immarginatus, når fidobråd- 
iarne alldeles icke kunna åtlkiljas.
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ï6i6. Afrundad, rotundatus j den kantlôfe 
C ι6»5·) halsikôlden, hvars fidor fôrlora fig ned- 
ät i bågform.

/Inm, Pâ båda fidor afrundad, lateribus rotundatis> el
ler, atrinqve rotundatus', tages i den mer ing, fom
85 âr angifven, och h ir affeende pli ôfverbrynens yta.

1617. Inkig, ftrumaviut, på fidorna ftarkt 
utvidgad och likiom en blåfa uppdrifven.

1618. Biåfig, veßculofus, mir fidorna åro flarkt 
uppdrifna, hinnaktiga och likna fyllda biåfor.

1619. Bladartad , foliaceus, når fidorna fåfom 
breda, tunna och bladlika ucfltott franifkjuta.

1620. Valkig, calloftts, på båda fidor 
betåckt af en masia, fom år fkiljaktig mot halsiköl- 
dens olriga masfa.

1621. T orn ig [£p iaos], fpinofur, fidobråd· 
darne fortfâtta i en eller flera långre och flyfva 
tornar.

1622. Forfedd med vidhånge [tenta
it ule rad], tentaculatus, når kö;trkfige och åt fi- 
dan rörlige Imålappar fitta på underfidan.

1623. B e ö r a d , auriculahts, befatt med fam- 
mantryckta, afrundadc och upplligande fidoupphoj- 
tiingar på ofverfidan.

& 247·
Mellankropp, flethidhim.

1624. Mellankropp, fiethidinm (pectus fen- 
fu lato; t r uncus ; K.), den delen af infektkroppen, iom 
ligger mellan hallen och bakkroppen, lamt år 
fullkomligt ånaiog med melLmkropptn ( 953. ) 
hos djur med ryggrad, och på hvilken de fyra 
bakbenen hafva fitt falle.

4nm. Namnet pcctus lemnas ät underfidan af mellas*
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kroppen. BSI, tfuncus, pasfar.icke, allroännaße 
bruket af detta uttryck fyftar pä mellankroppen 
oel, bakkroppen tillfammanstagna. Hvilken beteck- 
nnig är beqvära och icke fällan användbar, Sfven 
analog for djnr med benßomme, hos bvilka trim- 
eus tillika innefattar bakkroppen. I följe bjraf var 
en ny benämning nödvändig; M.

10 3 5* p iv e r r y g g, interjcapulium, hos infek. 
fer med tack vingar den öfre ci 1er bakre delen af 
ineilankroppens öfverflda, fom framtill florer mot 
halslkoidens bakbradd , och till ryggikölden/utflråcker 
lig åada tiil bakkanten af bröflet nedåt och betåc· 
kes af tåckvingarnas bas; M.

1626. Bakrygg, metathorax, hos harvin- 
gnde infekter på bakre trakten af meliankrop- 
pens ofverfida, hvilken framtill begrånfas af fmL 
fliölden och ryggfköhleus bakbradd lamt på båda lidor 
och under af broilers uuderbrådd; M.

1627. Ryggkorn, cenchri, Kl. (grana; 
Linn.), tvenne fmå upphöjningar, fom firta på bak- 
ryggen (1626.) hos hinnvingade infekter i 
nejden bakom hm ikôld en, en på hvardera 
ftdan ; M.

162g. Bröft, pectus, underfidan af mellan· 
kroppen, infogningsMUet för de fyra bakbenen 
framtill begranCd af underhalfen (1597, ) och åt 
fidorna nående *nda upptill vingarnas mfogning. 
Uet beflar maf liera genom fömmar tydligt" eller 
otydligt uriltijjbara delar ( 1629 — 1636.); M.

1629 Lröftfidor, pleurae ( K. ), dc’ ofta 
uppnoj a t iorna af mellankroppen, emellan ryggen 
och bröflets underfida; egentligen fldodel arne af 
öioilet ( 1028.^) till vingroten; M.

1630. Brmgftycke, pcriftethhm ( Kn. )} 
•len funifle delen af bröflets midt, fom nårmafl florer
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till underhalfen och ligger emtilan fram- och mel* 
lau-benens infogning, och âr ofta genom en fôm 
åtfkildt från

1631. Höftpannftycket, mefofiethium (ace
tabulum; Kn.), den ciel af bröflets midt, fom Jig
ger nårmaft bakom bringAycket (1630.) och inne- 
håller höftpannor eller urhålkningar, oft;·ft blott foc 
de med 1er Aa eller åfeen for dé fyra bakbi-ncn; Μ.

1632. Sidoft y eke, parapkura (' Kn. ), på 
livarje fida af höftpannAycket, ett eller två \ para- 
pleunim duplum), ett framfioAycke och ett bakfid- 
ilycke, framtill Aöter det mot lkuiderbladet, bak
till mot hôftilycker; M.

1633. S kju l;der b lad et, fcapula (Kn), en 
liten del, fom ligger på hvarje fida nåra ving fåflet, 
mellan bringAycket, iidoAycket och halsßiölden. 
Hos barvingade infekter år det, hvad K. 
kallar knölar, tuberenta; och andre författare 
valkpunkter framför vingarna, punctum cal- 
lofum ante alas; Μ.

1034· Höft itycke, mricea (Kn,), Ett på 
hvarje fida bakom höftpannAycket, bröAetsbakdel 

. formerande, och Hegge bakbenens ledinfogning inne
hållande, Ayckc; M.

1635. Bringben, ftermm (fternum ppetora- 
leantieum ,'Ra.J, medlerAe långddeien af bringAycket, 
når den år upphöjd eller framfkjuter ofver de(fam- 
mas fram- och bakdel; M.

1636. Bringutfkott, xiphus (ftemum pe
ctorale pofticmn; Kn. ), medlerAe långddeien af 
liöfipannfiycket, når den år upphöjd ofver dcfi yta 
eller framfkjuter öfver bakkanteu; M.

Anm. Ofta åro ßernum och xiphus inbegripna under 
flernunt. Och hos flera författare måfte man åfven



deemed fôrftS tropis ( 1598. ); Μ.
1637. B rö fr-l smeller, laminae pectorales, 

åro runna ikifvor, eller lameller, fom på båda fidor 
gå ut ifrån bakkanten af brörtets undeiilda och till 
en del bortgömiua bakbenen.

1638. Blodigt bröft, pectus eruentum, kal
las brüllet (j 1628.), r.år det år tecknadt med blod
röda IHckar.

>639. Oblodigt bröft, pectus incruentum, 
i motfatts af det föregående.

S- 248.
Ry g g i k ö 1 d , fcutellutn.

f 1640· Ryggfköld, fcutellum, år hos Kole- 
opterer en liten egen del, fom ligger på öfver-eller 
bakryggen omedelbarligen bakom och vanligen till 
en del under midten af halslköldens bakkant, mel
lan 'ikal vingarnas bas; T. [Efter Retz. Lil la i k ol
den; borde heta Småfkö I den ]. Men hos 
hatvingade infekter heter denne del, fom der 
vanligen genom fömmar åtlkiljes och intager ett be
tydligt llörre rum ån halsikölden [der halsbandet]; 
thorax. Seofvanföre, 1392. Anm.;, M.

164 t. Småfkö !d , fcutellum, heter hos bar- 
vingade Infekter ( Infekter med nakna vingar) den 
på ryggen af mellankroppen omedelbarligen bakom 
ryggfltölden (1640.) liggande, affltiftade och upp
höjda nejden; M.

1642. Rygg· eller fmåfköldad, fcutella- 
tuni-, heter Infekten, då hos honom rygg- eller fmå· 
fkölden år fynbar utåt.

1643. Obelköldad, exfcutellatum, når den 
ej år fynbar utåt.

Anm. .Stundom blir den fullkomligt bakSt öfver bak
kroppens fpets fôrlAogde halsikölden kallad froS-



îkold, fcntellum, men bvilket bor helt och hSllet 
fôrkaftas. [ Det ôfrÎRa af Anm. har genom T:s 
egna tillägg Mifvit ôfverflôdigt och blir derfore 
här förbigängetj.

§· 249.
Bakkropp, underlif, abdomen [«rvruflt].

1644. Bakkropp [b A Ig; Retz.], abdomen 
[ urcemi ], den nållan alltid på tvärleden ionde rik ur
ne delen bakfor bröftet, ar fotlos hos Infekter med 
fex fotter. Hos några Infekter ar den föudrad från 
bröftet.

1645. Rygg, ter gum ( dorfum; Kn.J, öf- 
verfidan af bakkroppen; M.

1646. Buk, venter, underfidan af bakkroppen.
1647. Segmenter [leder; Retz], 

fegmenta, de enfkilde artiklar, hvaraf bakkroppen år 
faimnanfatt. M.

164g. Ry ggfegmenter, fegmenta derjatia, 
riflgarne eller artiklarne af ryggen; M.

1649. Bukfegmenter, fegmenta venir alia 
ringarne eller artiklarne af buken ; M.

1650. S t u sfe π, pygidium (legmen; Kn.J, den 
fille artikeln af bakkroppen, mellan hvilken ocli li
fta bukfegmentet akterns öppning Ar belAgen ; M.

1651. Akter, arfen, autir, öppning af bak
kroppen under llusfen till utgång för orenligheten 
och köndelarna. Men man plAgar åfven kalla bak
kroppens At^da akter. [Hos ofsar detta ord enijötrm],

1652. A k t erta gg,-g a d d, aeultus aniffpi- 
eula-y K.), en lpetfad af en tvåikifvig fkida ir.ne- 
fluten, indragbar borft vid Andan af bakkroppen.

1653. Taggfkida, vagina aculei ( v alv ce ecu. 
tei; K.), är en tvåikifvig, ilundom öppenllåcnde 
fluda för aktertaggen.
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i654«Tagg!iûlfter, theca (vagina aculeii 
K. ), ett hornaktigt rör, hvilket innehåller gadden, 
fom deri kan mArackas och indragas; M.

1655. Hållhake, retinaculum ( K. ), ett rör« 
formigt tjåll, hvarmed gadden tillbakahålles, att 
han cj for långt urAråckcs; Μ.

16 5 6. Η a π η k ό η d e 1 a r, penis, hannens fodslo- 
delar, fom vanligen be flå utaf tången och hannlemmen.

1657. B 1 ygfeltång, forceps (K,), två eller 
flere haklike delar, hvarmed hannen faAhåller ho
nans akterånda ; M.

1658. H a η η 1 e m, phallus (K.), hannens köndel.
1659. Honlem [blygd], vulva, honans 

fôdslodel; M.

§· 25°·
Bakkroppen, abdomen [ urœum ], heter
1660. Stjelkad [fkaftad], petiolatum, når 

det eller de för Aa fegmenterna åro långa och myc
ket fmalare ån den of riga bakkroppen, och fåloni 
en final hals eller Ajeik lammanbinda bakkroppen 
med mellankroppen.

1661. Bukftjelk, petiolus abdominis, år det 
eller desfa förila imala fegmenter ( 1660) eller fina
le del deraf.

1662. S t jel kfkifva,fqvamapetiolaris, år en på 
bukAjclken mellan biöAet och bakkroppen fig hö
jande platt eller lamell.

1663. Sammanvåxt, Connatum, Klug, *) 
(ie3ß^e> T.), kallas bakkroppen, når den åt* 
med grundytan tått pasfad mot mellankroppens

*) Ofvers. antager hlr den i Berlin ka Mag#· af Dök(<r 

Klug fôreslagne rättelsen af dessa begrepp*
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biik(Ida, få att ingen bukAjelk fynes, utan kropps
ytan går rakt.

1664. Ses fil ,ferßlefl) (adjundum^ adnattm; 
Jllig. ), nar den på fin grundytas nedra del fanl- 
manhånger med bröAet genom en utåt fynbar kort 
bukAjelk.

1665 P åfat t, impoßtmn, når den genom en 
i höjden vand bukfljelk år infogad helt och hållet 
ofvanpå öfvenyggen,

1666. Hakformig, hamofim, den trubbige 
fpetfen, krökt nedåt.

1667, Kantad, marginatum, fidorna åro af 
en fkiljaktig brådd

t668. Blad artad, foUaceum, när ildorna 
framikjuta liklom ett tunnt, bredt och bladlikt 
utikott.

1669. T v å fp e t fa d, ha/fatum, fidokauterne 
löpa ur bakår i hvasfa fpetlnr.

1670. Befjådrad, pinnatum, p3 begge fidör 
Aå knippen af hår, bor A och dylikt, fom infekten 
kan upprefa och iågga tillbaka.

1671. Tv å-horn ad, bicorne, med två rörli
ga eller fastAående, ftnaja rörformiga fortfåttningar 
på bakdelen af öfverfidan.

1672. B earmad, brachiäitm, med hinnakti- 
ga, breda, Aundom i Aera Arimlor delade vidliån- 
gen på underAdan.

167?. Te makulerad, tentaculatum, fe bals· 
ikölden N:o 1622.

% 25f·
Aktern, nnits, eller bakkroppens ipets heter

1674. Tillfpetfad, acnminatus, når deu 
flutar Ag i en fmåningon aftagande Aark fpet*

39
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1075· Spet s d ra gan d e [ taggfpetfad ], 
mucronatus , når fpetfen icke år lmåningom aftagan- 
de, utan en ilarkare hornaktig och ipetfig omedelbar 
tiHiattS.

1676. Med biliang, b i h å n g d, appendi* 
uilatus, med några på lldan mot hvarandra vånda 
fmåblad.

1677. F j u n 10 f f i g, pappoßis, når han har 
en eller flera hårtoffar.

1678. Befvanfad, caudatus, förfedd med 
en fvans ( §. 252. ).

1679. Utan fpetiar, tånder.borfl fvans 
o. d. 1. muticus.

§. 25?·

Svans, ftjert, can da.
1680. Svans, cauda. år en på åndan af 

bakkroppen infogad rörlig, ofta artikulerad tillfatti 
utan fkida.

Den år:
168t. Ganlka kort, brevisfmay mycket 

kortare ån bakkroppen.
1682. Kort, brevis', kortare ån bakkroppen,
1683. Lång, elongata, få lång fom kroppen.
1684. Ganfka lång, longisjima·, långre ån 

kroppen.
1685. Kortfvanfig infekt, infectum pngu- 

vum s. brachyurum, hvars fvans år kort eller gan· 
ika kort ( 1681. 1682 ).

1686. Långlvanfig infekt, infectum ma· 
crourum, med en lång eller ganfka lång fvans
( IÖ83- *684-)·

1687· T å n g 1 i k, forcipata, når fvanfen delat
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fig i två långa, flarka, oböjliga uifltotr, vånda 
l»ed fpetfarna mot hvarandra.

1688· Kr3 ftklodragande, chclata s, cheli- 
fera, når andarl år tilitjoknad Och har en rörlig 
iidofpets? eller Aundom, når åndan år tillrjocknad 
och på den ena fidan fortfåtter i en hvafs fpets.

1689· ltioförfedd, nrgviculata, iom flutar 
fig med cn krokig och ilyl lpers.

1690. Bladförfedd, bladartad, foliota î. 
foliaceà, på åndan med piattiiggamle tunna fmå 
iiufvor.

1691. Svansblad, fnfiohm caildce, en fådan 
fmåfkifva på åndan af fvanieu ( 1690. ).

1692. En-, två-, tre-, mång-blsdig, nio· 
no-, di-, tri-ß polyphylla, efter antalet af iransbla« 
den v, 169 t. ).

1693. Pe n fe 11 f ö r fed d, penicillata , hnipri- 
likt, fitninantatt af flera ojuvma boifl.

1694. Tradig, filamentofa, beflående utaf 
flera frnala nådar.

1695. Bor ft dragande, ανϊβαία, når cn 
tjockare (Vans (lutar fig med en enkel bor/1 eller nåd,

1696. En-, två-, t r e-, m å ngbo r ft ig, uni·, 
hi-, tri-, multi feta, beflående ütaf en, två, tre, 
många borfl.

1697. Sti ft lik, flilata, når han bildar ent 
lårgre rak och vallsformig kropp.

1698. Svans ft i ft, ftiluf caudce, en få bil
dad fvans ( 1697*).

1699. Behornad, Corniculata, når den bil
dar en flyf, hård, hornaktig, rak elier något krökt 
tfgß· *

1700. Hopp ft je rf, faltateria s. faltr.triX, 
når den år inbojd, ligger tått under buken, ocl»
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åil. (îkommer ger.om en hafiig knapp, att infekten 
fonfvuigar fig.

»701 S i ni m f v a n s, natatoria, tåtr befranfad 
pi bfgte fidor nied tlyfvu p<iuUvi« üâr, foi att be» 
fordra finnuandet.

§■ 353·

Akter-taggen, acnUuf, kallas

1702. O fy η I ig, , obfoletus, når han år få 
liten, att nian nåfiati alideies icke rnårker honom.

170p Förborgad, reconditns, når den m- 
ntflutande fkid..n Jigger fôibotg.id innom kroppen.

1704. Utft r åck t, exfvtus, n*r iludau be
finner fig umm kroppen.

1705 Uppfluppen, extricafus, når begge 
fidokmeilcrna ilå ifrån åt fidan , och iumia boifi.n 
i midten 1.i, att dit hela har utfiende af tie 
boifi.

1706. Stickande, puvctorhis, med en li
ten gilb fa och fjdfva horik-n p3 Sedan fö ftdci 
m.-d huLingar. Den tjenar lör Infekten, att dtr- 
med låra an ka djur.

1707. Ågglåggare, aeulens depnßtorhis 
[Sggted are, oviduetui], når inf k en dernier! borr«r 
ett häl, fö art deruti lagga fiu«,ågg, Denna har 
nämligen blott honan J.

a· #

§· 254.
Lemmar, artus, hos infekter åro:

170g. Vingar, nte, två eller fyra på fram» 
ryggen infogade ledamörer. fdm utfpånna en tunn 
hinna mellan en utbredd ilåta af hmnaktiga gtofre
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grenar o h en iin re na väf. Dc-sfe ij na L.fckten 
till befordran af lôrtlle i luften.

P09. Skalvingar, ilyt'a, fvenne horn.kd- 
ge eller jalkrartade ogenomikinlige ötvervin^ar, 
U'an lyubarr nc-iflammauhang, hvnke vaniigtn be- 
täeka två hinnaktiga undervingar och antingen Hota 
mot hvar«ndra genom en rak iôin på midten af 
ryggen eller g nlka fållan liknande fmå *jåil, fom 
icua fig nudedl en led vid der.s bar, men alidrig 
tack« hvar«ndra. De »i! hora Kohop e.cr, M.

1710. Tåckvingar, fe g mina , tvexnie perga* 
meiifartade, nakne, till det hoc (K, hJtgenoxiiikinan« 
de, med »yd igr nerfU.mmaihaug fofJtie, vardi· 
g n icke i en rak 10m ho|-flôt«nde, utan hvi.rai> 
<'ra mer eller n.indre be.tickande olv tvingar \ e, 
hos Gryllus o. Ji. Mali 'kan älven betjena fig <f 
der?« unryek for hmm.ktiga ôfvervit gat, då aualo· 
gin och kpr'hi'ten foidiax det t. e. hos Mcmbracis, 
Cicada, o fl.; M.

1711. Kor.svingar, hemetytra, tåckvingar 
( 1710.), lom vid bafen åro Jå urartade, vid fpet· 
fin hinnakiige, och hvaraf den ene till tu del be· 
täcker inra fidau af oen andra ; T.

171a. Vingfjäll, tegula ( fqunniula ; K 
en hornaktig eder låderartad fjållfoxmtg del, foni 
täcker vanligen blott öfvei vingarnas b«s ; M.

Λιιιη. Denne del Jr flera författares valkpunkt 
fr an· för vingarna, punctum callojum ante a 
las; M.

1713. Ren, fitter, pedes, åro artikulerade 
led amöter, fam tjeua till krypande, hopp nde, om- 
filtande 0. dl. ock åro inlogcde på bårtus under· 
itdaj "X
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S. 255·
Vi iiga rne, aloe. — Inftkten liefer

1714. Obe vin ga c), vinglos, apterum, når 
den har alldeles inga vingar,

1715. I vå-, fyr y ing ad, di , teirapterum, 
når den har rvå , fyra vingar.

1716. F ra 111 vingar, ofvervingar, aloe 
antieœ s. fuptriores s. primons, af fyra de tven- 
ne, fom långre framåt eller ofvanfôre hafva fin 
Jedinfognin ·.

1717. Bakvingar, undervingar, alce 
pofticæ s. inferiores s. fecmidarice , af fyra rle fven- 
ne, fom längre bakat eller djupare hafva fin led* 
infognifig.

1718. Lik långe, ccquales, kallar man fyra 
vingar , nar de hafva famma långd.

1719. V i n g s t u m p, rudmentum alce , 
heter vingen, når han år ganilta liten och likfom 
putbildad,

§■ 256.
På vingarna ât fit i 1 jer man

1720. Ofverfidan, pagina fnperior — ala 
fiipra s. fuperius.

• 721. Under!'id an, pagina inferior — ala 
infra s. fubtus s. inf er ins.

Ryggvinkeln, angulus dorfalis 1. 
aorßj fiåmre vinkeln vid infognipgen.

1723· Invinkeln, angulus inferior, infognin- 
gens bakre vinkel.

1724. Framvinkeln, utvinkeln, angulus 
interior s. exterior, fråmre vinkeln vid vipgen§ 
Ipets, vanligen ytterrte lpetfen fjelf.
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1725. Bakvinkeln, angiitas poßerior, den 
bakre vinkeln vid fpetfen, ofta nårmare invinkeln 
åa framvinkeln.

1726. S v a nsv i n k e 1 n, a k t er v i n k ein, an- 
gulus am, bakvinkeln ( 1725.) på bakvingarna.

1727. Frambrådden, utkanten, ribb- 
kanten, mar go anticits s. anterior s. exterior t. 
crasjior, mellan ryggvinkeln och framvinkeln.

1728. Bakbrådden, margo pofticus s. poße
rior, mellan framvinkeln och bakvinkeln.

1729. Inbrådden, margo internus s. inte
rior, mellan in- och bakvinkeln.

§· 257·

fVin garn c, «te, kallas
1730. Långe, longer, när de framfkjuta of* 

ver bakkroppen.
1731. Brede, latce, når inbrådden år kortare 

ån bakbrådden.
1732. Smale, anguftce, bakbrådden kortare 

ån inbrådden.
1733. Skårlike, falcatce, når bakbrådden 

bildar en urrundad bugt, att framvinkeln utiltjutec 
i en bakåt fmåningom krökt fpets.

1734. In krökt, iacurvatce, når frambrådden 
utibger framåt båglikt; T.

1735. Inflagne [-bare], duplicata, åro 
vingar, hvars hufvudnerf vid bråddan bildar en led, 
få att de famine kunna inflås t. e. undervingame 
hos Skalbaggarna; M.

1736. Vingbågen, cubitus ah, denne kant* 
imfvens led på en iniLgbar vinge (1735.)» M.
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1737· Fingerdelte, digitate, klufne ända 
fill roren i fmala delar; T.

^738· S craie, radms, den cnikilclc, ^enom 
delningen af den fingerdelta vingen uppkomne, 
delen.

173g. T v å-, tre-, fyr-, må ng fingrad e, 
di·, tri-, tetra-, polydactylœ, efter ilrålarnas 
( 1738·) antal.

X740· Belvanfade, caudate, når ifrån bak
vinkeln och dem til! honom närbelägna delar af in- 
och bakbrådden fmala utikott framträda.

^1741. Vingfvans, couda alæ, den finale 
förlängningen ( 1740. ) vid b.,kvinkeln.

1743. En-, t va-, tre-, m ång-f v a n fa d, 
fini-, bi , tri , multicaudatn, fågcs vingen vara 
efter vingfvanfarnas antal {1741.).

1743. Ha 1 fl va n fa d e, fubcaudatœ, når bak
vinkeln blott framfkjuter fåfoni en liten udde.

1744. Nerfvige [fulle], nervofæ, nårgrenar- 
Iie eller ådrorne af nåtvålven åro fått fiående.

*745· Nerfvadc [-ftrålade], nervate, når 
enkle, odelte eller nåftan odelte ådergrenar eller 
nerfver gå ifrån roten riil fpetfen.

1746. Vingnerfver, vingådror, alarum 
va/a s. nervi s. 1renar, ribborna eller Arålarne, fom 
bilda hufvudfiälIniijgen för vingarna, hvaremelian 
hinnan år fållad,

1747. Koftalen, tofta alæ, den fiarke, ofta 
dubble och hornaktige nerfven vid vingens fram- 
hrådd.

Anm. Finnas tv3 tydligt Stfkiljde nerfver, kallas den 
ipre auxiliaris. Hos tvåvingarna fynes· ftundom 
en tredje midfc emellan tiesfa, hvilken kan kallas 
txterno-midius·, ôfv.
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ΐ748· [Kantnerf, nervus marginalis, den 
utanför förila vingnerfknuten vid kanten ända tiil 
ipetfen löpande vingnerfven, der vingmårket fak- 
nas, får han tifika med koilalen, detta namn, 
med hvilken den då fammanhånger och följer hela 
framkanten af vingen ].

Anm. Kantnerfver (nervi marginales , hos Illig.')\ 
följa framkanten och tillhora blott vingar utan ving- 
roirke. 0fv.

1749· Strålnerfyer, nervi radiantes, de 
ifrån vingfäflet efter längden utlöpande nerfver.

1750. [Aterlöpande nerfver, nervi recur, 
rentesΛ de från vingmårket och auxiiiaren, eller 
från förila bindneriven mot vingens fpets cch bak- 
brädd löpande nerfver. Den andre år ilundom af- 
brufen, eller förenad med tredje (Irålnerfven].

1751. Bindtierfver, im‘vi eonneetentes, de 
mer eller mindre tvårslöpande nerver, iom. i det 
de förena kant-, flrål- och aterlöpande nerfverna, 
afikifta vingens hinnaktiga del i ikiften [fålt] och imå- 
iluften (area et areolae; M.)

1752. Vingnerfknutar, anaßomojes nervo
rum ( v i n g å d r o r s fa m m a n m y n u i n g, vafonm 
s. vinarum anafiomiofis ; T. J, vingnerfvernas före
nings- eller fammanfiötnings-punkter.

1753. Vingin årke, ßigma (anaßumoßs; K,; 
punctum; Jur ine? ), det pergamentartade eller 
hornaktiga Aället på frambrädden af vingc-n utan
för midten, hvareil koilalen flutas oeh en ilags led
gång formeras.

1754. Vingfkiften, areola ( K. ), de af 
nerfver inneflutne afdelningar på vinghinnan.

I7JJ. St rålflciften, basfkiften, areolce 
basales {radiales} M.), fmåihiftcn melian iltålneriverna
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( 1749· y på vingens bas årida till de fôtfta tvår- 
xierfverna.

1756. D i s k fk i ften, areolce dijci ( K. 
font nfgora midten af vingen, fordelta åter Ijelfva i 
tre ordningar C 1757* 1758· 1759 )·

1757. Kant lk if te, areola marginalis ( K.), 
det eller de fmåikiftcn, utanfore vingmårket, mel
lan den fot Aa återlopande och kantnerfven.

1758. Mellan Ikiften, areola; intermedice (M. : 
arece fubmarginaks; Latr. ), de ikiften af disken, 
fom ligga mellan de återlopande nerfverna. De åro 
två eller tre: den föifta eller fråmila hånger ofta 
tillfainmans med den lorfla eller fråmila af den föl
jande ordningen,

!759· [Tredubbladt, ell. trefkifte, 
areola tèrgmina, tre måft alltid nårvarande, fmå- 
fktfrtn, af hviika två ilôta mot flrålfldften och det 
tredje ligger utanför begge, uårmare mot bak vin
keln ].

Anm. Den fråmila (externa; Latr.) år alltid hel 
och genptn förtid bindnerfven ikild (rån det förila 
ftrålfldftet (men hos visfa fpjutileklar —Ichn —-för
enas den med den förfta af mellanfkiftet ); den an
dra {interna; Latr.) ligger alltid i bredd med den 
fråmila nårmare inbrådden , år fålian öppen; den tre
dje eller fpegel n {area fvetularis ; F all.) ligger 
tnidt emellan vingmårket och bakvinkeln och år nå
gon gång öppen; 6fv.

1760. [ O c e 11 fkift e, areola ocellaris, dådet 
ytterfia af mellanikiftet år litet och på något fått 
tirmårkt] .

ι^6ι■ [Slutfkiften, areolir terminales, de 
tre eller flera utåt öppna fmåikiften, hvaraf det for-
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ft.i f.oter mot oceücn, det andra mot ipegcln, och 
det tredje utgör bakvinkeln ] .

Anm Desfe konftord äro r.àrmnlî användbara pâ vin 
garna hos ft ek lar (Hymetioptera; Linn.: Piezata; 
Fahr, ), äfven till en del pä tvåvingarna. Se Anru. 
under 177t.
1762. Kantmark c, parafligma, ett hos nit- 

vingade Infekter ogenomfkinligt och fårgadt Aille 
fa ftvmbrädden af vingen, nåra fp et fen mellan beg- 
ge kantnerfverna (1748.).

1763. Svallande, timides, kallas vingarne , 
nar hinnan flår mellan nerfverna bläddrigt i höjden.

1764. Hakförfedde, ungvieulates, fötfedde 
med en borfttormig framikjutande fmåtand på fram· 
btidden,

17 6f. Befjiilade, f j 511 för fe d de, fqyama. 
tce, på öf verbrynen befarte med fjillartade, hvåran· 
dra betickandv [ pånliggande] Och fina fntåfjidrar.

1766. F j 3 i 1 v I n g e [L e p i d o p t e'i ], infectum 
lepidopicnum , font har befjiilade vingar ( 1765.j).

1767. Blottade, dénudâtes, når fjällöfverdra- 
get här och der ar få affkubbadt, att den nakna ving- 
liinnan lyfer igenom.

1767.3. [ B a r flick ade, feneftrntœ, nfo ohe- 
fjillade och genomikinlige flickar fi*as på befjiila
de vingar ] .

1765. Nakne, nudes, utan alla öfverdrag af
fjäll.

1769. Bar vingad In fekt (Inf. med nakna 
vingar), inf dum gijmnopternm s. hymenopterumf 
livilkens vin·· !· iro nakne (1768.).

1770. λ-t e r t e c kna d e, venofee, nSr vingå- 
drorna (1746.) iro annorlunda färgade.

1771. Bred ådr i ge, venis dilatatis , när ving- 
ådrorna hafva eu iikforn genom färg gjord bred kant,
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Anm. Betraktas vingen hos tvåvingarna (diptera) 
finner man den i mycket lik f 11 k I ar n as όι vervin
ge (1747. 67.)) dock faknas ofta vingttûrket, bas* 
ikiften årq korta dilkikftten vanligen längre och 
äfven annorlunda ftållda; flera igenkännas lik
väl och kunna dä här nämnas lika fem hos 
iSteklarna, flutlkiften afvilia ännu mer till antal, 
läge och form. Man har ann J-fct hos tvävingarna, 
att vid eller utanför basfkiften vanligen ftx nerfver 
förekomma; den förfte i· ». mar^inais s. eeßaits 
primus, deö andre txtn-tO mni’its, faknas ofta 

[eller urgör den en gren af den följ andi ; fubmargi· 
nitlis s. cubita is s. auxitiaris, en ofta fortfatt pardelt 
( dichotomus > nerf; fedan följer axillaris, fom < å- 
flan alftid urfkiljes ; d n har litt filte vid buft-ns bind- 
nerf, gär ftundom rakt fä’lan odelt mot vingens b k- 
brädd, fom den ganlka ofta npp fn med alla fina 
grenar, förgreningen ji inte en bi' dnerf formera ett 
ftnSfkifte, ft m åfven här igenkännes för fpcgelr ; 
derefter fyties interno· médius, fom med den följande, 
mut lis, ofta kolnroer ifrSn en grmenfam ftam och.âter 
med den fammanfiyter ; den rdrre liknar näftan eD 
näge, den fednare ä·· chord 1. Detta fmäikifte, 
fom ftår i en fned rik'iiing mot vingaxeln och in- 
brädden, jerote de omgifvande ilurfkiften tyckas for
mera likfom en fyllnad, i ftället för undervingen. 
Vidare anmärkts vingens fördelning i fyra fält:

1, Basfäitet, ar sa ba/alis, frän vinginfogningen til! de 
förfta bindnerfverna, der en del af de nu anmärkta 
ffrälnerfverna hafva fin början.

2: Koftalfältet, area cofiiiis, rymden mellan k ant- 
nerfven och den derilrän rräft aflägsne gren af au
xiliären. Om man ifrän bafen räknar mär, kallas det 
fôrfta koftalfkiftpt, areola roß'ahs, det andra 
media ft infkiftet. ar t ala medtaßina, t», ni,

3: M e delfä 1 te t, area difcoidalis, den delen af vin
gen, fom ligger pä ömfe fidor om vingaxeln ftä<> det 
förra till inra mellanner fven, der ige nkänner man areola: 
externa, interna et fpecutaris.

4: Fyllnadsfåltet, area fuplearis, den äterfij nde 
delen frän inra mpHatin rfven till irbrädden. Mänga 
afvikelfer härifrån fötekotutna dock hos tvåvingarna,
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Stundom finnes en få kallad b r and fl å ok a β nerf, 
fiervus ßigmofus ; fi l’y en någon gång en tagg eller 
ledknoge, malleolus, på fran.brädden, fttindoth 
åro nerfverne belatte raed hår eller fjäll, (hindern 
fik nas fl.-re nerfver, någnn gång korfa de hvarandra, 
ftundom åro de afbrutne , dåd- kallas ofullbordade 
inchoati, eller (lutas de vid någon tvär - eller bind- 
tierf o. f. v. öfv.

§· 2.^8-

1772. Fällbare, plicatiles, vingar, fom In
fekten under hvilau fainuisiiilågger långsefter i [pet
iga fållar.

1773. Platte, jemnliggande, planes, foin 
icke kunna fvmmaniåggas i få lar.

177 }, Sa ni m an ve f va d e , com£?o/»/ö?, få fain- 
manrullade omkring kroppen, att Infekten därige
nom fur ett cylinrlrilkt utleende.

1775;. Uppiåte, er e El ce, fom, når Infekten 
Ivvihr, åro riktade rått uppåt, och med ofverfidan 
mot hvarandra. ‘

1776. Sammanlutande, motpasfande, 
conniwntes, nåi de uppråte vingarne med deras lik« 
nå.ml« åfverfi Jor och kanter fvara noga mot livarandra.

1777. Stretande, divaricates, något uppråte 
(1775.), men icke famm nlurande ( « 77^* j utan 
mot ipe'fen fmåuingoui fiån hvarandra afiågsnande.

1778* Vågråte, horizontales, iom under 
hvilan åro vågrått (38·) u bredde.^

I77y. Öfver I iggande, b e t å ck an d e, ia- 
iumbentes, når framvingarne helt och hållet betacka 
bakvingarna.

1780. Utfrråckte, extenfœ, når bakvingarne 
alldeles icke ikylas af framvingarna. [Vingarne 
ihyla alldeles icke hvarandra, antingen de åro upp- 
tå.e, flretande, eller utfpånande; Retz- ] .
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ΐ78ΐ· Öppet ft Sende, patenter, platt fam« 
manftötande, att man tydligt fer få vål bak- lem 
framvingarna- [ och åfven kroppen ; R e t z. ] .

1782. Halföppne, ftupande, paiulce, icke 
fullkomligt öppetflående (1781), utan framvingar- 
ne betåcka Srinu rn del af undervingarna.

178^» Ge η o m k o rfa d e, cruciatœ, når fram- 
vingarne betacka bakvingarnc (1779 ), och inbrådden 
af det ena iidoparet hvilar på inbrådden af det andra 
och betåcker den.

1784· Uppflaglike [uppvikne; Retz ], 
reverfce, betåckande vingar ( 1779 )i der fram vingar* 
ne åro få långt tillbakaikjutne, att bakvingens frain- 
brådd framilar under öfvervitigens frambrådd.

1785-Nedböjde, ta k form i ge, Heflexce, når 
bc'àckande vingar (1779.) åro St fidan la böjde, 
att inbrådden ilår bögre ån frambrådden, ocli att 
inbraddarne af begge fidoparen åro hvarandra när
mare ån frambi åddarne.

1786. Parallele, parallelesnår betåckande 
vingar (1779 ) åro lå flarkt nedåt-böjde ( 17H5.) 
på kroppens fidor, att inbråddarne aro lika långt 
iliåu hvarandra iom frambraddarne.

§· 2^9-

I affecnde på fkal-, rack- och körsvingar, 
kallas vingnrne

1787. Betåckte, tectce, når de ligga helt 
och hållet förborgade under vingbetåckningen.

• 788· Utdragne, exfertce, når vingbetåck- 
ningen blott till en del tåcker dem, att det öfriga 
af vingen derunder framikjuter,

§. 260.
17 89- Vin g fpånn an e, tendo alce, åren hos 

de mifta Fjårillar anmårkt ilyf boril, fom liftad
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på bakvingens ryggvinkel gar genom en liten hake, 
hvilken fitter mu a balen pa iramvingens umlerfida 
bakom frambrådden, Medtlfi denna vingfpamiare 
kunna undervingarne låtrare utvecklas och ålvenia 
åter Jåttare fammanlåggas i fållar; T.

1790. Vin g hakar, hamuli [K.], borftiike 
fmåhakar på undervingarnas frambrådd, hviike un
der flygten ingripa i fram vingarn a j M,

§ 26t.

Skalvin game, elytra, kallas
1791. Tåcklkold, coleopira, begge (lltal- 

vingatne] tilHammanstagne.
1792. R y g g, dorfum, medlerfia fåltet af 

täck (köldens (1791.) ölverfida; T.
1793. Omkrets, peripheria, tackfkoldens 

(179t.) utkant.
1794. Sidor, latera, delen af ofverbrynen 

bredevid utkanten: denna ryggens yttra fidooni- 
gifning (1740).

På fktdvingarna åtfkiljer man
1795. Sk ul der vin kein, yttre fram- 

vinkeln, angulus humeralis s. angulus aniicus ex
terior, yttre vinkeln vid infogningen.

1796. SkAldvinkeln, inre fram vin
keln, angulus fcuteltaris s. angulus anticus interior, 
den inre vinkeln vid infogningen bredevid rygg- 
ikolden [lilla ikôlden, Rets] eller mot midten af 
halsikoldens bakbrSdd, fom grårrfar till den lik- 
nåmda vinkeln på andra ikalvingen.

1797. Yttre bak vinkeln, brSddvm- 
kein, angulus marginales, angulus poßieus exit-
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rior, den yfffe vinkeln vid fpetftn, p5 fatimia fila 
med ikuldervinkejn.

1798. Sommvinkein , inre bakvinke'n, 
cmgiilus fnturalis s.angulus pofiicus interior, den in
re vinkeln vul Ipetien, fom flôier till den liknåm- 
da pa andra vingen.

1799. Brådd, kant, fiJobrådd, utbrådd, 
mar go, mar go externnr s. exterior., den yttre bräd
den irån fkulder.vinkcln till bakvinkeln.

«800. Bak brådd, mar go poflieus s, apicis , 
brädden emellan bråddviakeln och iommvinkeln.

1801. Fram b rådd, fram fom, bas- 
brådd, t vår fom, mar go antieus s. anterior f. 
hanos, sutura antica s. transversales, vid balen 
mellan begge fram v in klar na.

i$03. Som, låiigdfom, inbrådA, futur a 
s. futur a Jongitudinalis s. mar go in trior s. inter
nus, brädden, mot hviiken andra fkalvingens brådd 
florer, mellan den inra i ram vinkeln och den inra 
båkvinkeln. ", · ·

§. 262.
· «

Skalvingarne, elytra, lagas vara:

1803. Sammanväxte, [famtnanhåftadej f 
connata, s, coadunata, når de i lommen åro lam- 
manbundne med hvarandra, att inftkten icke kan 
Ikilja dem.

1804. Hele, integra, fom betåcka ryggen 
efter hela iångden.

1805. Öfverftående, forlångde, exflan- 
tia s. clnngata, fom racka utofver aktern.

1806. S t y in p a d e, nmtilata [truncates R.:z ], iora



5ro något kortare än ryggen och fynas fa afkortade 
få fom genom en affkårning.

1807. A i k or tade, abbreviate*, fom ärö 
mycket kortare än ryggen, men dock betäcka 
mer än hälften af defs Jängd.

1808. H alfverade [förkortade], dimi- 
diata, fom blott nå till håjfcfri af ryggens längd.

1809. Ganika korte, brevisjtma, fom icke 
en gång nå midten af rygglånden.

1810. S m a 1 e [a f f m a 1 n a d e], anguflata 
fom äro få fmale, att dc leiuua ryggens iidor blot
tade.

18 » i - Bråddade [kantförfedde], mar· 
ginata·, fidobrådden är en affättning, och vanligen 
låfom ett b;äm tillbakaböjd, margo reflexni,

18 i 2. Ka n 11 δ fe, iimiargintta , fidobrädden 
gör ej någon tydlig affatts eller tilltjocknad brädd.

1813. Affkurne [ h δ g fp et fa d e ], fafli· 
giata, når den fmalare fpetien år fnedt bakiftån 
Oeh utifrån framåt och inåt ftympad eller obetyd
ligt urbugiad , att den vid fpetfen fmale tåckikolden 
har en urfkårning.

18x4. Half Ii innige [pergam entlikt-fkorp- 
artade,], membranaceo crufiacea, bafen och utkan
ten åro fkal - eller läderartade och tjocke, det ofri* 
ga hinn-eller pergamentartadt.

§· 263.

På tå c k. vingar na, hemebjtra (feniu latiori), 
kallas

i8xj. Läderhud, corium, balens låderartade 
del.

1816. Pergamenttillfatts, inembrana, den 
hinnaktige tillfatfen vid lpetlen,

21
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De åro:
1817· Korsvingar, hemelytra crußaia s. he- 

melytra (fenfu ilrictiori), når iniidan på en täckvin
ge fivilar på den andra, hvarigenom pergament-tiil- 
fåttfen på denna betåekes af den iörra.

Anm. Defsutorn 15 a fig dc mätta om (kalvingar bru
kade uttryck åfven anviodas om tåckvingarna, fom 
äro egenteligen ej iill arten, utan blott till graden 
derifrüo (kiljde.

§■ 264.

Hos infekter med ikalvingar befiåmmer tåckfkölden 
till florre delen omkretfen och ikapnaden. Man 
kallar derfôre hos dem :

ig : 8- Bak kropp [i ridfl:åckt mening], 
båi, truncut, rneliaukiOppen och bakkroppen [ i 
infikrånckt mening ] med tåckfkölden tiiliamiuautagne.

1819. Skuldra, humérus, år den iolide fi- 
dovinkeln på öfvetfidan af kroppens bas hos ikai- 
vingade Infekter,

§ 265.

]> e n, fotter, pedes, beflå utaf :

1830, Lånd en [ lumhus } , coxa', T. 
(apophyßs; K.), den delen af bener, medelil hvil- 
ken det år infogade, i. kroppen.

Den beflår utaf två artiklar:
1821. Höften [coxa ] capituhm, (Kn. 

Mi kan), den egentlige b. sdelen af benet; 
fom hos några infekter år garifka lång; M.

1825. Ledhufvudet, c cm dy hes (Mikan), 
den andre, mellan höften och början af låret be
endige delen, fom ofta flutar fig tåtf intill låret,
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odi îeke fållan denned år fammanvåxt — lår t i Il
la t rien, trochanter s. .fulcrum fémorale (_ ι885· 
188^>·}, år denne delen; M.

1823. Höft lock en, -flocculus ( K, ) » en på 
ledhufvudet framh ångande hårlock hos flera biarta- 
de infekter, foni tjenar dem vid blomftoflets 
iniamling; M.

1824· Lår, femur, den nårmafl efter ledhuf* 
vndet följande långre artikeln; T.

1825. Skenben., ti/tia, den i fpetfen af låret 
infogade artikeln, leden ( ledfogningen} mellan 
desfa heter:

1826 1Cnà, genu.
1827. Knaben, epienemis, en afföndrad del 

af ikenbenet vid defs infogning uti låret i knSie- 
den, en mellan laret och ikenbenet befintlig egen 
artikel, Man finner den t. e. hos Tarantula luna
ta·, jemlôr b ru tna ben , petits diffricti [ dijjracti J
(1887·)» M·

]88· Knöl, malleolus, en på ir.ilclanaf frarn- 
fkenhenen nära deras fpets infogad vanligen klolik 
del ; Μ.

1829. S k en ben s · to mar, fpimlce (K.), de 
på infidan mot fpeifen al fkenbenen infogade dubbiô 
(eller enkle) tornar; Μ.
Anm· De p5 utfîdan och nogre upp p3 ikenbenet befint

liga utfitott k illas ofta fporrar (1860), calcares, ôfv.
1829. b. [ Torn fege 1, velum, en hinna få

llad på infidan af ikenbenstornarna] .
183°· Sken bens q va fr, farothrum (feopa; 

K.), tjockt bår (d ie dichenHna re), fom k iåder bak- 
ikenbeneu hos flera biartade Infekter, hvarmed da 
fopa och borttaga floftet ifrån blommorna $ M.

183.1» Sk en benskor g, corbicula (K.), de
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på kanten af några biartade infektefs platta bakben 
flående, flyfve och krökte hår-franfar, fom från 
begge fidor qvarhålla de infamlade vaxbollarna; M.

1832. Ta rs [tafs, fot b lad, fot], tarfus(tarfi; 
T.), den i fpetien af fkenbenet infogade en-eller 
mångartikuleradc egentlige foten, [Framfars, tafs, 
antipss: på frambenct ; meliantars, fotblad, me- 
fofceüs: på meilanbenét; bak t ars, fot, fcelit y på 
bakbenet].

1833. [Falang, phalanx (tarfus; T.), eu 
enfkild artikel af fottn (1832.)].

1834. Fot få la, planta, [tafs fâ la, palma], 
uoderfidan af tasfen [in. m ] ( 15532. ) ; T.

1835 Hand· [t af s-lo f ve, carpus], metacarpus 
(palma;K.'), foi fie fotfalangen på framfotterna, når den 
genom florlek och fkapnad åtfkiljes ft ån de ofriga ; M.

1836. Skrapa, firigilis (K.), en vanligen 
med kam forfedd liten bugt på iufidan af tafsiof- 
ven .( t835· ), hvilken kan låttas emot frambenets 
fkenbenstornar, och hvarmed infekten fannoiikt put
sar antennerna [pannfpröten ] j M.

J 837. Hål bl ad [talus], metatarfus (planta ; K.), 
den genom långden, bredden och andra egenheter 
utmärkte forfle tarsfaiangen på bakfôtrerna ; M.

Anm. Linné och andre författare hafva ej fällan an- 
fett bålbladet för fkenben t.e. hos apis nullified [mel- 
lifera; Linn. Mfer Afz. ] Namnet planta, brukas 
redan för tarfens iinderfida, och kunde derföre ej 
hår bibehållas. Hela framfoten kallar Kirby han
den, manus, och de efter tafslofven följa,ide tarsfa- 
langer fingrar, digiti, Begge uttrycken åro redan 
brukade om kråftklolika framfötter.

1838· Små hand, -fot, dactyli ('digitns; K.), 
de ofriga tarsfolanger på de fotter, hos hvilka man 
urf.iljer, hålbladet (i837j, och tafslofven (1835).
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* B 39* F o t ii 3 c k 1 a, fcnputa (K.)? ganfka 

korte, ofta mikrofkopiike fmåborfi, fom bekläda 
Kålbladets infida hos biartade Infekter; M.

1840. F o föra, lobium Qauricula plantœ ; K.), 
ett vid basen af hälbladct utflående fmå utfkott — be- 
öradt hål blad, metat ar fus [talus] aurieulatus; M.

1845. Sålhud, fålhi an a, folea (Kn.), ca 
egen pergamentartad hinna, fom bekläder tarslålan 
hos några Infekter — fål förledd t a r s, tar fus foie· 
atus; M.

1842· Klo fa lang, ungvis, den fifie delen af 
tarfen, fom br.r klorna; M.

1843. Klor, urgviculi ( ungulce; K n. : ung v es; 
T. ), fpetfade och vanligen haklike delar, fom i 
enkelt eller dubbelt tal åro närvarande och uti filta 
tarsfalangen infogade, fann hvilke ofta dermed 
utgöra Ett; M.

1844. Klodyna, onychium (ungvieulus; T.
artieulus non mminatus; Kn. : tuber eulum; Fröl. 
pulvitlus; K. ), en mellan eller under klorna ofta 
befintlig, framfirjutande och ikiljaktigt bildad del 
eller utlkott ; M. ,

1845. Höftpanna, acetabulum coxæ s. pedis, 
mux pedis, hålighcten på undeifidan af lialsfkölden, 
bröller, och buken, hvaruti höfterne (1821 ) eller 
lånderne ( 1820. ) röra fig; T.

§. 266.
1846. Fra mfötter, pedes ontici ( fiundom 

palmce ), det fråmfia paret.
1847. Bakfötter, pedes pofiici, efterfia fot

paret.
1848. De medlerfte fötterne, pedes in■



termed::, Je médit; fia fotparen, mellan fram· och 
bakföttorna.

Hos de fcxfotade infekterna åror

1840. Främre fotter, pedes anteriores, de 
begge frâmfia paren ( med inbegrepp af framfotter» 
na, 1846. ).

î 8 5 o· Bakre fotter, pedes pofieriores ( af- 
ven plantes ), de begge fifta paren ( med inbegrepp 
af baklotterna 1849. )

185t. Mell nr.f ot te r', pedes medii, mellan- 
fot paret, mellan fram- och baklotterna.

Anm. ■ Det är har till äfventyre, for att förebygga 
möjliga mifstydningar af béifkrifningafna, en nödvän
dig erinring, att denne åtikilnad af fram fött er 
och främre fotter o. f. v., ända till denna rid 
(år 1800) förft är använd af mig (111.)· Att vid- 
loftigt bevifa nyttan, af denna åtikilnad, fkiille vara 
en onyttig vidlöfdghet. Defsutcm erindrar jag vid 
detta tillfälle, att jag ganika ofta har fökt införa 
nya konftord och forgfäiligt Stfkilja gamla. Jag 
fpar mig mödan, och boken rummet, att hvarje 
gäng gifva en vink rierom i den förmodan, att fak- 
kunnige fnart lära urikilja det nya; T.

§ 267.

L å r e t, femur^ kallas

1853. U tv idgadt, dilatatum, når det har 
pergamentartade och tunna lramfiående fidokanter.

1853. T a n d a d t, dent at um, med Ett ( äfvea 
två), på fidan befintligt, vanligen nedåt utikjutamie, 
tandlikt utikott

1854. Lobfükigt, lobatum, flutaude fig i 
en utfkjutande tunn tillfatts.
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T855 ^rmluggigt[bïokdragand(] manica- 
#«*», tåttuliigt fåfom med en pelsåim btkiåJdt.

§. 268·
Skenbenet, tibia, kallas

1856. Tumm förfed d t, pollicata , när det 
har ett rundakdgt, trubbigt och tandlikt utikott i 
undra nejden af infidan.

1857. Befingradt, handlikt, p almat a, 
den undra ändan utbreddt, fammantryckt, och delc 
i liera trubbiga, från hvarandra flående tänder.

1858- H je i mf orm igt, fkôld lik t, clypea- 
ta,fcutata, nät det år utvidgadt till en bred bak
åt konkaf ikifva.

- ΐ8<!9. Utvidgadt, dilatata, fe 1852.
1860 Ilefporradt, fporrförfeddt, calcarata, 

med ett framflående fpetfigt och tandlikt utikott på 
ild orna.

1861. Ârniluggigt, [brokdragande], 
manicaia, fe for klaringen ofvanföre, 1855-

5· 269.
Tarfen, foteni egentlig mening (fo t fa lan

ger ne ttilfammanstagne ), kallas,
1862· Kräftklo, chela, når han på ändan 

delar fig i två delar , hvaral den ene år rörlig åt ildan.
18^3. Tumme, poliex, heter denne rörlige 

del af kråitklon.
1864. Finger, digitus, den faflfittande fpet· 

fen deraf.
Anm. Kräftklon, är dock vål egentligen blott

ftfta fotfalangen, fom år fbrlångd i en fortfatts, det
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faftuttande fingret. Tummen ir blbtt klon. Man 
lârer finna detta päftäende, genom betraktandet af 
flera kräftors bakfotter, beftyrkt, på hvilka den förre 
fortfattfen , fingret felar, och blott klon, tummen» 
finnes.
1865. Skålformig, patelliformis, orbicula· 

tus, heter tarfen, når en eller Here falanger till- 
fammans formera en cirkelrund, åggrund, hjertlik, 
o. f. v. ofvanpå platt-konvex, under platt konkaf 
och i kanten franfad ikifva, fom på undeiiidan år 
fuilfatt med ytteril fina iinåfkålar.

1S66. Fotfkåi, fotfkifva, patella, en 
fådan ikifva (1855.)·

1867. Småfkålar acetabula, desfe ytteril 
ftnå fkåiac på underfidan af fotikifvan.

i8f>8. Skoldad, fcutatus, utvidgad åt en fi- 
da till en plltt.

1869. Kloforfedd, ungvieuktus, med klor 
vid fpetien.

i87<?. K10 1 os, mutieus, hvarcfl klorna felas. 

§· 270.
Fô t ter ne [och defs delar] heta:

1871. Kråftfortcr (hinder), manus, når 
de åro förfedde med en kråftklo ( 1862.). Man bru
kar detta uttryck nåflan alltid blott om framfötter. 
na, och då kallar man

1873. Ôfverarm, brachium, låret.
1873. Hand! of ve, carpus, ikenbenet, arti

keln nårmafi till fjelfva
1874· Handen, manus, eller kråftklon.

Anm. Der frarofötterne kallas kräftfötter [händer], 
pläga bakfötterne hafva en dylik byggnad, och då 
nämnas p5 dem flutfalaDgen åfven kråftklo [fin
ger], digitus»
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§· 271·

Ytterligare tillages fotterna följande benämningar:
1875. Ofullftändige, afkorta d,e, abbre

viate, när tarsfalanger fela. Detta plågar fluodotn 
vara händelfen hos fexfotade Inlekter i anfeende till 
framfotterna, då kallas Infekten fyrfota d, inf. 
tetrapus.

1876. S k r i d f δ 11 e r, pedes gresforii, när frain- 
fûtterne åro ofullilåndige ( 1875· )-

1877. Ro fvare f, p. raptatorii s. cnptatorii, 
når låren på de fcegge flarka framåt riktade fram- 
fötterna på inra eller undra kanten, hafva en ränna, 
i hvilkeu ikenbenet nållan fåfom en fållknif i fut 
iltatt år jnp;;sl'adt, för att faflhålla det influtna rofvet.

1878· Öm fa t» nan de f. , p. apiplectentes, 
når framfötterne åro ganfika långe och ifynnerhet flten- 
benen förlängda och inåt krökta, for att vid parnin
gen tjena till honans failhållande.

1879. Gråfvare f., p. fosforn, framfötterne 
(ofta åfven de bakre) flarke, ikenbenet famman- 
tryckt vidgar fig åt fidan och år tornförfeddt eller 
haudlikt (i857·)· öe tjena till gråfning i jorden.

1880. Hoppfôtter, p fallatorü, bakfötter- 
ne hafva flarka tilltjocknade lår och åro ofta långe. 
De tjena Infekten, att dermedelA hoppa.

188 i - Sty rare-f., p. restores, når fötterne 
(ifynnerhet bakförttrne) hos bevingade Infckter haf
va en utomordentlig långd och tjena till flyrandc 
under flygten.

1882. Si mm fotter, p■ natatoriiy n2r föt- 
terne åro fammantryckte, fotfalangerne utan klor 
och antingen utvidgade till tunna fkifvor, eller åt- 
mir.Aone brede och tått befranfade.

1883. Gäl fotter, p· bronchiales, füttern·
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hafva bildningen af fenlika gålar, fjen.a for Infekten 
vid iiininning och iufthcintning. Man kan anse dem 
fom kiuftia fimnjfitter.

1884· bôpfotter [fpri n g f ô 11 e r; Retz.], 
p. cnrforii, låta egentligen blott nekningsvis beftåm- 
nia fig: fötter af mail vanlig ikapnad, fom icke kun
na tåknas till något af de förra ilagen ( 1875 -83·)·

1885. Forftårkte f. , p. fulti, nar landen 
(1820.), har nedanför lårets infogoing en bakåt 
riktad något lång fortfåttning.

1886. L årtill fa tts, trochanter, fulcrum fémo
rale, denne fortiStrning ( 188 5 · ) af landen.

*887· Brutne f. , p. dijfricti [diffraeti], når 
hufvudärtiklarne tlàqden, låret, ikenbenet), 
hvart och ett btilår utaf två fondrade ilycken {py- 
chnogona ).

§■ 2?2·

B i h a n g, ell vidhången, additamenta 
s.appendices, åro:

ï888. Tentakler [tråfvare], ttntacula, 
veke, kotrakrige, trsslike tillfattfer på halsikoldens 
och btciilets uodesfida.

1889· Bala nferftånger, fvingare, våg- 
ltånger, kälteres, libramenta, två finå på iljelk 
fittande knappar [ småhufvuden ] , en på hvardera 
ftdan på fram ryggen fäflad hos tvåvingade Infekter 
under vir.gcn.

1890. Svingfjäll, fqvamce haltenm, ett 
hinnaktigt eller pergamentartadt, ofver fvingareq 
fittande hvalflikt ijåll.

1891· Bare, nakne fvingare, haltères mu 
di, de, hos hviika desfa fvingfjåjl (^890·) &!*·



1892. Kam mar, pectine?, två något långe, 
kotfaktige, på undétfidan med krmiika utikott for- 
fcdde delar, fo'm åro fållade mellan brollet, och 
buken, och Imraf den ene år riktad åt ena, den 
andra åt andra lldan,

1893, Kamtand, d(tu peciinis, ett enkelt ut- 
lkott af kammen ζ «892· )·

1894- Horn, cornua, åro långa, enkla eller 
greniga och tåta omedelbara udkorr på den ikalartade 
Öfverfkårpan af hufvudet, pannan, broil·t o. f. v.

1895· Be horn ad irr fe kr [horntroll], 
infectum cornutum, fom år ‘åt föd med fådana 
horn (1894.) — Bcho r nad panna, ha Js ik ό ld,o.l.v. 
frone, thorax cornntns, & c.

1896. H of ii ! όs infe k t, infectum mutieum, 
man horn,

$■ 273-

i anfeende till k öner, fexus, gifs det

1897. Κδηΐ ό fe [verk- *) eller arbetare], 
naîtra, Jpadnnes, fom icke befrukta och icke be
fruktat. De nyares erfarenhet tyckes vifa, att de 
i fjelfva verket åro af honköttet. £ Någon bifkotare

, tror, att de lågga ågg till nya aroetare ].
1898· T v å t a 1 i g t kon, fexus binatus, der, 

hvareil blott hannar och honor finnas af arten.
1899· Tretal i gr kön, fexits ternatus, når 

hannar, honor och kônlôie förekomma i arten.

·*) Verkbi, -myra, -getinff o. s. v· iiämd eftçr familjen« 
»anm, hyartill de liöra, 0<V-

.*»· -t : i -

i
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XXII. Afdelningen. 

Infekternas förvandling.

Mitamorphoßs infectonm. '

De för inlekterna egentlige grader af fldljak» 
tig ikapnad, hvilka de måfte genomgå, innan de 
uppnå den fullkomligt utbildade formen, i hvilken 
de åro ikicklige till al firing, hafva från åldrta tider 
tillbaka iysfelfatt naturforikarena, och fordra derto- 
mer terminologenj fynnerliga uppmärkfamhet, 
fom man har på desfa (infekterpas) meilanfkapnader 
grundat flera fyrtemer, om icke helt och hållet åt- 
minrtone till en del, hvilket kan genom en kånbar 
brirt af extenfifva egenikaper hos inånga inlekter 
( f jårillarna ), åfven genom beflåndigheten och en* 
flåmmigheten af de utmårktarte kånnemårken hos 
många larfver och puppor råttfSrdigas. Man fin
ner vål en något lik gradföljd af förvandling hos 
flera f.yrfotade ainfibier; men man finner ingenrtå* 
des det allmånna och beflåmda i förvandlings epo* 
kerna0 fom råder hos infekterna.

S· 27S·
Graderne af förvandlingen åro:

1900. Larfven, fkråpuken, larva, tnua, 
infekten, fåfom den kryper ur ågget, faftig, blöt. 
fråtande, utan köndelar, vanligen blind och våxande.

1901. Puppan, lindingen, pupa, chryfa
its, fom efter flera hudombyten utvecklas utur larf
ven. Den år det medlerfla tiliflåndet för infekten 
mellan larf och fullflåndig utbildning, ech fkild fråa
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begge. Men ofta åtfkiljer den fig blott genom 
delarnas ofuilffåndighet, genom defs hudômsning 
ocii gen'om ofönnogenheten att afla, ifrån den full
komliga infekten.

içoa. Utbild, utbildad, fullkorn 1 i g In
fekt, imago, infectum declaratum s. perfectum, 
fom till fortplantning år ikicklig, icke mer hudom- 
fande och ingen vidare fkapnad antager,

i »76·

Förvandlingen, metamorphoßs, bekommer 
efter Jarfvens och puppans beikaflenhet följande 
benämningar:

1903. Komplett, compléta, råttare otyd
lig, indVlincta, iarfven och puppan åro fullkorn- 
ligt like med den utbildade infekten och ej derifrån 
åtfkilde annars ån, att de våxa, ömfa hud och åro 
oförmögne till fortplantningen.

1904. Half komplett, femicompieta, Iarfven 
år rörlig, har inga vingar oeh vingbihang; puppan 
åtikiljer fig från honom genom vingbihang eller 
föderal.

190^. Inkomplett, incompleta, Iarfven har 
fotter (ofta älven icke) år trög ochfafiig; puppan har 
föderal för fotter och antenner, fom ftå ifrån 
kroppen; hon löper ej, åter icke heller och blott 
fiundorn rörer bakkroppen.

1906. Betåckt, lindad, obteeta, Iarfven 
bar tie till ftxton fötter, år faftrik oeh ömfar hud; 
puppan hvilar, år fotlös och innehåller i en henne 
omgifvande hud alla delar af den tillkommande 
infekten, fåfom i ett föderal (en hålk). Man kal
lar en fådan puppa, nymf) nijmpha.



!9°7· Hoppas k ad, coarctcta, latfven har 
inga fotter, beflår af artiklar, och rôrer fig genom 
en mufkulös hudbc-kiåcning. Puppan år fotlôs och 
af en hud heir och hållet omgifven fålom en liten 
på begge ändar aituisdad valls, att man ej kan ur- 
fksjja delarna,

S· 277·
1908. Tanger, forcipes, åro artikulerade, 

på Sudan klolikt krökte delar, fom hafva fin in- 
fogning under hulvudef, och blott finnas hos larf* 
ver och puppor af haifiullkonilig förvandling.

Man kallar dem:

* [909. Tnmmforfedde, pollicatœ, nårhvaf 
och eu på midien har ett Vtiilsiornugt. trunbigt, 
och tandlikt fiJo,u:fieQjt.

§· 278.
Larf k rop pen, corpus larv te, Sr:

1910. S trål i g [-förfedd], radiatum, nSr 
hvarje afdelning på bakkanten har hvasfa vid deras 
bas fammanvaxta tornar.

ioti. Ma m ih i 11 er a d, vårtfull, mamnii- 
latum,' befatt på ryggen med några upphöjda, 
vallsformiga och bröflvårrlika vårtor,

1912. Pyramidbårande, pyramidatum, nar 
på efterfla afdelningen en pyrainidalisk upphöjning flår,

7913. Tillfpetfad, cuspid atum, utlöpande 
bakåt i en enkel Ipets.

1914. K1 y k 1 i k , furcatum, utiöpande bakat 
i två långa, från hvarnndra i fSr flående fpetfar.

1915. Grenig, q v iftformig, ftjelkfor-
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mig, ramform*, furculiforme, ßoloniforme, pedun
cular e, i anleende tili likheten ined en fmågren, 
och i anfeemie till knoppar och qvifiliknartde utväxter.

1916. Hopdragen, contraction, icke mycket 
längre ån bred; kroppen kan indraga hufvudet och 
fotterna.

1917. Sko id hårande, fcutatum, betäckt 
med en hård ikåtpa fåfom med en iköld.

191g. Hår to füg, criflatum, på den fjerde 
Och på den filta, bukiingcn. 11« ipetfige hårtoifar.

Anm. Efter kroppens oiika bildning fä larfverne 
namn : fåfotn töfslaff vér, larvæ crißatce, grà- 
fugglike iarfver, contractée, k η o pp d r a g an
de, tuberculatœ, befkôldade, fait at œ, klyk- 
l3rfver, larvæ fnrctriœ. ο. f. v.
Följande benämningar på larfverna förtjena, 

att hår bίifva upptagne och iötkiarade:
1919. Spetshöfdade iarfver, larvae acro· 

cephalæ, når hufvudet år tiiifprs-.iadr.
1920. T r u b bf k u 1 t-l a r fy er, larvæ amblo- 

cephalce, hvars liufvud år trubbigt.
1921. Bjôrn 1 a rfver (åmmor Vg;), larvæ 

urßnce, på hvarje ring af kroppen ilå knoppar, 
fom åro rikt förfedde med långa och ilyfva hår.

1922. Ha is fk ôldl a rf v er, larves feutcllatce, 
livars haislköld utmårker fig genom en egen färg,

1923. Hals ban d-1 ar i ve r, larvæ collariæ, 
hos dem man vid fammsnk t ökningen varfcbfifvtr 
pl andra och tredje ringen en fimmietsanaci och hög- 
färgad inikärnirg.

1924. Spannmåfare (geo-m efter·], larvæ 
geotnetræ, dem fela de tre främre paren ii B'üVfôt- 
terna, Iivarigenom deras gång blir ryggktökande. 
De flytta fig få, att de fotΠ fa 11 hål la fig med 
taö/lföttcrna och draga den ötriga kioppen efter.
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derpå med bakfotterna ocli ufftråcka framkroppen.

1925. Halfge ome tre r, hrvæ femigeonis- 
tree, for hvilka bjott (iet förila tiler de tv3 iorlla 
paren af bukfôfterna fela, hos hvilka alltfå den 
nu beikrifna gången hos Ipannroâtare ( 1924. ) år 
mindre märklig

1926. S'p ann til Star'll k e iar f v er, larvce 
geometriformes, fom för kortheten hos fråmfta· pa- 
ret af bukfötterna hafv* en fpannmårande gäng.

1927. Snigelformige Jarfver, larvce li- 
maciformes, fom röra fig utan fotter blott genom 
en muikelhinna.

1928. Spinnare (-larfver), larvce bomhy· 
ces, fom fpinna ett filkes-Kus mot deras förvandling.

1929. Såckdragare [larfver], larvce fac- 
catce, larfverne förfärdiga fig utaf allahanda krop
par ett hölfier, fom år fåiom en fack tiliflutet 
bakåt, öppet framåt. Ur framöppningen flràcker 
fig framkroppen, fräter, och med fig kringilåpar 
fitt hus.

. $· 279.

1930. Egentlige fotter, pedes vert, de 
på bröfiet af larfven ( på defs tre förifa fegnrenter 
af kroppen ) befintlige fex hornaktige finale artiku
lerade och på åndan med klor förfedde fotter.

1931. Oegentlige, fugvårtlike fotter, 
pedes fpurii, en artikulerade, affalland* 
fött er, pedes uniartieulati s. temporarii, de tåfa 
hinnartade och ledlöle fotter på de öftiga mer 
bakåt varande bukringar, hvilke blott röras genom 
hudens muiklar, och hafva fina hakar på åndan. 
De bortfalla vid förvandlingen.



193S. Korte fitter, pedes abbrtviati, fotxi 
Sro kortare, 3n kroppens höjdgenomiklrning.

1933. Långe iötter,· pedes elongati, fom 
2ro längre än kroppens höjdgenomlkärning.

1934. Brôftdel, thorax·, de tre förfla feg- 
tnenterna bakom hufvudet.

193J. Bakkropp, abdomen, de följande feg·« 
»nenterna.

S· 286.
Puppan, pupa, fåges varai

»936. T en ta kul e rad, itntnculata} vid huf* 
Vüdet förledd med rrådiika fmåfpetlar.

1937. Ma fk er ad, larvata, på bröfldelen fram
ilar en nSslik fpets och öfver denfamtna ilå två upp
höjde punkter: en på hvardera fidan, hvilka man 
föreftäller fig fom ögon till hålan, och det Hela 
fom ett mennifltoanfiktc.

1938. H vilan de, qviefcens, når den ej rörer 
fig från flållet.

193g. Bar» nakeh* niidß, utan all beklåd* 
ning utfläiid för fria luften·

1940. Begrafven, under jordi (k, fubteranea 
[ftputta], förborgad i en håla under jorden.

1941. Innefiuten, pilularia (fepultä ), inne- 
flutne i en hålighet af en mullklinip eller eu gödfel- 
kula. o. il v.

1943. Såckgömd, faccatir, förborgad i ett 
af allahanda final k fammanlimmadt, framtill öppet 
baktill flutet hölflcr.

1943. Vårdad, cußodita, innefluten i finåruht 
utaf på egetvis byggda höifor.

aa
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1944· Inrullad,ϊηυοίιιία, förborgad ί 
fanimanrulladt blad.

1945· Inhöljd, involucrata, dold i en våf, foin 
beflår utaf genom trådar fammanbundna fmåblad, 
halm, hår, lmåflickor, o. f. v.

1946. I n fp.u η n e 11 [ h å 1 k g ö m d ] , follieulafa, 
förborgad i eu af blotta trådar lammanvafd hölfa.

1947. Faitbunden, upp hån gd, adligata, 
fuspenfa, hängande på några tvårsöfver kroppen 
fpunna trådar.

1948. Hängande, adhœrens, med bak-krop
pens ånda fåflad genom några fmåtrådar, eller en 
illkeskluns, eller medelft en klibbig fait vid en an
nan kropp.

1949. Fotförfedd, pedatci, öfver buken flå 
två rader af något rörliga fpetfar, hvaraf puppan 
på vifl fått berjenar flg fåfom af fotter., och hvari- 
genorn hon kan flytta flg, når hon utflråcker och 
indrager bak-kroppens fegmenter.

§· 28r.
Äggen, ova, heta:

1950. Invuxna, innata, når de ligga under* 
modrens buk i en egen genom klaffar lig öppnande 
PUng-

1951. Såckgömde, faccata, når de hånga ien 
af trådar fammanvirkad fack lall vid modren.

<952. Vid hångande, adhœrentia, de faflhån- 
ga vid modrens buk, antingen fafllimmade medelfl en 
klibbig våtfka, eller på något annat vis fåflade.

1953· C>va r b 1 il van d e ( inom buken), ab- 
dominalia, de qvarblifva inom moderlifvet, lör att 
der utvecklas [f. e. hos Håftflugan].
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1954· I fpira'Ifittahde, fpirnlia, de årö 
fåftade i en fpirai-linie vid någon kropp, hvilken 
de rundt omkring omgifva.

195^. I finårum [cellulaner], favofa, i 
«elluler liggande, fom på åtikilligt fått, vanligen i 
en regelbunden Htapnad »ro byggde.

1956. I b l a d [ b l a d g ό m d e ] foliota, laggda 
J ett fàimnanvcckladt och på begge åndar tiliflufet blad.

1957. I ga 11 åppel [knolforor fa kände], 
gallata, influckna i den genom den ågglåggande 
Infektens iling förorfakade utväxten på någon vifs 
del af växten.

195 K. I p i 11 e r [p i 11 ε r g6 nul e],glebata, pilutå· 
ta, influtna i en af jord, godfel eller dylikt för
färdigad kula.

1959 Vårdade, tvjiodita, förvarade i ert 
hop blad , agnar o. d. 1.

i960. Iuftuckna, impojlta, laggda i et^lef- 
vande djurs kropp.

196t. B c- g r a f n a , fepultci, laggda i en död 
djurkropp och dermed nedgrafna.

j4nm. Följande öfverfigt af konftorden år till ftörre 
delen giord efter Kirbys (aflllig. i Magaz. för
bättrade) terminologi. Man har härmed fökt lätta 
Öfverfikten af hela Infekt-rerminologin ; men man 
mäße bekänna, att denna ofv. ännu är i mänga affeenden 
ofullfländig och täl ändiing. Hos de nåmda författa
rena hafves endaft affeende pä t. e. rätinan hos ftek- 
lar, hvarföre fmäfprut, mellanfpröt (de förra tillhö
rande blott visfa Lepidopt. och de fednare blott vis
fa Koleoptérer ) der faknas, hvilket hår är upp
taget, fôr roçra fullftändighet. 0fv. /
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till afdelningen om Infekterna.

Betraktandet af delarnas fammanledning vid In
fekterna* beninfogning, hvarpå Pr. Knoch förft 
våckt vår uppinårkfamhet, börer egentligen till all- 
manna terminologin. Men då denne få vigtige del 
deraf (i $. 56. Sid. 64.) bief förbigången, eme
dan man ville fpara den for den anatomifka termi
nologin; och då, i anfeende till byggnaden hos de* 
fa djur ( Infekt. ), lederne i deras kropp åro uiåt 
fynbare; och da ånteligen den fyflematiika iu- 
fcktkunfkapen kan för fig begagna ganfka dröna 
kånncmårken ur de dervid förekommande flciljaktig- 
heter, få bifogar jag hår en, hufvudfakligen efter 
Cuviers Je nui fö rande Anatomi uppkallad, öf- 
verfigt af fammanledningen ; men dervid år ett öga 
ilådfe riktadt på anvåndbarheten i nataralhifloriika 
beikrifningar, och dervid åro flere åtlkiluader före- 
flagne, fom lynas vara nyttiga lör dcsfa beikrifningar.

I. O r ö r 1 i g 1 e d, fynarthroßs, hvarje tydlig fam- 
manfogning af två delar, hvilken ej tillåter nå
gon rörelfe.

I. Sömnn, futura, en orörlig led mellan två 
fmala kanter hos vanligen platta delar.
a. Tandföm, tandad föm, futura dentß- 

tß, når föminens kanter hafva i hvarandra 
ingripande tånder.

b. Harmoni, hel fö m, harmonie ^ futura 
inUgtrrima, når de flåte kanterne blott 
röra hvarandra.

«. Fjållföm, fp ån ligg and c föm, fut u*
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ra imbricata, når (lea tunne brädden af ena 
delen betåcker den andras dylika,

2. Sam manpafs ning, eommif/ara, når den 
orörlige leden, åger rum mellan två ej platta 
delar och iedytorna ej åro blott fmala kantytor.

3. In k ilning, gomphoßf, en orörlig led, 
hvareft en del intrånges i en annan dels ur- 
hålkning (444·) fåfom eu tapp och deraf 
fafthålles.

4. Dubbel inkilning, digomphu/ii, när en 
inkilad ( 3 ) del i en urhålkning på defs bas 
åter upptager en tapp af famma del, i hvil- 
ken han år infogad. Detta åger rum med 
några dåggdjurs klor.

II. Halfrörlig led, amphiarthrofis, en fådan 
fammanledning mellan två delar, bvareil, medelft 
en deremcllan anbragt bruikaktig eller hinnaktig 
[ pergamentartad ] kropp, fom äc fåftad på led
ytorna å båda fidor, en inikränkt rörelfe äger rum.

5. Häftled, fyncollefis, en fådan led mellau 
två delar af breda ledytor.

6. B an dl ed, h u d 1 e d, fyndemus, när tvä 
brede, vid hvarandra liggande platte délar 
blott genom eu fammanbindnings hud åro 
fogade i hvarandra, hvilken tillåter någo» 
rörelfe.

7. FjUlled, fyltepimur, når cn af en annan 
fjållartad betäckt del kan röra fig derunder 

fram och tillbaka få långt, en derensella» 
befintlig hud eller fmåtiådar det tillåta.

III. Friled, diarthrofii, en ledförening mellan två 
delar, hvarefl vidrörings elier ledytorna årofria, 
ganfka ofta få, att hvar och en af vidrörings-
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ytorna har en egen brufkaktig eller våt bekläd, 
ning. Denne led tillåter antingen en böjning 
eller en vändning eller begge desla rorelfer.

A. Böjning år närmandet af den, leden motfatta, 
ändan på den ena delen mot den andra.

B. V andning är rörelfen af den ledfogade delen 
omkring fin egen eller omkring den genoin le-* 
den fallande axeln.

C. Höft- eller ledpanna, acctalvJum, ar ur- 
hålkningen, hvaruti den ledfogade ändan pasfar 
af den andra delen.

D. Ledhufvu-d, capitulum, är den i böftpannati 
ledfogade ändan at delen' hos en fri led.

g. Gån gkläm ma, valls led {charnier'), 
ginglymis, en fri led, fom blott tillåter böj
ning i en riktning [led], få att den rörde 
delen beikrifver en cirkelbåge, hvars medel
punkt faller i leden, emedan holt- eller led
pannan och ledhufvudet af den ledfogade 
delen åro vallsformige.

y, Nötled, enarthroßs, en fri led, hvars 
ledytor åro sfetiika, få att ledhufvudet på den 
infogade leden omfattas på alla fidor af led
pannan, och denne intager mer ån ett half klot.

10. Vänd led, arthrodia, når ledpannan år 
antingen helt och hållet platt, eller blott 
formerar en liten klotafikårning, få att den 
af henne betåckte delen af ledhufvudet år 
betydligt mindre ån en -halfsfer. Hår år en 
friare rörelfe möjlig än hos nötleden.

11. Inpafsning, embola, når en ringförmig 
eller vallsformig del ftår inpasfad i en annan 
ringförmig del, få att den kan röra fig deri 
i alla riktningar. Detta år håndelfen vid ftg«
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menterna hos infekter, Har rygg- och buk- 
fegmenterne utgöra Ett; men degôra fins emel
lan en fjSll-led.

XXIII. A idelningen.

Mafkar.
Vermes.

§· 282.

Hvad, fom i 150. §. crindrades om infekternas 
terminologi, gäller i ännu högre grad om maikar- 
na eller de framför andra få kallade ofullkomliga 
djur. Myckenheten af felande delar, fom finnas hos 
djuren af de andra klasferna, det alltför flora af- 
flåndet, fom år emellan maikarna och de ois när
mare flående djuren, briflen pä obfervationer göra 
terminologin för denna djurklass ganflta fvår. Den 

‘är ännu i flera defs delar vacklande och ofäker och 
fordrar mer än de öfriga djurklasferne en forg- 
fållig behandling af kommande naturforfkare.

$. 283*
Mafkar, vermes, äro mjuka och hvitblodiga 

djur, utan benknotor, med en-rummigt hjerta, u- 
tan fotter, fenor, vingar, ikårpa, antenner och nä- 
ftan alltid utan tydligt Stlkildt hufvud.
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Då dem fela få många delar, iem de ofriga 
djuren ni (lan allmånnt åga, iå kallar mail dem i 
denna alfigt ofullkomliga djur, animalta im· 
pcrjccta.

§· 284-

*9Ö2.-Hufv ud, caput, kallar man den krop
pens ånda, på hvilken munnen finnes. Emedlertid 
galler åfven denna befiåmning icke i allmånnhet.

ig6j. Central mun n, or centrale s. os ms· 
4inm fubtus, når munnen finnes på kroppens un- 
deifida i. midren.

1964· Allonformig inunn, os glandiforme, 
når munnen formerar en något .nålknapplik ånda, 
på hvars kullriga öfverfida munnöppningen gör en 
tvär inikirningjiom liknar ållonet hos manslemmen — 
all on, glans.

1965. Forhud, preeputium, en flak, framtill 
öppen hud, fom omgifver den ållonformiga mun- 
nen, och ur hvilken denne kan framftråekas.

1966. Lipar, labia, åro valkar, 1'onj omgifva 
tnunnoppningen.

1967. Kåk bågar, maxilloc, formera mun
nen, når den år fôndrad i en, upptill och nedtill, 
från hvarandra fig xörande del.

1968. T ån der, dentes, tandlike och fifoin 
hos andra djur i munnöppningen fitrande utfkott.

1969. Tunga, lingva, en andra djurs tunga 
Jiknande, ifven få infogad del i munnöppningen.

§. 28S.
1970. Trefvare, tintaeula, mjuka geleak. 

tiga, merendels indragbare förlängningar, fom fin»
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nas i nejden af munnen, ofta åfven på kroppens 
fidor, och fom högft fannoiikt åro finnesverktyg.

1971. Armar, brachia, åro egentligen icke 
Ikiljaktige från trcfv^re, och blifva få kallade för 
deras anfenliga masfa [ groflek ] ikull.

Trefvare och armar kallas:

1972. Grenige [ löf- eller bladrike], 
frondofa, når de åro fönderifne och likna finå blad* 
förfedda grenar.

1973. Kråftklobårande, chclifera, når 
de på åndan åro inikurne, och d«n ene diken år 
rörlig. Denne rörlige flik kallarman tumme,pollex.

£9 74. Hår bråd da de, ögonhårige, cilia- 
ria, flere, ganfka finale trefvare flå parallele, och 
hafva likhet med ögonhåren på ögonlocken.

1975. Småfkålige, cotylis t. cotyledonibus 
inftructa, når platte, urhålkade knappar befåtta 
trefvare långs citer.

§· 286.

Kroppen, corpus, år:
1976. Stråiig [förfedd], radiatum, be· 

fatt vid kanten med lian hvaraadra löpande i en 
plan liggande fliålar.

1977. Gördlad, cinctum, i midten omgifven 
med en upphöjd ring.

1978. Bevingad, alatum, befatt med tv· 
hinnaktiga vinglika Utvidgningar.

1979. Befenad, flottfenad, fenför* 
f e d d, pinnaium, pinna carinatum, befatt med ea 
långs kroppen gående upprefl eller rakt redhångan· 
dt hinnaktig tillfatts, fom man kallar flott fe na,
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pinna adipofa, efter likheten med firållofa flottfenan 
hos- fifkarna.

1980. Med fcgelhinna for fe d d, velatum·, 
befatt på ryggen med en utbredd hinna, fåfom 
med ett fegcl.

19&1. Befvanfad, caudatum, baktill fårlångd 
till en fortfåttuing.

1982· Hjelm b år ande, eller h j e 1 m 13 c k t, 
tlypeatum, ciypeo tectum, betåckt med en något 
hård ikifva.

1983. Till fkifva utvidgad,· disco dilata· 
to, en fida af den mjuka kroppen formerar en 
trillformig platt yta med öfverilåetide kant.

1984. Skidgômd, vaginatum, gömd i en 
liård ofta hornaktig holfa eller fkida, ur hvilken 
mafken kan utflråcka fig.

1985. Skal tåckt, fkalartad, fkalmafk, 
tcfla tectum, vermis■ teßacea, teßaceum, till en del 
eller helt och hållet boende i ett eget och efter 
visfa lagar bildadt kalkartadt hus eller fkal, tefla, 
och dermed fammanvåxt.

1986. Vax t lik [djurvåxt], phytozoum, 
zoophytum, en ftam fördelar fig vid andan i gre
nar. Ofta år denna ilam blott ett hornaktigt eller 
kalkhus, i eller på hvilket djuret bor.

1987. Pipig [Cellulan], cellttlcmum, når 
djuret uppehåller fig i hål och, öppningar af cn fail 
eller en mjuk, fammanvåfd masfa.

§· 287·

Skalet, tefta ( 1985* )> kallas
*

1988· Snåcka, cochlea, når det beflår utaf
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ett enda ftycke. Man kallar den ock enfkalig, 
univalvis.

1989· Mufsla, concha, når det beflår utaf 
två eller flera ined hvarandra förenade ftyckcn elier 
ikal. Den år:

1990. Tvåfkalig , mångi kalig, concha 
bivalvis och multiv alvis, når den år fammanfatt utaf 
två eller tre och flera ikal,

§. 2S3.

Snäckan, cochlea, teßa, heter:

1991. Vriden fpiralis [ lin-åv indlad /pira
ta], når den omgifver en hålighet, fom kröker 
fig i fpiral.

1992. Ovriden [ovindlad], absque, fpira 
\ßmplex; Retz.], når håligheten öppnar* fig platt, 
eller åtminftone ej kröker iig fpiralformigt.

S· 289.
Hos ovrldna (1993.), platta, enfkali- 

ga fnåckor, teßa univalvis absque fpira, kallas
1993 Rygg, dorfum, fkalets hvalflika öfver- 

flda, hår det ligger på öppningen.
1994. Kulle, fpets, vertex, apex, det 

öfverfla utikottet af ryggen ( 1993*)·
1995. In fi da, hålighet, cavitas, den un> 

dra, urhålkade och ryggen motfatta fidan.
1996. G r und [ botten ], hvalf, fundus, 

fornix, hålighetens ( 1995·) innerfla djup inuti 
kullen ( 1994. ).

1997. Omkrets, rot [bas], ptripheria,ra
dix, ytterfle omfattningen af det iå liggande ikalet.
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199Î?. Brådd [kant], wàrgo, yttre brädden 
af det på öppningen liggande ikalec, b vars ytterfte 
omfattning befiåmmcr omkcetfin ( 1997. ).

1999. BrSm, limbus, tr,.kren af öfverfidan 
eller fltalets infida, hvilken drager fig omkring kanten.

2000. Kullen nåra brädden [bråddkul- 
le], vertex fubmargmalis, när kullen ( 1994. ) fin
nes utanför fkalets medelpunkt i bräddens granfltap.

2001. Excefitrifk kulle, vertex txcentralis, 
når kullen vål icke ilår i ikalets medelpunkt, men 
dock närmare den ån brådden,

2002. Skalets fraindel, pars anterior s. 
Kntica teflce, hos de begge nyfs beikrifna ikalen 
(2000. 2001.) den fiörre hälften af fltalet, d. 5. 
den, fom i fig innefiuter medelpunkten, då man 
antager nämligen en genom kullen dragen tvårlinie 
låfom delningslinie.

2003. Skalets bakdel, pars pofterior s. po- 
ftica te ft ce, den mindre, medelpunkten ej inneflutan· 
de, hälften. Jfr. 2002.

2004. Skalets fidor, latera tefiœ, niellau 
fram- och bakdelen deraf (2002.2003.).

2005. Frambrädd, mar go anterior s. anticus, 
framdelens ( 2002 ) brådd: denfamme, iom armait 
aflagfen från kullen.

2006. Bakbrådd, mar go poßerior s, poßicus, 
bakdelens brådd ( 2003 ).

2007. Sid 0 brådd, margo lateralis, fidor- 
DflS ( 2004. i brådd.

2008. Läpp, 1 ip, labium (båttre: labruut), 
år ett fkalartadt fmåhlad, fom uti håligheten år fall- 
växt antingen pl botten (labium fornicalt ), eller 
på lid orna ( labium laterale ).



2009. Strålar, radii, Sro upphöjningar, fom 
löpa från kullen åt alla fidor till brädden.

2o 1 o. S o m 1» ar, gördlar, futures, med bräd
den parallele löpande tvårupphöjningar eller gördlar 
på öfverfidan af ikalct.

2011. Per fo 1 i erad t [ f or d u b b|l a d|t; Retz], 
fkal, teßa perfoliaia) kalläs det, nåröfverfidan har tun
na nedböjda fömmar (2010,) likfom utftående bräddar 
af andra öfver flödet ofvanpå påfatta ikal.

2012. Rotfåftadt fkal, teßa radicata, kallas 
det, nar det med rotta [ bafen 1997.] 5r fåfladt på 
en annan kropp.
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S- 290.
På de vindir.de fri Λ ekorna, coehltcf fpirales 

\_fpiratœ~\, märker inan

3013. Vindling [vridning; Retz ], n«. 
fraetus, de yttre iynbare väggarne af hela den 
vindlade heligheten.

3014. Pelare, colimella, den går midt ige
nom fnäckan och formerar den raka linien, om
kring hvilken vindlingarne (3013.) vända fig,

3015. Öppning, apertura, den öppna ändan 
af ikalets hålighet.

2016. Buk, bål, venter, corpur, den flöt fie 
af desfa vindlingar, hvaiefi heligheten af ikalet 
öppnar fig.

3017. Vind el, fpira , alle öfrige vindlingar, 
utom buken ( 2016. ).

3017. S pets, apex, micro, år vinduns( 2017} 
ytterfie ändpunkt, hvarefi håiigheten flutar fig i ea 
punkt.
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2019. Grund [bas], bafis, imderfta ytan eilet? 
den underlie delen af buken (2016.), fpetfen motiatf.

2020. Periferi, peripheria, omkretfen af det 
på buken hvilande ikalet.

2021. Framdel, of ver d el, teßa antica , den 
öfrigé,, fpetfen eller vindelu nära' liggande, delen af 
buken; i afieende på buken, bafen (20îgi.) morfatt.

2022. Rygg, dorfum, hela öfverfidan af den 
på öppningen laggda buken.

2033. S0 mma r, futures, linier, hvaruti vind*
lirigarne ftöta till hvarandra.

2024. Ô fv er fö in (af vin dlingen), futur ä 
ßtperior anfracias, fommen (3023.) af vindlingen, 
fom fluljer denna fi Sa den förra d. å. fpetfen närma
re-belägna vindlingen.

2025. Un d er fö m ( af v i U d li n ge n ) , futn* 
ra inferior anfrtlétm, den fömmen af vindlingen, 
loin ikiljer den hån den naif undra d. a, buken narmare 
belägna vindlingen.

‘3026. Lip, inlåpp, tabim, år brädden el
ler andan af öppningen på underfla vindlingen, fotn 
ligger på pelaren och betåcker den.

2027. Lapp, Ut läpp, Inbrum, den inlappetl 
eller pelaren moiLtta, fria öppnings andan på un- 
derfta vinningen.

2028· Öfverlip, -lapp, labium och labrunt 
fuperm, den mot fpetsen liggande delen af lipen 
och läppen,

2029. Under lip, underläpp, labium oc i 
Inbrum inftnus, den motfatra andan al lipen oc.i 
lappen, fom liar lin plats vid bafen.

2030. Snabel, rofirum, den finale tillipetla* 
de fortßttningen af öfver- ocb underläppen.

S031. Svans, cauda, en fortfåttning af bräddens
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■underdel i aiifeênde till öppningen nedåt, förlängnin
gen af buken > läpparna och pelaren.

2032. Nafie, umbilicus, ett hål, foto ligger 
vid pelarbalen (2019,) i medelpunkten af ikalers bas.

2033. Långsefter, efter fkal ets långd, 
[långsgående; Retz.], longitudinalis, löper nå
got på der fa nun a, ont det har riktningen från fpet- 
fen till bafen.

2034. 1’å tvåran af ikalet [tvårsgåen- 
d e ; Reiz. ], transverfalis, fom genomkorfar långd- 
linien, och följer vindlingens fpiral.linie.

2035. Valkfömmar, varices, åro långdupp- 
höjningar på öfverbrynen af vindlingen ; egentligen 
fpår, att läppen fordom var hör, och att ikalet har ge
nom nya tiJlfatfer tili den va!kiika lappen fôîilorats.

2036/5 va 1 g, faux, hâiiheten närmaft öppningen.
* "s ■"'**■·*) i■ i , .·>, ^ i

§· 391.

Vindlingarne, anfrachis, kallas

2037. Regelbundne, reguläres, når hålig- 
heten vid öppniegen år vidail och fedan ordentligt 
aftagande.

203X. Oregelbundne, irreguläres, når det
ta fuccesfifva och ordentliga airagarnle icke liar rum.

2039. Anfolsgående, anfolige, dexiri s. 
Jicundi [h ög er v i n d 1 a d , rec h t s ge w η n d e n ; Hl. 
bakvänd; Retz. fnåcka, cochlea dexlra s. feeun- 
efe], kallar man dem i den händelfen, att, om 
nian få lägger ikalet på öppningen, att (Italets bas vän
des mot åfltådaren, vindlingar»« då ifrån öppningen 
räknade, uppitiga från verifier mot höger. [ Eller då 
fuåckvindlingens tillväxt går mot iblen].
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3040. Råttfolsgående, råttfolige, ßni* 
ftri t. contrarii [råttvånd, Retz, v e n ft e r v i n d- 
lad fnåcka, cochleafinßrac. contraria], når vindlin* 
gen i detta läge uppiliger från höger till venfter. 
[Eller då fnåck vindlingens förökning'går med 
lolen].

Ânm. öfver begreppet), fom beftåmmas i Nto 2039. 
2040. 2368· 2369. hafva oliite författare ganfka ikilj. 
aktiga föreftåilningar. For att görafigettrått begrepp 
dt rom måfte man hår antaga t. e. en växt vid folenä 
uppgång nyfs upprunnen vid ett ftöd eller en annan 
vSxt; och den famt hvad dermcd öfverensfiåromer 
följande fölen fr. öfter till föder o. f- v. kalias bår 
råttfolig. Men bland de Tyflte botaniflta terminolo-· 
ger finnas de, fom förklara finiflrorfttm fåfomgSen- 
de från vånfter till höger, hvilket âfven 11 I i g. gtV 
1 N:o 2368. ; men då måfte man föreftälla fig fåfom 
fiående i ftödets ft.iile inuti vindlingen o. s. v. Öfv.

2041. 8 am ma n pn s fs d e [ hopgående, 
f a m tn a n h å n g a n d e ; R e t z. ], contigui, når vind' 
lingarne fluta tårt genom lommar i hvnrandra.

3043. Sårftående [ åtfkil j<ie} Retz.], 
défiantes, disjunct!, når fötnmarr.e formera en uitl* 
lanrymd mellan vindlingarna, att desfe icke oroe- 
delbarligen vidröra · Ilvarandra.

2043. Di ft in k te, dißincti, når vindlingarne 
genom tydliga iömmar åro (kilde från hvarandra.

2044. O tydlige, obfoieti, når man knapt 
kan mårka fömmarna, och urikilja vindlingarna.

2045. Parklufne, bifidi, når öfverbrynen 
af en enikild vindling år Oturen genom en tvår· 
klyfva efter midten i tvenne halfvor.

3046. O d e 11 e, integri, indivifi, motfatt det forra. 
4047. Rån nia de, canaliculate, når vindlin· 

game hafva bredvid deras öfverfömrn en med föm- 
gjen parallelt flående rånna.
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2048. B la d f ô r fed d e, lamellate, når vind- 
llngarne åro omgifne Mied tunaa iiaft«n hinnaktiga 
tvårupphöjningar.

2049. Loi rike [bladrike], fnmdofi, når 
fömmar ( 2035.) ffamihcka i k.iidkt kiuL,a kius- 
bågiga löfverk.

2050. Ribbfatte* cofiati, nied ribbor, 
coflce, d. å. befatte med ilaikt utitående iångdför- 
höjaingar.

2051. Hvålfda ribbor* coftce fornicatce, 
lom hvåJfva fig åt en fid».

§· 2$>2.
Söm men j futur a, kallas

2053. Dubbel ell, pardubblad föm, du
plicata s. geminata, når den höjer fig i en dubbel valk.

2053. Kantförfedd, marginata, når den 
höjer lig i en hvafs kant*

§· 2p3‘

I anfeende till håligheten, cavitar, år fkalet:

2054. E n r u *1 m i g t, monothalainia, når hå- 
ligheten genom alla vindlingar oalbiutet f.mman? 
h ånger.

3055. M å n g r u m m i g t, polythalamin, når hå- 
ligheten genom flera ikiijtvaggar delas i ilera af- 
delningar.

2056. T v årvågp [mel iengå rdt], diapkrd- 
gma, en fådan, håiigheicn elddande* ikiljevågg 
Qmcllanvågg).

3057. Kammare, camera, den genom tvärr
$3
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vaggar ( 2056. ) formerade enfkilde afdelningen 
uti håligheten.

2058. Håfvare, ßpho, Sr ett ror, fom ge
nomborrar tvårvaggarna i ett mångrummigt ikal.

2059. Led, geniculum, fammantrångningen pl 
vindlingens utfida, hviiken vifar ilg, hvareft en 
tvårvågg är innanföre.

2060. Artiklar* artieuli, vindlingarnas mel. 
lanrum emellan lederna (2059.).

2061. Mufkelflarke[ledfuIle}Retz·] ar
tiklar, artieuli torulefi, anfractus toruloß, når ar
ti klarne mellan lederna åro något uppfvåilde.

§. 294.
Pelaren, columella, Sr:

2062. Af ft ympad, abrupta, truncata, når 
dels bas ar likforn tvärt afikuren, att den icke når 
till den förlängda lipen.

*063. Pelarebrådd, mar go columnaric, Sr 
kanten eller iidan af pelaren, hviiken formerar öpp^ 
ningens inra vågg.

3064. Platt, plana, Sr pelaren, när den ut
löper i en platt lip.

3065. Befvanfad, caudata, når den vid 
balen Sr få förlångd, att den framikjuter öfver na- 
derfta vindlingens underfida.

2066. Fållad, plicata, betecknad med upp
höjda tvårveck.

2067. Spira [, fpiralic, fom med vindlingar» 
öa ända till ipetfen kringlöper fpiralformigt fåfom 
en hvafs framftäende kant. Pelaren Sr egentligen i 
detta fall ett tomt rum.
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§■ 295·

Öppningen, apertunJ, kallaS
206g. Åg grund, ouata, når den breda ån* 

dan af äggformen år vänd mot fpctfen.
3069. Om v ånd t-å gg ru n d, obovata, når den 

breda åndan af äggformen år vänd mot bofen.
2070. Tvålipad [tvålappad; Retz.], 

bilabiata, når den på ildan bar en in- och en utlip.
3071. Eulipad, unilabiata, når inlipen felan
2072. Kantforfedd, marginata, når läppen 

liar en upphöjd kant med affatts.
2073. Dubbelkantad [ t vå k a n ta d ; R e tz, 

parkantad], bimarginaia, når läppen har en dub
bel upphöjd kant.

2074· Gapande [utträngd; Retz.], 
dthifems, når låppen nedantill år utfpånd och vidt 
aiiågsnad från pelaren.

2075. Urfkuren [ utfkuren; Retz. ], 
tffufa, når låppen bak* eller framtill år genom en 
urbugming föndrad ifrån lipen, att det i öppningen 
fyllda vattnet fram- feller baktill genom den derige- 
nom uppkomna rännan afrinner*

2076. Ti üh opa d ra gen, coarciatä, det för
ra motfatt, hvarefl ingen urbugtning år fram-eller 
baktill utan låppen öfvergår med defs kant i lipen-

2077. Tillbaka b-öjd, treflexa, hår Hpen är 
framtill böjd mot underita vindlingen tillbaka.

2078. Baklänges vänd [uppböjd, åter* 
Uppböjd; Retz.], refupinaia, vänd i höjden.

2079. Lång-fluttböj d [vågig; Retz.], 
vepanda, når beggé lipkanteme löpa i en fvag 
Våglinie.

2080. Sårdragen, didücta} fdin förändras 
fin riktning på en gång åt fidan.
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2c8i, For Ιδη g d, elongata ,{& lång fom fkaîet.
2oga. Tvåröppning, a.transverfa, hvilken i 

ett urfjåderlikt ikal (2120.) ligger i en och fsmina 
parallela plan med den [plan], fom ikar vindlingar
na i lika hälfter.

§· 296.

Vi n del n, fpira, 5r:
3083. Urdragen, exferta, exquifita, nar den 

Sr i förhållande till nederfla vindlingen ganika lång 
och affmalnad.

3084. Platt, plana, nSr den icke franifkjuter 
öfver vågråta ytan af bukens öfverdel.

2085. In ft ött, retufa, når den ligger djupa
re ån bukens ôfverbrâdd.

2086. Nafvellik, retufo umbilicata, når den 
år få djupt inftött ( 2085 ), att den formerar en 
hålighet.

2087. T o pp h uggen [a f b ru ten, Retz. ; mu
tile rad], decollata, mutilât a, apex deco llatus s. 
mutiUtus, når fpetfen £r vågrått afikuren. Slutän
dan vifar, att det ej ikett af en håndeife.

$· 297.
U11 å p p e n, labrum, kallas

2088. Losfa d, fohitum·, föndrad genom en 
tirbugtning från vindlingen.

2089. Tillhopadragen, coarctatum, når 
den år indragen till inlåppen (1016.) och lå till- 
fluter öppningen.

3090. Taggfpetfad, mucronatum, fortlåt- 
tande i en ende lång fpetiig tagg.
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209T. Beiingrad, digitatum, delad i långa 

0ch fmala från hvarandra gående ftrålar eller flikar, 
fom kallas fingrar, digiti.

3092. Kantgropig, fcrobiculato ■ canalitula- 
tum, på den valkiga kamen af lappen åro håiighe- 
ter intryckte.

§· 298.

Sv an fen, cauda kallas

3093. Afkortad, abbreviata, når han Jr kor· 
tare ån buken.

2094. Förlångd, elongata, når den i långd 
öfvertråfFar buken.

2095. Rånnlik, canalimlnta, når den for
merar tn rånna, tandis, i hviiktn öppningen 
fortfåtter.

2096. Tillfluten, claufa, når ixdokanterne 
af fvansrånnan (2095.) få gå öfver hvarandra, att 
rånnan betåckes helt och hållet och utgör ett tor.

2097. Plattrånlad, explanata, når fvans
rånnan år ganika platthvåifd och utbreder fina 
platta iuior.

2098 Högervånd, dextra, riktad åt högra 
ildan af öppningen. Man 1er ofvanföre, (2039.), 
hvarefl [ låget ] btflåir.rms [och] livad, fom kal
las höger (dexter').

2099. Ven ft e r vå nd, fmiftra, riktad mot 
öppningens venflra il Ja. Jfr 2039. och 2040.

2100. Mellanliggande, media, öppningen 
går ut på midten i en Ivans och denne vånder iig 
hvarkeu till höger eller vender.
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S· 299*
Nafveln, umbilicus, år:

aioi. Genomgående, genomborrad, 
pervius, per for atus, når han råcker ånda till fnåc» 
kans fpets.

2102. Ha 1 fl y c k t, fubobtectns, fubconfolida- 
fus, når nafveloppningen lå betåckes af lipen, att 
man bür blott vad.- eq del af defs öppning.

2 i c 3. N a f v e ] 1 p r i n g a, rima umbilicalis, den 
fmale ly abate öppningen af den halfjyckta nafveln,

2104. Tao dad, dent at us, når defs kant haï 
en ofvan for nafveloppningen utilåendc vinkel.

§ 300,

S n å c k f k a 1 e t , tefla cochleæ, bekom
mer fårikilda benämningar :

2105. Äggrund t, ovata, omkretfen år ågg- 
lik, roten [ bafen ] formerar den breda, fpetfen den 
fmala andan,

2106. Omvåndt-åggrundt, obovata, med 
bredare fpet* och fmnlare bas,

2107. Hud-klådt, corticata, betåckt med en 
egen öfverhud, epidermis, fom kan utan ikada 
för öfverbrynen borttagas från fkalet.

2x08. Betåckt [lock förledd t], opercula- 
t<*> öppningen år med en egen hornaktig, kalkaktig 
eller mernbranös fkifva, lock, operculum, tillfluten.

2toçj, Sam ma n r u Ila dt, ccnvolnta, hvsrefl 
den yttre flore vindlingen få omgifvec den inra, 
att man fer litet [eller intet] af vindeln.

2110. Kåge 11 i k t, k onifk t, conica, ett fam» 
manruliadt ( 2109, ) ikal? hvars vindel år platt el-
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1er inflôtt (2084· 2085.)» °ch f°m från bukens 
ôfverkant i anfeende till bafen eller frlu fpindelns 
bakånda till kägelform aftager, att, når mau llållec 
det på pelareu, liknar det en kägla.

«ui. Tornlikt, turrita, när vindlingarne 
från grundytan fmåningom höja fig i en fpe:fig kä
gelform, att längden ofvertråffar bredden.

ana. Liktenfnorra[virfvellikt;Retz.] 
buki g t, turbimta, ventricofa, buken är ganlka 
tjock och uppbiåfi, men vindeln år ganfka liten och 
höjer fig ur midten af buken i kägelform,

2113. Kenafiadt, umbilicata, forfeddt med 
en nafvellik vindel ( 2086. ).

2114. Inrulladt, inuoluta, hvareA utlåppen 
inkroker fig med fin brådd i öppningen.

2115. Kan t forfeddt, marginata, när hela 
fkalets ( 3020. ) omfång år omgifvet ined en 
tilitjocknad kant, fom vanligen formeras genom 
brådden af utlåppen och genom valklommar.

3116. Urbråddadt [utnjupet; Retz. ], 
emargimta, hvars kant har en urfkårning.

2117. Med fnabel, befnabladt [inab* 
lad; Retz.], rofirata, förfeddt med fnabel ( 2030. ).

2118. Afbrutct, interrupta, når ikalet erhål
lit nya tillfattfer.

2119. Obena fl adt, exumbUicata, utan öppen 
nafvel ( 2032. \

3120. [Obefvanfad, ecaudata, når fvanfen 
( 2065. ) felar. — Tack fatfor m igt, patenti co. 
nica, en låg, men vid bafen utvidgad kågla. — ör- 
formigt, auriformis, vidt och platt, liknande ett 
menniikoöra. — Spolformigtormis, tjoc- 
kafi midt på. — Klubblik t, clavata, tjoekaA 
vid franiåndan ].

1



I

21 î î. Urfjåderlikt, fpiralis [fpirali■ inv0» 
luta ; Retz,], få invriden inom hvart annat, att om 
nian i kanterna drager på tvåran, irån midten äf 
utlåpptn ända till midten af pelaren, en jrmn plan 
midt igenom ytterila vindlingen, (kulle denne ikåra 
alla vindlingarna och hela ikaiet i två lika hälfter. 
Man kan ej be-flamma; fivarefi grunden (bafen) 
eller hvareil fpetlen år,

§. 301·

TvSfkaligt fnåckfkal eller mufsla, 
tefta bivnlvif s. concha.

På det kall«s
2(12. Bas, baße, den fidan af mufsUn, hvareft 

ett låderlikt band lorenar begge hvalfven, eller (kålen 
med hvriandra.

2123 Ledgång, gångfåfte [hångfia: 
Retz ], c ar do, föreningen af begge Ikaien, eller, 
nårmaie tagit, dt btgge inbördes i hvarandra gii- 
pande delar af de kanter, fom genom det låderlika 
ban(jet åro med h varandra fammanbundne.

2124 U11 der f id a, underkant, latus in- 
firius, margo inferior, fidan eller brädden af mufs· 
lans bas ( 2122.),

2125. Öfveriida, öfverkant, latus fripe- 
ritte, margo fuperior, den under fidan niotfatta fidan, 
eller den henne motfatta brädden af mufslan.

3126. Bakände, klintar [knylar; Retz. ], 
nates (apices ; B o r η. ) , fperfen af upphöjningen , 
lom på hvardera ikaiet af mufslan ilar tått iuvid 
ledgången.

2137. Tåckbait, hymen ( ligamentnm;

330
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Born.), en fail: hinna, fom vid bafen (212a.) 
hopbinder begge ikalen med hvarandra.

2128. Lipar [laggar; Retz], labia (labia 
externa; Born.), åio bräddar, fom omedelbarli- 
gen omgifva detta tåckbafi.

2129. K y ns le, vulva ( area antica eller area ; 
Born.), trakten omkring liparna, fom på något 
fått år affiucken eller åtikild.

2130. Ta gg ring, puber, fåger man, når 
kynslef (2129. , år omgifvet med t. gglika utikott, 
fom ofta firåeka fig till bakånden.

2131. Venusberg, mans vensris, denofver- 
fia åndan af taggringen och tnJuen deiomkring.

2132. Låppar [Kammat; Retz ], nym
phes (labia interna; Born.), brufken eller utikot- 
tet på hvarje ikal, i hvilka tåckbailet år infogad 
och fom betåckes deraf.

2133. Springa, rima, öppningen mellan läp
parna ( 213a.).

2134. Fr a mb rådd, framfida, mar go ante, 
rior, latus anterius, år mulsh ns fida, i hvilken 
kynslet ligger.

213Î. Ba kbrådd, bakfida, margopofie- 
rior, latus pofierius, fidan eller kanten af mutslan, 
på andra fidan om bakånden, framfidan motfatt.

2136. Akter [fåte], anas (area poßica, 
eller areola; Born.), en for begge (kålen gemen- 
fam intryckning på bakfidan (3I3J. ) fitax oiver 
bakånden.

2137. Ledgångsbrådd, mar go cardinalis, 
kanten vid gångfåfiet.

2138. Ån dar, extremitatrs, vinklar af mufs- 
lan, hvarefi öfverkanten fammanftoter med fram· 
brädden och med bakbrådden.
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51Î9- F r a m anda, extremitas anterior, den 
Sudan (213g. J, f°m ofverbrådden formerar med 
frambrådden.

2140. B a k å n d a, extremitas poßerior, den an
dan, fom ofvetbråddcn iormerar med bak brädden.

214 r · Längden, af mufslan, longitude, 
lodrita linien fiån ofverbrädden till gångfåilet.

3142. Bredden af mulslan, latitudo, den 
forra (214t.) under en råt vinkel genomfkårande 
linien Irån frambrådden till brkbrådden.

3143. Omfång, omkrets, ambitus, rnufs- 
lans hela utkant.

2144. Brådd, kant, mar go, ytterfle delen 
af mufslan i anieende till hela omkretfen (3143.).

§ 302.
På det enfkildta fkalet, valvnia concha, 

kallas
2145. 1Î r Sm , limbus, trakten af ytan, fom 

Oinedelbarligen grånfar till ikalets brådd.
2:46. Buckla [ås; Retz. ], «jhäo, den upp

höjda delen »f ikslet, fom omedelbarligen flåter 
till bakåndan.

2147. Âshvalf, h å 1 i g h e t, fornix, cavitas, 
urhålkningen på inildan uti bucklan.

2148· Me delfålt [diskikifva; Retz.], 
difcus, medlerile delen af ikalets yta, mellan buc* 
klan (2146.) och brämet C 3145·)·

§· 3°3-

Mufslan, tefia [concha], kallas

2149. Likfkalig, aqvivalvis, når bfggefka- 
len åro hvarandra fullkomligt lika.
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2150. Ο 11 k fk a lig, inœqvivaivis, det förras 
motfatts.

2151. Gapande, hianr, når de fammanlagg- 
da ikalen ej på något ilålle af brådden ilanga ige·, 
utan flå ifrån hvarandra.

3153. Tilllluten [fluten; Rctz. ], clau- 
fa, den föregående motfatt.

3153. Sammantryckt [hoptryckt; 
Rctz. ], comprecfa, når ett ikal Sr ganika nåra det 
andra, och bucklan (2146.) ej framilar hvalfiikt.

2154. Båt form ig, navicular e, når den med 
bafen uppåt med öfverkanten nedåt vånda inufslan 
har fltapnad af en bår 3 hvars kol formerar öfver* 
kanten.

2155. Tungfor mig, lingv formic, fmal, 
jemnhnal, åndarna ganika trubbiga och afrundade.

2156. Snabellik, roftrata, når framåndan 
år långt framdragen och tillimalnad.

2157. In böjd, inflexa, på framåndan krökt 
åt en fida, men då genail åter böjd till den gamla 
riktningen.

215g. Alftympad, afhuggen, truncata, 
når mufslan på något Halle af periferin år ytterft 
trubbig och fåfom afiliurrn.

2159. S t u t f a d [ j e m n h ö g ], fa/ligia- 
ta, öfverkanten formerar en rak linie.

2160. Såcklik, faccata, mot undra fidan 
buk ig,

2i6t. Skåggig, barbata, på ofverbrynen be- 
tåckt med långa ilyfva har.

§· 3°4·
De enikildta ikalen, valvulct, åro:

3162, L i k fi d i g a, ceqvilatera, når dera* fram-
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och bak fidor åro i florlek och bildning hvarandra lika.
3)63. Olikfidiga, inœqvilaterce, det förras 

mot fat ts.
3164. j e m n 1 i k a, aqvales , i florlek och ôf* 

riga befkailenher hvarandra fullkomligt lika.
2165. Olikftora, inœqvalts.
2166. H v a 1 f, fornix, det hvåifda ikolet på en 

oliklkalig mufda (2150. )■, hvars andra ikal år platt.
3167. Lock, operculum, det plana fkaiet af 

en olikikajig imifsla, hvars andra (kal år,bv*llfdt.
2168. Kuk, veuter, ho* ert fljikt hvålfdt fkal, 

delen utanfore, der medelf åket (214g. ) år innanföre.
2169. Rygg, dorfum, den upphöjde delen 

öfver buken af ett flatkt hvålfdt ikal.
2170. Höger fkal, v. dextra, kallas det af 

de bcgge ikalen, fom för åfkådaren ligger till höger, 
når mufslan hvilar på b.ifen , och med defs fram- 
fida år vånd mot åfkådarens anfikte.

2171. VenlrerfkaJ, v.fmiftra, det andra ika- 
let, lom i denna håndelfe ( 2170. ) ligger till vånfler.

2172. Ryggadt, dorfata, kallas ikalet eller 
mufslan, tefta, når ryggen ( 2169.) år upphöjd 
likfom en trubbig köl.

3173. Beöradt, med u tö ron, aurita, når 
vid gångfåAet på fidan af bakänden en tunn och fluu- 
dom tåmelig flor udde framlkjuter, fom ofta for
merar en vinglik tillfatts.

2173 a· Utöra, auricula, kallas denna ud
de eller tillfatts vid gångfåAet ^2173).

3173 b. Strålförfeddt, radiala, når flg 
fpridande raka långdftiålar gå ifrån gångfåAet till 
periferin.

3174. Kammfôt'feddt, peïïinata, på tångden 
låradt, eiler rtbbadt, ribborna eller fårorna Utlkja.
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ta med åndarna ôfver brädden och formera en ur- 
tandning.

2175. Pâôkt, antiquata, på längden Îlri- 
migt eller iåradt och på (våran ordentligt och af- 
fattadc genom fmsla mot öiverkanten riktade hvafs- 
kantigetvärupphöjningar; få at det har utfeende fom, 
oil! fmåiltal alltid voro fkjälpte ôfver bakänden, 
hvars biåddar göra desla tvårupphöjttingar.

2176. Djupgropigt, lacunofa, tcckoadt med 
en langsefter gående ilor och bred urgröpning.

2177. Fram flå en de, prominent, kallas ett 
ikal, når det någonilådes framikjuter ôfver det 
andra.

3 178· Fjållkantadt [kantf jålligt] , mar· 
gine fornicato, förfeddt vid brådden med hvålfda 
fjåtl.

2179, Med tviftållda ftrimor, flriis bi- 
fariis, med ilrimor hvilkas ene hälft år riktadt 
framåt, den andre bakåt.

2180· Med omkrôkta ftrimor, flriis re· 
curvatis, upphöjda fmala tvårflrek , loin åro vånda 
med kanten åt bakånden, ej åt ôfvetkanten : mot* 
laufen till den påökfa mufsian (2175), blott att 
långdilrimorna hår ej åro nödvändiga,

§· 3®5·

2181. Tvårbas, bafts transvirfa, fåges 
inufslan hafva, når bakbiådden (2135) flutas i en 
rak linie.

$. 3°^·

Gångfåftet, cardo, heter:
£182· Tanda dt, dmtatns, inuti med ett el·
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1er Hera ur mufslans masfa framträdande utficottj 
fom antingen finnas på ena fkalet och inpasfa t 
det andras infunkning, eller fom åro tillilådes på 
begge skalen och ingripa i hvarandra.

3183. Tand, dens, heter utikottet på det 
tandade gångfåilet (3182).

2184. Platt [nedtryckt], depresfus, år 
gångfåilet, når famma tand uttånjes framåt.

3185· Med en grop, grandgrop, fovto* 
latus, foveola s. fosfula notatus, når det ena ika4 
let i gångfåilet liar en grop, fom uppfylles af det 
andra ikalets tand.

2186. Ur halkad t [g r o p i g t, fcrobiculatuft, 
Jcrobicuto s. sum notatus, når gropen (1185) ej 
uppfylles af .tanden, utan den står deruti fri.

2187. Slutgång få île, c. terminalis / når det 
finnes på muislans anda (2138)·

2188· Medel gångfå fl e, c. médius, når det 
år på midten af bafen iå ilålldt, att frambrådden 
och bakbrådden aro tåmeligen liklånge.

2189· S i d 0 gångfåil e c. lateralis, når det 
drar fig åt en fida.

2190. Långdgångfåfte, c. longitudinalis„ 
når det ilråcker fig nåilan efter hela muislane 
långd.

219t. Affkuret, truncatus, når basen af 
fkalet år tvårt afikuren och gångfåilet finnes på 
denna afikårningslinie.

3192. Tillbakabojd, refiexus, når yttre 
biådden år tillbakabojd.

3193. Urfkuretj txcifns} utåt i en tväx» 
jfpringa uppgapande,
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S· 3°7·
tedgångsUnden, dens cariims, kallss:

2194. Framtand, anticuf, når den Finnes tåte 
vid fpringan (2133)·

2195. ' Aktertand [baktand; Re^z.], ana· 
tis, når den Fitter tått vid fåtet (313,6) eller det 
ganflta nå ra.

2196. Hufvudtand [kn y lta n d ; Retz ], j?räa- 
rius, cårdinalif, når den finnes mellan begge klin
tarna.

2197. Långdtand, longitudinalu, lom rangs 
utåt brädden år löriångd.

2198. Tuggaretand, maflicaw, når gång- 
fåfiet har på begge fkalen en rad hopträngda finå* 
iånder och gropar, fom vid ikalens tillflutande gri
pa i hvarandra.

2199. Nedtryckt, depreffur, fom innantill, 
inuti hållgheten af fkalet år tryckt inåt.

2200. Uppråt, credits, fom, nar nian låg- 
ger ikalet på den hvålfda fidan, år topprakt riktad
mot höjden. „ , .

2201. Fördubblad [klufven; Retz.], a up It· 
tatus; djupt inlkuren och genom iulkåinmgsfåraa 
klulven nåflan i två tånder.

2202. Samma n v i k e n, cotnpltcaius, den finala 
hvafjkantiga framftående tanden böjd i eu fperfig 
vinkel.

3203. Valk[kluns; Retz·]. callus, ar en 
egen forts tand, når två ftnala ribbor [Ikalmar; 
Retz.], fom på diiken af Ikalets infida åro anvåx- 
ta, draga iig med fpetfarna åt bakdelen af mufslan 
tilifammans, uiea inåt »flågsna fig från hvarandra,
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S· 3°ϋ·
Klintar [k ny lar; Retz ] nates, kallas

3304. Ho inform i ge, conformes, när de 
åro flarkt framdragne , rake och ipetflge.

3 205. Inkrôkte[motkrôkte ], incurvatce, 
når de åro krökte mot hvarandra.

3206. Vri dne, Jpirales, når de åro fpiralfor- 
migt inrullade.

2207. Bak åt boj de [-mot k rökte, -om krök
te], rtflexce, recurvatce, retrorfum incur v at œ, når 
de åro inkrökte (2205.) mot fåret

saog, Örf 01 rnige, cmrformes, når håliheten 
på iniidan af bakänden år otnkrökt.

2209, Affkalade, decorticatœ, nar det ofri* 
ga ikaiefs yttre beklådning pa klintarna ar affjallad, 
att det inra åmnet af mulslan år blottadt4

§· 3°9-
Kynfletj vulva, kallas

3210. Be ftå m dt, diflinctce, når det år föndradt 
från fidorna af mufslan genom en fåra.

22! i. Inböjd t, infiexa, når kammarne åro 
krökte inåt.

$■ 3™.
Låppar[kammarne; Rctz.], nymphce, fao

921*. Framftående, prominentes, når de 
fram flå utåt.

*213. IndragnC) intratta, retract ce, tnotlati 
det förra.
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*214- Förkortade [afstympad], trunca 
te, kortare ån fpringan.

§, 3 >1.

Liparne, labia, kallas
•215. Öfver liggande, incutitbentia, når dal 

ene lipen betåcker den andra,

§■ 312·
Springan , rima , heter

2216. Sluten, cinufa, når låpparne åro for» 
tjockade och betåcka hela fpringan.

S· 3'3·
Aktern [lätet; Retz. ], awzij·, år:

2217. öppen stående, gapande, patulus, 
hinns , når de begge , honom fotmerande bråddarne, 
ilå fiån hvarandra få, att mufsian hår gör en öpp
ning.

2218. Sågtandad, Jerratus, når kanten af 
iltalet vid aktern år fågtanaad.

2« ry. Kantad, marginaia, når hela aktern« 
nejd år omgifven med en uppböjd kant,

§· 3T4*
Ut öro nen, auricula (2 *730* kallas '

2220. Likftora, ceqvales, når de på begge 
fltalen hafva lika florlek.

2 2 2 1. Affkurna, disfrctce, exeiftz, når de å- 
ro föndrade från kanten af iltalet genom en bugt 
eller urikårning.

24
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$· 3*5·

K h valfvet, fornix { si66.), kallar man de fs
2222 Skiljevägg, disfœpimmtim fornicate, 

når flulers underkant nedtråder i den inra håiighe- 
ten; antaget att fkalets bas vändes uppåt.

§. Jiö.
2*23^Bifkal, valvules fuccenturiatœ , kaliar 

man de finå, olikt formerade ikal, hvijka hos nå
gra mufsior åro infogade vid gångfåflet.

S 317·

2*24^ Tarmkanal, inieftinum, år det hinn- 
r5r, hvarpå några raångikaliga mufsior iitta fåfom 
på^ eu rtatn eller ftjelk, fom med fin nedra ånda 
piagar hånga vid andra kroppar.

§· 3*8,

Pa fnåckdjuret, animal chocUct, åtikiljer man:
2*25. Foten, per, en flor del, fom fnåck- 

djuret ^rramfiråcker, och på hvilken det medelfl en 
dtfs vågformiga rörelfe kryper eller fimmar. Hos de 
med lock igenflutna fkalen fitter locket på denna del.

2226. Halshud, collar i, €n géleakdg, under 
hallen faflvåxt hinna, hvilken uppfyller fkalöpp- 
ningcn, och hvari inåckdjuret drar fig tillbaka I 
den Sr ett 1 u f t h à i, Jpiracutum, och a k t e r n, anus, 
belägna.

8827. Tunik, tunica, den inra geleakfiga 
tunnhinna, fom innantill omkläder ikalvindlingen.

• *8· Mantel, pallium, fom tillhörer blott
nagra fcäckorj en ge leak tig hinna, hvarmedelft de,

»
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nar de kringkrypa, betäcka fkalet tili eil del eller 
helt och hållet.

§· 3»9· _

Pa mufseldjuret, animal concha, marker man 
2 2 20. Föten, p$ti den mufseldjmets del.

hvarpå det ftôdjer flg och iramfluider.
2,30. Manteln, pallum, en hinna, loin 

omgifver hela mufceldjure» kropp, genom ^hv.lken 
ZgL hindra vattnets till- och .flopp* Den har 
ofta- två luft hål, fpiratnla. Och

2231. Gälarna, bronchia, fom finna* p 
begge fidor om mufseldjuret* fotter och likna 
ikarnas gålan

9

§· 32«»·
Pl fkårpan, crufia, eller det genomborrade 

mjuka, eller när den år kalkartad och hard, »mm· 
flone porofa fkalet märker man

A. På de Sggformiga eller klottlika:
2231. Sömmar, future, taggfôrfedde limer* 

fom löpa efter längden af fkalet och dela eller at-

fcil,aad233. Skiften, tergar, area, desfa åro

delta 2*34. Små t aflor, atfula, fini, vanligen fem- 
fidiga, genom tvårfogningar uppkomna, tailor.

2235. Gångar, ambulacra s. cohm, aro
?e„ombo.r.d, fltimmor, brilkj. «88» ^
fen (t*33-)> hvarigenem djntet utilrScker tona
trSfvare [ Untacula ] .



fi. Hos andra ar fkårpan:
s 2',6. ftjern I i k, ßellata, med breda, frail 

en medelpunkt utlöpande ilrålar.
2237. St t ål ig [-forfedd], radiata, med 

fmala ilrålar, fom icke komma iiån medelpunkten, 
utan fårfl utur brådden af ett

X % 38. M e d e l f å 11 [ d i fk ], di/ctif, hvarifrån 
Urålartie utgå.

2239. Vinklar, anguli, viuklarne, fom ilrå* 
lame med hvarandra formera vid deras utfptung.

2240. D u b b e lf t r å 1 a r, radii duplicate, kal* 
las ihålarne, når två och två liå öfvet hvarandra.

§ 3M·
På djurvåxter [ vaxtdjur] och ee 11 ulaner, 

phytozua et cellulana, mårker man:
2241. Stammen, fiirps, den faile hufvud- och 

grund delen af byggningen, i eller på hvilken dju
ret fitter.

224*. Blommorna, flores, våxtdjurets lef* 
vande delar med deras betäckning, i hvilken de 
vifa Hg på grenarna och i hålen af flammen.

2243, Åggkassarna, ovaria, ungaine, fom 
lios Fåråldrarna utlpiicka pa artiklarnas fldor och 
«jvsrfi'ta fôrenade med modren.

Hos våxt djuren och cellulanerna, på 
hvilka det lefvande åmnet ligger ur..npå, åtfkiijes 
på il. mmen: veden, barken, ech b a ft et.

2*44. Veden, lignum, Jub dant ia lignea, de 
falle inre dtlarne.

8245 Bat ken, cortex, den yttra fltårpan, 
fom omgifver de mjuka delarna.

2246. Baftet, liber, den mjuke, mellan ve· 
denDcU barken befintliga lefvande delen.
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§· 3*2·

Stammen, ftirps, är :
2247· Kal kar tad, calcar ea: detta galler om 

koraller, ft en växter, lithophyta.
2248 Hornartad, cornea: detta gäller om 

hornkoraller, ceratophyia.
2249. Kringfimnian de, vaga, iom ej är fä- 

ftad på en kropp, utan i vattnet imnnar fritt
omkring. „ , .

2250. Rotfåftad, -faft, radicata, fixata,
med bafeu häftad pa en annan kropp. ^

2251. Sam manfat t, compofitat rar flere 
koraller af famma Hag i orena lig tiil en kropp.

2252. Stjelkad [-blifvande ], når den
fitter på en iljelk. „ _

2255. Befjädrad, pennata , nar pa en linal
flarn åt den ena eller åt begge fidor, imJe fldogre- 
nar fjäderlikt frtta, få att det hela får u:leende af 
en ftråifana.\

32)4- Nätlik, gallerlik. reticulata, can- 
cellata, när grenarne af flammen åio nStlikt eller
gallerlikt med hvarandra hopvåfde.

2255. Pipi g, r ό r 1 i k , lubuloja [lubulaia],
beflående af ett eller flera ror. .

3256. Hål i g, [hilf ull], foromnofa, fo r-'
fedd med öppningar, hvaruti djuren ro. Dt^le öpp
ningar eller hål, foramina, åro rorlika, eller po- 
rofa, eller cellulöfa.

2257. S t jer n lik, fttUata, med en (eller 
flera) at uppåt riktade fmåbiad fljernformigt fam- 
nianfatt fljerna,

2258. Alftrande, proliféra, när utur artik·
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lama pâ en artikulerad ihm elier artikulerade 
nar, âfer andre artiklar framfkjuta.

2259. Småtandad, denticulata, befatt med 
fina tandlika fpetfar.

2260. Småtänder af förfta ordningen, 
dentes primi ordinis, fom omedelbarligen uppkom
ma ur flammen och defs grenar.

2261. Småtänder af andra ordningen, 
denies feeundi ordinis, fom fitta på fmåtånderna af 
förfla ordningen (2160.)

%i62. ii i hängde tänder, denies appendicit· 
Jati, fmåtånder af andra ordningen (2261) fom 
vid lp;rfcri hafva ett litet bihang, få att fmåtånderna 
få utfeende af ett fogelhufvud med en näbb,

2263. Telningar, furculi t kallss de qviftar 
bland grenarna, fom omedelbarligen upprinna ur 
fjelfva flammen,

f 3a3·
På rörlika koraller, (2255) åro rören, tubi :
2264. S a mm-mu nn ad e, anafiomofantes, 

när de närma fig mot hvarandra och fluta Jig i 
hyaraqdra,

2265. Med rörlika famm-mynniqgar, 
anaflomofibus tubuîofis connexe, når rören genom 
Cgna fn.årör, fom gå från det ena till det andra , 
äro fatta i förening.

2267. Mellanväggar [långd vå ggar] , 
disfetpimenta , diaphragmata , åro tailor , genom 
hvilka ilera rör gå, fom derigenom förena» till en 

» kropp,
‘ 324·

Stjernorna, ftellce, ho* fljernlika koraller 
(2257.3 äro:

f
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a 168. L a b y r i n t f o r m i g a', labyrinthiformes, 
när bladen eller ilrålarne af iljernan få genomlöpa 
hvarandra pâ öfverbrynen, att mellanrummen haf- 
va likhet med labyrintens irrgångar.

3269. Affkalade, decorticata, når den har 
det mfsende, fem om öfvertåckelfet punktvis vore 
afrifvit.

3370. Alftrande, proliféra, nar «tur ftjer* 
norna Imårre å nyo framträda.

Få iljernan åtikiljer man:
2271. Difken, difeust trakten omkring me: 

dclpunkten, hvarifrån ilrilar eller blad utgå.
2*72. Strålarna, radii} bladen, fom bilda 

Iljernan.
3373. Gångarna, ambulacra, de breda för

djupningar mellan ilrålarna (2271) Och
2274. Tegarna, fångarna, pulvilli1 d* 

breda ilrålarna mellan gångarna (2273.)



Vextriket.

XXIV. Afdelningen.

Vaxter, Planta.

Växten, planta, ären organiik (§.7.) kropp 
utan vükorlig rôreiie , hvilken medelA ändarna af 
fina kåril gcnafl beredd upptager nåringsfåften ur 
sndra^ kroppar, och ej fålom djuret forer fåda- 
na fafom iödoåtnne till ett gemenfamt Halle in» 
nom kroppen.

'S 326.

Väfven hos växten beflår utaf:
I. Membraner, mmbrance, fega, tunna, och 

enkla utbredningar: det döda ämnet, af hvil- 
ket de öfnge delarne åro bildade.

1. Luftkåril, ductus pneumato-chyliferi, åro 
enkla, med luft uppfyllda kåril, alltid åtfölj
da af ett nåringsfafttn förande, fom vanligen 
fir fpiralfortnigt Jindadt deroinkring, fållan 
löpande bredevid detfamma. Vanligafl plåga 
de nedlöpa rakt och knippvis, fållan krypa 
de i andra riktningar, åtlkiljas, och åter för. 
enas.

3. Saftkåril, ductus chyliferi, kåril, hvilka i 
cellvåfven krypa i åtikilliga riktningar eller
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gå genom cellerna och fluljas frän luftkåriln 
genom fin fiorre feghet.

4. Cell-våfven, tela cellulofa, befiår uraf hinn
aktiga fmåceller, hvilka ligga emellan kåriin, 
ofta fammanhopade och riilrjocknude, bilda 
en fammanhångande masfa, ofta kedjelikt fil
ande bredevid hvarandra, då de bekomma ur- 
feende af kårii.

I

§. 327·
Våxten bildar bufvudfakligen:
2374 Bålen, caudcx [iruncus], hufvud- 

kroppen af växten, fom tjenar det ofriga till fiöd. 
Den år:

2275. Stam, caulis (i vidfiråcktare bemår- 
kelfe): den del, fom våxer uppåt i luften. Och

2276. Ror, radix, delen, eiler delarna, fom 
tränga ned i en annan kropp.

x , \ / ' .
j}nm, Man plädar annars kalla caudcx rotbål; och

den år: upitigande ad'cirdtns t. ex. KSirabbi; 
eiler nedftigande, äc/ccndens, t. ex. Kålroten, 
o. f. v. Strunk (de r) , fom 111 i g· bår nyttjat, fy. 
nes båft pasfa till Palmer ocb år vål åfven der 
ingen ting annat ån en uppftigande rotbål. öfv.

§· 328·
Stammen i vidfiråcktare bemårkelfe (2275) 

delas i iöljande tre fammanfattniagai :
2277. S t a m (i inflcrånktare bemåi keift) fi j e I k, 

caulis hufvuddelen af fiammen, fom bår blommor 
och blad.

3278. Grenar, qvifiar, rami \rnmuli~\, de-

. m
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och ibm hafva en honom liknande befkaffenhet Och 
beflåmmelfe.

2179. B1 0 mft jel k at y ptdunculi, grenar» ibm 
blott båra blommor, men ej ågta blad.

[På Stammen förekommer vidare]:
2280. Fr 11 k t, fructus, fammanfattningen af 

fröet (for den tillkommande våxten ) och de delar, 
fom innciluta fröet efter den förvifsnade blomman.

228». Blomma, fos, växtens del, fom be
flår utaf den ånnu outvecklade frukten (piflillen); 
eller utaf hanndelarna (flåndarne); eller utaf begge 
med fammanfattning af de dem nårmafl omgifvan- 
de, fi ån de öfriga af våxten fldljaktiga, delarna.

2282. Blad, folia, den medelfl en nåtvåf af 
luftkårii bildade delen af våxten, hvilken omedel- 
barligen öfver fin bas eller infogning (i blad vec
ket, axilla) bar en gren, få ock den del, fom 
ej år långt från uifprunget af grenarna och liknar 
andra blad i byggnad och bildning.

2283-Löf, fiåc k ta [thallur ; Ach. bladftam 
lafbål, flam blad; W:u.J, frondes, grenen med 
de derpå fållade bladen tillfammanstaget. Man bru
kar åfven denna benåmning, hvareft grenar och 
blad hopflyta likfom oikiljaktige.

2284. Knopp, oga, gemma, den ånnu out
vecklade början till qviflen, bladen, blomman eller 
till och med flammen. Knopp ft o den, columnu- 
la, år början till qviften eller flammen i knoppen.

2285. Beklå doing, indumentum, delar, fom 
man finner kringflrödda på de öfriga; fåfom hår}, 
taggar, k&tlar o. f. v.
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§· 329·

Baien, cetudex [truncus], beflår ufaf åttkil- 
liga hvarandra ringformigt omgifvande Jager:

22g6. Öfverhud, epidermis, år den ytter Ae 
hinnaktige ymnigt genomfluckne [ halfuüe] beklåd- 
niijgen.

2287. Bark, cortex, lagret omedelbarJigen 
under ôfverhuden; beflående utaf flera hvarf, min
dre tåta ån veden [trået].

2288· Baft, iafva, liber, de inra lagren af 
barken, veden mera liknande, ftundom pergament- 
artade och faftiga,

2289. Veden [trået], lignum, dernåfl: de 
tåtare, nårtan helt och hållet af luftkåril famman- 
fatta lagren.

2290. Hvitved [ytved, fp lint hos nå
gra], alburnum, kallar man de yttra mjuka lagren 
af veden, når de urikiljas.

2291. Om flag, corona, ett på infidan af ve
den liggande mjukt kårilrikt lager, fom omfattar

229α. Mårge c, medulla, den innerfta mju
ka cellulofa med faftkåril genomvåfda masfan, bå- 
lens kårna.

Anm. Märgen felar ej fällan. Baftet och hvitveden
ftä ej alltid att urfkilja; 11 I i g.

An vn. 2. Väx t fa ft, cambium, etc. och defs egen-
fkaper : lactarium, refinofum, aquofum tn. fl, till
växtfyfiologin hörande ord, böra oer lokas. öfv.
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XXV. Afdelningen.

Roten, Radix.
Γ

§· 33°·

3293. Verklig rot, radix vera ; radix fen- 
fa firicto, åtikiljer fig från flammen (2277 ) der- 
igenom, att den v.'xer nedåt, ej frambringar blad, 
har inga upphöjda linier och vinklar och en mer 
eller mindre fkråflig bark.

2294. Oegentlig rot, ikenrot, radix 
fpuria, Rhizoma (Ehrhart), de ur den verkli· 
ga rotens (2293.) ögon, famt under jorden eller 
vattnet fortgående Ajeikar, hvilka ilutligcn derutur 
uppfliga, eller de ur ögonen framikjutande uf- 
löpare, lom alle halva Ikapnaden afen rot med defs 
bruna färg, flå ut rot-trådar och gauika ofta fratn- 
ikjuta blad af en egen byggnad. De åtikiljas från 
verkliga råtter genom bladfkjutning och genom vink
lar fom de göra med Ajelken. Men det gifs äfven 
håndeller, hvareA man tj kan åtikilja dem.

2295. Rotfä ft en, radieulce, de med fpåda 
fibrilier [fmåtrådai ] — bildande en fin utaf luftkåril 
(§. 326. n. 2.ζ hopvåfd ull — iullfatta trådar, fom 
merendels fitta på grenarna af roten ofta åfven på 
Ajelken, på bladen 0. a. m.; och desfa finnas en- 
fatnina hos några vaxter. De bltfva ofta med ti
den förvaudlade till verkliga rotgrenar.

§· 331·

I anfeende till varaktigheten år roten:
2296. Ärlig [e 11 år ig; W: n.], annua, fom
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iefver blott ett år, tuen förtorkar fedan och dör 
bort.

2297. Tvåårig, biennis, iom öfveriefver två 
år, fluudom innu något långre, tills växten bur it 
frukt, hvarpå den dör ut.

»298. Mångårig, perennis, fom lcfver ile
ra år.

§ 332-
/

I anfeende till delningen:
2299· Mångfaldig rot, multiplex, fom re

dan fynes delad i fröets lmåror \_roflellum\
2300. Delad, de 11, partita , (om genail vid 

dcfs urlprung delas i flera tjocka' grenar.
2301. Knipp ii k, fcijeiculatci, font gena fl 

vid defs urfprung delar fig i en punkt u:i flera me
delmåttigt tjocka och tämligen likformiga grenar.

2302. S må tr åd i p. fibrofa , lom gen. il vid 
början delar fig i inånga fmårre trådlika fibrer.

2303. Utlöpande, excurrens, nåflan odelad 
långfhickt med några korta grenar.

3304, Förfvinnande, deliqvefcens, ar få 
fördelad i fbra ånyo delade grenar, att butvud- 
flammen år lulikomiigt förfvunnen.

§ 333·

I anfçende till bildningen heter roten:
2305. Ma fk 1 i k , vermieularis, når den år nå- 

flan jeintjock, lång, och med rynkor pä tvåran lörfedd.
2306. A fb i t en, preemorfa, en flånd ■ eller 

vallsformig, på åndan afflympad rot, fom på ii- 
dan ofta har trådar, hvilke be.tåcka denna afilymp- 
ning.



Anm. Artikulerad (445·). klotrund (ι?6·)< 
grynig (333·)· rn· fl· af Linn. anförda, torde ej 
hår behöfva fårikiida förklaringar. Oiv.

§■ 334·
I anfeende till riktningen:
3307. Genomträngande, penetrans, font 

går i rak linie ned i jorden.
2308. K r in g f va f v a n d e [ fp r i d d ]. vagans,

efter de motftänd den möter krökt i åtikiiliga rikt-

^ 2309. Nedftigande, defcendens, fom ehuru 
inga hinder ligga den i vägen, dock ej löper rakt.

2310. Smygande, Jerpins, fom löper täm
ligen långt under jordytan.

23w. Framkrypande, irrepenr, loin fling-
rar fig fram på jordbrynet.

2313. Krypande, repens, en langfträckt 
ikenrot (2294·)» fom på fin vag hit och dit m* 
fånder rotfåften (2295.)

S- 335·
I anfeende till jordmonen §. X16. eller grunden ,

hvarpå den flår: ,
2313. Utfugande, fnyltande rot, r. pa~

vaßtica, når den trånger in 1 andra lefvande väx
ter och ur dem hemtar fin nåt ing. Derail

2314. Parafitvåxt, planta parafitica, fom 
lifver på andra vaxter, och ilar rotter i dem.

§· 336·
I anfeende tilldelen, till hvilken den år fogad: 
3315. Sramnwot, r. caulinû, den, fom Upp- 

fcommer på flammen.
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„ Qv» ft -, gren-rot, r. ranted, rotfâ-
Aen , fom uppkomma på en qvift, en gren.

2317. B i a drot, foliar is, de ur ett blad fram
kommande rotfåflen.

2318. Öfvergående, tranßens, når Hållet, 
fom ikiljer roten från flammen, genom ingenting 
åtficiljer fig, få att öfvergåogen utvändigt år o- 
mårklig.

2319. Kringbladig, flipala, nar grånfe- 
fltilnaden mellan rot och flarn år tätt ouigifven ined 
blad.

2320. Sårfkild, difereta , når detta flåiie 
(1319.) utmärker fig genom en knölformig eller 
annan flags upphöjning, hvi!ken kallas!

2321. Rotgrund, fundus radicis ,
2322. Lökforrnig rotgrund, fundus bnl- 

biformis ( bulbus hos några), når den år ea klot 
formigt uppfvålld knöl.

§· 337·

I anfeende till delarna, hvilka roten bår, kal- 
lar man den :

2,23. Ut ft rå c k ande, txiendens, fom blott 
bår knoppar vid defs urfprung.

2324. Ut fl åen de, propullulans, fom under 
fitt lopp ikickar ögon hit och dit.

232*. Uppftrå fvan de, emergens, når fpet- 
fen plågar flå ut ett öga eller en knopp.

3326. Knoppbårande , gemmifera, fom 
drifver ut knoppar af vanlig ikapnad.

2327. Utfkjutande, fubolifera, fom hår 
och der bår eniamma ögon, med förlängda knopp- 
floder.
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2328· Klaslik, botryoides, bnrande hoptråugt 

flående knoppar.
2329. Sa mm an fk oc k a d , Conglobata, fram- 

bringai' knoppar, iom vid deras urlpru.ng flå tått 
hopgyttrade.

2330. Knoligi tnberofa, lom bår och der 
frambringar till rundakriga kroppar utvåxta ögon.

3331. Knoppig [grynig], grumofa, ^ når 
trådarne af rotea åro uppfvållde der ögonen fiå ur.

2332. Lökaktig, bulbofa, h vi i ken vid defs 
upprinneife frambringar knoppar, omklädda med 
en egen hud.,

13?3· Lökögd, bulbogenimis, vid defs bör
jan en knopp, ej klådd i någon cgtn hud, utan 
tått omgifven med tjocka och korta blådfkott.

2334. Små korni g lök, bulbulofa, har fle
ra i en hud innellutna knoppar.

0335, Topphårig, comofa, frambringar på 
ett körukrigt, fårikildt bildadt bihang en kropp. 
Den Stikiljes fålunda från iöken, att rotfäflet fit
ter ofvanpå bihanget, hvilket hos löken framkom
mer inunder.

2336. Te (like! for mi g, tefiiculata, en topp- 
håri» rot (2335), hvars bihang btflår utaf två 
med^ hvarandra hopväxta äggformiga eller klotrun

da kroppar.
2337. Bladig [-drifvande, foliata'], fo- 

lief a, oäg t a rot, fom frambringar blad.
Anm. foliota fynes vara det rätta ordet, dä blott ro

tens. egenfkap att fkjuta blad bär äfyftas. ÔL-
2333" Bladflidad, vaginaiay en m«d blad*

flidor förfedd oågta rof.
2339. Tecknad, notât a, oågta rot, fom be

håller fpåren efter de afLllua bladen.
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4340. T å 11 b 1 a d i g, pachÿphylla, en med 

korta, l'aftiga blad betäckt oågta rot (hos några bo- 
taniiler: tandlik» f j ä 1 i g rot» radix dentata , 
fquamofa

2341. Biåsdragande, ampulligera [titriez:· 
tigera; S:z.], förledd med fina biåslika kropp a-.

2342. Kringfkanfad, circumvallata, iom 
ikjuter ur jorden långa ihåliga utfkott.

XXVI. Afdelningen»
Stam, Caulis,

Förfra Capitlet.

S t a m m e π f j e I f»

S· 333.
Î anfeende till (lammens varaktighet kallas växten :

2343. Buskaktig, buske, planta frutico- 
fa,frutex, hvilkens (lam ofverlefver flera år, och 
flera gånger bår mogen frukt. Hit hora åfven trå
den, arbores, (om hafva en tråaktig (lam, hvilktn 
utbreder fig på något betydligt afflånd ofver jor
den i tråaktiga grenar.

2344, Småbuskig, -ris *), lyng (Vb„),

*) Ris med tillSgg af S!5gt- eller fpsciella r.amretfram 
fAr, fSfom Hallon-ris, Bl S bårs-ris, Kr5k- eller

»?
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planta fiiffruticofa, fnffrutices, är åtfkild från bulk- 
aktig blott genom en mjukare ihm.

234ί· Mångårige vaxter, planta peren* 
nes, åro de växter, iom lefva flera år, och båra 
mogna frukter, men hvilkas flammar årligen do 
oth årligen å nyo flå ut från roten.

3346. Engång - bl o mm an de våxter, 
planta femelflorce, fom letva flera år utan flarn, 
men lom, når de engång frambragt enfådan, blom
mor och frukt, dö ut.

2347. Tvåårige våxter, planta bieunts, 
engång blommande våxter, iom lefva blott två år.

3348. Ärlige våxter, planta annua, fom 
förfla året af deras uppkomfl blomma och dö bort.

Anm. De ärlige, engårig- blommande tvä- och mångi» 
årige växterne kallas örter, herba; eller ört
like våxter, planta herbofa:, hvareft <j fpråk- 
bruket förbjuder det, h vil k et fränikiljer den natur
liga familjen gräfen [gramimi], o. f. v.

§· 339·

Botanilke författare åtllulja följande flag af 
flammen medelfl egna benämningar:

3349. Trådftam, ftam (i inikrånktare me
ning) , truneus, trådens och buikarnas tråaktiga flarn.

3350. Stjelk, caulis (ftricte ßc dietas), den 
örtlike fUmrnen hos fmåbuikarna och örterna.

3351. Halmftrå, gråsftrå, calmas, den 
vanligen ledknutige och enkle flammen al gråfen.

9353. Mofsftjelk, fanalus, flammen på 
mosfar.

Kråkbärs-rie, Mjölon-r ie, Lingon-ris, A- 
kerbårs-ris, Hed- eller Klo-ris, Odon-ris, 
»V fl. ïtCkiljae desfa fmä bulksr i Svenlkan. Öfv.
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men af flåcktan hos paljiitråden, hufvudnerfvtn hos 
lickener, foten for hatten hos fvampar. o. f. v.

Anm. Utom denre fide åtlkilnad af Stro nl<, fot, och 
bladftath, ßipes,\rö de ôfrige ôfverflôdige och 
blött namn för en och fatpma fak.

$■ 34°·

I anfeende till fordelningen år Hammen :

2354. Ganfka enkel, fmplicisfmus, fôm 
hvarken fkju'er grenar eller blomfljelkar.

3355. Enkel, fimplex, fom vid roten fram
bringar grenar och på åndan en gemenfam blom* 
fljelk.

25$G renig* raniofii? , fom på fårflulda 
flållen ikjuter grenar.

2357. Toppgren i g, comofui, fom blott 
grenar fig i toppen.

235g. Hel, integer, nSr hufvudilammen ge* 
nom fördelningen i grenar vål uppåt blir fmalare* 
inen ej förlorar fig i qvifiar, utan blir igenkånlig 
ånda till fpetfen iåfom hufvudilam.

3359, Sig förlorande, deliquefcens, hvar- 
efl bufvudfiammen få fördelas i grenar, att han 
fullkomligt fötfvinner.

2360. Mångftjelkad våxt, planta multi· 
coulis, år en fådan, hvars flam genafl vid roten 
delas fig i flera tåmeligen liktjocka flammar, 12 att 
ingen kan blifva anfedd för hufvudflam.

2361. Småftjelkar, cauliculi, årö de en- 
ikilda biflammar på en mångfljelkad våxt (2360.)

2361. a. [Alftrande, prolifer, den ikjutef 
grenar endaft från fpetfens medelpunkt].
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I anleende tili fammenfåttningen Sr flammen:
2362. Infattad, pyxidatut, fammanfatt utaf 

enfkilda delar eller artiklar i anfeende till JSngden , få 
att den nedra Sndan af öfra delen betåckes niedelft 
ofta kanten af den nåd undra fåforn af en ilida.

2362 a. [Hmnartad, membranaceut, famman- 
tryckt fom ett blad; Linne.]

§ 342.

I anfeende till florleken af flammen heter 
växten :

2363. Stammlös, planta acaulit, der delarne 
af den uppdigande flammen eller bålen (2274) 
omedelbarligen fynas komma ur roten.

§· 343·

I anfeende till riktningen m. m.:
2364. Nedfiagen, proflratus, hela flam

men ligger på jorden.
2365. N edligg ande, decumbent, förd upp- 

rSt, derefter med den öfriga delen liggande på 
jorden.

2366. Kulliggande, procumbent, åtikiljer 
hg fiån den förra blott deri, att den underlie dör
re delen dår upprätt.

2367. Kringböjd [sfingratide; Lilj-\y 
volubilit, fnåckformigt lindad omkring en annan 
kropp.

23^8· KSttfols kringböjd, finiflrorfum 
volubilitt lindad med fölens rörelfe.
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Anfol's- kringbôjd, dcxtrorfum vo- 

tubilit, emot folens rorelfe.

Anm. Öfverfåttaren bar tap.it fig frihet, att förkorta 
Fôrf:s, förklaring af desfa numror ock tillika gjort en 
en liten åndring i konftorden. Men ville man kan- 
fke Sterftilla Författarens, måfte man föreftålla fig 
det i frågavarande helas axel parallel med jor
dens, då kroppens tillvåxt kallas råttfolig, når åfkå- 
daren har öfter till venfter etc, och lindningarne 
gå från venfter till höger m. m. Men utom annat 
fltulle då finißror/um och dextrorfum antaga be- 
mårkclfer, fom de icke åga i Latinika fptåket, och 
då knnde man icke efter Linnés åfyftning begag
na våra landfkapsord: ariföns och råttföns eller 
fom man hår och ofvanför anvåndt dem blott med 
en liten ortografifk åndring. Öfv.

3369 a. [Simmande, natans, fom omgif* 
ves inunder af vatten, men ofvanföre af luft. Kan 
åfven lågas om blad m. m.].

§· 344.

I anfeende till flera fmå blomfljelkar (2361) 
hos famma växt kallar man

2370. R otr an k or, fiagella, flje'kar, fom åro 
nedflagne, men ej krypande (2377)· vanligen 0* 
fiuktbare, medan de olrige fljelkarne åro uppråte,

2371. Telningar, fubolts, fijelkar, fom 
fnedt framkomma ur marken, då de andre fram- 
drifva uppråte.

3372. Utlopare, ßolones, lådane fijelkar, 
fom åro nedflagne och rottagande.

3373. Rotrefvor, farmenta, urlopare (2372)» 
fom till ilorre delen åto nakne — [refvig, rot* 
tefvig, farmentofus,].
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Till foi hållandet mot andra delar i

1374. Axel [bladveck], axilla (ala), kal
lar man den vinkeln, iom en i flammen infogad 
del upptill gor med deniamma. I allmånhet nyt
tjas detta yttryck i örtlåtan om den öfra vinkeln , 
iom Eu del gör med den andra. [De riyafte anta
ga ala fåfom en benämning på den yttra vinkeln].

2375. Sidoftam, caulis lateralis, kallas flam
men , når lian framkommer på fidan ur roten. Ro
ten år då en fkenrot.

2376. Rottagande, radicans, kallas flam
men, foin rotfåfler fig på ett hvarken af jord eller 
yatten omgifvet flålle.

2377. Krypande, repens, fom der } lian 
0«dliggande på marken, fkjuter rotfåflen.

3378· Underftöd d, fuhr atus, fom nedlän- 
der rotfåflen ur grenarna, hvilka flråcka fig åiida 
till jordep.

2379. Bladfôrfeqd, folio fus [foliattis ],
fom bår ågta bJad.

Anm Fuliofus år förmodligen tryckfel p5 detta £151-
Iç. Qfv,
3380. Naken [bar], nu dus, fom ej bår 

ågta blad, utan blott blomikårmar,
338*. Tecknad, not atus, fom frambringar 

flidor [baljor] och andra bladiika delar.
2382, Kal [bladlös], aphyllus, fom bår 

hvarken blad eller bladiika delar.
3383. Afblådad, defoliatus, fom har för

lorat fina blad.
2384. Till blad öfvergående, fynedrifk, 

fyntdrus, når flammen* vinklar öfvergå till bladets 
hufvuduerfver och defs fidokanter.
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*385· Anpasfad, fubfyntdrut, når flam
men* vinklar öfvergå till biidets kanter; men bla
dets hufvudnerf fonlåtter i en framikjutande afiun- 
dad del på flammen.

2386. Sk a ft bo 1 It er , pulvinur (Link), 
denne rundaktige upphöjning af den fortfatta blad- 
nerfven på flammen (2385·)

2387. Paredriik, parrdrus, når flammen* 
vinklar ofvergå till bladkanter, men ej till hulvud- 
nerf och denne bildar ej något ikaftboifter (2386)

2388. Anedrifk, anedrur, når vinklarne af 
flammen åfven få litet öivergå till bladkanter, fom 
till bladnerf.

23.·] 9. V id fa 11, brachyedrui, når fntåkno. 
lar på iljelken u.tderflodja bladen.

*390, O f r ti k t b a r, ßerilir, kallas flammen, 
når den ej frambringar blommor [fruktbärande, 
fru:tificans , når dea bår blommor och frukt].

1391. Eftervåxt, innovatur, kallar man fljel- 
ken, fom efter fulländad befrödning framvåxer ur 
medelpunkten af ftållet, hvareft blomman var.

Andra Kapitlet.

G rename, rami.
jdtim Minga af dem vid flammen anvSnda konftord 

gilla om grenarna; och n Inga af dem hir uppförda 
uttryck lita anvåuda lig om flammen. Grenen ir, i 
hinfeende till de pi horom fittande delarne, flam.

§· 346.

Grenen år:
3392. Tornig [fpinös], fpinofut, när 

han har flyfva och fyliika fpeifar, fom ej bär* 
knoppar.
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2393· Slickande, fpinefcens, en tornig 
(3393.) gren, fom bär blad och blonmior.

3394. Torn (tagg),fpinatus, s. fpina, en 
tornig ( 3392. ) gren utan blad och blommor.

2395· Klänge, cirrhus, en förlångd trådlik, 
Îkiljakiigt bildad och i iårfkilda riktningar vånd 
gren.

^2396. Klifvande våxt, planta feandens, år 
en fadan, fom med klangen hållet fig vid andra 
kroppar*

§· 347·
Till förhållandet mot flammen år grenen t 

.3397. Infåftad, infixns, når han få öf- 
vergår 1 ilammen, att man ej kan mårka någon 
gråns, fom fondrar honom derifrån. ‘

2398· Nedlöpande, decurrens, fortlåttes 
få på flammen, att han derpå bildar ett nedlöpan
de mikott.

2399. Fa ft led ad, nodatus, ätikild genom 
en ledknöl, från flammen.

2400. Infånkt, immer fus, når barken på 
ilammen franiikjuter öfver bafen af grenen.

S· 348·
I anfeende till bladen ;
2401. Stödd, fultus, under hvilkens bas ett 

blad, eller, når det redan år sffailit, iparet deref- 
ter fumes,

Αά**. Hos växter, hvareft grenarne blifva flera Jr 1—o. 
le, affaila bladen under deras bas vanligen fifa 
året och det päfoljinde vifar fig ej engSng fpSret 
derefiit.
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2402. B evå p n a d, armatur, hvareil en torn 

finnes i flållet för bladet under bafen af grenen.
2403. Befiidad, vaginatus, hvarefl i flållet 

for bladet fins en flida.
3404. Sto dlös, diftitutuf, hvareil ingen af 

desfa delar (2401. 2432. 3433.) ilår under bötjan 
af grenen.

2405. Höl ft e rhöl j d , fpathaceur, vid bafc-n i 
en eller flera flidor höljd, defsurom med flod ( 3401 j.

2406. Uppflyttad, eUius, infogad ofvan- 
for bafen af det derunder flående bladet.

3407. Sido B it ad, lat er ali? infogad på
bladrotens fida.

Tredje Kapitlet.

Blomftjelken (den gemenfamme), pe- 
duncuhis.

$■ 349·

2408. Blömningsfått, b I om n i n g*), fra^o- 
refcentia, fammanfattningen af blomfljelken hos en 
växt (eller det utaf de på ett ftålle befintliga blom- 
fljelkar fammanfatta hela) och iöthåilandet af defs 
delar till favaiandra.

§■ 35°·

I anieende till dthungen år biorr.fljelken :
2409. Enkel, funplex, når den har inga 

grenar.
2410. Greni g, qviftig, ramuiofus, når 

den delar fig.
2411. Gemenfam blomftjelk, peduncu-

*) Uttrycket blomning synes tjenligast, för att beteckna 
infiorciccntia-, så mycket som sätt, att blomma. Mot flos 
syarîÿr blemma och i vissa fail blomster.
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lus communis, hufvudfiammen af en grenig blotn- 
iljelk.

2412. Enfkild b I om ft j el k, ptdunculus 
proprius, grenen af förfia ordningen hos en gre
nig bjotnfljelk , når den ej omedelbarligen bår blom
man.

5413. Blomfkaft, pedicell, pedicellus, 
hvarje gren af fifta ordningen, fom omedelbarligen 
bår blommor.

3414. Axfåfte, rhachis, bufvudftammen af 
gemenfainma och enilulda blumiljelkar, når han år 
hel (2358.), få kallad i affeende på lina grenar.

Anm. Arter af blomßjelkar förekomma vidare under
$ 353-

§< 351.

I anfeende till varakiigheten år den:

2415. Qy arfittan d e, perßßens, når den 
blifver långre flående ån frukten, den må nu för- 
blifva grön eller forvifsnad.

2416. Af fallan de, dtcidms, fom affaller 
med frukten.

§· 35*·

Blomfijelken kommer förft fram efter bladen 
och blomikåimen och till och med fednarc ån blom
man, att denna i fin fölfia ålder har nålUn ingen 
blomfijelk. I anfeende till ordningen af framkom
mandet ir blomningen:

2417. Medel-blomning, inßortfeentia 
tentrißora , når de inedlerfie (gemenfamme) blom- 
fijelkar eller deras grenar utvecklas tidigare å* de 
ytrre,
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S418· Centrisk-blom ning, inflorefcentia 
tenfrica, ett flag af det föregående, hvareft (ge- 
menfamme) blomfljelken, fom flår mellan två gre
nar, tidigare framkommer. Hit hörer Alßne media, 
fåfom exempel.

2419. Central-blomning, inflorefcentia 
eentralir, åtfldljer fig deruti ifrån de föregående, att 
fidodelarne icke åro verklige grenar, utan grenar 
af den gernenfiamma blomfljelken. Ett exempel gif* 
ver Stellaria graminea.

2420. Ex centrifk-blom ning, inflorefcen
tia excentrien, når den, ett blad midt emot flåen
de (gemenfamme) blomfljelken tidigare utvecklar 
fig, ån g enen i axeln af detta blad. Mm finner 
detta hos flera Ket ofyller ( Chcercphylla.)

2421. Excentral-bloinning, inflorefcentia 
excentralic, StfkiJjer fig från den föregående blott 
deiigenom, att i fiållet för bladet en bionsfkämtj 
i flållet för den verkliga grenen, en (gemenfam) 
blomfljelkgren åger rum.

2422. Y11 er-bl om n in g, inflorefcentia bafl- 
flora, når yttre (gemenfamme) blomfljelkarne eller 
deras grenar utveckla fig tidigare ån de inre

Anm Denna Stikilnad har Prof. Li n k fôrft framftîllt 
(fôrefiagit).

§· 353·
I anfeende till delningen af de greniga (ge- 

menfamma) blomfljelkarna och arten af blomfått- 
ningen kallas blomningen:

2423. Axlik, inflorefcentia fpiciformic, hvar- 
eft den (gemenfamme) blomfljelken och defi gre
nar åro hele (2358.); Och grenarne flå enfantin».
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2424· Ax, ypica, en axlik (2423) blom
ning, hvareft blomikaften (2413.) åio kortare, ån 
blomman.

2425. Enkelt ax, fpica ßmplex, ett utan 
enflulda blomfijelkar (2412} blott med blomikaft 
forfeddt ax.

2426· Sammafaiatt ax, fpica compoßta, ett 
ax med blomftjelkar', på hvilka blomikaften fitta.

2427. Bl om kl afe, racenius, ett axlikt blom- 
ningsfått (2423.) , hvareft blomikaften öfmftiga 
blomman i långd.

2428· Enkel blomklafe, racemits ßmplex, 
en blomklafe utan blomftjelk, blott med blomikafr.

2429. Sammanfatt blomklafe, racemus 
compofiius, hvareft blomikaft ytterligare fitta på 
blomftjelkarna.

2430. Solfjåderlik blomning, infiore- 
fcentia flabelliformis, (den gemenfamma) blomftjel- 
ken förlorar fig (2359.) i tre eller liera grenar, 
fom ligga med långdaxeln i famma plan.

2431. Parafoil - blomning, inflorefcentia 
umbelliformis, den gemenfamma blomfljelken för
lorar fig (2359.I uti en punkt i tre eller flera gre
nar, fom ligga med fin långd axel i fårikilda 
planer.

2432. Enkel parafoil, eller folfkårm, 
umbella ßmplex, når (den gemenfamme) blomftjel- 
ken pâ en parafoil-blomning delar fig omedelbar- 
ligen i blomikaft.

2433· Sammanfatt parafoil, umbella com
poßta, når grenarne af förfta ordningen på en pa- 
raloll (blomfljelkarne) delas i tre eller liera blom
ikaft, framkommande på famma lått fom de förre.
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2434' Allman parafoil, umbetta univerfa- 
lis, bilda blomfljelkarne af en fammanfatt paraioll
(*433)'

2435. S in å b 1 o m fk å r m, umbellula, kallas para- 
füllen, hvilken blomikaften bilda pa ändan af biom- 
ftjttken hos en fammanfatt p;.rafud.

2436. Strålar, radii, blomftjelknrne och 
blomikaften hos parafollen, enfkildt tagne.

2437. Λ lit ran de paraioll, iimbella proli
féra , när ur midten af en parafoil en annan fram· 
ikjuter.

2438. Blomknippe, cijma, en parafoll-bloin- 
ning, men hvars förfte grenar åro oordentligen de
lade och ej fåfom hos en fammanfatt parafoil. 
Efter Link: en parafoll-blomning, hvars finite gre
nar åro mångfalldige och hvareft de, ur dem fram
kommande, bilda en central-blomning.

2439. Oågta parafoil, umbella fpuria, 
kallar Link den, hvareft en ytter - blomning (2422.) 
har rum.

2440. Ägta parafoil, umbella vera, kallas 
efter honom den, hvareft en medel - blomning 
Ç 3417) åger rum,

2441. Sammanförd parafoil, umbella 
conferia, når parafollen beftår utaf ganika många 
tått under hvarandra ftående ftrålar.

2442. Gles parafoil, umbella rara, når 
jftrålarne ftå ganika långt från hvarandra.

2443. Fattig parafoil, umbella depnnpera· 
ta, när parafollen beftår blott af ganika få ftrålar.

2444. Fjåderbufk lik-blom ning, blom- 
t°pp, [blomvippa hos flera Författare'], infla- 
ref c entia thyrfoidea, thyrfus den ( gemeniannne }
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blomfijelken fördelar fig i hår och der uran ordi 
ning framkommande blomfijelkar och blomlkaft.

3445. Vipplik blomning, inflorefcentia 
ßachyodes, (den gemenfamme) blomfijelken år hel 
(2358); dels grenar förlora fig eller ilå knipplikt.

2446. Blomrufka, blomvippa, pänicula, 
en vipplik blomning med långa grenar.

2447. Blomfvans, anthufUf, en vipplik 
blomning mecl ganika korfa grenar.

2448. Axlik blomrufka, panicnJa fpicata, 
vipplikt aX , fpica panieulata, fammand ragen 
blomrufka, paniciila contractu. Uro vipplika 
blomningsfått, fom hålla midcen mellan ax och 
blomrufka [axrufka].

2449. Half-axlik blomning, infor cfccn* 
tia femispicata, hvareft (den gemenfamme ) blom- 
fljelken förlorar fig, och blomfljelkarne åio axlike
C 2423· )·

2450. Fingerlika-ax, fpica; digitate?, når 
blomiljeikarne af det folfjåderlika blomuings-fåttet 
( 2431. ) åro ax.

2451. Solfkårmlika ax, fpicce ttmbellatcc i 
hvareit axen dela fig fom fiiålarne af en foilkårin

S· 354·
I anfeende till ftorlcken af (gemenfamma) 

blomfijelken och defs delar:
2452. Påiittandc blomning, inflorefeett- 

tia fesfilis, hvareft de enfkilde eller gemenfamme 
blomiljeikarne fela eller åtminfione åto ganika kor
te och knapt fynbare.

2453· Hopträngd bl omning, inßorefcen. 
tia eoaretata, hvareft blouiftjelkar och blomlkaft; 
åro korta.
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2454· B'lomhufvud* capitulum, en hop
trängd ( 2-453.) blomning, hvartft blommorna be
finna fie på änden af il inmen eller grenarna.

j.l^ 5. B 1 o m - n y i t a n , glomerulus, når blom
morna ilå i bladvecket och på fidorna af (den ge- 
menfamma) blomfijelken i lu.por fammanklafi.de.

2456. B i o ni f a m 1 i n g, gsmeniam blomma, 
anfhodium (polycmtlmm; Eh r ha r t ) , fios commu
nis, hvarefl blomikaften åro på ett gemcufamt blom- 
få Q e växande tilifammans.

I anfeende till längdförhållandet af grenarna 
hos greniga ( gemenfamma ) blomiljelkar åro blom
morna : . .

2457. Jemnhôga, flores faßigtati, nar Wom
it jelkarne åro jemnhoge.

2458· Knippiikt ftaende, blomknip- 
pa flores fafciculati, fafciculus , når blomfljelkarne
åro’ nåitan jemnhöge (403O och dert,il S*nika

k0rte*a459· Blomqvaff, biomqvaftlike blom
mor, corymbus, fions conjmbvfi, når blomdoften 
åro jemnhôga (4°3> Den gemeni,,mmaWon.fijel- 
ken delar fig antingen omedalbarhgcn 1 b.omikaft; 
eller om han fö» il bår enikilda b omiljelkar; fa å- 
ro blott desfe, att anfe loin^ blomqvaitar, når 
blomikaften fitta på detta fätt pa dem.

§· 35Ö.
I anfeende till urfprunget år (den gemenfam- 

me) blomfijelken:
*460. Rotblom ft jelk, peduncuhs radiea· 

lis, når han kommer ur roten och ickc kan anfes 
fom bålen* bufvudilain.
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246 r. Blomftangel, flapus, den gemen·« 

famnie blomftjelken, fom omedelbariigen kommef 
ur roten och genaft utgdr bålens hufvudflattt,

Anm. H.-is Linné faknar bloinftingeln, fcopus,
aha blad, och uppehSller blott frßredningen. Ofv.
2462, Blad-iittande, pedunculus foliaris, 

paraßticus, fom år anvåxt på ett blad eller bladnerfven.
2463. På bladfkaftet, pedunculus petio« 

laris, foin år infogad på bladiltaftet.
2464. Axelblo in ning, inflorefcentia axil· 

laris, når alle ( gemenfinmie) blomfljelkar på en 
våxt fifta i bladvecken.

2 4 G 5. G r e n b 1 o m n i n g, inflorefcentia rami- 
f ara, når blombärande grenar finnas blott i blad
vecken.

2 466. T 0 p p b 10 m n i n g, inflorefcentia ter
minans, når blomman intager Hammens fpets.

2467. Spetsblomning, ån d bl om ning, 
inflorefcentia terminalis, når blomman ej allenaft fit
ter vid Hammens Ipets ulan åfven vid andarna af 
grenarna.

246 g. Axel- och fp et sblomning, inflo- 
refeentia axillo ■ terminalis, blomfljelken fitter vid 
Hammens ånda och har grenar eller blad vid fin 
bas, flående påfidan, men den år i förhållande till 
våxten alltför final, att kunna gålla for eu blott 
fortfåttning af flammen ; man kan anfe honom alltfå 
for en axelblomning, hvareft flutet af flammen ej 
år märkbart-

2460. Difkformig blomning, inflore· 
fcentia difeiformis, påfittande blommor flå emellan 
rundt kringflållda blad.

2470. Knopp.blom ning, inflorefcentia 
gemmiflora, hvarefl blomningen framgår omedelbar· 
ligen nr knopparna.
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Us, hvareft blommorna framkomma ur biomiljU- 
kens fidor och ej ur blad vecket. ^

147 s. Stamm blomning, inßerefcentia cau- 
Uflor g , hvareil blommorna åro 1 O-mnuii infogade.

2473. M i d t e m o r bladen f t a e 1 de blom
ning, inßerefcentia eppcf.tifdia, [motbladig].

1474. B1 ad f i c1 i g blomning, inflorefeentia 
laterifolia, nar blomningen faii.s vid b.aclet pa
ildan. . .

2475. SårTpridd blomning, mßorefcenUa
vaga, när den har ingen btflämd ftandpunkt 
(Stand o r t ).

§■ 357·
1 anfeende till delarna, ibm (den gemenfamme) 

blomiljelken bår, heter han, (eller blomfltaftet) :
2476. E n-, m å n g b 1 o m m i g, uni ■, multiflo- 

ruf efter blommornas antal.
2477. Bio mfkårm båran de» braeteofus ,

braeteoiofus, fom bår blomfkårmar.
2478. Fj 5 11b årande, fqvamofus, fom bår ^ 

tomma [onyttiga; S:z] fmå blomikåcmar eller få 
kallade fjäll.

2479. Befpetsad [fp e ts ån cl a dj , tpiculä- 
tus, fom bar blommorna liftande på fidan, och 
hviikéns ända bildar rn kort fpets.

2 4bo. Slåndformig [rockhufvudlik; 
S t z.] , coliforms, fom bår blommorna åt fidsn, 
och hvilkens ånda är naken, tiilfjocknad och för
längd: (Anm)

§· 358-

1 förhållande till bladen och blomiltärmaroa 
Sr den:

357 *

36
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2481· Bladftôdd, foliatus, når ett blad 
flår tått under defs bas.

«482. Bl omfkårmad, bracteatus, inång' 
fkår ra ad, multibracteatus, når en eller flere blom- 
(kårmar flå tått under hans (defs) urfprung.

1483. Sto di ös, deflitutus, utan blad eller 
[och] blomfikånn under hans (defs) urfprung.

*484. Blom h ölfterfåfte, fpadix, kallas 
en (geinenfam) blomfljelk, fora i Utt unga till- 
flånd år helt och hållet oragifven af blomikårmar 
fåfom af en flida, i fynnerhet, om han, efter ut- 
våxandet bår flera blommor.

S· 359·
De knipplikt framkommande (geuienfamme) 

blomfljelkarne kallas:
3485. Kranslika bl o m mor, flores verit- 

tillati, når de axlarna motbladige (2437; blommor
na framkomma i fådan mångd , att de nåflan 
rundtomkring omgifva flammen,

2486. B 1 o m k r a n s, verticillus , ( 0 å g t a
fpurius; Link), kallas detta blomningsfått (2485).

2487. Hel blomkrans, verticillus totalis, 
når blomkranferi helt och ballet omgifver flammen.

2488· Ha lf verad blomkrans, verticillus 
dimidiatus, når b'omkranfen blott till hälften om
gifver flammen eller grenarna.

Anm. Det Sr ôfverflôdigt, att anmärka, att mänga af‘
de vid (lammen och grenarna brukade jemniorelfec
Sro SfveD användbare pä (den gemenfamroa ) blom.
fljelken, fom Sr ett flag af flammar och grenarna.
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XXVII. Afdelningen.

Blab, biblad, lôf, och knoppar. 

folia, folia fpuria , frondes, & gemma.

Fôrfta Kapitlet.
• \

Âgta blad, folia.

§■ 36°·
2489. Bladnerfver, nerfver, nervi, åro 

de på yttra öfverbrynen »f bladet fynbara, bladets
nåtvåf bildande knippen af kånl.

2490. Hufvudnerf, ribba, nervas pri- 
marins, den i midten lÄngsefter löpande tjockare
bladnetfven. bladhud, lamina, den mellan
nérfveina u.fpåoda à ömfe fidor med öf^huden 
beklädda cellvåtvm. - Man plSgar åfven fa num- 
na den flata bladytan i motfatis mot bUdflje ken. 

3492, Bladfrjel k, bladfk.aft, peliolus,
fortfSttningen af hufvudnerfven ( 2 49°·) Pa Ulldra 
fidan af bladets bas, hvilkeu forenar bladet med

'grenen eller ilammen.

• s. 361.
I anfeende till varaktigheten år bladet:
2493. Beftåndigt* grön t, femper-vtrens, 

fom förblifver lefvandc långre an ett Sr och ej af- 
faller. „
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s49î· Ärligt, annuiun, iom blott blir fittan- 
de ett år och då bortvifsnar.

2495. Qv ar fit tand e , perßßens, når det ur 
fröet kommande bladet [hjertbladetj qvarblifver till 
blomningen.

2496. A ff allande, deciduum, når hjert
bladet aöaller vid grenarnas utfprickande.

2497. O va rak tigt, caducum, når hjertbla
det dör redan innan de ågta bladen bryta ut.

$· 362.
Rladfkaftet, peiiolus , år :

249'?, Kort, brevir, högfl få långt, fom fjer- 
dedelan at bladlångden.

3499. Lan gr, longus, få långt, eller nåAan 
få Jång Jom bladet

3500. Gaafka långt, longisfmur, långre 
In bladet.

2501. Med bladöron [be örad t], auri- 
culatus, folium auriculatum , når bLdikafter har på 
hvarje fiJa ert bladlikr urikort, föm hvarken Lmman- 
hånger med bladet eller b!adfh<.ftc s bas. f. N:o. 262 1.

«502. Bl adör a , auricula, desfe fidoti 1 Ifatt- 
fer på ett med bladöion förfeddt blad (2501)

2503. Utbredt, exfpanfus, når bladikaftet 
vidgar fig uppåt, odi öfvergår till bladet, och dela 
till bladhudcn.

$ 363·

I anfeende till nerfvcr år bladet:

2504· Nerfvigt [-fult], ncrvofum, hvart 
nerfver åro delt·.
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açoc. Jemn-nerfvigt, aqnaliter nervofum» 

nerf- füllt med ôfverallt jemna, rakt parallel nerfver.
2îo6 Oiemn-nerfvigt, incrqualüer nervo- 

fium, åtikiljer fig fiSn.de« föregående blott der.,
att några nerfver åro tjockare.

a j 07. T v I -, ra å n g n e r f v i g t, bf , rmdi- 
nervium (ej efter Lin.), ni^d två, manga tjocka
nerfver. -

2508. Båg - nerfvigt, arcunto - nervofum ,
med båslika nerfver. , ,

a5 09. Â d e r - n e r f v i g t, vtnofo nervofum, nar
parallele nerfver åro f.mmanbundne genom andra 
g;,nfka korta, foni åro under råta vtr.kUr bifogade.

2510. Ådrigt, vcnofum, når bladnerlverne 
åro oordentligt delade.

2511. Tre-, femådrigt, tri-, qvmqueve- 
no/nm (tri., quinqtunervium ; Linné), når tre, 
fem ilörre nerfver fatnlålt ofvergå till b«ltn af
bladet och då utbreda fig.

25 2, Ådrad t, tre·, femådradt, venatum,
tri-, quinque-vrnatum (nervatum, tri-, quinque-ner. 
v,um\ rinne'), nä, fem ftä.r. nerfeer färft
fkulle faminanflöta nedom b.adoafen 1 håudelfe de

fortfane dit.Tre^iit .dradt, tripli-venatum (tri-

plinervium; Linne), når tre ftöue nerfver utgå 
ur bafen af bladet från en punkt, och ledan ater 
framkomma ur den inedlerih hulvudnetfven.

3514. Nerf-fritt, enervium, når nerfverne for
faftens mångt! ej åro fynbare.

Nerfver»»* lopp km 1 det hela tjena iom at* 
ikilnads-grund för ett på öfverbryneu urikuret blad, 
alltfå :



37<5

2515. Âderdeladt, venofo-partitüm, Sr ett 
blad, nSr nerfveine löpa anda till fpetien af defs 
omfångs-vinkel.

2516. LStt del ad t, leviter partitum, nSr 
nerfverne icke löpa till vinkeln.

2517. Ur i k uret, excifum, nSr nerverne Sro 
från delningarna vSnde åt fitian.

§· Î64.

I anfeende till öfverbrynen Sr bladet:

2518. Skrynkligt, rugofum, nSr de nåtli· 
ka ådrorna aro på öfverbrynen håligt urgröpta.

2519. Sprick ig t [rem nig t], rimofum, nar 
ådrorna Sro likfom med ett fiift ingrafna.

§· 365·

I anfeende till fkapnaden Sr bladet:

2520. Tungformigt, lingviforme, ett tjockt, 
faftigt, paraboliikt (179 I blad.

2521. K almus-lik t, calaminum, ett tjocka
re, faftigt blad , forn ar hopflagit och fanmaanvSxt 
med fin infida.

2532. FjSi 1 formigt, fquamatum, ett något 
tjockt, faftigt och rundaktigt faint ganika kort blad.

3523. Stickande, fpintfcens, nar fpetfen 
flutar fig i en torn.

3524 Tornigt [fpinöft], fpinofutu, nSr 
vinklarnc af ett blad öfvergå till tornar.

2525. Med klange [ k 1 å 11 g fp e t Π g t , 
klSngtrådigt], cirrhofum, når fpetfen år for» 
fcdd med klånge (2395).
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$· 366.

I anfeende till fammanfåttningen Sr bladet: 

3536. In fat tad t, pyxidatum , fe n. 236a.

$ 367.

I anfeende till riktningen heter bladet:
5 j 27. U t ft räck t, projection, när det lig

ger på jorden.

§ 668.

Sönderdelningen af bladflraftet gör:
2528· Ett 1'ammanfatt blad, folium com- 

pofitum , nar bladfkaftet delar iig i grenar , hvaraf
hvar och en bår ett eget blad.

2529. Småblad, fuliclum , kallas det en-
fkildta bladet af ett fammanfatt blad.

aeqo. Tvåvåxt *) eller t v 5 tåligt ,t re-, 
fyra-, fem-, fexvåxt blad, folium bi-, ter-,
qnadri- , quinqne- , fi-natim [a:bl\dl^’ etc‘ 
Lilj] det fammanfatta bladets ikaft forlorar fig 
(2359.) i två, tre, fyra, fem fe* jr ett iUUe 
utgående grenar, fom bära ett fmablad.

Am. Det fem-vlxta bladet, quinatum, kal
las ofta befingradt, digitatum.
3531. Du bb e 1 t - t v å v å x t # dubbelt* 

t r e v δ X t , bigeminatum , biternotum , . duplicate- 
tematum, när grenarna hos ett tvåvåxt, ett
trevåxt blad ( 3 53°·) 5ter år0 ,va'* tre växte·

S53?. Tr ef allt- tre våxt, tntermtum ,



378

när grenarne af ett trevåxt blad åro dubbelt tre* 
vaxte (2531).

3)33. Trefallt · tvåvåxte, tergemi- 
num, tergminatum, när bladikaftet år deladt i två 
grenar, hvaraF hvardera på andan bår två fmåblad, 
och desfa åter på ildorna två fmåblad, nämligen 
ett på hvardera.

2534. Forlikt, pedatum, det tvådelta blad* 
fkaftet har blott på infidan af fina begge grenar 
fmåblad.

2535‘Dubbelt-faminanfatt, decompoßtmu, 
når bladikaftet år delade i liera grenar utan ord
ning och desfe fördelas åter ånnu en gång.

2 5 3*5· T r ef a 111- fa m m a n fa 11, fupra decompo- 
ßtam, når de utan ordning ur bladikaften iramkbm- 
oe grenarne årcr åro dubbelt faintnaniatte ( 2535).

3557· Fa r v åx t a) [parbladigt m. nr. 
hos L i I j. oc!i flera], pinnatum, når bladikafret 
fortfar fåfoin hufvudflam (2358) och fmåbladeu 
(3529.) fltta derpå på fidan.

2538· Sid o blad, fmåblad, parblad, pin
na, linåbladen (2539.) af ett parvåxt (2537.) bl.d.

2539. Bladpar, jugum, de begge nåflan 
eller fu..komligt motflående flJobladtn (253g.) på 
ett parvåxt blad.

2540. U d d a b I a d, foliolim impar, det på 
fpetferi at biadikahet hos ett parvåxt blad en-famt 
flående Anåbladet.

2541. Udda parvåxt, med ett fpets- 
b 1 a d 1 impart ■ pinnatum, pinnatum cim impart, ett 
parvåxt lmånlad, lom har på åndan ett udd* 
fmåblad C 2540.).

3542. Jenjnt - pa r v å X t, utan udd»
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parvå χ t, abrupte pinnat mu, paripinnatum , ett 
bladpar iaîîO vid andan af ett parväxt blad.

,543 Parväxt med klänge, cirrho- 
ft pinnatun,hvarefl bladikaftet flutar lig i ett klän
ge (2395 )·

2544. Motfatt-parväxt, oppofits pmnatum, 
när fmåbladen på hvarje par < i 5 39* ) ιηι<^ 
emot hvarandra.

3545. Skiftevis-parväxt, ulternatim pin· 
natum, när fmåbladen på bladikaftet liå omvex- 
lande.

2546. Nedlopande-parvax t, decurßve 
pinnatum, när fmåbladen nediöpa (463,) pa blad
ikaftet.

2547. Med bladöra parväxt, auriculato- 
pinnatum, (artikuleradt-parvaxt, articulate - 
pinnatum, hos flera) når bladikaftet har bladoron 
( 2502) mellan fmåbladen.

2548. Afbrucet- parväxt interrupte pin
natum, bladparen åro ikiftevis florre och min- 
dte på bladikaftet.

2549. Olika-parväxt, intrquaüfer pinna- 
tum, når bladparen hafva tnärkiigf (hij.k ig fiorlek, 
men utan, att iakttaga en vils ordning.

2550. Dubbelt-par väx t, bipmnatum, du- 
plibato - pinnatum, når grenarne på prvaxta blad 
åter åro parvåxte.

2551. Trefallt. eller tre gånger par
växt,' tripinnatum, triplicate. pinnatum , når e» 
parväxt gren på ett parväxt blad åter år par- 
v^xt# v

,55,. Fjåde rbl ad, pinnula, fmåbUdef. på 
en parväxt gren af ett patvaxt blad.
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5753· T v a vå X tpa r-våxt *), linato- 
pinnatum, btadikaftet på ett fammanfatt blad förde
lar fij i två grenar; hvaraf hvar och ea år par- 
vaxt

2554. Tre-våxt-, f e m v å x t-p ar vå x t *), 
temat o-, quimiato ■ pinnatum, ett tre-våxt, ett fera- 
våxt blad, hvars giemr åro p..r-våxte.

§· 3^9·

Till förhållandet emellan två och flera blad 
åro de;

2555. Sammanhäftade eocidunata, hviikas 
bladikaft åro med hvarandra fammanvåxra.

2 5 76. S a m m a n v å x t a, connata, hviikas blad 
aro med hvarandra hopväxta.

2557 Knipplika, fafeiculata, fotn genaft 
vid början framkomma knippvis.

2558. Hopforde, congeßa, fom forfl fed- 
nare blifva knipplika.

S· 370·

Till förhållandet mot flammen eller grenarna 
år bladet :

2559. Slid likt, vaginctum, nar det med fin 
bas omfattar hela flammen (eller grenen), men år 
der, hvareft det omfluter honom, till en del från- 
ikiljdt.

5560. Slida, vagina, den delen af bladets 
bas, fom omfattar flammen.

*) Jag nyttjar hallre ; t v St a 1 Jgt-, ellertvlväxt (na. m.). 
parrïxt (m. m.) an tvS -, tre-b I « d i g t (etr.) - p* r b J a- 
digt etc. af tvS ikal : i:fta att vi i vårt sprSk mitte kunna 
Stlkilja dessa begrepp: 2:dra att undvika m^^indet af tv&- 
bladdijt-parbladigt (m. m.) blad, Olv,

i
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Klufven ilida, vagina fisfa, når 
den år klufven ända till på flammen.

*562. Half fluten fl i dä, vagina feniiclaufa, 
når den ej är få djupt klufven.

11563. Tillfluten flida, vagina claufa, 
når den ej år klufven

2564. Råtflida, vagina recta, når klyfvan 
är råt.

2565. Vriden flida, vagina torta, når klyf
van år vriden.

2566. Bladhinna, ligula, en utflående hitan- 
aktig, genomfldnlig och bladlik fortiåttning, af Aidant 
inre hinna och uppkommen der, hvarefl flidan fon
drar fig från bladet: (exempel lemna Gråfen.)

2567. A xelb ladhiuna, ligula intrafoliacea, 
fom fitter i bladens axel.

3568. Motbladig blad hinna, ligula op- 
pofit folia, fom flår midt emot axeln.

2569. Vidbundet blad, ddligatum, år ett 
fådant, fom på fin bas år kringgjordadt med en 
nåtiik och mjuk flida : (Palma ).

2570. Vidvåxt, anvåxt, adnatum, fom 
med det åt fulan utbredda fkaftet eller med huf. 
vudnerfven omfattar hela flammen med en, till en 
del frånfkiljd flida: (Canna).

2571. Fran fa dt, fimbriatum , fom med det 
vid bafen flidlika bladikaftet omgifver hela flam
men, flidan har en uppåt oppen hinnaktig fortfått* 
liing [kant]: (Polygonece).

3572. Bladfrans, fimbria, denna tillfattt 
på flidan af ett franfadt blad (257t ).

3573. Invåxt, innantnm, hvilket med fkaf- 
tet eller hufvudnerfven omfattar flammen, men hvar- 
refl flidan ej år frånikiljd : (Umbelliftroe),
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2574· Anfäftadt, njfixim, hvars hufvudnerf 
oller bladikaft med balen omfattar ieke flammen, 
utan den i axeln flående grenen.

3j75> Inledadt, infogadt, infertum, foin 
genom der vid bafen uppfvåikla bladlkaftet ir.ed 
flammen bildar likfoni en ied.

*576. In fån kt, immerfum, bafen af hufvud- 
nerfven eller Haftet dö jer fig i ett hål i flammen.

2577. På fatt, impofitum, fom med ikaftet 
eller huivudnerfver år ilålld rakt mot flammen.

2578- Nedftigande, decurfivum, hvars blad· 
ikaft på den gemenfmma) blomfljelken nedlöper.

2579. Hopfåfcadt, cnnnexum, hvars öiver* 
hud omedelbart tortiåtter i fl. mmens ofveihud.

258°· Kringikuret, circmtfcisfum, hvareft 
bladets ofverhud, år tydligt föndtad f t åa flammen.

258«. Vid bafen losfadt, baß folutum, 
fom år ofvanior fin bas med A romen förenadt, 
få att bafen fjelf år fri eller fråniftild.

258a. Skaftlôft, påfittand e , fesßle, utan 
bladikaft.

2583. Nedlöpande, decurrens, når blad
ytan (fjeifva bladet) medelbarligen öfvergår i flam
men.

2584. Stjelk-omfattande, amplexicauk, 
fom med fin bladhinna fjelf omgifver (den gemen- 
fauima) fljdken, dock få att den åtminfloue på 
den bladet motfatta fidun år fit.

258j. Genom blåd a dt, perfolieradt, 
per foti a tum, fom med fin bladhinna få omgifver 
fljelken, att den fynes genomborra bladet.

2586· Tillvåridf, adverfum, fom med of- 
verfidan är våndt mot flammen.

2587. Bort vind t, averfum, fom med kan-
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îen år vândt mot flammen, att begge ytorna Sro 
riktade åt fidan.

2588. Sedl'tSllt, cbliquum, lom är med un
derdelen tillväudc (2586.) med Olverdtltn bort- 
våndt (2587·) .

% 589. Afvigf[3iteruppböjd] re) upinatum , 
fenn år med unde:fidan våudt uppåt mot flammen.

§ 37»·
Till förhållandet mot andra delar:

2590. Klifvande, feandens, fom flingrar 
fig omkring en annan kropp.

2591. Stödjande, fuktens, fubaxiliore, fil
tande tått under grenens u.fpiung.

359*. Sid fr a 11 dt, fidfåftadt, laterale, 
flående biedvid grenens bas.

2593. Fritt, libertm, ufan qvift eller knopp
i axeln.

2594. Holfterartadt, fpathaceinn, ett åg- 
ta blad, fom omfattar och omfluter de yngre blom
morna.

259?. Mo fs blomblad, perigomale, lom 
hoi mosfarna omgifver konsdelarna.

§· 372·

Bladen hos en våxt eller en flarn flå i arfe- 
ende till åtikilliga flållen af deras infoguing i får- 
fkildta förhållanden.

2596, Aftagande, deliquefeentia [detrefetn- 
tia, 403. a.], kallas bladen, når de på famma 
ilam eller gren alltid blifva fmärre och fmalare, 
ju närmare de flå riiot andan.
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2 597· Tilltagande, dilatera, fom mot 
fpetfen (eller bafen) blifva allt bredare.

2598. Sp e t s b 1 i fv a nd e, acutata , fom mot 
toppen elier bafen blifva tilifpettfade.

2599. Helblifvande, intégrât a , fom mot 
toppen eller roten alltid blifva i afieende pä urikår- 
nirigen mer hela.

2600. Dilacererade, dilacerata, fom åro e- 
mot någon af de begge motfatta åudarna mera in- 
fleurnn.

2601. Blandade, mixta, fom åro på fam- 
ma Hållen på åtikilligt fått ^ildade.

2602. Liknande, œ quanti a , åro hjertbladen 
[die Samenblätter], foui liafva famine bildning 
med de andra bladen.

2603. Enfamt-få rdelta, dispartita, hjert- 
blad, iom åro i får delta, då växtens ofriga blad åro 
hela.

2604. E n fa m t-k a n tad e, concifa, helkan* 
tade hjertblad på en växt, hvars andra blad åro in- 
ikurna i brådden.

2605. Sig aflågsnande, dimnla, fom på 
ofra delen af våxten omvexla, men på den undra 
flå midt emot hvarandra.

2606. Sig når man de, admota, fom på of- 
ra delen af våxten flå midt emot hvarandra, men 
på den nedra omvtxlande.

3607. Skaftfôriorande, expetiolata, de 
toppen eller roten närmare flående få fmåningom 
kortar· ikaft, få att desfa flutljgeu furfvinna.

S· 373·
Till bladens förhållande mot grenar och blom» 

fljelkar kallas våxten:
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ί6ο8. Ful Ib la di g, planta pleiopkylla, isär 

flôrfte delen ai bladen ej båra någon gren i axeln.
5609. F åblad i g, planta artiphylla, når ilör- 

fle delen af bladen båra grenar i axeln.
3610. Blomrik, planta fiorida, når ilorre 

delen af bladen båra blomiljelkar i axeln.
1611. Blom fattig, planta parciflora, når 

den minile delen af blailen halva blomiljelkar i 
axeln.

Andra Kapitlet.

Biblad, folia fpuria.

§· 375·
I allmänhet gåller om biblad eller oågta 

b 1 a d de åro :
261a. Motftående, oppofitifoha, når de

flå midc emot ett blad.
2613. Ofvanbiadiga, introfoliacea , loin fla

tått ofvanfore bladets bas.
a6r4. Underbladiga, extrafoliacea, iom 

fitta tått inunder bladets bas.

S· 375-
2615. Blad fk år mar, ftipl er, ßipulce. åro 

delar, bladen liknande i fm byggnad, oth fr ta vid 
bladets bas, ofta med bladet i en ring omkring 
flammen. De omhölja [-vickla] och betåcka bladen, 
når desfa åto ånnu fmå och fpåda Lmt utbildas få- 
re dem. Vanligen flå två och två tillfammans. De 
ätQeiljas från bladen pa ia mm a växt i fynnethcr 
genom fördelningen af aerfverjocb 5ro:
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ο,βιβ. Ο varaktiga, caducæ, afFaüande få 
fnart bladen utvecklat fig.

«617, Affallande, deciduce, når de förr ar
ia 11a ån bladen.

ai>i£. Qva r i i 11 a n d e, perfiftentes , isår de 
blifya ß långe qvarfittande fom bladen,

2619· B randfl 5 c k ig e, fphacelatce , teckna
de tried en jikiom inbtånd Bäck.

2620. Torn-[t agg 1 i k e] , fpinatce, liknande 
tornar: (Robinia Pfevdo - Acafux).

§· 376.
26a r. Rladvingar, ofe, komma med Πipfa 

lerna ôlvèrens, att man nåfian kunde anfe dem der- 
fôre; nsen de åro alltid förenade med bladikaften. 
De åtflc i ; jas ii ån bladöron (açaai.) genom deras 
befiåndsdelar och genom nerf-fördelningen, fom hos 
biadöronen åro likiormige med bladen. Afven ut
veckla de fig fore bladen och betåeka dem, då 
bladöronen iramkomma på famina tid med bladen.

S· 377·
2622. Bladfjåll, lepis, 5r en egen bladlik, 

under bladets bas framkommande del, fom vanli
gen har utfsende af ett vifsnadt fjäll, utvecklar fig 
före badet och betåcker der. Det årikiljer fig ge
nom infogningsfiållet och fin natur [lubftans] 
från fiipler. Stundom bilda de en fm å-fl i da, va- 
ginnla, omkring de knippiikt framkommande bladen.

S- 378-
2623, Vattenblåfa, afeidium (utrieulut; 

Lin ), eri bladlik, håiig, pipig, ofta med ett lock



fôrfedd kropp, foin fiundom innehåller en vattenak
tig fuktighet och fitter på fpetfen af bladen, eller 
fåfoui en blomlkårm bakom blomman eller i bla
dens fiålle.

2624. Tack b! ad, blomfkartn, brcirfeå, 
ett från bladen på famma vax; fkiljaktigt blad, fom 
litter under blommorna och blomfiielkarna. B.om- 
fkäimarne ikilja fig tian blomfodren, fom ofta kom
ina dem ganfka nåra, deri, att blomman framkom
mer ur blomfkårniens axel ; men kronan icke ur 
axeln af blomfodren Blomfodret omgifver k.onau 
alltid med fina i krets deromkring fiåHda delar’ 
men då detta år håndellen med blomikårmar; (å 
år blomman (kild frå dem tydligt genom blom- 
fkaft, eller génorn de geineniamma blomfafiert.

2625. Blomtofs [toppikårm], coma, kal
lar man blomman med blomikårmen tillfamn arsta- 
get, ifynnerhet, når blomikårmen åfven fitter of- 
ver blomman.

$■ 38ö.

I anfeende till varaktigheten år blomfkårmen :
2626. Qvarfi 11 an d e, perfiftens, fom qvar- 

blifver ånda till fruktens mognad,
2627. Affallande, decidua, fom aflaller fö

re fruktens mognad.
2628. O varaktig, caduca, fot» affaller for« 

blommans utveckling.

§· 38r·

Till förhållandet mot blomman åro blotn- 
fkårmarne :

*7
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*639· Tomme, vacuœ, fom båra i axlarna 
inga gemenfamma eljer enikilda biomiljelkar och 
inga blomfkaft.

3630. 0fvergifne, berofvade, deßituta, 
hvareft de blommor, fom ikulle flå i bladvecken 
faknas.

*631. Småfjäll, fqvamnlcs (fqvamœ), 
tomme (2629·^ och fjållike blomikårmar.

2633. Sammanfatta fmåfjåll, fquamulce 
ccmpoßtce, når flera fmåfjåll åro tått fållade vid 
hvarandra.

2633. Sam man hopade fmåfjåll, fqita- 
mulas aggregate, når under en blomma flera ut- 
fpricka och tillochmed En ur den andras axel.

2634. Inhöljde [inrullade] fmåfjåll, 
fqvamulcs involutes., hvarefl ett fmå^åll omgifver det 
andra tillika med blomman.

2635. Bl om foder artade blomikår- 
mar, bractées calycincs, kallar inan dem, når flere 
kretsformigt omgifva blomman.

2636. H 0 lfter-art ad e b lomfkå r mat, 
bradées fpathacece, fom enfamt eller Here vtxelvis 
flående omgifva blomman och i defs foifta ålder 
innefluta den.

2637. Agn-artade blomfk å rmar, bra
dées paltacece, fom omedelbarligen betåcka blom
morna på fldan.

2638. Bladartade 1>ίοπι f k å r ma r, bra
ctées foliariï, fom från fldan betåcka blommorna, 
dock få att blomfkaftet år mellan dem och blom
man.

§· 382.
Slag af bladartade blomfkårma* 

(2638.) åro:
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2639· Snarlik b 1 o ni f k arm , bractmla , 
en bladartad blomfkårm, fom egentligen år ingen 
ting vidare, an ett genfcm infogningsflållets förån- 
dfing aftagandé helt eilet fpets - blifvande ågta 
blad ( §. 372).

2640 Blomfkårm (egentligen få kallad), 
iraetea (ftricie fie dicta), ett blad afradt blointåcke, 
iom ej på detta fått (2639.) kan förklaras af bla
dens förändring.

§· 383·

Af aghartade biomfkarmar (2637.) åro 
foljahde nånnare beflåmningar:

3641 Agnblad, palece, åro »gnattade bloln- 
ikårmaf, font åtuolja bloinmörna , hvilka flå på ett 
gemenfanit blomfåfle (från hvarandra) och ej helt 
Och hållet betacka dem. De åro flundom hårlika 
och kunna då kallaS agn-hår.

4642. Fjålifkårm, anthoßeghim, inbegri
pande agnartade blomfkåriltar, font betacka blom
morna på blomikaften.

2643. Hå hg amentum, en fjållikårm, fom 
framkommer ur en knopp trådlik, lmal- Och fl.,k, 
och fom har på ladan fittahde blommor utan blom
krona.

2644. F jå 11, fqiuwia, år den enfunne agn
artade blomfkårmen af ett hånge (2643).

2645. Rott e, firobiluf, kallas det efter blom
ningen Vidare utvuxna, och tråaktigt blifna hånget.

§· 3S4.

t>e höliterartade blomfkårmar (2636.') 
kallas i
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2646. BiomhôIfter, holfter, fpatha, när 
ea eller Here, en (lida bildande, blomikSrmar be
tacka n.kna fammanhopade blommor, ei 1er fådana, 
fom åro med ett blomfoder eller ta krona fôrfedde.

2647. Ett-, två-, mångfkifvigt blom- 
h o 1 ft e r, fpatha uni ·, bi-, multivalvis, efter blom- 
ikärmarrus antal, hvaraf holflret år f.mmanlatt.

2648. Klötnfkal, fådbaij, glumai inbegri
pande ho.flerartade blomfkårmar, fom ila omikif- 
tande och omfatta blomikaftet fatnt antingen inne- 
lluta flera med dylika fkal fôrfedda blommor el
ler en enda naken blomma. Man finner den hos 
gr å fen.

2649. B 1 o m f o d e r f k a 1 , gluma calycina 
Ccalyx, blomfoder; hos de flafla botaniiha för
fattare) , den yttre ikärmen af (kaiet (2648)1 fom 
omcdelbarligen täcker den nakna blomman.

2650. Kronlik t bl om 1 kal, gluma corolla 
na (blomkrona, corolla, vanligen kallad), den 
inre (karmen af fådbaljeu (2649), fom ouiedel- 
barligen inncfluter kondelarna.

265 1. En-, må ng fka 1 ig, - fk if v i g fåd bal j, 
gluma uni-, multivalvis, efter imå,(kålens antal, fom 
bilda hvarje lådbalj,

2652. S m å ίk a 1, valvula, den enikilda blom- 
fkärmen bos fådbaljer med två, många fmåfkal.

265 3. A g n · b å ra n d e bio 111 fk a 1, gluma ari· 
flata, når blomfkalet har en forlångd borfhik fpets.

2654. Agn [fuårp; hos några], arifia, 
den boift.ika förlängningen af hlomlkalet (2653}·

s6jy. Ryggfäftad agn, ar ift a dorfalis, 
når agnen (2654) framkommer på yttre ildan hos 
ett fmåikal, och ej ur brädden deraf.
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S· 385-
Sorter sF blomfoderartade blomfltårmar ( 2635 )

3ro :
*656. Svepe, involuerum, inbegripande blora- 

foderartade blomfltärmar, fom omgifva fådana blom
mor, hvilka ej iro hopväxta på ett gemeafamt 
blomfåfle.

2657. Småblad, foliohm, kalia* en enfluld 
blomikârm af fvepet ( 2656. ).

2658· Ett·, mångbladigt fvepe, involu. 
trim mono -, polÿphyllum, efter fmåbladens antal.

2659. Helt fvepe, involuerum totale , fom 
omgifver blomman rundtomkring på alla fidor.

s66o. Enfidigt eller halfveradt fvepe, 
involuerum unilaterale s. dimidiatiim (partiale, ho* 
många botauiflta författare ) , hvilket omgifver bloui- 
nvorna Mott till en del och från en fida.

2661. Allmänt fvepe, involuerum uni v erfat 
le, fom blott fins under föreningspunkten af den 
allmänna parafollen (2434.) eller blomknipp en

2662. Enlkildt fvepe, involuerum partiale, 
involuceilum, fom fins under frnåikårmarna (*435 ) 
eller förgreningarna af blomknipp grenarna.

2663. Blomholk, gemenfamt blomfo
der, peranthodium (perianthium commune, calyx 
communis; Linne), utgöreg af de blomfoderartade 
ikårmarna under en Momfamling (2456.).

1664. Sm å-blad, FjåJl, foliolum, fqua- 
rna, kalla* en erfkiid Ikärm af blomholken ( 2663).

2663. Med étt, många blad, en-, mång- 
bladig blomholk, peranthodium, mono·, poly- 
phyllutn, efter antalet af lmåbladen, fom utgöra 
biomholkee.
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sS66. B1 oni f o d e r - Ii ο 1 k, piranthoditm ta· 
Îyculatum s. auctum, fom vkl de fs bas omgr^nfaî 
bf en iåilkild rad fmSrre blomlkatmar.

3667. Utlpârrad b 1 o m h ο 1 k, peranthodium 
fqvarrofum, hvareft fpetfar af fjallika, ôfver hvar- 
andra liggande, finåblad åro från blomman flående 
i fdrikilda riktningar.

266g. Oågta blom holk, peranthodium 
fpnriim, fom ej innefluter blomman i defs yngre
tili/lånd.

a66y. Ågta blomholk, peranthodium ve· 
rum j den förra: motfatte.

Tredje K.'pitlet.

Lafbålen m, m., frondes, och knoppen, 
gemma.

S· 386.
Hos Lichenerna öch andra alger Sr laf

bålen, frondes :
2670. Utbredd, explicates, når den utgör en 

bred, i hvartannat hopbångande, bladiUm.
2671. Skårp artad, cruftcuece, fammanfatt 

af U*rj.n till ett blad, d. å. utaf nåftan klotformiga, 
faamtangyttrade delar.

Denna fkårpa, crufta år:
2673. S m åfk i f v i g, lamimta, fammanfatt 

utaf fmå hinnor, fom åro tryckta fail vid ytan, 
på hvilken växten hvilar.

1673. Vårtig, verrucofa, befiående utaf tåta 
ofvanpå flacka och olikformiga fmådelar.
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3074* Pulverartad, piilverulenfa, beflåen« 
de »taf yrfer/t fina klotfoimiga fmådelar [hkfom 
knotter; S:z ]

2675. Kornig [grynig], grutnofa , fam* 
manfatt uuf Aorre rundakiiga med horn förledda 
delar.

$· 2Ë7.
På knoppen, gemma, m'rker man:
2676. K n opp fr oden, columnula, bo. jad af 

ftammen eller grenen i knoppen.
2677. Knopptäcken, tegmenta, åro fjäll-li« 

ka blad, ikiij kriga från de öfriga bladen ocb fpån« 
liggande eller 1 flera rader laggde öfver ki.opparna.

2678. Å.gta knopp, gemma vera, fom år 
höljd med knopptåcken. (2677.).

2679. Oågfa knopp, gemma fpuria , gem· 
mula y fom ej be*åckes.

2680. Bl ad knopp, gemma fuliifera, f>m 
utvecklar blott blad och grenar.

2681. Blomknopp, gemma florifera, fom 
blott frambringar blommor.

2681· a. [Blandad knopp, gemma mix ta 
fom bår, få väl blommor, fom blad].

2682. Lök ögon, bulbilli, 5ro fl Jane, med 
upptill fatnmantråffdnde fdftiga blad betåckte, knop
par, fom från växten nerfalla, fla röiter i jorden 
och frambringa en ny växt.

2683. Fröknoppar, propagines, knoppar, 
fom nerfalla, ilå rötter i jorden och drifva tn ny 
växt, faint åro förenade genom ufpårrade ( 1 34) blad.

2684· Sa mman fatt knopp, gemma compo. 
fita, finå-knoppar, fynbare hos en knopp i dtfs 
bladveck.
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af)f55· Enkel knopp, gemma ßmplex, når 
detta fa6S4·) e) år håndelfen.

26S6. Rotbroddar, turiones, de ftarkt för
längde knoppfloderne (2676.) hos rotknopparna.

2687· Ågta lok, bulbus vems, ett med en 
egen hinna pfverklådt rotöga, fom från fin undra 
fida framikjuter rottrådar, hvilke utgöra defs hela 
rot. De beflå utaf tätt fammanpackade faftiga blad, 
I vecken af desfa blad alllras nya lökar.

3688· ö f v e r f k a I i g lok, bulbus tunic atus, 
kallas löken når de honom bildande bladen åro pt- 
piga, och de ytttre nåffm alldeles omgifva de inra.

4689. Tår, folid lök, bulbus folidus s. eom· 
pactus, hvarefl detta (2688 ) ej inträffar.

2690 Lök-knopp, bulbo-gemnia, en rotknopp, 
fmi deri åtikiljer fig hån löken, att dpn ej år med 
någon egen hinna omklädd.

2691. Spånlaggd lök-knopp, bulbo-gem
nia fquamata, når de honom fammnnfåttande bla
den , blott litet omfatta hvarandra och fåfom fpån· 
liggande öfvertåpka hvarandra.

2692. Små lök ar, bnlbuli, i en egen hinna 
klådde rotknoppar, hvilke fitfa på fidorna af roten,

3693. Knölar, tubera, rotögon, på kvilk? 
man tj kan upptåcka något fpår till blad.

Anm, Defsutom jemfore man §, 330. o, f,
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XXVIII. Afdelningen.

Blomman , flos.

Förila Kapitlet.

Blommans delar, floris partes.

. §. 388.

2694. B Iomftringen, anthefls, flnrefcentia, 
år blommans tillftånd, hvareft den har fina delar 
fullkomlige utbildade, utvecklade och utbredda.

2695. Dubbelt (två gånger) blom- 
ftrande våxt, planta bifera, fom två gånger 
blommar på ett år.

3696. Befruktning, befrodning, feeun- 
datio, når den oi jäktige fuktigheten af växtess han* 
fåd bringas på fpetfen af den tillkommande fiuk- 
ten, mårket, derupplöfes, och derigenom gör väx
tens ffö fruktbart.

$· 389·

Blommans våfendtliga delar åro:

2697. Piftillcn, piftitlum, hondelen af blom
man , fom innehåller den tillkommande frukten, 
och på fin fpets upptager hannarnas frömjöl. Den 
beftår utaf:

2698· Fruktåmnet, åggftocken, ger- 
men, ovarium, den undre delen, fom innefluter 
fröet, och bildar fig till den tillkommande frukten, 
i det den växer efter befruktningen.

2699. Stiftet, ftilus, den på fruktämnet e*
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medelbarligen flaer.de delen. Den beflår utaf fpi- 
ralkåril, Sr genafl vid början tillftSdes eller utvå- 
xer efter befrödningen och felar g-nika ofta. Ic* 
ke fållan åro Hera ftift nårvarande.

2700. Mårke t, fligma, flifters fpets (2699 ), 
fom antingen år alldeles icke åciktld, eller genom 
en egen bildning utmärker fig. Hvareft fliftet fe
lar, är måiket (eller flera märken) dock tillflådes.

2701. Stån da re, flamina, Sro delar, fom 
båra lianens befrukrningsLfr. De btflå u*af: 1.

270 ï. Knappen, anther a, en enkel eller 
fammanfatt pung eller liten f.Wk , fom innehåller:

2703 Frömjölet, pollen, runda och af en 
dubbel hinna bildade fmåisuior, hvilka inom de
ras cellvåf förvara

2704. Sådoljan, få d e sd u n ft en, fovilla, 
ett beftödande o1 jäktigt ämne. Och utaf: 2.

2705. Strängen, filamentum, fom bår knap
pen i de mafla blommor [och beflår nåflan blott 
af luftkåril; S:z] år vanligen böjlig och vek.

Till de våfendtiiga, å minflone till de allmän
na, delarna af blomman kan man råkna.*

2706. Kalken, blomfodret, calyx, peri- 
anthhm, den yttra, råa, faflare, netffuila och 
bladen liknande delen, fom ftåu alla ildor omgif- 
ver köndelarna, och vanligen år omedelbarligen en 
fortfatts af våxtens yttra hud.

2707. Blomkronan, corolla, den köndelar
na omedelbarligen omgifvaude eller betåckande dç- 
]en, fom genom fin fpådhet och farg åtikiljer fig 
från alla delar. Den har ganfka fina finå-ådror , 
och år nåflan helt och hållet fammanvåfil af luft
kåril.
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27°8· Blomfä ft et, rettptaculum, den de
len, på h vilken blommans mäfle delar 5ro fäfia- 
de, och fom kan anfes fåfom ett gem en fa hk 
förvaringiflålle. Det år ofta ingen ting annat ån 
den tilltjocknade fpetfen af blolnflielkcn eller defs 
grenar.

§ S93·

Följande delar förekomma bloti i fomliga blotn- 
«nor och blifva nåilan aile af Linne inbegripne 
Under det gemenfamma namnet: honings-hus, 
nectarium, Man kan ej räkna dem till någon af 
de i förra φ beftamda delar.

2709. Kronbårare, corollophoron, en del, 
fotn bår blomkronan : (Mirabilis ).

27 f o. Fruktbarare, carpophoron, en del, 
fom bår fruktämnet: (Euphorbia, Taxus, m. fl.).

*7U. Kötthus, bl omfrukt, amphantium, 
en köttaktig del, fom i likhet med ett blomfaile 
bar blommor derå fittande på defs inra fida, dådet 
belt och hållet omkringiluter blommorna: (Ficus.)

2712. Piftillhöifter, perigynium , en hinn
aktig jeune frukten utväxande del, fom omgifver 
och inneiluter den, men genomiläpper fliftet, hvar· 
Oredelil det åtfkiljes från ett ågta frö- eller frukt- 
hus (pericarpium). ( Det förekommer hos Starr- 
grå fen, Carices, hvarcft det kallas nectarium).

2713. S t i f t ka p pa, flilo-fiegium , en kött
aktig del, fom både uppifrån omgifver och betåckerftif- 
tet, och på fidan, hvarpå knapparne och flåndrar- 
»e åro anvåxte. Den fynes fammanvåxr ined mär
ket och har iidobihang af mångahanda fkapnad. 
Man bar blott funnit dep hos Afclepias.
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27*4· Bivåxter, pciraphyces, åro delar, font 
Aå nära Aåudrarna , åro med dem lika bildade, da
nade, frnale och trådlike, men bredare nedtill, 
och innehålla alldiig frömjöl: (Parrmfia, Pasß- 
ßora ).

2715. Skenfrukt, paracavpiutn, fer msn i 
midten af blott IiannbJommor på det Hälfet, hvareit 
fruktämnet Ikulle Aå, om blomman vore tvåkönad. 
Den har utfcende af cn körtel, knöl, urna, o. dl.

2716. Oågta kronblad, parapetala, åro 
delar, fom Aå mellan kronbladen och Aåndrarnn, 
i deras byggnad like kronbladen, i formen från 
dem åtikiide: ett mellanting mellan Aåndare och 
kronblad: (HelleborusJ.

27x7. B i fti f t, paraßili, delar, fom full
komligt likna ägta fliit, men icke Aå på fruktäm
net.

*718· Boningshus, nataria, åro fmåpålac 
af åtikiilig ikapnad, föm innehålla en honings fa It \ 
och fårikilj-s ft ån dt andra delarna genom fin ikap
nad, infoguingsAålle och laget.

Anilra Capitlet.

Kalken, b 10 m f o cl r e t, calyx ,r. peruinlhntm.

§■ 39«·

271g. B1 0m b y 11 e , pecigoniutn, kallar man 
kalken, nåt man ei kart luA.imma fåkert om det 
år kalk ellt, krona, t den haüde'lfen, når en af 
dem felar.
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I anfeende till varaktigheten år den;
2720. Qva ; fi tf ande, perßßens, nar den 

qvarblifver in da t ili frukten, och forA ined den 
bortfaller.

2721. AffaIlande, décidaus, när han affai- 
ler ined blomkronan.

2722. Övara k t ig, caducits, når han redan 
affa 11 er vid blommans utveckiig.

§. 393.

I anfeende till delningen ar kalken;

2723. Två-, mångbladig, di -, polyphyl- 
lus, när han beflår utaf två eller flera åtfkilda i 
krets flående fmåblad.

3724. En blad ig, monophyllus, fom blott 
beflår utaf ett ofta deladt blad.

2725. Blomfoderblad, phylliim, foliolum, 
ett fmåblad hos en llerbladig (2723.) kalk.

2726. Blomfoderfiikar, b lom flik, 1a- 
cina, de enikilde afdelningar på de djupt delade 
eubladiga blomiodren.

2727. Bd o m f od erfän d er, dentes, de en- 
ikilde afdelningar af det blott i brädden inikurna 
eubladiga blomfodret.

§ 394·
I anfeende till lkapnaden:

2728· Jemnftor, cequalis, hvarefl fmåbladea 
eller flikarne åro lik-flore.

2729. Olik ft or, incequaliSf hvarefl blad el- 
ier flikar åro af olika ftorlek.
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173°· Regelbunden, regularise når blom« 
fodret in i d t i tu genomikuret genom en råt plan 
kan delas 1 två lika hi,fier,

2731. Oregelbunden [0 1 i k f o rill 1 g] , ir* 
regularise når detta ej ar hånddfeu.

2732. Tvefåppad, labiafns, når blomfo- 
der-fiikarna åro få vånda åt två morfatta fidor t 
att de begge deiii föndrande vînklarne åro vida 
{förre , ån de öfiiga. Når alla vifiklatne åro full
komligt (eller nålfan) like, få år blomfodret icke 
tvålåppadt.

2733. Med fp or re, be fp or rad, calearatust 
når ett elier flera utikott vid bafsn af blomfodret 
åro der förlängda.

5734. Fjun, pappus, en kalk för frukten ? 
hvilkens många fmå flikar åro förvandlade till botft 
eller hår, efter hvars fkapnad eller fpådhet mail 
kallar dt t :

2735. Agn af ta dt fjun, pappus paleaceus i 
når fmåflikarna af fjunet likna agn,r.

2736. Ullfjun, pappus lamris, hvilkenS 
flikar bilda mjuka krufade hår.

2737. Beftjelkadt fjun, pappus flipitatus* 
fom flår på en fljelk.

2738. Dubbel kalk, catyX ckiplicatus, når 
på famma blomma , utan på den ene ånnu en an
nan kalk finnes, fom vanligen omgifver bafen af 
den andra.

§. 39$·

i anfeende till riktningen år kalken [blomfodret:]

2730. Rått-ftående, rak, rectus, fom år 
infogad i medelpunkten af fin bas på blomfkafiet,

l e
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5*74°· S ne cl t-ft â en ci e, obl'quus , h vars in- 
£ogning ligger utom defs medelpunkt.

§· 39^-
I anleende till ilorltken :

374?. Kaut lik, kantad, marginnfus , når 
k'ken år få kort, att den omgifver blommen eller 
fcuktcn blott låfom en li en kant.

2742. Kort, brevis, aildra högil bålfttn iå 
lång lom blomman.

2743. Liklång, aequalis, få lång, fom blom-
man.

2744. Lång, longns, långre ån blomkronan,
3745. Ganlka lang, longisfimus, två-, tre-

gånger långre ån blomkronan.
2-746. Hel, tutalis, iom går omkring hela 

blomman.
2747. Halfverad, dimidiatus, fom blott otn- 

gifver balfva blomman; men den andra håiKcea be- 
tåckes icke.

§· 397.

Till förhållandet mot andra delen:

2748. Öfvergående, tranßens, livats öfver- 
hud fortfåtter i blomikaftets δίνει hud.

2749. Kringlkuren, circumfcisfus, iom man 
ganfka lått kan losfa itån bloiiifkaftet, emedan defs 
öfverhud icke öfvergår i blomikaftets.

2750. Inunder-fittande, hypogynifk 
kalk, inferus, hypogynus, fom år infogad i blom· 
ikaftet.

375 t. Omkring-, h a 1 f t 0 f v a n- fi tt a n- 
de, perigynifk, fubfuperusperigynus, med 
fruktämnet åiikils utvecklade.



4oâ

2752. ' Uppöfver-fittande, epigyrifk* 
faperus, epigynus, den fitter ofvanpå fruktämnet.

2753. Vida- fk i 1 d, rtmotus, när fruktbara- 
ren ar ftjelkiik, och kalken fitter under fruktbara* 
ren, alltfå ikiid från fruktämnet.

§· 398.
I anfeende till likheten medväxtens andra delar:

27 S4· Blad ί ό rf ed d, foliedus, fammanfatt 
af verkliga blad.

2755. Bladrik, 1 ofri k, frondofur, ikjuter 
fådana blad.

2756. Bladlik, foliaris, öfverensflåmmct 
med bladen i nerfdelningen vch i fitt beftåndsämne»

2757. Vinglik, alaris, öfverensilämmer med 
bladvingarna.

2758. Bladikå rinlik, ßipularis, öfverens* 
fiämmandc med fiiplerne.

Tredje Kapitlet.

Blomkronan, corolla.

§. 399·

I anfeende till dels varaktighet är hon:
2759* Qv ar fitt ande , perfifiens , når den 

cjvarblifver ända till fruktens mognad.
2760. Affallande, decidua, når den aifal-

ler före fruktens mognad.
2761. O varaktig, caduca, når den nraxc 

efter blommans utveckling affaller.
3762. Halfqvarfittande, femiperfftens, 

hvars undre del år qvatfittande och »ned frukten 
fammanvåxer.
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S- 400.
I an leende till delningen âr blomkronan:
2763. T vå-, mån g bla di z blomkrona, 

corolla di-, polypet ala , når den beftår utaf två, man
ga i krets flående..delar.

2764. Kronblad', petalum, en enda del af 
dt-n en-j två-eller .må-gbladig blomkrona (2763}

2765. Klo, ungvis, iniogningsdelei) ai kronbladet.
2766, Sk if va, lamina, den breda oSveidelen 

af ktonb;adtr,
2767. K loi oft kronblad, petalum exim 

gvlculatum, hvarefi klon ( 276s ) ■·: Oan alldeles >c 
ke flår att urikilj;*,, d. å. ej fraimiådct ur kronbla
dets omkrets,

a~68. Lång-kloigt kronblad, petalum 
ungviculatum, hvarefi klon år i<» ràivgJ.

2 769. B e f v a n fa d t k r o n blad, petalum 
caudatum, fom vid fin bas hai ett uifko t·

2770. H j el m 1 i k t kronblad, prtclum' ga 
hatum, ett ôfre framtill rundt oeh hôg - hvålft, un
der urhålkadt kronblad, afen hjeims' fkapnad, fom 
beiåcker blommans oftiga delar.

2771. En blad i g blomkrona, corolla i;;o. 
nopetala, r,år den befiår uiaf en enua , könnt larn« 
rundtomkring omgifvande del.

2772. Bip, tubus, underdelen af eq enbladig 
blomkrona.

2773. Bram, limbus, ûfverdelen eller ôlver- 
brådden af en enbladig blomkiona.

2774. Svalg, pipöp p n ing , faux, mellan- 
delen mellan pipen (2772.) och biåmct («773)·

2775. F n fa int-, e 11-b lad 1 g blomkrona. 
torolla unipitala, när på en blomma blott ett enda

aÿ
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k'onblid ar på en fi.la med fin klo infogadt, ia 
att köndelarne dtraf ej omgifvas.

2770. Hopväxt bio mkrona, ' corolla ca* 
tapctala, en mlngbiadig blomkrona, hvilkens iar* 
ikildta kronblad 5>o alla vid bifen med deras hud 
fins etneilan tillhopa växta: (_MalvccJ.

§· 40T·

I anfeende till ikapnaden:
2777. Tungflikig» tunglik, fvansUk, 

ligulata, hyars gtunddel är piplik, och det långa 
och imula brämet blott på en fida utdraget.

2773. Tve-lappad, bllabiata, le tveläppad
kalk (273*

*779. Under lapp [-1 i p, l>p], fkagg,/«- 
bium infertus, Siven kuliad labelluni, och barba,

2780. Hjelm, gahci, när ôfverlappen p<t en 
tveläppad blomkrona Sr hvålfd ofvanpå, under ur* 
halkad, och i omkretfen rundaktig.

Hos några botaniflra fö fat.t«re kallas ôfverlappen
alltid bjelm, galta. [Und. riäppen kan kallas lip
elier u 0 de r lip].

2781. En läpp ad, tinilnbiaia, kallar man en 
tveläppad blomkrona, då den ena läppen Sr fa af* 
kortad, att den näilan alldeles icke når iram of- 
ver pipöppningen.

2782· Gapande, ringms , en tvelappad 
blomkrona, hvars fvalg ilår öppet.

2783· Mafkerad, perfonata, en tveläppad 
blomkrona, hvikens fvalg Sr igeraflutet medtlil et* 
hvålfd upphöjning.

2784. Gom, palatum, den hvä’fda delen, fom 
tillfluter en maikerad blommas (2783) fvalg·
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278?· pj5ril-lik (-artad) blomkrona* 
papilionacea, kallas en en* eller flerbiadig blomkro
na, hvarå ett kôliormigt blad (hos den enbladiga 
blomkronan : iliken ) underifiån omfluter flåud- 
rarna, och fom har vid fidorna tvä blad [flikar] ett 
på hvarje fida, och ofvantill ett (ganflra) flort ut- 
bredt blad (flik), hvilken der betäcker blomman.

2786. K 01, Carina, kallas det nederfla kol- 
formiga kronbladet hos fjäril - iika blommor (27S>.),

27S7. Vingar, ala, de begge fldobiaden 
af den fjärillika blomman.

2788. Segel, vexillum, det ofra flora bladet 
af den fjåtil-Iika blomman.

2789. Li 1 jel i k (-art a d) blomk r on a , co
rolla liliacea, en flcrbladig blomkrona, fom går 
ihop vid bafetj och vidgar flg fmåningom 
uppåt.

2790. To r n r os 1 i k (- a r t a d)b 1 o m k r o n a, 
corolla rofacea, en ilerbladig, åt alla fldor tårntne- 
ligen platt utbredd blomkrona, hvarefl kronbladen 
åro nå fl an klolöfe (5767.).

' 279t. Korslik blomkrona, corolla cnt· 
data, en fyrbladig blomkrona, hvars kronblad haf* 
va en lång och fmal klo och åro gent mot hvar
andra flående.

279a. Hopvrid en, vriden hlomkrona, 
corolla contorta, kallas cn enbladig blomkrona, 
hvarefl bråmets flikar äro likformigt fnedt riktade 
åt famma flda i famnia plan,

§· 4oa*
I anfeende till bihang på ofverbrynen år blom

kronan :
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2793. Krönt, coromta. när i fvalget af eien 
enbladlga kronan den inra huden biidar en uifkju- 
tande lall af farikild ikapnad.

2794. Hvaif, fornix, kallar man derma 
framikjutai.de tail af invåggen hos en krönt blom
ma (2793.), når denne låil ofv^mill år konvex, 
inunder konkaf.

2795. Hval f-för fe d d t (valg^fauxfornicata, 
fom åger ert fådant hvaif (2794.) och år flundom 
derigenom helt och hållet igenflu er.

IVr-rv': ' 2756, Småkrona) coroihtln, en liknande
fortfåttning af inväggen (2793.J mellan klon och 
ikifvan af kronbladet hos en fhrbladig blomkrona.

2797. Befjållad blomkrona, fjållikt 
k r o n b i a d, corolla fqvamilata , petalum fqvomula- 
tuniy når kror.an eller kronbladet år på fin under
del förfedd med ett eller flera fjåli.

§. 403.

Till för hållandet mot andra delar kallas blom
kronan :

2798. Un derfittande blomkrona , ro- 
rolla inféra, når den år omedelbarligen förenad 
med blomikafret eller blomlållet.

2799. S a mman vå X t blomkrona, corolla 
connata, lom fammanhånger ined fruktåmnet eller 
fruktbåraren.

ä8oo. ôf ver fit t ande, öfverftålld blom
krona, corolla fipera, fom fitter ofvanpå frukt
ämnet.

280 t. Rio mfoder.krön a, calycina, fom 
fitter på bloivdodrct.

5go*. Ôfvergâende, tranfitns, fom ome-
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delen.

2803· Söndrad, difcreta, fom ej fortfåtter i 
den henne underftödjande delen.

2804. Kr in g l'k uren, circumfiisfa, fom lätt 
föndrar fig, få atr grund delen qvarb.itver : (Canna).

blomkronor
§· 404.

Till förhållandet mellan 
fa mm a våxr mor h varandra,

2805. Strålfötfedd b 10 m n i n g, infiorefcentia 
radiata, når kronbladen på den yttra blomkronan af 
ett blomningsfått eller de förlängde yuie kanterne 
deraf uiikjuta rundtomkring.

2806. Allmån eller getnenfam blomkro« 
corolla univ erfa lis s. communis , kallas blom

kronan , fom inhegt iper en blomfamling (2456.).
2807. Blomnings-krona, ccrollula, blom

kronan af den enfkilda blomman i en blomfamling.
2808 Half- h 1 om fr r ig b lom fa m 1 ing, an- 

thodium femißcfciilofim , rår alla blomiiingskionorna 
pi en blomfamling åro tutigfl kiga.

2 8 o c,. Strål ig blomfamling, anihodium 
radiatum , når blomnings - kionoina f28°7 ) blott 
i midten af blomfitnlingen åro P'PTa > uren de 
vid kanten runde omkring flående åro tunpfliki-
ga (1777·).

2810. Difk, difais, midten af den flråiiga 
blomfamlingen, i hvilken pipiga blommor flå.

28(1· Stråle, radius, kranfén utaf tungfliki
ga blomnings - kronor, fom i den flrålisa biom- 
Linlingen omgifva difken [2810].

2gt2. Di.fk-formig blomfamling, antho-
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dium, nar alla blomnings - kronorna »ro P'P'ga 
[löriik.]

2815. Blottad biomfamlirsg, anthodium 
denn datum, när de yttra blommorna hafva mga 
kronblad,

2g 14.. Hop famla de bl om n in gs-k ron or, 
toroUulct adgregatce, kallas blomfamlingens kronor, 
når de utan egqa blomfoder åro anvuxna a blomfåflet.

a g » 5. Affondrade blomnings- kronor, 
corollulce fegregatw, kallas blomfamlingens kionor 
når hvar och en der«f ar foifedd med ett eget 
blomfoder.

Fjerde Kapitlet.

Ståndare, ftamina.

S· 405·
I anfeende till antalet af flandarc ar vSxten :

<1816. En-, mån gmån ning, pjanta mun-, 
potyandra, når den har en-, många Bindare.

§· 406.

Till förhållandet af Aåndarnas långd fulsemel- 
Jan på famma biomuia :

*817. Två-, femvildig vÄxt. planta di- 
penia · dynamn , når två-, i> m-(landar e aro långre »n 
de olr '■$*■ [Did y n a m i i ].

I anfeende till ftåudrarna* fammanvåxning med 

hvarandra.
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s&itf. Enbrödrad-våxf, planfa mcvadetpha, 
EiSr alJe ftåndarne i en biornma l.io med nedr.i de. 
larna fammanvåxta i hvar^ndra tiii en geinenf,.m 
kropp. [Monadelfifr],

2819. Tvåbrodrad-våxt, planta diadelpha, 
når ilåndrarne i en blomma åro fammanvåxte vid bafen 
ufi två fiån livarandra fårfkilda kroppar. Linne 
kallar fådana cgenteligen diadelfiiler, iom hafva tie 
ilåndare, hvaraf nie åro fammanvåxte med hvaran
dra; men den tionde år fri. [DiadelfiitJ

2820. Mångbrodrad-våxt, planta potya- 
delpha, livarefl ilåndrarne i blomman åro famman- 
våxte i tre eller flera fårikildta knippen. [Poly a del - 
f i ft ].

§· 408.

Till förhållandet mot andra delar af blomman 
åro ilåndrarne, flamma:

2821. Utdrag ne, exferta, når de utihjuta 
utom blomkronan.

2822. Inneflutne, inclufa, når de ligga 
förborgade inom blomkronan,

Vaxterne kallas:
2823. FS ft-må nn in gar, planta thatamo- 

fitments, når ilåndrarne i en blomma åro infogade 
i der gemenfamma blomfåflet.

2824. K ron-mån nin par 1 planta petalofie 
»tones, når ilåndrarne å o infogade på blomkronan.

aßay. Kal k-m å u n ingår, planta calycoflmo
ms , når ilåndrarne åro infogade i bloinfodret.

2826. T j o g m i η n i n g , planta iccfandra , 
kallar- Linne en i ådan våxt, hvare/1 vid pais t ju
ge eller flere ilåndare åro failadc på bloinfodret.
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*327· Honhannig V åxt, planta gijnnndra, 
flår fiåndrarne fitta på pifiillen. [Gy n » nd r iftj.

jinm. Jus fieu kallar P.åmirsrne, fom firta på blom- 
fàttet (2S53 ) h y p o g y n i fk a f t S n d » r e , ft. hypo· 
gynq, deni fom fi fa pä kalken ( 2855·) ocb 
blomkronan (285p·), k ri ngftä ende, perigyni- 
fka, ß perigynd — och dem pâ p’fhiÜen ( 2857-) fi
ler på frakt Jmnet fiS^nde epigynifk» ftîndare, 
ft- epigyna.

§ 409.
Knapparna, anther a. bcfiâ vanligen Ufaf:
2828. Små-rum, loculi, två fållan Jyra luiä 

pungar, foin innebåila fiitnjôict.
Defsa fmårum åro:
*829. Intilllatfa, appofiti, nar de till liela 

deras långd fluta fått till hvarandra.
Ï830. Motfatte, oppofiti, når de blott med 

fpetfarna rora hvarandra.
§·4Γ°·

Knappen heter efter fin förening med fitången :
283·· i* afi t tand e, fisßlis, når ilningen felar 

och han år omedelbarligen anvixt vid blomfafiet, 
blomfodret, blomkronan o. f. v.

2832. Versaril, verfatilic, når han ligger 
tvårs på (1 rången, få att han bvilar med en punkt 
af fin midt på demies ipets.

2833. Pål i g ga n d e, ό f v erliggande incum
bent , når den biidar med fitången en råt vinkel.

2834. Snedt-ftående, obliqua, når dm der- 
med gör en fpefig vinkel.

2835. Uppråt tftående, ereeta, når firän- 
gens axel, utdtagen, faller genom defs fpets.

§•4"· , Λ
Till förhållandet mellan knapparna al liera

fiåndare hos en blomma kallas våxten:
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2836. S y n gen ef i [ t, planta fyngetiee ,dac knap- 
parne på alla fiåadrarna af en bionmia à ro famman· 
växta i ett pillillen omgifvande ror, lom invän
digt öppnar lîg i en iångd fpricka, loratt uii'ppa 
frömjölet.

§· 4*2

Frömjölet, pollen, kallas
2837. B eftje ik a d f, ßimtatus, nar det år 

fåftadt på en egen fmåfljeU Utta år det då helt 
naket, ofta influtet i fmapungar.

Femte Kapjtht.

Piftillen, piflillum fru k t b å rar en , carpo-, 
pkoron, blom falle t, receptacuhun.

§■ 4«3·

I anleende til! antalet af plftiller kallas växten
28 38· F11-, må n g q vinna d våxt, planta 

mono-, polygyna.
§ 4r 4-

Marke», fligma, år :
■2839. Häfittande; fesfile, når fliftet felar, 

och må.ket omedeibarligen fitter pa fuktämnet.
2840. Kronblad r t a d , petaluideum, når det 

har ihuktur af ett kronblad.

§ 4’5-
Frukt b 5r a ren, carpophoron. kallas
284 t· Bl o’m fk a ft 1 i k , pediccli formt, når hat* 

har fkapnrtd ;f eit hlotnflufi·.
284*. Reftjelkati, fl ipil atum, når han bildar 

ett flags fljdk.
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î 843· R s ga re - formig, cuputi forme, når 
(\αη i tkapnsd af en omvänd kågla omgifver frukt- 
åinnet.

Anm. Flera fS kallade honungs - hus hos gräfen 5ro 
fruktbSrarens fjäll.

§. 4*6.

Blom fafiet receptaculum, Jr:
2844. Ge m enfa m t, commune, nar det bår 

flera blommor.
a845· Eget, proprium, nar det blott tjenar 

en Cnda blomma till anfåflning.

Sjette Kapitlet.

Blomman i allmänhet, flos.

S· 4l7*

Blomman,flos, kallas
2846. Komplett, completus, när den ar 1 or- 

fedd med blomfoder, blomkrona och begge könens
köndelar. ,

2847. Öfver-komplett, fttpra-completus,
nar utom delarne af en fullfländig blomma (2846) 
ånnu andre eller de i §. 360. anförda delar den finnas.

2848. Inkomplett, incompletus, når blom
kalken felar, men kronan och köndelarne finnas.

2849. Utan blomkrona, apetalus, 10111
faknar blomkrona. „

2850# Na k en, mdus, hvareft bade kalken
och blomkronan fattas.
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285*· Hanblom in a, mafcnlus, hos h vilken 
piflillen felar.

3852. H on bio m ma , femmais , hos hvilken 
flåndrarne fela.

3853· Herm afrodit, hermaphroditur , hos 
hvilken pifliil och flåndare finnas.

2854. Könlös oågta, neuter s. fpurius] 
hvarefl begge köndelarne fela, men defsutom en 
andra blomkronor fullkomligt liknande krona finnes.

2855. Slågternas ågte å tfk i 1 n a d, plan
ta diclina ver a, år, hvarefl hanblommorna till fin 
byggnad åro fullkomligt åtikilda ifrån honblomman.

s 8 5 6. Oågteåtfkilnad, planta diclina fpu- 
riat når han- och honblommor hafva en lika byg- 
nad.

α857· Tvåbyggare-art, fpecies dioica, år 
en våxt-art, fom hos några individer bår han- 
hos andra honblommor; men alldrig begge till-lika 
hos famma individ.

2858· Sa mb ygga re- art, fpecies mnnoica, 
hvarefl hvarje individ af arten tillika bår han· och 
honblommor.

2859. Be ft åmd - fa m b ygga r e,di/lincte mo- 
noica, år våxten , når han· rich honblommor af fam- 
byggare-arten (28S&·) flå på beftåmda flållen.

2 § 60. O b ef tå m d t - fa m b y g gar e ,'indißincte 
monoica, når han- och honblommor af fambyggare- 
våxten ej finnas hos alla individer på fatnina 
ilålle.

280*· Sam- och t våbygga re-vå xt,planta 
polygama, en fådan, hvarefl i en art förekomma 
hermafroditer med han- eller honblommor, eller 
med begge tillika, [Pol y ga mi ft].·

2862. Polygamifk fam byggare-växt,
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piaula polygam a tijonoica, r.Sr ps alla individer af 
idinin«, a : Îbiand hcrmahodttet hm eller honblommor
åro blandade. t

2 4 P o i y g 8 m i I k tvåbyggare - vaxr,
planln pohjgpma dioica, hv;.iefi hetimdiobiter ilå på 
en våxr ai i.nnna arr, på en ann.n antingen blott 
h an elivr honblommor, eller ock begge. Stundom åro 
tiilliopj med hermafroditer ånnu han- eller hon
blommor blandade.

2 g a; 4 Polygamifk trebyggare v'af, 
planta polygama trioica, en fomh. r blott herinaho- 
dirt t , en annan blott imnblonmior, en annan blott 
honblommor ; eller att en våxr Sr fambyggare, en 
annan hanblomma, och m tredje honblomma.

28^ S O i g f a polygami, polygamia fpuria, 
nnr kön lofa blommor ,2854· ) â™ blandade med her
mafroditer.

§- 418-
Hos b ! o ni f a m 1 i n g e n, anthodium, Sr :
2gfß ôfverflôdig polygami, polygamia 

fuperflua, rar fmåblommorna i dtfken J 281 o. ) 5ro 
fru k bd ra hermafroditer, men de al ilutlen 1^8» 1 ·) 
fruktbara honblommor.

2gfi7. Nödvändig polygami, ^ polygama 
necerfaria, nSr fmåblommorna i difkeii åro oltukr- 
b ,ra henm.fi oditer, men de uti (bålkanten fruktbara
honblommor. ,

2868. Jemnlik polygami, polygamia œqttaltt,
når alla lmåblommorna åro hermafoditer.

2 869, F å f a n g polygami, polygamia frußranea, 
når di (ken har hermafroditer och ftrålkanten konlola.

§· 419·

2870. Små b lotnfter, floscutus, kallas de en-
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flrilJa blommor, iom hjälpa till, att bilda blomfani- 
Iingen (>*456)«

2 8 ?r. Gräsblomma, grås· ax, fpicula, 
locufta, kallas blomman hos g! äfsn blomihalet må 
lör lifrigs innehålla en elki på en gemtnfl.m Ajeik 
flera blommor.

XXVIII. A fd ein in gen.
FRUKTEN, fruetus.

Fötfta Kapitlet.

Frukten fj e 1 f, fruetus.

§■ 4=°·

2875. Fruktgômme, (fröhus, bos någ
ra), pericarpium, en del af ftuktrn, ioin fiånfi<iljer 
frön och på visrt afftånd det ihån beiåcker dem, fl.mt 
hvaraf en del utgör pifliilen.

§. 421.

Frukten är :

287i Enkel, [implex, når den beflår blott 
af ett fruktgomme (2872.)

2874. Delbar, partibilis, når den lått låter de- 
ia fig i flera fiuktgömmeir,

2875. S a m m a n f a 11, compofitur, når den 
beflår utaf flera fruktgömmen, men fom ej åro för
ledda med pifliller.

2876. Mångfalldig, multiplex, fom btflåe 
utaf flera med En piflill förfedda irukrgömmen.

i
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S· 4.22·
Till pifiillens förening mtd fruktåmnet kallas

frukten, fructus: €
a877.Naken[bar], nudus, naket tro, Je

men nudum, nar piflillen år anvaxt vid den fioöt 
tått omflutande betäckningen.

2878· Betåckt frukt, frö, fr. tectus, Je
men tectum, det förra motta 11.

2879· Enkel, fnnpkx, en betåckt frukt 
(2878), hvars piflill med fröfåflet ej tammanhånger 
eller der i öfvergir, utan år omedelbarligen förenad
med fröet. .

2880. Sårplöjd, exaraius, når piflillen al
ven tammanhånger med ' blommfåflet.

2881- Sammanparade frukter, fructus 
ccnjugcti, kallas fådaue fårplöjde frukter^ hvareft 
piflillen (eller piilillerna om Mera gifvas) löper ned 
fill blomfåflet, långs-efter emellan flera tått vid 
hvarandra llåenrL· fruktgömmen : (Stellata; Umbellt·
^ ^2882. Hoplödde frukter, fructus confer-

rwnimti, 
genom de 
fröfloder.

2833-1 'k rans f t a e n d e £ k r a n s 11 k t-itaen- 
del frukter, fruStus verticillati, når pifiillenflar på 
blomfåflet, de rundt omkring flående fruktgömmen 
åro aflågsna från piflillen, och fins- emellan antin
gen aflågsna från hvarandra: (If'erticillotce')* c er 
tått vid hvarandra liggande: (Malvacece).

2884· Skid- eller Skif-frukt, fniBus filt- 
quofus, en fadan, hvarpå piflillen i trådlika delar 
nedlöper mellan bråddarna af ikifvorna (457) hos 
«tc af ikifvor beftående fruktgömme.

hvaceli piflillen öfvergår till blomfåflet 
fruktämnets inidt till frofåfle tjenande
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*885· V & ggf r\}k t, fr.parietatis, nårpiHillen 
ioi'tßtter på den yttra beklådningen af fmkrgömmet 
och icke på frö/loden : (Papaver).

2886. B aljI ik , fka!*frukt ,fr. kgummofnt, 
når den vid ildorna af fruktgömmet varande fort- 
ßttairtgen af pifUllen öfvergac tili blomfäflet.

§· 423*

I anfeende till fubilanfen ( beflåndsdelnrua) har 
■man gifvit fruktgömmet färfkilda benämningar, men 
hvarvid man tillika har fett på andra egenfkaper, 
I lynnerhet har Gärtner *) antagit desla beiläm* 
ningar,

2887. Kapiel, cap/ula, kallar han ett torrt, 
iiinnaktigt, läderlikt eller tråaktig antingen ikif-löft 
eller flerfkifvigt furktgömme.

2888« Not, nux, ett hårdt fruktgomme, forn 
antingen alldeles icke uppfpringer eller alldrig mec 
ån i två fkifvor.

2889· Kärna [frö-knöl], coccum, ett utaf 
torra ela/liflca kamrar fanmianfatt fruktgomme.

2890. Bår, bacca, hvarje mjukt fig icke öp. 
naods och mer ån ett frö innehållande fruktgom· 
me.

2891. Stenfrukt, drupa, ett fruktgömme, 
lom beflår af en alldrig upplpringande , men ofta 
köttaktig eller trådig bark och af ett enda vid den
na bark hårdt faflilttande nötikal.

3892. [Vingfrukt, famara, år ett hinnak
tigt, hoptryckt, en- eller tvårununigt, ikiflöil på 
fidorna bevingade eller i toppen tunglikt utdraget 
fruktgömme].

*) I dess iorlräffliga vork: JDc fruciibttt et feminibus plan(4«
fum*
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Anm. Denna kedja kunde ännu förlängas; men fiera 
af defsa konftord förekomma innu nedanföte, och 
tnänga iro alltför obeftåmde eller äfven mindre nyt
tiga än, att man dermed bör föröka liftan’ af f»m- 
nnnfrtta konftord. i-B or ck h a u fe n s B o t a n if c h. 
Wörterbuch finner man ganika fullft&rujigt al* 
la af Gärtner, Medicus o. a. i karpoio- 
gin införda konftord. Knappt i nägon del af Botani
ken afvika de begrepp, fom hvar och en vill fört na 
med uttrycken, fä mycket frän hvaratidra, fom uti 
det fvira och vigtiga Kapitlet om frukterna, lag 
(II! ig) har här fäfom öfver-allt i växt-terna i ologiö 
hufvudfak.iigen följt Pr. Link.

4*4

GSrtne r -åtfkiljcr hos frukten fyra ßiikilda 
perioder eller tillftånd:

2S93· B a r n d 0 m s t il 1 ft and et, ftatus infan« 
tice, då man ej kan urfkilja fruktämnets inra väf,

2894. Det tillväxande tilJfrânde^, βα· 
tus pubertalis, då fruktämnets inre textur kan tyde- 
ligen urikiijas cch når den är ikickiig till befrukt
ning.

ai?9f. Bördig hets, eller gr 0 s fi f i k a t i ο n s 
ti liftandet, ft atus graviditatis s. grosßficationis, när 
den efter fulländad befrödning tillväxer. Och

2896. Mognadens tillfrånd, ft atus niatu· 
ritatis, når frukten har genomgått åiikilliga iöiån- 
dringar: ifiån ett kottakrigt och f.ftigt tillfiånd an
tingen till ett f.iftlofl håidt, läJerlikr eller till ett 
blundadt, eller till ett mjukt bärlikt tiildånd. Ofta 
föifvinna fmårummen och gnnfita mänga f.ukttr 
upplpiinga flutligen (dehijeu,> t), för att fl'ppa ut iiöua
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Till U pp Γρ ringandet, dèhifantia , eîleü 
det frivilliga, vanligen regelbundna öppnandet till 
fröets urlemnände, år f r u k tgö in me t :

2 S 97. Ë 11 - j m S a g h å I i g t, mono-, polyfonm ,· 
nar det u: (lap per frun ur ett eller flera liai vid fpet- 
ien, eller på Helorna, eller vid b-.fer«

2 89d· Tänd likt upp fp ringan de, denti. 
bils dt!ifems, når det upptill uppfpringer i tn på 
.längden, dock ej till midten af frukten gående 
kjyfvs.

2 § 9 9. H a 1 f t - u p p f p r i n g a n d e, fettii- dehfcenr 4 
når denna tångd-kiyfva (2898·) «år n.idten af 
frukten.

2900. Kr in g fk ur fen, circumfcisfiim , når det 
tippfpringer på tvåran, i det fpringan går omkring 
tvärs öfver fruktgöxnmet, och delar det i cn öfver- 
oeh en under-hälft, eller de artikulerade fruk
terna i deras artiklar.

2901. Fröhus, Samenbälge *),coccai ård 
lådan a fmmanparade fiuk'gömmen fa88l)3 florett 
hvart och ett böjer iig tillbaka från fliftet och då 
tippfpringer på infidan.

»902. Småhus (S a m en b a Ig), ccccului, kal*' 
las Iivart enfkildt af desfa fruk'goniinen (290t).

+) lag har ljetjént mig al* n* trycket Fr o b u s (Gft.\ s a m e n B ä I. 
;; e tlliger·), för (teils »‘sgs Iniktgömnie, (1* benämningen 

med hufvud , Köpfig), hv: ken IJ. I a c q u i n i sin An. 
1 e i t » Il S ζ· P Π a η z c n fe é ii π t n i sd * W i e u b W n p p ! e r 
Ijöä. S. 125. n. 8) brukat, cuca nämligen i stallet for Cap
sula. synes Tara allt för oégenilig (Illig). Kapseln är lämp
lig för.det förra (2887)1 vårt språk; då froh tis, som der. 
igenom är ledigt (ty mot p:ricarpium svarar .fruk'gömme) 
synes mig kunna har anvanila.s. Annars kunde man kalla det,· 
ta (2301) slags fruktgomme Frökrtöl (2002.).

Öfv,

ä9
\
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§ 4-6.

I anfeende till delningen år fruktgommet:

2903. Helt, integrum, når det liar ingen ur- 
ikarning.

2904. Infkuret, incifum, når det år delade 
vid fpetfen.

2905. Lobflikigt, lobatim, når det vid pe
riferin år urfkuret, men invid piililieu fammanhån- 
gande : (Cardiofpermum Halicacabum.).

2906. Urb ugtadt, finuatum , når det blott 
på en fida år urflturet eller urbugtadt: Hippocre- 
pis.

$· 427·

I anfeende till fainmanßttningen och inra ha· 
ligheten :

2907. Två-, mangikifvigt, bi- muttivalve, når 
det år fammanfatt utaf tva eller Heta utåt fynbara 
genom en fom med hvarandra förenade ikifvor. 
Jemnfôr Νίο 456. till 460.

2908. Ski floft, evalve, fom ej år ia be- 
fkaffadt (2907).

2009. Rum m for fed d t, loeulatum, den inre 
håligiieten af ftuktgommet år genom merendels hin- 
aktiga på långden gående lkiijevåggar delad i kam
rar eller rum. Se 252. tiil 357 och 266.

2910. Ett-, mångrunjmigt, uni-, multilo- 
cuiare, efter rummens antal ('2909.).

2911. Kapfel, capfula (Link), hvarje 
rummfôrfeddt fruktgomme, fom icke kan råknas till 
ikif-frukten (2884.) eller 611 ikalfrukten.· (288(5).

291a. Enrum mig kapfel, capfula unilocu·
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laris, igenkänner nun deraf, nar fröet är fåflsdt 
på iidorna ; men ej vid fpetfen eller bafen.

1913. R u m in I ό ft fruktgömme, peri carpi. 
Um eloculare, ett fådant, hvareft fröet år iåfiadt vid 
fpetfen eller vid balen och nåflan uppfyller frukt- 
gommets hålighet.

2914· Not, nux (Link), ett hårdt riimtnlcrt 
fruktgömme. .[ Se §. 42 3. N:o 2888 ]·

2915. Mjuk-nöt, nuciila (_ L1 n k ) > ett mjukt 
rummlofl fruktgömme.

2916. Bärlik kap fel eller not, b år lik t 
fruktgömme, capful a baccata . nux baccaia (L1 n k), 
tiår ämnet år ganfka mjukt.

Anm. Sä onlkar Prof. Link desfa uttryck: druva, 
granatum, bacca, o. dl. landsférvifte och att det 
hellre angifves fåfom kapfelns eller nötens cgenfkapj 
t. e. Capfnla drupacea , nux drupacea o. dl.

3917. Två-, m å n g k n ô 1 i g k a p fe 1, eapfu· 
la di-, polycocca , efter kapflernas (2912) antal.

2918· Nötfkal, putamen, ßger man, då de 
fammanvåxta rummen blifvit benhårda eller ett ben- 
hårdt rumm år qvar. Man åtikiljer dem från egna 
fröbetäckningar antingen genom ikifvor eller genoni 
fkiljevåggar el. derigenom, att de hafva en kanal, ' 
fom nafvelflrången betåcker.

2919. Kåi nhus, pyrenet, kallas ladana till- 
hårdnade rumm (2918), lom flå a:(kils på ifflånd 
från hvarandra. Ofta åro de fvåra, att fårkånna från 
fröikalet; men man finner dem blott vid fruktens 
kött faflhångande och ej på fröfåfiet (2942·) fålla
de, eller vid nafvelflrången ; defsutom åro de ofår- 
gade, hvilket ej plågar aga rem hos ikaleii. Når 
det af dem omgifna enkla fröet år beklåddt med
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ett tydligt vid nafvelflrången fafifittande ikal, eller 
Om de innehålla flera fron, känner man dem lSit.

2920. Två , mångkamradt fruktgom·* 
me pericarphm bi·, m ult if ceptatu in , nar den inre 
håligheten lângsefter Sr delt genom tvärväggar 1 
två, många kamrar, fcepta. Se N:o 259 till 265.^

Jnw. Hit hôrerW il Ideno\v’s artikelholfa [Wins 
1 ed i'k ifva, ] lomentum.

2921. Lock, operculum, kallas den orre, in
ga frön innehållande delen af fruktgömmet, hvilken 
lått låter iltilja iig från den undra delen.

292 2. A p p 1 e [ k a r n i r u k t ; L i 1 j-] . poviuui, ka .* 
lar man ett fruktgömme, fom har ert inre läderlikr, 
fröet omgifvandc lager [hylle S z ] och omkring
detta ett köttaktigt lager.

2923. Uppblåft fruktgömme, pencarpi 
um emphÿfematofum , ett fådant utafett yttra och etc· 
inra lager btflåendc fruktgömme, hvarcit det y irra 
lagret år ikildt från det inra genom ett vidflråckt 
tomt rum,

, g y 23. a. [F ru k t h ö 1 f a, follieulut, den ar torr, 
oartikulerad, långsefter på ena fldan flg öppnande 
och ofta af luft utfpånd].

Anm. Folliculus är knappt nägönfin af luft ntfpänd, fail 
den fynes ftinn af frômàngden t. e. A/cUpias; S:z.

$■ 428.
Rummen, loculamenta, hos ett rummförfeddt 

fruktgömme (2909.) kallas f
' 2934. Gapande, hiantia, når defs ikiljevag-

sar åro på midten urikurne.
2925. Sidorum, pnrietalia, når de ila jida 

ikilda fråa fruktens exei och finnas blott på ii-
dorna.



4*3

29-6. Hoptryckta, compresfa, når de åro 
fyllda med frö.

2917. Uppblåfta, inflatci, når ett tomt rum 
linnes emellan fröet och mellanväggarna.

29 28. U p p ft o pp a d e, · farSia, når de åro 
uppfyllda med ett kottaktigt åmne, uti hvilket frö* 
na åro inblandade.

2929. Tomma, vacua, utan frö.

§· 429* '
Långdvåggarne, disfœpimenta, uti det rumm« 

forfedda fruktgömmet åro:
2930. Kopulerade 1., d. copulativa, når de åro 

åfven få litet losfade ft ån fruktaxeln lom från ii· 
dorna (Gårtner),

2931. C entrai -lån gdvåggar, d. eentralia » 
fom fammahånga med fruktaxeln och , når frukten år 
mogen, losfas från fruktens fidor.

2932. Beftåndige c en t r al-lå ngd v åg- 
gar, dufœpimenta centralia flabilia, fom åfven vid 
en fullkomlig mognad blifva flående vid axeln.

2933. Ovaraktige cen t r a 1 - 1 ångd vå g- 
gar, d. centralia caduca, fom vid fullkomlig mog
nad affalla och förlvinna.

2934. Si do-långd våggar , d, parietaliat 
fom fkiljas ftån axeln och fimmanhånga med våg- 
garna och ildorna på den mogna frukten.

293). V en t ral-1 å ng d v å g ga r, d. v entra- 
Ha (oppoßta), fom fitta på inildan (buken) af £kif- 
vorna (45 b)·

2936. Ka nt-lå ngd våggar, d. marginalia] 
fom åro vid kanten af flufvorna anfåftade.

5937. Mellanfkifvige, interval via, fom
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gro anfåflade vid en annan ; mellan ikifvorna , i de· 
iras fonunar befintlig del.

2938. Komplette, compléta, lom aro alle- 
flSdes flame och bilda rumm, hvilka ej Aå i någon 
gemeufkap fins •emellan.

2939. Inkomplette, imcempleta, hvilke ej 
fullkomligt nå till den midt emot deras inlognings- 
punkt fiående delen af frukten, få att rummhålighe- 
terne derigenom komma i förening med hvrrandia.

2940. Parallele, parallela·, nar deras bredd 
år lika med fruktens fiötfia bredd.

2941. Tvårfrående, contraria, nar de na 
från en vågg af frukten till den motflående, men 
deras bredd år betydligt mindre, an fruktens Aör- 
fta bredd.

$· 430.

2942. Fröfa ft e, fporophoron, recrptcicnhm 
feminmn , år ofta en från andra åtfkild, åmiinfione 
fåfom en ribba tydligt föndrad , del af liukigöm- 
met, hvarvid frön åro fåAade.

2 943. S t o d , f r ö ft 0 d, columella, fporophoron 
centrale, det i fröliuiers axel nedlöpande froiaflet 
(2942.)

2944 Sidof röfåfte, fporophoron panetait, 
når det ligger på flrifvornas infida.

2945. L ingd våggs-fröf åfte, fporophoron 
dirfcepimentalc, når det nedlöper på långdvåggen.

2946. S p mm - frö fa ife, fporophoron inter· 
value, når det ligger mellan ikifvorna.

2947· Fröftjelkar, pedicelhilit åro fma gre· 
nar af fiöfåftet, hvilke båta fröna.
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S- 43r·

I anfeende till öfverbrynen och anfåflningen 
år frukrgômmer:

2948. Befvanfadt, caudcitim, når en för
längd del, fvahfen, cauda, midt ofvantHl fram- 
ikjuter ( ur h jås fa.11 ).

2949. Befnablsdt, roßratimi når den ford- 
na piflilicn efterlemnar på hjåslan (öfra delen) ett ilyft 
utfkotr, fnabeln, roflnnu.

2950. Bevingadt, ahtwm, når en bladlik 
utvidgning, fruktvingen , pterygium (ala hos de 
flefta Botaniska författare), år infogad i den öfra 
nsidten, antingen på ryggen eller på ftdorna af fruk
ten (2891 ,a)

295t. K 3 ni bårande, eristatum, når frukt- 
gömmet har en ftnalare , mindre böjlig och låderlik el
ler korkaktig tunn tillfatts: fr u k t k a m in en, crijla.

S· 432·

Till förhållandet mot andra delar år fruktgö- 
niet eller f r u k t en, fructur:

2952. E n-, m å n g f r ö i g, memo-, polyfptrmut, 
efter frönas antal, fom deri innehållas.

2953. Naken,bar, nudus, kallas en frukt, 
fom kan fes anda till dels grund (bas), åtminflone 
på ena fidan.

2954. Bet ack t, itiius, fom till en del och 
det juif inunder betåckes af blommans delar, men 
hvilke icke lammanvåxa med frukten före mognaden.

,955. Inhöljd, velaitu, når blommans delar, 
lom betåcka frukten, ej 5ro fammanväxte ined 
denfauima, ifvtn ej fullkomligt betåcka den.
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*956. Beklådd, tuiiicatiir, når blommans dé« 

îar, foin betåcka frukten, med den ait) f mmsn* 
växte tiler helt och hå let bortgömma den. Hit hora 
dc o à g t a f r u k t g ö m m e 11, pericarpia fpnria. Of
ta betacka åfven blomskårmarne frukten på detta fatt 
och då brukar pipn Lmma benämning.

'II
:::

Andra Kapitlet.

Fröet, fernen.

§. 433·

*957. Fromos, chorium, den förfle, utaf cn 
fvampaktig mafsa b;flående, början till frokårnan.

3958· Frö fa ft,· liquor amnios, år faften , i 
hvilken inufsan Λ fiömofet till en del förvandlas 
efter befruktningen.

3.959. Safrpåfe, facenlus crWquanmili, år 
hinnan, foin inneflitcr foiafrrn (2958·)·

2960. Lifsåmne, embryo, å den förfle bör* 
jaa i fröet till den tilikoii.m.mde växten,

$ 434·

Det mogna fröet be Hår utaf:

2961. Skalet, tefa·, fröets yttre betäckning, 
fom omgifver d.-t fin alla fil or, tåtf filter detin- 
till, men kan dock dtrif ån »fföndras eller åtmirilo- 
ne genom defs fårfkiUia byggnad urfkdjas. Det 
btflår af cn iäifdiiu fubfKns, och år flundotn be- 
tåckt nisd :

3962 Öfvcrhu den,pellicula {epidermis; G år t· 
ner), fom år hianaktig och fAmrnig.
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39^3· F ro h i η n a , - h u d , -fn a s,arUlus , ar en, 
ej fållan närvarande, flundom kottakfig fröbeklådning, 
4om år fafivåxt vid nafvein, men for ofrigt fkild 
frän fröet: ofta af ganfka egen fkasnad, hvilkeri myc
ket afviker från frètes och blott derigtnotn uiikiljes 
från fruktgömmet, att den finnes inom detfanma 
på Ijelfva fröet,

2964. Komplett f r ô h i η n a, arillur complé
tas j når den helt Och hållet betåcker fröet.

2965. Inkomplett f r 0 h i η n a, arillus incom
pletus, foin blott till en del betåcker fröet.

2966. F r 6 å r r , n a f ve 1 g r o p, umbilicus exter- 
nus, hi tum, kallas fkalets (296:,) öppning, hvari- 
genom de kåril uttränga, loin iöra' nåtingen till 
fröet.

2.967. Naf velflrång, funiculus umbilicalis, det 
trådlika knippet af näringens verktyg, finn ingå ge- 
nom frö-årret (2966.) i ijelfva fröet.

“968. Buk, venter, delen af fiött, hvareft 
nsfvelgropen fitter.

2969. Rygg, dorsum, den buken (2968·) 
motfvarande itdan ai fröet.

3970. inh in ha, membrana interna, hinnan, iom 
inunder iltalet tått omgiiver fröet och ej deriltån 
kan fondras.

' 2971. Inre nafvel, umbilicus internus, hå
let på inhinnan (2970.), genom hviiket.naivejfirån- 
gen C2967·) går-

2972. Nafvellinie, rhaphe, den yttra upp- 
höjda linien, fom den mellan inhinnan och findet 
löpande nafveiftrången gör. »

2973. Blom-, grodd-, frö-håll are, cha- 
laza, den fåiuuda (2^720 P* inhinnan ligg nde 
nafvelfliåugen.
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Anm. Grodd eller frôhillare torde bär pasfa 
bittre än'b 1 o m h 11 1 * refder Hagel], fora icke god- 
kännes af Prof. Svi rtz., eller kariike detta konftord 
ikuile vid naturbeikrifningen kunnat anfes fotn ofver- 
flödigt; of'v.
2 g 74 Å g g h v i tan, albumin, eninre del hos fröet 

af fårfkildt åmne, foin år fluid från grodden; och fom, 
når denne utvåxer, forfvinner. Den finnes icke alltid.

Attrit. Kallas af J u s s, perispermum, tnen fotn detta 
ord nyttjas i anmm mening af andra, torde albumen 
böra bibehållas ; 0'v·
2975. Intraislad ågghvita, albumen rumi· 

naturn, lå lainmanblandad med inhinnan , att man all
deles icke kan fårlkilja den.

2976. Yttra, omgifvande ågghvita,albu
men externum s. vaginale, nården omgifver grodden.

3977. I nra ågghv i ta, albumen internum s. 
centrale , når den omgifves af grodden.

2978. På fidan liggande ågghvita, albu
men laterale s. unilaterale s. oppofitum, når den lig
ger vid ftdan af grodden.

3979. Aggegula, vitellus, en fkiljaktigt 
bildad och med grodden hopväxt de! , fom forfvinner, 
når grodden våxet, och fom felar i flera fioilag, 

2980· Grodd, lifs-åtnne, frô-ôga, embryo, 
(orculunt, den tillkommande våxten. Den beflår utaf:

2981. Hjcrtfj ådern, uppfligaren,plumu· 
la, eller fmåknoppen; och

2982. Roftellen, nedftigarcn, fmåro- 
t e n , radkula, roftellum, den tillkommande bålen ; lamt

3983· S m åfta m me n , fcapuc, en del mellan 
hjertfjådern och roftellen, men fom blott finnes hos 
visia groddar (embryones).

Anm. Prof. Svartz anmärker bär, att fcapus Sr illa 
anvåndt; ktclke man kunde i ftäilet antags fcapulns.

Ofv.
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*984- Hjertblnd, Kot y ledo n er, cotyledo
ns, aro förenade med defsa fröets delar och i dub
belt eller flerfaldigt antal deruti befintlige kroppar, 
Jivilke i början växa med gtodden [298°·, i men 
fötfvinna fedan.

§· 435·
Grodden (2980·) ar:
2985· Ofullkomlig, embryo imp erfictus 

(Gartner), fom beflår blott utaf lijertfjadern 
(298 1 \

2986. Inkomplett,«, incompletus, fom beilår 
blott af den faflfittaude roflelien (2982)’

2987. Komplett, e. completes s· perfecting 
fom beflår af den fria roflelien, kotyledonerna 
(2984.) och hjårtfjådern.

2988. Central - grodd, e. centralis, fom 
uppfyller hela fkalet.

2989. Ex c e n t r i fk gr., e. excentricus , liggan
de i ägghviran (2974.), men utom fröets axel.

2990. Vid omk ref fen, t. peripheries, lig
gande utom ågghvitan och utom fröets axel.

§· 436·
Hjertbladen (2984·^)s (otyledones, åro:
2991. Utvecklade, ev olut ce, nar de hafva 

utvecklat fig efter våxrens groning.
299a. Outvecklade, involutes, nar hjert

bladen redan ligga i fröet och annu icke grott.
2995. V åx r qr med e r t, t v a, tn à π ga h j er t- 

bhå, planter mono-, di-, polycotyledomce , ut an hjert- 
blad, acotyledonece, efter briflen eller apt„let af ut
vecklade (2991·) bjertblad,

5994. Frô med'ert, två, mänga, utan 
h j e r t b 1 a d, fernen mono-, di , poly-, acotyledoneum,
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efter antalet af outvecklade hjertblad hos ett anna 
icke utflaget fro.

Anm. Antalet *f hjertblad är Aärt, att beftämma. 
Hos de flefta frön och växter äro två hjertblad tillftädes. 
Efter Wilidenow’s anmärkning gifs ej en växt med 
ett hjertblad'; andre påftä, att ingen växt gifs utan 
hjertblad; andre, att ingen har flera än tvä ; (H 1 i g· )· 
lus s,, S:z, och Wahlenberg äga nog auktoritet, att 
det gifs frö med fler* hjertblad. Den fiftnämde har 
äfven i (Ina föreläfningar vifat detta älkädligt hos 
frön af ilJgtet Piints; Öfv.
2995. Intilliggande h j e r t blad , cofijledo· 

nés contigu«) kallas de, nar dera* inra fidor ligga 
fä tilliiinmians, att de röra hvarandra i hvnrje punkt.

2996. Mo t fat t a, oppofitœ, med infidorna 
väl tätt vid ltvarandra flående, men ior de inböjda 
kanterna ikull med ytorna alldeles intet .eller blott 
ganika litet vidrörande hvarandra.

3997. Sa m m fi d i ga, collaterales, fom få flå i 
enahanda lodräta plan, att de blott med deras iara 
kanter röra hvarandra.

2998· UtfpSrrande, divergentes, nedtill 
med livarandra förenade, vid fpetftn åifkilda.

2999. Kr artsi i kt - flående, vtrtuillafce, 
kre'sforniigt flållda omkring en axel iå, att de röra 
hvarandra.

3000. Påli ggande, incumbent es, når det ena 
tiilvånder det andra ryggen , och detta åter buken 
mot det förda.

3001. Vidliggande, accumbentes} når det ena 
hjertdladet år våndt åt den högra det andra at den 
vendra fidan och kanterne riktade åt ryggen och 
åt buksa.

3002. T ran sve rsal a,tvårsföre, transver· 
sates, fom hßfva ett annat (oregelbundet) läge.



3003. Raka, recta, hvsrs inre fidoytör åro 
få till längden f< ;m till bredden raka.

3004 Porthvålfda, långdböjda, arcuata, 
böjde i anfeende till längden : merf pä bredden raka.

3005. B redd böjda, flexuosœ, böjda eller 
kiökfa efter bredden.

3006. Rullade, volntatœ, fidoytorna pååtfkii- 
ligt vis (jfltediikt, valslikt, fpirajformigt) ktökta 
(Böjda) .

3007. Jnfriårjda, contortu-plicata, på ett obe- 
ilåmbart iåtr oregelbundet vikna och rullade. '

300g. Upp fv ål da , turgidcr^dtcss ena fida platt, 
den andra eller yttra hvålfd.

3009. Ga n (Ita ftora, maxima, de uppfylla 
hela fröikalet, ia ingenting annat ån lijertbladen och 
roflellen vifa lig.

30x0. Medelmåttiga, mediocre f, når de vål 
int.'ga nåflan helt och hållet fröfkalet efter längden 
och bredden, men för ågghvitan (kull fylla de det
tj enfamr.

30t t. Små, parvæ, ej hälften få flora, fonj 
fröet, men dock flörre åa fjerdedelen af defs inne- 
håll.

3012. Gariika fm3, minuta, når de icke 
hinna fjerdedelen af fröets flotltk , och kunna ofta 
knappt märkas.

§· 437-

Roflellen, radicula (2983.), kallas
3013. Långsgående, directa, når den fortgår

ïtiîd hjetthladens långd böjning. '
3014. Ink lin erad, inclinata, når den gör 

en vinkel med långdböjningcn af hjertbladen.
3015. Tillbakaböjd, reflexa, vid undra 

delen af hjertbladen böjd åt fidas.



3016. Invecklad, circumvolnta, nar lijert* 
bladen aro om denfamma kringböjda.

3017. Uppvand, fupera, når den år vand 
med fperfen åt fruktens topp.

3018. Nedböjd, inféra, når den år riktad med 
ipetfen mot fruktens bas.

3019. Centripetal, eeutripeta, når den Î 
en enkel fiukt vånder fpetfen mot det gemenfamma 
fröfåflet ; i en fier-rutnmig (mehrfachen) åt 
den gemenfamma axeln.

3020. Enfidigt-centrifugalafmårötter, 
radicules centrifuges unilateralet, når imårötterna i 
alla fröna uti ett frukfgôtume åro vånda åt en fida 
af detfainma.

3021. Tvafidigt-centrifugala (marot
te r, radicules centrifuges bilaterales, når fmåtötter- 
na i alla frön uti ett fruktgömme åro vånda åt tva 
motlatta fidor af detfainma.

3022. Mån g fi digt-centrifugala f marot
te r, radicules centrifuges multilaterales, vånda åt 
alla fidor uti fruktgômmet.

3023. Utfvalvan.de, vages, når frönas rikt
ning uti ett fruktgomme år ganika obeftåmd och 
ikiljaktig (verfeh ied en).

S- 438·
På öfverbrynen af fröet finnes fiundem :· ert
3024. Hårtofs, coma, hår, fom filta på fröet*

ikal.
3025. Eu k-knotter, fröfråk nar, ftrophio· 

la, fvatnpaktige, körtelaktige orh valklikc utväxter pa 
fröets bukfida.

§· 439·

1 förhållande till frukten heta fröna:
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3οιδ. Upprätta, femina erecta, når deras 
lia ("vel Hår på fruktens underfia del, deras långd 
löper paraiielt med frukt-axeln, och fmårötterna 
åro vånda mot hlomfije lken.

3027. O m v å n d a, inversa, deras nafvel ftår upp- 
åt och fmåroten år vånd mot pifHllcn.

3028. Vågråtta, hbrizontalia, nar fröets 
axel fkår fruktgömmets axel, fmåroten år vånd mot 
Luktens axel eller fida.

3029. S 3r ipri dda, niduiantia s.vaga, hvil- 
kas nallar åro vånda åt alla fidor.

3030. Ce n t r i p e t a 1 a, centripsta når flera frö 
uti ett fruktgomme vånda fin nafvel åt fruktens 
medelpunkt.

3031. Cen trifugala, centrifuga, når de vän
da nafveln från medelpunkten mot omkretfen.

XXX. Afdelningen.

BEKLÄ DN INGEN, indumentum.

§. 44O'

3035. Hår, pilij äro förlängda karil, fom 
bilda långa och Imala böjeliga utvåxter.

3033, Roril, fetar, fiyfva hår eller midtemel- 
lan verkliga hår och gaddar.

3034. Gaddar ( t a g g a r), aCulei, fiyfye och 
trådaktige piggar, fom ifynnerhet åtfkiljas från tornar 
(2394.) derigenom , att de alldrig intrånga i ' fljel- 
kens trå eller bladens nerfver; och fedan genom in- 
fognings. Hållet 5 ty fafi de fi'ta firôdde på (lammen 
fore tråda de alldrig Hållet at blad, grenar, blad-
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ikarmar. Man kan hut losfa dem ifrån flammen ocîi 
grenarna.

3035. Körtlar, glan dier, glandules/ klot· 
formige oeh merendels faftige delar, loin oita fît ta 
på ikafr.

3036. Knöla r, tubercula, åtfkiljas från kört
lar blott genom deras flörre fallhet. Ockfa äro de 
aildrig fkaftförfedde.

3037. Fl a fk or, ampulla, åro tåmeligcn klor- 
formige och urluVkade delar, fom man finner pa
några Vatten · vaxter. '

3038. S m å ft yf 1 a r, doppfkor, otreœ, fmå 
kroppar i form utai en flrut, fom man t rå ilar på 
rottrådarna hos Lcranerna.

3039. Skrapor, ftrigœ, borfllike, vid bafm 
falnmantryckte delar, hviike fynas vara flympade 
lkårmar.

3040. Småtänder, dent!cult, åro trinde ej 
flyfve och ej fyllike delar, iom nian finner i kan
terna af bladen , hvilkas vanfläide vinklar [ horn ] 
de fynas vara,

§. 441.
Haren och borften (3032 och 3033.) få 

fårfkildta namn, hvilka Schrank (fom i allmänhet 
genom fut verk: Von den N t b en g ef å s f en 
der Pflanzen, har gjort fig gnr.fka iortjtnt for 
denna afdelning) forft fårikiljt,

3041. Hår ined t v a r v ågga r, pili valvati, 
enkla, mefl genomfkinliga hår med något genom· 
fkinliga tvårvåggar.

3042. Låggfulla hår, jvili phalangtformcst 
artikulerade: med långa artiklar.

3043· Knölige hår, knöligebor R,pili
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bulbofi-, fefce bulbofœ, hår eller bord, fom filta pl 
en åggformig eller klotlik bas.

3044. Harrlike b orit, fetes s. pili aciculares 
(3043·)» hvilkas bas del år något lång, tjock och 
Vnlsformig, Tamt flutar fig i ert fint iyllikt genom- 
fkinligt iiår. Hit höra br å nipet fa r, ßimuli aci- 
formes.

3045. In krökte borft, fctcé s. pili imcivati 
rundakrige mer eller mindre krökte ochgenomfleiqlige 
dyiva hvafs- bord, liviike plåga på den delen, hvar·» 
på de fitta, vara böjde åt en fida.

3046. Krokbord, feice s. pili hamati, af· 
fiufsade (afklippte) kågelformige bord med en eller* 
flera bakåt böjda dyfva hullmgar vid fpetfen.

3047. S i d o t a ri d h å r, piti feeundati, förfeddö 
på en fida ihed tandlika (må fpetfar Jångs-efter.

3 04g. S t je r n b o r fr, pili s. fetes ßellatcs, öfver- 
liggande , taggige bord, fom löpa ut från en fad punkt 
regelbundet och parallelt med den underliggande y- 
tan och grenlikt fördela fig.

3049, Hår ft jer n hår, knut hår, pili gang- 
lionei, ttådlika eller kåggelformiga hår, med klot- 
lika knUtar afbruina , på hvilka de Utdående fini 
håren befinna fig.

3050. Slån db orft, fttee fusiformes, en bula 
med en t vår, men inedt derölver gående, tiådan 
fpolformig bord, fom med den ena ändan vånder 
ihed t uppåt med den andra år den tryckt i bulan: 
(Jlumuïus Lupulus.')

§· 244»

I anfeende till gaddar na (3034.) och tof- 
harna (3394.) fallas en del:

30$i. Vårnlos, pars mitis, fom ej har nå* 
gon tagg.

3·



43 6

3052. Obeväpnad, inermis, foin ej bar nå
gon torn.

- § 443· '

K δ ri lar ne (3°35·) ai ο:
30j3· Vattenbl âskôrtlar, glandules at ri- 

culofœ, pàfit'ande, genomfkinlige och nitd fuktighet 
uppfyllde körtlar, fotn åro iugeiiting annat, an 
blott.,d cellvaf: (.Mefmbryatilhmum cryßallimm).

3054, Hirskornartade [t r i 111 -11 k 1 ], mil
iaris, ίοm firta fmimanbop.ide på ytan.

3055. H u d - f ä n k t e , ßubcutanccc, fum 
under buden på bladen.

30,5 H opf tapp\ade,/!alagmilicœ fijelklùfe 
körtlar i hopar utan ordning på hvarandra itålde.

3.3-7 H y po ftilifke, hypnftilcs, kiotfonnige 
och ogenomlunligs ko.tlaC , · fcm baras af en valsiik, 
koniik , eller åfven artikukrad· ftjelk, famt utfvetta»
en klibbig och flottig fatt.

3058. S kä Ifornvge . patdlccf ormes, pahitan-
de faltlofe < c i fka funntge kort uS.

3059. Btilj e lkade.ßßUaUt, littande på en
egen 111 lk.

b § 444-

I snfeende till f arger, color, kallas en del 
af vax en , u:oin roten:

3060. Färgad, pars c nior at o, når den har 
en annan ån den vanliga gtona färgen.

§· 443·

De fornSmfie fJter, fom man hos våxter ur-
ikiljer, åro: . .

3061* Mjölk, lac (injolkvåxt, planta lac-



testen.r), år den ur den fårade våxten framvfillande 
f lydige, hvit- eller gu!ikige,ftundom åfven bruna faf- 
ten : ^Euphorbia ; Chtlidoniiim).

3063. Rim, iimfrofti priiina, beflår utaf 
runda genomilunliga fmafjall, fom åro^Aeinade pâ 
våxrens ofverbryn.

3063. Balfa m, balfamum.
3064. Harts, résina.
3065. Gummi harts, gummi■ résina.
3066. G umni i, gummi.
3067. Hönnings fit, nectar fac eus ms II eus»
3 o 6 B· K a ni f e r, camphor a.

XXXI. Afdelningen.
KRYPTOG AMISKA VÂXTER, 

Planta cryptogamiea.

§· 4-16.
Den få mycket afvikande bildningen uti fort- 

pîantnings-verktygen hos Mofsar, Lichener, Ormbun* 
kar och Svampar, och de derlöre införda egna konfl. 
ord råtefårdiga det, om dem egnas en egen afdel- 
ning.

§· 447·
3069. Skjorta, tåckc (Wifjdenow), 

en hinna fom betåcker köndciarna, och lynas före·· 
tråda blomfodrets ilålle.

$· 44S.

Hos Mofsarna, mufei, 3ro kondelsrne mera 
ofverensftåmmande med dtsla hos andra vaxters
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gc7o, Mofskaîk, fröhusfoder (perichce- 
tum peripodiim ; Hedwig), inbegriper blom
foderlika blomikårmar 2635), fom ijållformigt lig- 
gande på hvarandra fluta tilifammans och omgifva 
kapfelAjelken.

3071. S m å fk i d a, vagmula fperipodium; E h r - 
hart), kalken, fom under fkapnad af en ilida 
omgiiver kapfelfijelken vid b a fen.

3072. Lu t va, mös fa, hufva, cahjptrci, Îy- 
nes företräda kronans ilålle, omgiiver honifns kön- 
délar fullkomligt i det den öfver dein år fluten, fe
dan föuderilites den, når kapfeiiljeiktn iörlånger 
iig, och öfverdelen qvaiiltter på k..pleins lpets öf- 
vtr locket.

Anm. Prof. Link tror den fnarare vara ett fruktgöm- 
me (2B72) > (13 den mot blomkronans vana faknar 
hanblommor, och dä den ofta lyftar i höjden de 
utom henne dämde tiädlika biväxter, fom icke (kul- 
lefke, om den vore en blomkrona, emedan den 
inndluter biväxterna.

3073 B orft, Kapfelft jelk , feta (peduncidns ; 
Hoffman), den efter befruktningen framväxte 
fruktbåraren (^2710.) i form af borfl, hviken vid 
fperfen ofta tilltjocknar, eller bår en anvåxr.ing, och 
utvidgas åfven nederfl (vid roten) ia fom en bula. Dtfs 
fpets bår kapieln.

3074. B o r 11 v a 1 k, gymnoädium (H o f f m an), 
en del, fom fåfotn en bulformig tilltjockning om- 
gifver kapfefftjelkens (3073.) nedeila del.

3075 Kap fel, frökaplel, capfula, kallas 
Jåda, theca, al Hedwig och andra, do fa, pijxi- 
dhm af E h r h a r t,

3076. Ring, annulus, en elafliflc, kap fein upp
till, vid mynningen oingilvande ring,fom vid fruktens
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mognad brifier, rullar fig lilibaka och aflyftar îocket 
3077 Småitod, columnula (Hedvig;Bri- 

d c ! ; ft ylil ens-, E h r h a r t ; fporangidium W i 11 d e- 
no¥), den i midren af kapfeln frittfiående, ur bott
nens medelpunkt kommande och merendels cellu- 
lofij kropp, fom ej bår fröna, hvilka , fåfom Hed
wig pâfi.nr, S10 fåfiade på kapielns infida.

307i| Frό vagg, gtanttm (Hedwig), (fpo- 
rangidiottty Ehr hart), kapfelns inra hinna, fom 
bildar tn egen iåck, på hvars infida fröet hänger.

3071). Munnbräm, p e r i f t o m, pertftomium 
(periftoma), fammanfattningen af de delar, fom om- 
gifva kapftlns myndning, och fom man blir varie 
når locket år aflosfadt.

3080. Yttra munnbråm, periftommm exter
num, befiär af tiådlika delar, fom bilda yttra öfver- 
raden och vid ipetfen genom en hinna fammanbin- 
das med hvarandra.

Anm. 1’tof. Svartz anfer flutet tf denna förklaring 
ôfverllôdigt: „emedan, fom hans ord lyda, det fker 
blott i ett enda flägte (Cynclidium) och till en del 
hos Poiytrichum“’, öfv.
3081. S m å 15 n d e r, denticuii, dentes, cilia, de 

enfkilde orh trådlike delar, fom bilda yttra munnbråmee 
(3080).

308 i.M e 11 a n b i π n a, epiphregma, hinnan, fom 
år fpånd mellan fniåtåndernas fpetfar af yttra niunn- 
bråmet C3080.).

3083· inra munnbråm, pertftomium inter. 
num, beÄår utaf en på nu åtfkilligt fått ßrdelad hinna 
och ligger innom yttra munnbråmet.

3084· Fr ömjölfåck nr, anthera (prophyfts ; 
Ehrhart), fmåpåfar hos blommor, hvilke vid öf- 
ra åndan uppfpringa i en fin öppning, utfpråtta få~ 
rtesdunften och förekomma antingen i midten på
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växten eller i axeln deraf; men Icomma alltid fed- 
nare än bladen. De äro fannolikt naket fådesiloft?

308 ί· Stift, ftili.
3086. Biftifr, parnflili, delar, fom åro full

komligt lika de äkta fliftena; men flå ej på fruktäm
net.

3087. S t i f t h j e 1 p a r e, flili adduStores s. opi. 
tulntores fHcdwig), de piflilier ho* honblomman, four 
icke hinna fullkomlighet,, d. å. bära ingen frökapfei 
och fôrvifsna, fannolikt i brift af befruktning.

3088. B i växter, faft-trådar, paraphyfes, 
faftige, trådlike och artikulerade delar, iom hos 
mofsblommor finnaa i han b lo mm an: mellan frö* 
mjöl·ßckarnaj i honblomman: på mösfari, (lundoin 
äfven på fmåbladen afmofî-kalken. .

3039. An växter, apophyfts, köttaktig», run
de, eller något förlängde kroppar, fom vifa iig vid 
mohkapfelns bas.

S· 449·

Hos ften-mofsartade växter (Lichner) 
planta lichenofa, tång, fucus, o. dl. kallas:'

3090, F rö kär il, en rumm i ge knpfler, 
fpnrangia (Link), alle de bulformige, (k ”il form ige, 
iköldlike o.h biåslike delar, om hvilka det är af- 
gjordf, att de innehålla fiöna

309t. Laf-knölar, frö bulor, fubertula, 
de plattare fflatare) hvålfda frökiriln (3090).

3092. Skålar [S må fk ö 1 d a r ; W;n.] ,/cutella, 
platta (liata) urhållksde frökäril.

3093. Sköldar, peltæ, platta, något: tillbaka 
rullade och vid kanten af flamlöfvet fäftade frökäril,

3004. B äg a r e, fcyphi.
309 $. B 1 å fo r, vefieula.

§· 450·
Hos ivamp arna, fungi, kallas
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3096. F r ö b å r a r e, fporophoron (carpryhcrcn; 

Link recept acutum ; ptrithejium ; Per ίο on J, 
liufvuddelt-n at fi< mpen , fein bår fickcpfeln.

3097. S vain p tot, ßipes, fljeiken, fom iios 
flera lvampar uppehåller fiobåraren, och foin h«r 
fiua rötter inrunder.

3098. Hatt, fp etsglas, tuinlare[S:z], 
pileus, cyathus , frôbàraren (3096.)! anfeende till fin 
form; hatt (47°·)· Spetsglas, når den uppåt år bå- 
garformigt urkålkad.

3099. Otydlig hatt, pilens obliteratus, når 
hatten år få tillbaka , nedåt vettande och uti ett lam· 
manflytnnde med fijelken, att man ej kan ikilja den 
derifrån.

3200. T å c k e 1 fe , Π ö j a , volva , curfina, 
velum, en lv.mpaktig eller åfven gsnika tunn hud, 
en fortiättning från fvampfotens undia anda, fom antin
gen inmflurer den ånnu unga fvampen fielt och hållet; 
(Komp le tt t å çk e 1 fe, v. compléta ; Bulliard), 
eller det till en di 1 (\ nk 0 m p 1 e 11 t åc kel fe, V. in- 
compléta; Bull.)

3 toi. Ring, y a 1 k , annulus, en fvampfotens 
omgifning [vall·] vid nedva åndan af ftöbåraren , 
med hvilkeu fiot-å:arens kanter i yngre tillflåndet 
voro fimmnnvåx-e,

3102. Lådor, thfcce, kapftllika-delar af frö- 
båraren, fom innehålla:

3103. S t oft f ro, fpara, fannolikt fröna.
3104. Små hår, capilliiiinn, de mellan floft- 

frön» befintliga fina tiådar, fom flundom bilda en 
nåtvåf.

3105. Stoft hin na, frôhinna, hyménium, 
fvamphinnan, four hy fir fi ftfröna och lunfitjurer 
i rör, taggar, blad finit fyncs belli u:al famman-
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ti'Sngda for blotta ogonen ofynliga fmalådor [gom
men].

3106. Fro kl of, fphœrulæ, rundaktiga, lader- 
lika och med ett flytande gcie uppfyllda gommen, 
fom man finner hos à'fluliiga fvampar, och foin 
fannolikt innehålla fröet.

4Înm. Lafhus, ajootlucia, med flera för kryptoga. 
min i fednare tider iöreflagna konftord förekomma 

i Mag. J. Haqv. Wallmans edition af Liljt blads 
Svenlka flora, och då den boken utan tvifvel Sges 
eller åtminftone lått erhåiles af hvar och en, fom vill 
i frig t granika denna klasfens naturaliser, fS har jag 
anfett pfverflödigt, att med detta tilllågg öka bo
kens ftörlek och åfven båruti har jag blifvit flyrkt 
af Doktorn och Demonftratorn Wahlenberg, fom 
anfer flera der«f för öfverflödiga och kanfke visfa 
mindre tjenliga, Stminftone ikulle de behöfva en 
forgfälligare pröfning ån min tid och mina krafter nn 
medgifva; öfv.
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Latinikt och Svenikt Regifter,
Abbreviates 1028. 15(54.

J807 1875. (932 2!.p8 
Abdomen956.c. 1644. <935.

S· 163. 249-250. 
Abdominalis 901 , b. 1066.

1437· 1953·
Abrupte 2542.
Ab uptus 1,09, g. 106.3, d. 

2062.
Abfolutus 1075, a. 
AbscondYrus 903» i. 1024.

1090. 1542.
Abundans 511. 
Acantbopterygius 1407. 
Aeaulis 2363.
Accesforius 909, m.
Accitus 152.
Acelinafus 910, e. a:ß. 
Accutnbens 300X. 
Acetabuliformis 226. 
Acetabulum 226. 1459.1845.

1867. Bik. C. fid, 312. 
- ac£us {term, adj.) §. 20. 
Acicularis 3044.
Aciculätus 301.
Acïdus 752. 793.
AcYes 193.
Acietacus 196.
Acinaciformis 207.
Acinöfus 746. 
Acotyledoneus 2993. 2994. 
Acris 7(13.
AcrocephSlus 1919. 
Acrodaélÿium 1264,3.1367,11. 
Acrogloslus 780. 
Acropodium 1250, a. 1267,0. 
Acrotarfium 1249, a. 
Acuatus 174·
Aculeâtus 482.
Acul&is 482. 1007,b. 1652.

*7°7· 3°34· $· 253·

Acuminates 95. 1674. 
Acutanguius 197,
Acuriitus 908. r. 2598.
Arfi us 142. 2ί4·
Artaftyuo 968. .1076, e. 1323. 
AdainantYnus 623 
Additamenta § 224. 272. 
Adduftor (tilt 3087. 
Adgiuflnaais 909, d. 
Adgregatus390 2633. 2814. 
Adbaerens 1563. 1948- 1952. 
Adhari antes pedes 1266,0, 
Adipolus 1449.
Adjunftus 1664.
AdUga'tis 1947. 2568·
Ad mo es 2606.
Adnatus 464. 904· b. T090. 

1274, ά:β. 1562.1664. 
25/0.

Adpresfus vide appr. 
Adfcendens 42· 1044, P*

1170, o. 1224. 
Adftringens 767.
Adfurgens 430.
Adultus 127S·
Ad uncus 1045, r. 1170. 
Adverfus 1044, a:«. 2386. 
Aenëus 644.
Atquälis 199, c. 268. 401, 

1178,b.1217 , b. 1354, 
1355· 1413 *7x8- 2*i64.
2220.2728. 2743. 2868·

Aequaliter 2505.
Aequans 2602.
Aequialtus 199 , a. 
Aequianguius 76. 
Aequilaterus 74. 2162. 
Aequilaes 92.
Aequiliorans 1426. 
AequiiYures pedes 1266, q, 
Aequilongus 401.
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ArquivaMs 2T49.
Aè'rëus 724, a. 
Aeru^inuiu. 562.
Af biten 156 2306. 
Afbtàead 2588 
Af bruten 249 280. 1068. d 

1414. 2087 21 18·
- genom k'ajfar 240. 
Afbrutet - yarvàxt 2548. 
Aff Mande 1043, ν· 1456

1931. 24(6. 2496 2617 
^ 2627. 2721. 276c,

A fin is §. 103 *.
Aftixus 2574.
Af kuggen 293. 2158· 
Afknuten 281.,1595.
Af kortad 6 ;y 1068. d I 338^ 

1807 ..S*-'. 2093.
A fläng 23. §. 2o:c. [ ’605
Aflågsnande fig 909, x. 
Af och ti kagande 403, » 
A/· itning Sid. 108. [«616.
Afrundad 87. 99. 12.7, i.
— fpetfig 144·
Af/kalad 2209,
Affkiftad 323.
Afikgte 323. 69 r.
Af (kuren 292. 219T. 2221. 
Afjmalnad 94. 267. igio. 
Afjlympnd 155. 292. 2062. 

2,58
Affåttning 908- 3. 
Afjôndrad 28 3- 
Aftagande 403, a. 2jp5. 
Afvig 2584.
Agat -fvart 615.
Ager S63.
Agti 2654 2 644.
- ariai 1637. 2735.
— bind 2(141· 
r— borjl 2041·

— bärande Γ485· 2633. 
Abe us 644.
Akter 890 11 r2 «631. 2226.

§ 2J5· -5'· 3'3·
— J gel >079, u.

• - 1652- $ 233.
— vinkel 1726. .[t. h.
— aktig (aüj-it. ândelfe' §. 20.
Ala 966. 12 i 6 , b. 1228 i a t, 

1325. 1408.2621 2787.
2y5o. §. 183 255·259·

— riëtba 1228, f.
— fpu.Ya 1228, e.
Ala-is 5739.
Alants 1209. d. )S>:8-295o. 
AlbYdus 535.
Albfirnen lOT2. 2974-2978. 
All.U’num 2290.
Albus 533. 889.
Aelpidotus 475.
— alts (term. Adjeél.) §. 20. 
Ailiaeëus 50g. 759 802. 
Allman 2434. 2001. 2806. 
A n 823.
Alnben 90T, h.
Alns ■ tang 823.
Alper 849- 
Alpjs 849·
Alptr.us 873·
Alpjord 873. [2437.
Alftrande 2238 2270.2361,3. 
Alflringskraft § 8 
Aliemans 381. 910, d. 
Alternävim 2545.
Altemns. 380.
Alti uJo 166.
A.rivcfus 104·;, c.
A: tus 1053,
A Hla ! 228 . p‘
Aln^rëts 356.
Al.ëtflus 90ό , m.
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Amarus 753,
Ambiguus 909 , 1.
Ambitus 46. 2143·
Amblocephälus 1920. 
Ambrofiäous 789.
Ambroßfk 789. 
Ambulatoirus 1079,z. 1266,n. 
Ambulacrum 2235. 2273. 
Amentum $^643. 
Amethyffuuis 626.
Ametiß ■ blå 626.
Amfibi § 191-199· Gd.

224
Amiant ■ hvit 533, a. 
Amiintxnus 533, a.
Amotus !077 , f. 1264,r. 
Amphantiurn 2711.
Amper 753.
ArophiartrÖfis Bih. II. ßd, 

311.
AmphibVum §. igi.ßd. 224. 
Ampk'ftens 462 , c. 1878· 
Aniplexicaulis 2584· 
Amplexus 462, d. 
Ampliätus 157.
Amplus 245. 1376.
Ampulla 3037.
Aropullïger 234t. 
Amygdaioideas 74 , a. 
Amynter 1043. <. 
AnaglyprY us 344.
Anïiiis 1001, p. 1079, u.

r 114. T419 2195. 
Anaftomofans 2264. 
Anaftomoiis 1752.1753.2265, 
Aneeps, ftis 175. 
Andedräkt §. 120.
Andhål 880.
Androgynus §. 12.
Amdrißt 2388·
An&irus ib.

A"fja6h)öfus 7047, a, 
Anfraétus 1047, a. 2013.

S· -95·
Anfàftad 2574·
Angenäm 518.
Angularis 84· 909, i, 
Angulatus 104,
Angulöfus 35. 1610. 
Angulus 97 - 99. 195.902, b. 

n6t, u. v. S. ii - tt. 
1607-1609 1722-1726. 
1795-'?98· 2239- 

AngUlus(/io!;.;,-, bimultipö.
— oris 906, g.
Anguftatus 94. 1810. 
Angu4o - lanceolatus 73. 
Auguftus 245, a. ii§6. 1732. 
Anima penpae. 1268· b. Anm. 
Animal. § 118, Sid. I25.
— cruftacë'um §. 152.
— fisffpes , p£dis 1074. f.
— imperfeftum §. 283·
~ os'è'um §. 133.
— plintigrädum. X089, ff.
— ivtromingens 1110.
Ani·' alis 877 > a· i- 
Atifopogon 1269, z.
An ete 902, c. 1203, q. 
An ap°n 658.
Annella ps 690.
Anellus 357. 690.
Anne. s J337·
Annularis 221. [to6S, f· 
Annulants 357. 10.] 6, ä.

1046, fi._ 3076, 8. 3076. 
3101.

Anr.iiius 22t. 357. îoor, n. 
Annuus 1043. 2296, 2348.

2494·
Annotïna avis 1276. 
Anomaius 1355·
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Anpasfad 2385.
/inflate J502. § ,34) c. 
Anftgtsvinkel 902 , b.
Anfolig 2039 2369.
Anfols (gående ,2039.(kring 

böjd) 2369.
Antennæ 1461. §. 2.27. 228 
Antenner 1461.
Antennaxel I469. 
Antennbas 14 66.
Antennrot 1462. 
Antennffjelk 14.71. 
Antennßangel 1464. 
Anthelix 903, <*· [411.
Art era 2702 3084. §· 409 
Anthëfis 2694.
AnthodYum 2456 2808.2809, 

2812. 2813. S 418. 
AnthoibegYum 2642. 
Anthracuius 548.
Anthd.us 2447.
Antiæ 1007, p. 1203, f. 
AntibrachYum 901, g. 1076. 
Anticus 11. a. 901. a-k.io44, 

I:« T264, 1400 1600. 
1716.1727.1795· «796.
IgOI. 2002. 2005. 2Ö2I,
2029. 2154. 

Antimoniäcus 687*
AnrYpes (-£dis) 1076, k. 
Antiquatus 2175.
Antitragus 903, f. 
Antroflexus 1045, o. 
Antrorfum 15. 1044, a. 
Anus 890. ma. 1652. 1726. 

2«36,2220, §. 2ΐ5· 251. 
3'3·

Ativåxl 2570. 3089. 
Apelgràn 564.
Apertdra 2015. §, 293.
— branchialis 1334. §, 203.
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Apertura oeuli 904, k. 
Apertus 243. 1067, b. 
Apetäius 2849.
Apex (Ycis) 1044. h. 1468.

1800.tp94. 2018 2027. 
2126.

— labil 1326 1553.
— thoracis 1603.
Apbyllus 2382- ·* 
Apiculidus 146. £47^. 
Apophyfis 1820. 3089. 
Apothecia 3106. Anm. 
Appendices 272.
— fimbriatæ 1292.

• AnpendiculîÎrus 1676. 2262. 
Applaratus 53.
Applicatus 412. 1046, 1. 
AppofYrus 382. 2829. 
Appresfus 425. 
Appropinquitus 394. 
Approximatus 395. 909, f. 
Aprtcus 85 « ·
Apterus 1714.
ApterygYus 1421.
AquÖrus 720. 748.
ArabYeus 
Arachne 409.
Arachnoiditis 409,
Arbor uris 2843.
Arboretum 858 . a. 
ArcifÖrniis 89. 1046 , ο. 
Arcuato-nervofus 2508. 
Afcuatus 33. 1045,1, 5508. 

3004.
Arcus 1044, η.
Ardens 314.
Ardentisfimus 514. [2233.
Ar£a 323. 1751. 2129. 2136. 
Areacus 323.
Arena rnobYis 874·
Arenöfus 874·
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Areöla 691.1064.1751.1754.

1761 2136.
Areo'arus 69 r.
Argentèus 634.
Arjiilli. 535 876.
ArgifbciSus 535.
Ar^iliöJijs 876 
A ru) υς 5 -2. 8 3. a·
Arillu< ? 9 '13-2965.
— äris (?μ ·η. Adjeff.) §. co. 
Arith 1476. 2654 2655. 
Ariftattis i4v5· '^95* -653. 
A mir ç7j 1971·
Arma us 323. 2402. 
Armbåge 901, i. Z. 
ArmenYus 56!.
Armhåla 1076, m.
Armilla 12481 c.
Armpipa 901, h j.
Armus 662. 1076, k. 1214. 
Armveck 9011 z. 
AromatTcus 758· 788· 
AromaUfk 758 788· 
Arre&us 427.
Ars 1112. §. I70· 215.
— våfka ii 14.
— artad (Adj. àndelfe') §.

20 h.
Arte.rer 882.
ArteiYæ 882·
— aspira 878·
Arthrodia Bih. 10. fid. 312- 
Articulatus 25. 358· 445·

447 2547.
—, bi-1 multi-, 447. 
Articülus 446. 1462 2o6x.
— non nominafus i844· 
Artikel 446. 2060· 2061. 
At'tikelhöifa 2920. 
Artikulerad 258. 445. 2547

en , mâng-, 447·

Arthipbyüus 2609.
Artitus 901. §. 145. 254. 
Artus 901,3. b. §. 145. 254. 
Aruncus 1007, g,
Arvnm 864·
AiVidïum 2623.
A ßfår gad 539.
AJkgrå 539.
Afper 325.
AfphaltYmts 6p.
Asf rculätus 335, b.
As fill a 1001 i. 2234. 
Afffchus 387.
Ater 545.
Atrocæru'eus 544. 
Atropurpur&us 547. 
Atteiiuatus 94. 267.
— atus (term. Adj.) §. 20. 
AurhenYum 9113. d.
Anftus 908,S. u6l, n. 1282. 
Aurantiä.us 586 
AurarYus 640.
Aura'tis 642.
Auricula 903 , b. h i. 1041, a. 

1042. 1528· 1840-2173· 
2502 §·158 314

Auriculätus 114. a 8.84· H89- 
1623.1840. 2501. 2547.

Auriformis 2120. 2208.
Auris 898· §· 139· 11. 158.
Aurttus 2173.
Anrorëus 489.
Aufterus 525 575. 
AuftralYcu$ 827 
A vent urine 605. [2587. 
Av»rfus I044, t,·,#. 1266 r. 
Aves 1162. f-h. 1217, p-f. 

1275-8i. $■ 172, 190, 
fid. 188.

' Ax 2424 2426.



Axel 16i. 47t, a. 1075.
2374·. 245°· 245». 

Axelblad hinna 7567.
blomning 2464.

•— fjäder 1215.
— fprtsblomning 2468.
— vinge 1229, f-i,
Axfåfle 2414.
Axilla 4τι , 3. 1076, m.

1^28. d. 1303. 2374. 
Axillaris 1228 > f· 1771? Anm, 

2464. _
Axillo- terminalis 2468. 
Axis 162. 1469.
Axlik 2423. 2448.
Azurëas 6j 8·

Bicca 2890. 2916- Anm. 
Baccaras c916,
Bsdïus 599 
Baggnåsig 1026.
Bakben 9 >i, b. 1076, 1.
— brådd 1601. 1728 1800·

2 »35
— del 116.953 1604. 2003.
—fot 9oi»u. 1076,1.1077. b.

1847·
— hals 943. b. 12239, a.
— Imfvud 902, f. i2c>3'i d.

150Γ.
■— hôckel 901, v.

kropp 953. a i8T2. 1935-
— långes vand 2078.
— re 1228 , b. 1850.
— rygg 956.
— fkråfva 1079, d,
— ßda 2135
— ftåild 1266, r.
— fåm 1601.
— tand 2195·
— tars 1833·

— tå 1364, b.
— ut-urinerande inö»
— vnge 1717·.
— vinkel 1607, 1725 179 f,

*798·
— åt 16 1043, q.
— åtftående 1401. 1427,

«4Ί0,
— anda 2140.
— ånde 1076,0. 2126. 
Batanfer-/länger 1889* 
Baljfärsedd 461,3,
Baljlii 461. 2880.
Balfam 3063.
Balfämüm 3063.
Band ■ led Bih. 1[. 6. Sid 3TÎ, 
Bar 480 134T. 1393. 1391, 

1931 1939. 2380. 2877, 
2953·

Barba 504. 1007, q. 1270, b* 
1452.

Barbaras 504. 2161.
Bark 2245 2887- 
Barndomstiliftândet 2892. . 
Barrlik 3044.
Bart fkog 826.
Bas r. 1044, g. 1604.2019. 

2122.
Rafalis 1462.
Basbrûdd 1178,01, 1801. 
Basbåge 1044, n:5. 
B.ififtÖrus 2422,
^allsilosfus 782.
Bafis i. 159 1044. g. 1462. 

1551. 1552.1604. 20 9. 
2122 2181. 238I.

Baft 2246. 2288·
Basvinkel 1607,
Bearmad 1672.
Beckbrun 619.

[vart 616.
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Befenad 1306.
— fingrad 1076, f. 2091.
— fjâdrad 1488· ι6?ο 2253
— fr anfad 107p, m.
— fruktning 2698.
— fi ödning 2698·
— galrad 323.
— grajven 1040. 196I,
— haglig 5 s 8.
— hjtimad 1360.
— homad 1699. 189 5
— klådd 2956,
— klådning 2285. §· 57.

14S· 189· 44°·
— kranfad 1319.
— beu 965,1075.a-d.1246,a
— 1413. g. i 19. 146 166

«67- J85 '88· 265. 
Bcnadl hâr 10C7. j. 
Benaflad 2113.
Benartad 738.
Benens arter Sid. ι82ι 
benhorn 1243, a.
— livit 534.
— ijemnvigtspunkt. 1266, q.
— materia 907, a.
— klådd 1068. ß. 1358.
— pipa 90t, r.
— fiomme §. 134.
— Jvart 544, a'.
Bent-, två, fyr- 976. 
Bepanfrad 1001, r. 1293

»357· 1746·
Berg 851. §. i »3* Π. Sid,

j 20.
— blâ 56 r, 
ber it ad 68 r·
Berlinerbtà 555. 
beryllgrôn 628.
Beryllï.ius ih- 
Berôfvad 2630»

Befkrifning g. 100.
-r- fl.dad 461,a. 2403.
— fnablad 21:7. 2949.
— Jpetfid 24-9
— fporrad 121.9 e. ig6o.

2733·
— ftjakad 1511. 2733. 2837·

28+2. 3059.
— fiândsdeiar 9. 77. 73.
— ftàndig,2932
— flàndigt-gt ou 2493.
— flânkt 666»

— ivanfad 1068, s. 1678.
1740.1981. 2768.2948. 

Bete 909, i.
Betesmark 862.
— täckande 461. c, 1779.
— tå.kt 244. b 461.6 1348·

1391.1787. 1906.2108. 
2878. 2954.

— vingad 1209,3. 1978.
*950.

— väpnad 2402.
~ Sead 115 ( iido Corng.) 

a. 1489. 4623. 2173. 
2501.

Biblad Sid. 385.
Biilavatus 271. 1472 2778. 
Bicolligäci pcdes 1266, h. 
Bicolora US 1356.
Bicorris 1671.
Riei ris 2297. 2347.
Bi fena 1448.
Bifer 2695.
— fiJus 204:5.
— fönnis 1589.
— ftirca us 1217, f.
— Bihang 1282.1292. 1676»

§. 224. 072.
— hängd »676. 22.62.
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Büabiatus 1365. 2070. 2732. 
2778·

— 1 iteralis 3021.
Ri fur mig 283. 1588. 
Bikiöfvar 1079 , 
ßilix, ïcis 454.
Bilocularis 1193, m. 
Bimarginätus 2078.
Binarus 399. a. 1388. 1958.

253° 2553
Btndei 676. 677. lad ib. 
Bind- nerf I751.
Biparrirus 1267, h.
— pe&instus 1478.
— pes, is 97·'>.
— pint;«·us 2550.
Bifid 2223,

ftift 27!7· 2085.
Bifulcus 1079, tc·
BttanJ 909 , oi.
Bitter 753.
Biungvicuiatus JÏ49. 1559.
Bivinge 122g, f.
— växt 2714, 3088.
— figon 1513. »512, Anm. 
Bfirnlarf 1921.
Blad 2282. 2528 2569. §, 

360 Sid. 373.
— artad J70. 1619. 1668

1690. 2638. 2756. §· 
302.

—, deri 1956.
— dertill öfvergäende 2384·
■— drifvande §. 302· 2337.
— fjàll 2.622. '
— frans 2572.
— fårfedd 1026. 1269 , p.

148 ►· 1572. 1630.2048.
2379· 2 754·

— garni 1956.
— hinna 2566. 2568.

Bladhud 249t.
— ig 729. 2337.
— ig, en-, mån g., 1692.

2658. 2665. 2723 ■ 4é
— par 2539. [2763.
— lös 2382.
— nerf 2489.
— rik 1972. 2049. 2755*
— rot 2317.
~ fidig 2474.
— fiitande 2462.
— ßaft 2492 §. 362t
— , på det 2465,
— fi arm 2615.
— fiàrmlik 2738.
— ßdad 5338.
— fiam 2283· 2353. ,
— fiôdd 248·.
— tandad 1178 » 1.
— veck 2374.
— vinge 262t.
— ôra 250 2. 2347.
Blandad 530. 2601. 266te

Anm.
Blandus 518·
Ëlankhvù 531.
hdleh 513. . /
— gui 574.
— h Vit 534.
Blema 329.
-- fîàck 663.
— flâckad ib.
— ig 329· ,
Bleu de Blanchard 56t«
— d e S a X e 561.
— mourant 555. 
Blindôga 697.
Blinkande 698·
B mkhinna 904, H.
Btod 886. 889.
— défis omlopp 882«
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Éhtifjåäet 126p, y»
— ig 1638.
— kàril 881.
— piggt 1043, y.
— pinne 1269, v.
— råd 5ρό.
— åder 882.
Blomfattig 2611.
•— flik 2726.
— flock 375.
— foder 2706.
**- foder , derpa 2801,
■— foderblad — flick 2726, 
*— foderholk 2666.
— foderlik blom/kirm 2635.
— foder/kal 2649:
*— fodertahd 2727.
*— frukt 2711.
*— få/le 270g. §. 416.

•— holk 2663 - 2669.
--- hiifrud 2454. 

by Ut 2719.
— hållare 1013.
— hålfitr 2647·

*— hålflerfåfle 2484·
**“ hlaft 2427-2429.
*“ knippe 376. 2438.
— knippig 376.

■— knopp 268 r.
*— Ara«i 2486 0488.
*— krona 2707. § 399.404,
— , Kiew 2849.
Blomma 2242. 2281· 
Blommande 517 
Blommans delar Sid. 39s.

§· 388- 404*
Blomning 2408. 2694.2805.

§■.349-353·
, Blomning skrona 2807.

—- ningsjått 2408.
— nyflati**455.

Blçfli qvaft 2459.
—» qvafllik 3459.
*- rik 2610.
— ru/ka 2447. 2448.

245642808.2809. 
2812. 2813. §· 418.

■*- ySa/ί 2413.
— /ka/t lik 284'τ.
— yia/ 2-648 2650. 2653. 
— Jkårm 2624. 2635. »640.“

§ 379-385.
— fkdrmad 2482.

. — flårmbärande 4477,

. — fljelk 2279 §. 349.
, -- firande 2695.

— fl*ig, half- 2808»
— {vans 2447.
— tofs 2625.
— topp 2444.
*— vippa 2446.
Blottad 1331. Ï364.
Blygd 1100. 1659.
*— hår 1007, z.
Bly-grå 638·
Blyghctsröd 593.
Blygfel· låpp 1100,
— tång 1657-
Biylivit 532.
Blå §- Sid- 7t.
— grå 537··
— grSn it’·
— hint färgad 536.
— nadsblä 554.
— M'g 501*
Blå fa 330. 3093.
— dragande 2341.
— formig 56.
— ig 33° *618.
Blåddrig 56, a.
Bockfrån 799.
■*- ßagg too/, q.

Î.üüi -·| 

iifflHlf
hi.·! Si!
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Bog 962.
Böius 588·
Bombyciou? 813,8. 
Bombyx, ÿcis 1928.
Bord (tåfes fom bård) 68&· 
Borderad 686.
Bor fl 1007, a. 1528, Anro. 

3043 3048.3059·3°73·
— artad 204. 1269 1 ®·
— bårande 1487·
— dragande 1442. 1695. 
Βανβ* 500,8. 1007,v. 

Borftfortnig 204.
— voik 3074. L1543·
Bortgämd 1024. 1349· 135·*·
— krökt 1045, n.
— fliodd 1046 , b.
— vänd 1044, n:,*. 2587· 
Bofs 869.
Botryoides 2328.
Bottin 199 6.
Bracca 1266, 3.
Braccärus 1266, 3. 
Brachiätus 385 1672. 
Brachium 8*3- 901, f· 1872· 
Brachyëdrus 2389. |_i97i*
Brachypterus 1228 f- 
Bracbyijru« 1217, D. 1683· 
BraftSa 126 >4. 2635 ■ 2638. 

2640.
BrafteätuS 2482.
Brafteöla 2639.
BrafteolÖfus 2477, 
BrafteSfus 2477·
Brancbiæ '879. 1292. 1330.

2234. §. 200-205. 
Br*ndfjckig 2619.
— fvart 548, a.
Brant 1170, g.
Brafiliänus 600.
Brid 22. 1201, k. 1731.

Bredd 9. 1044, m· 2142» 
Bredd-bôjd 30C5, 
Bredlanfettlih 73,
— nåftg J032.
— ädrig 1771.
Breßliebrun 600. 
örevipes 1266,/.
BreviiSilris 1162, h. 1519,», 
Brevis iöi8 1052· 1162. c. 

1201, h. 1228 ,f i266,f. 
131 Ϊ. 1430. 1494. 1517. 
1 565.1682. 2498.2742. 

Brevisfitnus 1162 ,d,i20i, i.
1228, g. 1681.

Bricka 224 
B tick for mig 224.
Bring-fena 1436.
—- fly eke 1630.
«— ut ßot t 1636·
Brinnande 514.
Brokdrägande 1266, », 185S· 

1861-
Brokig 648·
Bronchialjs 1883·
Bronz färgad 644. 
Brunaktigt-hvit 532.
— grå 54T.
Bmnn&is §. 69· Sid 83, 
Bru/k §· 119. N:o 6.
— aktig 739·
— artad 739.
B rußig 739.
Bruten 34. 1170, e. 1490.

>581· 1887.
Bräcklig 7 ‘6
Brädd5.2iO. 212-220.47*· 

1044, l· >799· *l44·
— arf 209. Igll.
— firfedd 209.
«— in (kuren 106. »1781h.
— näsborrar u93> h.
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Brädd - fkaftad 468.
— fljelkad ib. 

vinkel I7Ç>7*
Bräm fi. 210. 213. 1999. 

2145· 2773>
— fôrfedd 252.
— 57, a.
Brännande 8*3* a·
Brofl 956, d· *e<Sj *065. 

1628 g. «34- *'d- 102·
— ben 1295 «635. S· *34, °·
—», blodigt 1658·
—, oblodigt 1639.
— del I9J3*
—, de.ri 787·
—- fena 14 ί6. §· 220.
— fort filming 1609.
— grop *8ϊ4·
— ig 363. <?·
— lamell 1637·
— lapp 3025.
— fida 1629.
— fkråf § 134, P·
— /köld %. 244·
—. fpetir 1065.
— vårta 1064.
Böc<n 902, k. 906,
Bucca is 906, i.
Buckla 2146.
Bugt 103.
— ig ‘19 [2968.
Buk 957· 1646.2016. 2168.
— fena 1417·
— ig 269. »■ 2112.
— kål 1399·
— fegment 1649.
— fida 952.
—, fkifvans 458.
— Jpene 1066.
— fljelk 1661.
Bukfick 1067, b.

Bulbliörmis 2322.
Buibilli 2682.
Bulbogetnnaa 2690. 2651.
— getrmis 2333.
BoIböTus 2332. 3043. 
BUbuiofus 2334.
Buibüius 2692.
Bulbus 2322, 2687-2689.
— oculi 904, λ.
Builätus 56.
Bailuîarus 56, 1.
Bu[kage 857 [tâfes bu/kafch). 
Bußaktig 2343,
Bißt» 2343.
Bitxbomsgul 576.
Bux&is 576,
Båge 1044, η.
Bågformig 89. 1046, ο.
— krökt 33. 1045, I.
— lik 33. 1170 , b.
— nerf vad 250Ï.
Bal 900. 950. 1624, Anm. 

' 18*3· 2016. 2274 §.
143. 162. 18*- 214 329. 

B åt for mig 59. 1217,0.2154. 
Bäck 753·
Backen §· *34' r* 
Båekrandig 683·
Bäckråndlad 3*7·
Bägare 3094.
Bägare f»rmig 234, 2843.
Bälg 1644·
Bälte 1001, m.
Bär 2890·
— gul 574.
— lik 2916.
Båjk 753,
Bcjd z6.

fram 0. äter 1045, δ.
— hit o. dit 28. 1045:, u.
•— ner 0. upptill 44,
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Böjlig 714.
Böjning Bib. A, fid. 312-

C^averînus 797, a. 

Caau.ns 2497, 2616. 2028 
2722. 276ί. 2933. 

Cæmlgue 558. S· 65. 
Cæfïiis 559.
Cæspitôfus 846.
Caffeafus 601.
CalamYnus 252Ï,
Çaiiiinus 1268, b.
Calcaneus 901, a 2. 1249, d, 
Calriir, aris 1253.
Calcaratus 122g, 1. 1249, e, 

2733-
Calcarè'us 874. a. C. 875.2247· 
CalefacYens 762.
Calefcens 764 
CalYdn? 813, b· 886.
Calif)Bla 1267, m. 
Caligulaus 1267.0.
Callus 1001, f. 2203. 
CallÖfus 1001 , f. I02Q. 
CalvaiYa §. 134, b.
Calvus 1076, p.
Calx, lalcis 901, a 2. 
CalytYnus 2635. 2649. 2801. 

§ 20.

Calycoftemones 2825. 
Calyculatus 2666. 
CalypterYum 1240.
Calyptra 3078.
Calyx, ÿcis 2649. 2Î63, 

2798-
Cambium 2292, Anm. 2. 
Cambra 2057.
Campanula 235.
Campanulacus ib.
Catophora 3068.
Camphorates 791.

CampfcerYutn 1240» L 
Campus 852.
Caroürus 1043, r. 1045, ©. 
Canaüculatus 296.2047.2092. 

. Canälis 296. 1512, il: Anma 
2095.

Canceliatus 321. 6S4. 2854. 
Candidus 531.
Canums 909, i.
Cantbus oculi etc. 904.1 η, 
Cänus 536.
Capiliäris 205.

, CapillitYum 3104.
Capillus 1007, o.

, Capfflrum 1203, h.
Capitatus 282.
Capitulatus 252.
Capitulum 282. 1483. 1578. 

1821. 2454· Bih\ D. 
jtd. 312.

Capröna 1007, p.
Capfüla 2887· 29 tl. 2912.

2910, 2917. 3075. 
CaptatörYus 1079,3. 1877* 
Caput 282. 899 1017· 1514. 

1962. § 176. 179. 192. 
229,

Cardinäiis 2196.
Cardo, Ynis 1551. 2123.

__ § 306.
Carina 336. 1399, 2786. 
Carinatus 59. 336.
CarnÖus 594.
Carnöfus 737. 1340.
Caro, nis 737. §. 119.iV:o6. 
Carpopböron 2710. 3096 §.

415·
Carpus 901, 1.1228,0. 1873. 
Cartilaginous 739.
Carliiago, Ynis §. n9·ΛΓ:ο6. 
Caruucula 1274, * ■ c.
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Caftan&is îo2I,a. 
Catapetålus 2776. 
Cataphraftus i28J. 1357· 
Catenulätus 348. 
Cathetoplätrus 172.
Cauda roo7,u. 1068·1216. 

1680. «691.174ï. Ï03T. 
§ 165. 182-195· 218. 
252. 298-

Caudïlis 1316. i4i6.§. i34,f. 
222.

Çandatus 1068, s. 1678· i74°- 
1981. 2065.2769. 2948. 
§ 329·

—, uni-, muIti-1742. 
Caudex. Ycis 1696. 2274. 
Caulifiôrtis »472.
Cauiefcens 2252.
CauliDUS 2315. §. 2O.
Caulis 1043, k. 2277· 2277. 

2375·
Caulis ftrifto fie diftus 2550. 
Caulicüli 2361.
Cavernôfus 10S0.
Cavïtas 1995. 2147· § 44· 

293.
Cavum orls 906,3.
Ca .us 200, a. ic43, f. 
Ceimia 251.
Celhdan 195g. ιρ87· § 32I. 
Cellulanus 1987· §· 3,21. 
Cellul - formig 314.
Celluloids 251.732.
Ctllulås ib.

Central- Idngdvågg 2932·-6»
§· 429·

— mutin 1963.
<— rumm 2931.
— tvârvdgg 263.
Centrïcus 24*8·
Centrifugal 3020. 3031.' 
Centrifugus ib.
Centripetal 30 9. 3030. 
Centrip&us ib.
Centri/k 2418.
Centrum U.
Cera I161, g.
Ceras 1043, g-v.
— phorium 1043, h· 
Ceratophyta 2248.
Cerebrum § 126.
Cenger 1161, g.
Cerëiis 575.
Cerïnus ib.
Cernuus 4r, a.
Cerörna vide cera.
Cervir.us 541.
Cervix^teis 943 ,fc-d. 1209,8. 
Ceftriförmis 903, g. 
Chagrinerad 326.
Chalaza 1013. 2973. 
Chalybeus 639·
C I) » m o i s J.oi~ âa) 582.' 
Character, eris §. 91. ç2l 
Charnier Bih. *13,’
ChÉla 1862.
Chelatus 1688,
Che lifer ib.

Ce II-våf §. II9. Chiloma 905, f.
Cemeututn 907,«. Chiropterus 1179,' °·
Cenchri i627· Chorïdn 2957.
Central 2419· ’488· Chotftnujs, di , tri-, poly;
Centrais 257« «963. 2419. 37a

2931-34. 2943· .2977· Chryfifiis 19er.
2988. · Chyfoprasgrêa^îg.



CbyfoprasYnus 629. 
Cicatrirôius 320.
Cia am 490. 904, i. jo8i. 
Ciiians1 *974.
CüiatHs 489- 
Cinr.iunus 801.
CincYnnus 1007, y.
Cinftns 461, f. 1977. 
Cinéreus K39. H47, d. 
Cingens 401, g.
Cingulatus 356. ΙΠ7. 
Cingölutn 356. 908, f. lOoj 

m
CinnabarYuus 590. 
Cinnamomeus 604.
Cmober vôâ 591.
Circinaiis 66.
Cirrularis 2#.
Circulatio fangvinis 882· 
Cireurncludens 462, b.
— dans 4611, e,
— diitus 461, d.
— fcisfus 244, c. 3580

2749 2804 3900.
— vallatus 2342.
— volutus 3016.
Cirkel formig 28, a.
— rund 70. 1044, f· 
Cirrhus 1269, f. t. >457

I452· 2395· *525- 
Cirrhofe 2543·
CifrYnog 574.
Citron gul ib.
Clathrårus 322.
Claufu· 244 255.1337.2096 

2152 2216. 2563,
Clava 270 
Cla'Ätus 270. 2120. 
Clavicöla <^or, e. 
Claviförmis 118, a.
Clitna, ads, §. n3·

4SÔ

dît ürî*, Ydis moo.
Cloaca il 16.
Ciu iis I076. η.
Clypearus ioor,r. 1251» 

1298 T360.1612. 1858. 
1982.

Clypcus ίο®!,). 1267,1.0.
I5?a.i523 7982. §.334. 

CnemidYuno 1248, b 
Coadunatus 453. I079, g· 

1803 2555·
CoalYtus 1443. 1499. 1595. 
Coarôlatus 277 418 1907» 

2076 »089. 2453. 
Coeca 2901.
Coccatus 335, a.
Coccin&js 598.
Coccïilus 2902.
Coccus, di-, poly- 2917. 
Cochlë1» 1988· §.288-300. 
Cochleari - formis 31. 
Cochlea fpiraiis §. 290. 
CodarYum 1007, g.
CoecHS 697.'
Coelorhizus 908 > e. 
Coenogonus 5- 129· 
Cohaerentia §. 77.
Coleoptra 1791.
Coli-förmig 2480.
Collare(Subß.) 949.1209, c. 

1591. 2226.
Colläris {Adj ) io79.§.i34,t. 
CellarYus 19*3.
Collaterals 2997.
Colligätus 1266, g.
Collum 908, f. g. 943 * a. 

1590.
Cölor. öris Sid. 74· 
Colorätus. 3060.
Columella 2014· 2943· 
Columnäris 2063.
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üolamnStus 25! , a. 
Columntila 2284. 2676 3077. 
ColÖri 2235. [2623.
Coma 505. 10Û7 , o. 1068, p. 
Comatus 50g.
Commisfura BihA. ßd 31t. 
Communis 244 2663. 2806. 

2844 S· >'=6·
Comofus io68,l 233S-2357. 
Compaftus 268$»· 

\ComparatUS §. 151. 
Compëdes pedes 1075, d, 

1266, r.
Complar.arus I044 n· 
Complerus 1903 2840· 2933. 

2964, 2987·
Complicatus 908. f. 2202. 
Compofitus ιοιό- 1406. 

1410,2251. 2426. 2432. 
2528- 2535· 2536. 2632. 
2684- 2926.

Compresfus 172. 1046, n.
1217, n. 1278. c. »253. 
2926.

Concatenätus 1329· 
Goncävus 54. 1x931 ’· 
Concentrions 4I8 · a· 
Concha 903 ,b. 1980 199°* 
Concifus 294· 2604, 
Concöior, öris 647. 
Conduplicatus 67.
Cohd’/lus 1822. 
Conferruttiinarus 2882. 
Confertus 397. 244*· 
Confondis 400,3. T354. 
Congeftus 398. 2558· 
Conglobatus 450. 2329. 
Conglomérats 451. 
Conglutinatus 453» «· 
Congrßus 910, b. 1266 , v. 
Cotucus 182, 1046, r, 2110.

Conjugate 288r. 
Conjuriftivas 904, b. 
Connate 452.1079 >£· M90- 

1663. 1803.1556.2799. 
1561.

Conneftens I751.
Gonnexus 2265 2579. 
Commons 416. 1776. 
Corifociat us 4*1, a.
Coi’ft uftus 278·
Confutus 455.
Contexts celluloids §. 119. 
Conti« tius 2O4«. 2995 
Contlnïius 278 909, p.

1161, p
— marginf· 471.
Contortuplicatns 424. 3007.
— tortus 30. 2792.
— traftus 1916.

trarius 1044, n:if. 2040. 
2941.

— »ajlis 853·
— vërgens 417.
— vexus 55. 1044, t
— volutätus 408. 1774·
— volutus 69.1045.*· X575·

1774. 2109.
Conus J82.
Copubrivus 2930,
Cor, cordis 882. §, 122. 
Coracinus f|6.
Corallinus 595. ( ve! per 1.

Vicl. Molt).
Corbieöla 1831.
Corcukitn 202. 2980. 
Cordato- lagittatum 139. 
Cordäts 138. 1037. 1305. 
Cordiforrois 201.
Coriacè'us 728. 1296. 
Covïum 1001, a. 18 »5· 
Cornaus 907,d, 1043, b. 2248.
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Corniförreiis 2204.
Cornu 941. 1043. 1274 

1894. S- 141· 160. 
Cornutus π 88, a. 1895. 
Corolla 2707. 2771. 2775 

2776.2789 2792.2797
2800-2806,$.399 404. Crisfum 1213

Crenatus n»8· U2. nj-g, î» 
f. Crepitactilum 1321.

Creiçens 403, a.
Cretacëus 532.
CribrOfus 309»
Crispus 57, b.

Coroliïnus 2650. 
Corollophöron 2709. 
Corollüta 2796. 2807. 2814. 

2815.

1007, p.Crifta 1001, 9,
»270, e. d. 1274,0.2931.

— dorlalis 1307.
— plicatïlis 1142.

Coröna 223, 908, e.g. 2291. — fparfa 1141 
Coror,amen 1078, k. Criftätus rag- 1040. 1362.
Coronatus 285 2793. ,91g. 295r.
Coroniformis 223. CrocaCus I. crocëus 584.
Corörjs 9©8, g. Cruciacus 442, e. 1783.181?.
CoronKIa 2796. 2791.
Corpus 2016. §.7. 173*175. Cruentatus 596.

193. 206. 180. 
Corrofji'us 766. 813, b. 
Cdrtex , icis 2245. 2287. 
Cortirälis 907. e. 
Corticätus 2107. 
Corticinus 603. 
CorymbÖfiis 2459, 
Corÿmbus ib

Cruentus 1638 
Crus, cruris 1076, L 
Crufta § 320.
Cruftacëus 2671, §. 152, 
— (animalÿa) Sid. 161. 
Cubnus 192.
Cubïtus 822· 901, z 
Cübus içi

1736,

Cofta 335 963 205Γ. §,13441. Cucullatus 62
alæ 1747 

Coftatus 335. 2050.
Cotÿla 1875.
Cotylédon 1973. 2984.2993

§· 53<>
Cotyledonëus , a-, mono·, 

poly-2993. 2994. 
Couleur de Roi 553. 
Coxa 954. 1820. 1821. 1845. 
Cranium §. 134, a. b. 
Crasfus 167. 1162, i. 1284. 

!727
Crenato - ferratns Vj$, 
CrenaFura log.

Cucumerïmis 576» 
Culmen 1116, m ■ p. 
CulminÎtus 1161, o. 
Culmns 2351.
Cultratiis 189. 1046,

Ti6a , n.
Cultriformis 1 gp.
Cnltus 806.
Cun earns 88· 1217, 1* 
Cuneiform's 193.
Cunëus ib.
CuniculSrus 295. 
CunicUlus îb. 
Cupuliformis a84g-



459

Cupreus 643.
Carforïi pedes 1266, i. Ï8S4- 
Curtina 3100.
Curvatus 1170» c.
Ojrvus 26. /)nm.
Cuspidatus 148- 284. 908, H.

*9I3·.
CSspis. idis 908. v. 
Coftöditus 1943. 1959· 
Cuticöla 100 t, b.
Cutis 894· toot, d.
Cyanèus 555. g. 651, 
Cyanicölor 557. 
Cy#chif6rmis 237.
Cyäthus 237. 3098. 
Cylindrfcus I. cylindrus Igg. 

‘Cyliniriflc ib.
Cytna 376. 2438· 
Cymbiförmis 241.
Cymöfus 376.
Dactÿlotttéca 1077 * h· 

1267. n*
Dactÿlus 90t, η. I838·
—, di-, tri , tetra-i204, f. 
—, mono , poly-982. i©75>d· 

1264, f. 1739. 
DsedaKns 158.
Dal 859.
Dammborft -Urtad Çoo, a. 
Debïlis 706. 1188, d. 1266.x. 
Decidüu» 1043 · ν· *45$. 

2416.2496. 2βΐ7· 202t. 
2727. »760.

DedinSfua 33, 142».
Declfvis 1170, g.
Decollätus 2087. 
Décomposons 1269, g. 2532. 
Decorticatus 2209. 2269. 
Decrefcene 403, ». 
Decumbens 2365.

Deoorrens 463. 2398. 2533, 
Decurftve 3746.
Decurfivns 2578.
Decusfatus 335. 
iJedakifk 158.
Deflexus 21?. 1785.
— foiiafus 2383.
— hifeens 2074. 2896. 2g99, 
Belad, delt 120.1408, 1512,0,

2300. 
litt 2516.

— tvi~, tre-i tnättg- 12a·
37*·

Dilbar 2874.
Deliquenfceris 369. 2304, 

»J59· 259Ö.
Delioideus 83.
Ddtoidißs ib.
Demiglosfus 781»
Demisfus I046, e.
Dens 907-911. 1178, g. I.

*547· *553· *555· *89?· 
2968. JI83· 2262.2727.
=898- $■ *34· k·

— priroi ordOiis 2260. ·
— fecundi ordïnis 2261. 
Denfns 20e. 
Dentäto-ferrStns in. 
Dentätus 110. n». jgr<

1274, c. 1546. 1753. 
2IO4. 2Ï82. 234®. 

Dentattira Iio.
Dentes primores 909, g. 
Denticulatus 117g. 3f59, 
Denticiilus 2040. ooSr. 
Dentïger ai78 , g? 
DeDUdätus 1007, d. 135t.
n P57· *8*3. . '
Deörfum »8. 1044, f.
Depauperatus 2443.
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Dépendons 433. 104T, d. 
DepYlis 1007, d.
Deplumatus 1142, d. 
Depofitonus 1707.
Depresfus 173. 213.

2iSS· 2199.
Deraeum 1209, b. 
Dermopterus 1079, p. 
Dertrum I161, n. 
Defcendens 1170 ■ f· 
Defcriptio fyftematYca 1199. 
Deftkuius 2404. 2483· 2630. 
Detruncatus 293.
Dexter, era, ërum. 13gp, 

2038. 2039. 2170.
Pextrorfum 2369.
Diaddftfl 28'9·
Diadelphus ib»
DiagnöSs $. 99·
Diamantfàr gad 623. 
Diameter obliquas 10, 
Diapb^nus 62 r.
Diaphragma 259· 2056. 2207· 
JDiarthroils BU*. Ill· S, 211» 
Diastema, ätis 90p· r. 
Piclinus s85S· 285^· 
Didaft^ias 1411·
DidCiftus 2080.
Pidÿnius 700.
Differentia. §. 98·
Diffurmis 400, b. 1355.14414 

154.5·
Diffraftus 2308· 1827. 1887* 
Diffrtftus 1827. l8S7· 
Diffii-'Us 415.
Digitalis 1079, r.
Digitätus 1737. 2091. 24S0.

3530. Änm.
— uni-, multi- 969.
Digiti-grKdus 1079, j.

DigYtns 9or, n. 1071?, c. 
1079,3 2246, Γ. 1264, g.*· 
n. v i. 1838· 1864 2091. 

DigYrus index 1079, c. 
Digornplioiis Bill. i. 4. S.310. 
Digård 1064.
Dilaceratus 2600. 
Dilacererad ib,
Dilat&tus 69. 177t, 1832.

1859 1983· 2597· 
Dilurus 313
Dimidiate--1044., 6. § 20, f.
— co!ora“üs 6§8- 
Dimidiatus 262. 1538,1808·

2488 2747.
DimiiiYus 26Ô0.
Dir,· orus 909, X. 26©^, 
DieYcus 2857· 2863.
Direftio Sid. 14^,
Direâus 3013.
Difciförmis 2469.
Difcoideus 186. 2812. 
Djjcölor 648·
Discretus 909, t. 2320.2803. 
Difcus 50. 386, 211. 3595.

1983. 2148. 2238. 2271. 
Di^jSiiCtus 2042. [2810.
Dijk 50. 2ii. 2148. 2238.

2271· 2810.
Di/kformig 2469.
— /Ufte 1756.
Dispsrütus 2603,. 
Disiaepimentum 254 II93, b,

22ÎU. aa67. §. 429. 
Disfeftus 2221.
DisfYtus 392.
Diflans 2042.
DißYchus 386. ioé8,n·' 
Diftïnftus649. u6r,o. 1498, 

»593· 2043. 2859.
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Pivaricätus 428· 431. Anm.
1046, f. 1217, d. 

Divergeas 411. 299S· 
Divëffus 1045, z.
Divifus 1408· 15*2. b. 
Djup - gra/vig aS76.
— Sr°P 3*3·
— ib.
Djur §, h 8.
— fiber §. 119.
—« växt 1986.
Docka 5or.
Dodrans 8*9·
Dodrantaiis 8*9·
Doftande 809 
Dolabriförmii* âo8.
Domatus ii6t, p.
Doppjko 3038·
Dori aüs 1001,0.1302. T302. 

X307. 1309, a. 14*5, 
1648. 2.635.

Dorfatus 337. 2*72»
Dorfum 259. 954, n6r, tn, 

*55^ *596.1645.J792·
1993 202a. 3160.2969

Dropp-flack 664. [§.*94-
Dropp-flächig ib.
Drapa 169. 289*· 
Drupacëus 2916. Anm. 
Dubbel 1345. 2531. 2535.

2550.2738. ZW/. Sii-3 ii. 
•— fjäder -fjådrad 1269, f. g.
— kamig 1478.
— kantad 2073.
— lappig 1365.
.— ror· artad 1193, Bl.
— jlraU 2240.
— fåtti 2052.
Dubbelt na. 1266, g.
— urbråddad 1*78» f· 
Dubblad 1264, c.
Dûlcis 754, >

Dumetnm 859.
Dun 1269, c.
Du fjäder 1142. 1269, g. 
Dunkel 523.
Duple* 1345.
Dopiicato - crenatus dentä- 

tus,-ferratus , 112. 
Duplkatus 112. 220, 1042. 

1080, d. j269. f. 1365. 
1735· *898-2052. 2240. 
3550· 3738. ßih. 1 4. 

Duras 711,
Dy;Smus,di-, penta- 2817.
Dyßer 524.
Dä: g. djur §. 155. Sid. 162. 
Dåd-gul 580.

«

Jborinus 534.
Ecur, öris 907, b. 
Ewaudatus 1068, t. 1217, f.

2J20.
Ecbieatus 332.
Eckiig 772.
Ecornis 973.
Edentülus 906, n.- 
Edrus, tri-, poly· 194. 
Effdfus 2075.
Efterväxt 2391.
Egen £845·
Egentlig 1930. 24ii;
Egg 195· 9° 8, f.
— 1^174·
Elasmia 908, Π.
Eiaftitus 715.
Elaßtfk ib.
Elarus 215. 2406.
Eld röd 589.
Eievato · radiatos 359, 
Elevatus 215. 1055. 
Elfenben 907, b. 
Eifenbenshvit ib.
Eiingvis 1566, Anm.
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Ellipsoïdes 17$..
Elliptfrus 71.
Etliptifk 71. 178.
Eloculäris 2 >,13.
Elongatus 13.1029. 1044,0. 

lo68)b I228»i q-l264.v. 
1567. 1683.1805 1933. 
508 f. 2094.

Eiÿtra 5709.
Emalj 907, c. 908, k.
— blå 557,
— lijla 908, I.
Etnarginatus 153. 1178» e.f.

^1217, g. 2116.
Emböla Bih, U. 11. Sid. 312. 
Emböli-förmis. 180» a· 
Embölus 1043, d.
Embryo 2960, 5980. 2985. 

§· II.
Emergens 2925- 
Emphyfematöfus 2923, 
Etnulsrvus 720, a. 
EnarthrÖfis Bih. D.9. S. 312. 
Enblaiig 2771.
EnervYus 2514.
Enfärgad 645. 
Engångbiommande 1346. 
Enhannad §. 128.
Enhofvad 1079, f*·
Enkel 367, a. 103g· 1263, r. 

ι318·Ι344· 3355· 4°9·
2425.2685.2873·3879·

Enlipad 2071.
Enlåppad 2781»
EnÖdis 275.
Enqvinnad §. 128. 
Enrunttnig 883.2054.2912. 
Enfamt - bladig 2775.
— kantad 2604.
— fettande 399. a.
— Jårdeit 2603.

Enfldig 420. 2660. 3020* 
Enfiförmis 206.
En (kild 3 662.
Enfpetfad 1560,
Epicnemis J827.
Epidermis., Ydis 1001, b. 2107# 

2286. 2962. 
Epigaftrjnm 938.
Epigyniß 2752. 2827. -Anm. 
Epigynus ib.
Epiphragma, ätis 3082. 
Epithèma, än's H88, b. 
Epollicätus 1364, t. 
Eqiiirans 409
Ereftus 40. 42g. 911, a» 

1007,i. 1041 ,a. 1045, b. 
1775. 2200. 2767, c. 
3026.

Ericetum 860, a.
ErminSus 534.
Eröftis 120.
ErratYcus I280.
Erilca 1900..
— esco (-efcens term, party 

§· 20, a.
Evalvis 2908·
Evanefceris 779.
EvolGtus 299η 
Exacuätus 294.
Exanijulus 199.
Exatätus 298. 2880. 
Excavata radiätus 353. 
Excellens 5*91, a. 
Excentral· 2421.
Excenträlis 2001,2421.2969# 
Excentrïciis 2420. 2989. 
Excentriß 2001.2420.2989. 
Excifura loo. 'eam-.ß
Excifus 152.2193.2221.2517. 
Excoriatus 1288*
Excurrens 2303.
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Φι
Exefus 3'8·
Exigüus 1377·
Expanf'us 1346 2503. 
Expetiolätus 2607. 
Explanätus 2097.
Explicatus 2670.
Exquisitus 2083.
Exfangvis 534.
Exfculptus 315.
Exförens Π85.
Exfertus 911, f· *075» a. 

154*. 1704.1788.8083· 
282 r »

Exftans 1805.
Exfüccus 719· 861. 
Extendens 2323.
Extenfus 1780.
Extenuatus 267.
Exterïor 227. 1264, k. 1553. 

'793 '797*
Externus227. 905,0.1264,1. 

1268 , f:<* 2128. 2966. 
2976. 3080.

Extra · foliaceus 2614. 
Extremttas 601, a-bb. 2138· 

2140.
Extricatus 1705.
Extrörfum 2o. 1044, d. 
Exungviculatus 1076. i.
FacetUrad 350.
Facialis 902, b.
FacYes 1203, q. 1502. $. 134,0. 
Facietatus 193, a. 350. 
Falang 901,0. 1076, f, 

r 1264, d. e. 1833·
, Fatbolan 675.
Falcatus 91. 1733'
Falcüla 1078, È c· 
Falcularis 1078, a. 1246, b, 
Falculatus 1078» b»

Fallande 529.
Fal/k 1067, a. 1108. 266g, 
Famn 824.
Famnsläng 824·
Fan 1268 , d.
Fana 1268, e.
Fanfäfle 1268, c.
— förfedd 1269, t.
— /kaft 1268, c.
— jfkàgg 1268, f:* v.ß.' >
Farinufus 454, d. 744. 
FarYus, bi-, tri-multi- 388,' 
Fartus 734. 2928.
Farvàg 870.
FascYa 676. 677. 678, 
Fasciätus 676.
F afciculatus 399.502.1270,1!»

2301. 2458. 2S57- 
Fafcicttlus 502. 2458.
Faß 702.
— bunden 1947.
Faftigiärus 403. *813.2157» 
Faß-ledad 2399.
— fettande 1457·
— våxt 464.1090.1.274, <Μ·

«337- J56?·
Faux 231.2030, 2774» 2.79S· 
Favöfus 3·4· '935· 
Fecnodatio 2696.
Fetnhôrniç 84·
— vinklig 84·
Femin&us 2852.
Femur, öris 901, q. 1246,1».

1248. a. 1824.
Fena 967. 1403 1449· S» 

218·223.
Fenformig 1075, c.
Fenig 1979.
—, en-, mång- 1420.
Fenlik 1322.
Fevlås 1421.



Fmvinge 1228, p«
Ferinus 908, ο,
Ferrèus 636.
Ferruginous 605.!
Fertïljs 86r.
Fet 771. 813, a.
Fett/ena 1449.
Fetus, 1. foetus §. 130, 
Fiber 731.
Fibra ib.
— βηΐιτιalis §. 119.
FibrÖfus 370, 731. 908» tn,

2302,
F'büla 901, f.
Fïdus, bi-, mulet* 123, 

150.
Figur §. 101.
Figur» ib.
Filaraentofus 730, T694, 
Filameutum 730. 2705. 
Filformig 1492, a.
Filfces §. 447.
Filiförmis 171. 1585»
Filöfus 1269, n.
Filt 498.
— ig 498. 1007, k. 
FimbrYa 114. 1572. 
Fimbriatus I14. looo. 1292.

257»·
Fimbriöla 687·
Fimbrioiatus ib.
Fimetum 868.
Fin 168. 520, 1x62, k. 
Fingt* 901, n. 1450, 1864.
— hor 234. 

borformig ib.
— del t 1737’

·— lik 127. 2430»
— tös 968·
Fingersbredd 816.

Fingrad, en-, mäng. 982, cft 
T075. d. 1739.

Finhår 459.
hårig ib.

— fpetjad 148.
Fiolformig 1 »7,
Fifk Sid. 229,
F’ßtben § 119. N:o 6.
— dant 84t.
FisfYlis 717. 14 8 r·
FisfYpes, Odis, 1009 f. 1266,f. 
Fisfo - palmätus 1079. k.

J2&6, d.
F isfura 102.
Fis fus. 123. 149. 1031,, b»

1079 , f. 1306, f.
FiftttU 735,
FiftuiÖfus 735. 1339.
Fjtll 850.
Fjm 1007, 3.1269, e. 1677!, 

2734-2737.
Fjäder 1(42,8-c. 1269, a.zt 

§. 3 89 B.
— artad X20i,c,
— blad 2532.
— brok 1266, 3.
— bufk-lik 2444.
— bärande 1488.
— hår 490,
— hårig ib.
— klufv/H 129. 1317.
— klängt t 269, f. t.
— lif 1268* b. Anm,
— Indin 1266, 0.
— täcke 1240, g. h,
Fjädrig 378.
Fjäll 473.1001,11.1455.1457“ 

2644,
— artad 1269, q.
— bårande 2478·
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Fjâllformîg 2525,
— får (ed d 1475.
— ig 473· >475· 234°·
— kantad 2178·
— led Bih. II. 7 Sid. 316.
— (kårm 2648.
Pjàvil·artad 2785- 27tlg.
Flabelliformis 1479 
FlagëllifÔrmis 1491. 1587· 
Flagellum 1468. 2370. 
Flamm&us 589.
Flafka 3037.
Fiafltformig 273.
Flat-hand 1079, e. 
FlavYdtls 575. 1047, h. 
FlavovYrens 572.
Fia» us §. 67.
FlexYlis 714. T406.
Flexuöfo - radiatus 353. 
Flexuöfus 28 *045, u. 3005. 
Flexura 901,5.1228, a. c. 
Flexus 20.
Flik 124
Flik-fitter Ï079 1266, e,
— ‘S 1-5·
Flint 902, h.
FloccÔfus 1007 u. ic6$, tn. 
Floccülus 1007, u. 1823· 
F'loccus J007, u.
Flod 839.
— Brådd 842. 
i— /'and 874.
Florefcentia 2Ö94.
FlorYdus 51?· 2610,
FlorYter 268^
FlSris partes §. 388.
Flos Î2242.2281 < 2457. 2459.

6485; § 417· Sid. 395·
■— communis 2456. 
Floscïilus 2870·
Flottfena 1075, C. ι879* 
Flottig j 361.

FluYdus 703.
Flumen, Ynis 839.
FiuvYus lb.
Fly 846.
F'ygben j079 , o.
— few 143Γ.
— fotter 1079, °·
— hud »079, q.
— penna 1*42, b. 12 16, c.

1228. a. b. f. t. 1269, c*
— pennies 1228. o.
— penntåcke 1240, f. h,
— fand 874a
— vinge 1228, n. p. 
Flytande 703 
Flyttfågel i2gr.
F åck 661.
Fläck id ib.
•— bindel 678·
— ig 660.
Flåckla 2283.
Flåcktofs ii"f6, e.
Fntigg 1007, 5.
Foedus 526. 789·
FoetYdus 797.
Fogtl §. 173· 188·
— kropp §.ι?3·>75· 
Foliaceus 171* 1619. 1668.

1690. §. 20.
Foliaris 2317. 2462. 2638. 

2756. §. 20.
Fol'äitts 1036. 1690. 1956.

2481. 2754. §. 20. 
FoliYfer 1269, p. 2680. 
Foliölum 2529. 2540. 2657. 

2664. 2725.
FoHÖfus 2337. =379- §· 20. 
FoiYum 1691. 2282· 25er.

252S. 2530· 2569. 
FoiYum fpurium §. 374, 385, 
Foliculatus 1946.



Foüculus 2923, a*
Fons 838*
— faltuäris 837.
Foramen, fais 307,8, 
ForaminÖfus 2276 
Forceps, cïpis 1657. 
Forcïpes 1908 
Forfiratus 1170,1. 1217, e
— formig ( Adj. àndelfe) §

20 , b.
Fornicatus 242. H78. <3

H93, 11. 1366. 2051 
2178. 2795.

Fornix. ïeis 242. 1996
2147.2166.2222.2794 

Fortis 705.· [_§■ 315
Fortfatt två- m.m. delt 372 
Ftfrus, mono·, poly- 2897 
F8sfa 843- 904» o,
— juguiaris 948·
Fosfoiïus 1100. 1879· 
Fosfiila 2185.
Foi 821. 901, u. 963. iô76,a 

1246, e.i8Î2· 1930.2225. 
2229, 2353 ,,§.146.169, 
185 188. 265-271.279, 

i— ad, två-, fyr- 976. 
-~betàckn. 1246.0.1267,8, 

blad 1076, b. 1832.
— Fjåll 1267, k. o.
— fârfedd 1949.
— Itàckla 1839·
·— kuôl 901 , bb.
— lag 901, X.
—» led 901, ô. 1246, t.
— lik 2534.
—· lång 821.
— Jkifva 1267, f·
— fkàl 1S66.
— fkôld 1267, i. o.
— flida 1077) fi·
— fvål 1077, î,

Fotfàla j 076. b. 1834.
— or a 1840.
Foveftia 3:2. 2185· 
Foveo’atus 3'2.
Fovilla 2704.
Kraft u s 34. 1490. 158I. 
Fragïlis 716. 717.

. Frägrans 810.
- Fr a mb en 1076, k.

— brådd 1044, I:«. 1600.
. i727> 1801.200g.2134.
- — buk 958.

— bôjd 1270, d.
. — del ii, a. 953. 2002» 
. 2021.
~ fot 1077, 3.

. ~ fotter 1846.

. hais 944,
— hufvud 90Ä, e. 1203, Ci

1502.
— krypande α%ιτ.
— krökt 1045 , in,

, — liggande çii, b.
, — lutande 926, b.
. — och åt er höjd 1045, v.
— ri'/gg 955·
— fda 951. 2134.
— Jkiutnnde 1023. I030.
— fkråfva 1079, d.
*- fräckt 1045,1. 1170, a,

1346. 2527.
— fående 1030. I193, k,

2177· 2212.
— Jdm 1600 1801. 

land 909, g. 21P4.
— iå 1264. g.
— vinge 1716.
— vinkel 1606.1724, 1795.

1796.
•— vand 1044. x\:u.
— it 15. 1043, p. 1044.

486



467

Fràmât-riktad 1043, p.
— âtfiàende 1400.
—· ânda 2139.

,FrankfurkJvart 548.
Frans 114.
— ad 114, 1292. 2571,
— fàtter 1079, tn, 
Frenatus 1337.
Fri 442, a 9ri, f. 1274, d:«. 
„ j336- 0.593.
F rigid us 813, b. 832. 887·

§. 113. III.
Friled Bih- III. Sid. 311. 
Frifel-ltk 3054.
Fnfk 517.
Fri - ânda 2,
Frondofus 1972. 2049.2755. 
Frons, dis 2283. §. 386. 
Frons» tis 902, g. 1018· 

1178, m. 1203 , e. 1504. 
§· 232.

Frontalis 1043. dnm.uGi, u. 
Frotitiverfus 1045, b. 
Frûftus 2280. §.421. etc.Sid. 
Frukt ib. [415.
— bar 86».
— bàrare 2710. 3096. S·

415·
— gomme 2872.2913 .2920.

2923.
— hus 2712. *
— bol fa 2923, a.
— kam 2951.
~ kôtt 736.
— kôttig ib.
— trädgård 858, a.
— vinge 2950.
— åmne 2698.
Fruftran£us 2869.
Frutex, ïcis 3343.

Fruticetum 839.
Frutieöfus 2343.
Från htaran-lutande 411.
— 7*1^391.909, X. 1046,k.

»077, f. 1264, r. 
Frânftâende 427,
Fràknig 608·
Främre fotter 1849· 
Frätande 766. 8'3, b. ’ 
Fro 2877. 2878- S 433.
— bärare 3096.
— fàfie 2942. 2945.
— hinna 2963, 3105.
— hud ib.
— hus 2901.
— husfoder 3070·
— ig, en-, mång- 2952.
— haPft‘ 3°75*
— klot 3106.
— knopp 2683.
— kåril 3090.
— mjöl 2704.
— mjêlfâek 3084.
— mos 2937.
— faft 2958.
— fijelk 2977.
— flod 2943.
— vägg 3078.
— ärr 2966.
— äga 2980.
Fuktande 769,
— tig 861.
Fulcien* 2591.
Fulcratus 2378,
Fulcrum 1525.
— femoräle »p8<S. 
FuliginÖfus 612.
Full 5rr. 652.
— bladig 2603.
— komlig 1079, f:«. 1902.

33
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Fu'ilvSxt 1278.
Fulminatus 36.
Fuitus 1885.
Fumäfus 542.
Fumigacus 542.
Fundus 230. 1996. 2322.
—■ radicis 2321.
Fungofus 742.
Funictilus umbilicalis 2567, 
Fii'ca ji6r, 5.
Fnrcarus 371. 1914.
Furfur, Fi is 477. 
Furfuröfus 477.
Fufcus 6c8. a. §· 69. 
Fnfiförrtiis 183. 2120.
Föfus 183.
Fylld 734.
Fyrhörnig %o.
■— vinklig 80.
Fåbladig 2600.
— fång 2869.
— gropig 312.
Fåll 1174.
— ad 2066.
— bar 1772.
— ig 58. 908, k.
Fåra 297. 
fårad ib.
Fait 852. τοοι, 1· 1298· 
—, flått §. 115. IV.
—, Sol- 851·
Faßt 1492 , c.
Få ft manning 2823. 
Fedflodelar $. 10. 127· 170. 
Fôga 113. 20,
Förborgad 467, b. 1703.
— borgande 461 , i.
— dubblad 220.1042.1080, d,

1ÇI2, a. 20U. 2201. 
—- enad 452, a.
— hud io§o, b. 1963.

Förkortad 1808. 2414.'
— lorande ftg 369.
— långd 1217, r. 180g.

203 7* 2094.
— ftdd med liårföm 5°8»
■— fe dd med mahn 50 6.
— ftärkt 1885.
— /vinnande 779. 2304.
— tunnad 94 267.
— vand lin g ( Infcfternas )
— vidgad 157. [§· ^7ö.
Fotter 1246.
—, bak- 18-47.
—, bakre J850.
—, de medlerfta 1848.
—, fram- 1846.
—, främre 1840.
—, mellan- 185 s.

G add 482. 1291. 3®34,
— fidd 482.
Gaffel 371.
Ga’lëa 1532· S78o.
Galeatus 2770.
Gallatus 1957. 
Galler-förfedd 321,
—■ lit· 2254.
— målad 684.
Galläpple 1957.
Gamba 1079, Sid. 210. 

Anm,
Gammal 1278. .
Gan 879- 1330· 1355, Anmi 
Can »c he (låfes ganafcb)
„ 154·
Ganglion 509.
Ganglioneus 509 3049. 
Gan/ka 1044, z. 5. ro. m. 
Gap 906, h. §. 210.
— ande 274.2074.215 •»3317*

2782. 2924·



Gasartad 724, a,
Gaftræum 952.
Gelatinôfus 724.
Gelatinös ibi
Gemen fam 2411.2456,2§o6. 

2844·
Gemiratus 699· ii93> 1T1‘ 

1274, c. 2052. 
GemTnus, ter- 2533.
Gemma 2284· 2678. 2681· 

2684. —όΒ5 385
Gemmïfer, fra, frum 23:6. 
GemmiflÖrus 2470. 
Gemtnula 2679.
Gfra 902J. 1203,11.1289. 

1508·
Genera pedum Sid. 182. 213. 
Generatio § 8- i5> 
Geniculatus 35· 276. 1576· 

1580·
Genicftlum 276. 448· 2059, 
Genitalia^ §. 10. 127. Πo. 
Genomblâdad 2585·
.— borrad 307· 2101.
— gående 248-1193>C·I201·
— korfad 1783·
— löpande 462, a.
— [kinande 621.
— fkinlig 620,
— Jiucken 306.
— trängande 769. 2307.
— vàxt 462.
Gfru 901, S. 1246, p-q 
Gfrus, t^ris §. 92. [1826 
Geomfrra 1924. 
Geometrifôrmis 1926. 
Geraten, ïnis 2698. 
Geweih (das) 1043, g. 
Gibber, fris 539·
Gibbufus 339·
Gibbus 338·

Gibböfo - diffräftus 1308, 
Gift-tand 1291.
G’gformig H7·
Gtlvus 574·
Gingr-’a 906, I.
Ginglÿmis Bih, 8· fid. 31a. 
Gisfel 1468.’
— formig Ι49Γ· I587* 
Glabella 902 » h,
Gläber 500.
Giad 516.
Glatidacfris 60g.
Glandel 3035.
Glandcölor, öris 608.
— foraiis î721 a· Ι9^4·
Glandtilæ 3035. 305Î.
Gians penis logo, a.
Glatt 361. 500. 908» ζ· 
Glatta 902* h.
Glaucus 537·
Glebatus *95^·
Gles 390. 2442.
_ hårig 494,
Globofus 17Ô. *270, a. 
Glöbus ib.
Glochideus 43*.
Gtochis ib.
Glomeratus 2455·
Glosfarïum 1227.
Gluma 2648-1653·' 
Glônfande 361.
Gnathidïam n6r, y. 
Gnatho-theca Ii6r, f.
Gom 27B4· §· 134· g-
— , den 784, [SV<i.3U?
Gomphofis 444. Bih, I. 3. 
Gomtand 909, f.
Goniqdes 1. gônas194, Anm,
— g6t,us, tri- tetra-, hexa-,

poiy- 135· 194· dnm. 
Gonys 1161, ô.
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Gracilis 1076, s. 1162, k. 
Gradarïus 1248, e.
Gradatus 1217, k,
GrKdus 908, å.
Graf 843.
GraJIarïus 1266, k. 
Gramineus 567. 749. 
Granöfus 454, c.
Granulatus 333.
Granuiöfus 1379.
Granum 333.' 1627. 3078. 
G rath 195, Anm.
Gratus 808.
Graveölens 804.
Gren 266. 1550. 2278· 

blomning 2465.
— *8 364. 367. 1046. 1476.

*555- 1915-1971· 2410.
— rot 2316.
Gresforias 126 6, tn. 1876. 
Gris de 1 in 557.
Grimma 1203 i h.
Grifeus 536.
Grodd 2930. g. 435.
Grop 3rr, 313. 2185.
— ig 3'2 a » 86.
Grosfificario 2894.
Gros/l fikationstillftändet

2894.
Grumolus 2334. 2675. 
Grund 1. 159. 2019.
— grop 2185.
— gropig 312.
— 159.
ÇrushSg 87r.
Gryn 333.
~ ig 333· 454 > c. 2331,
— lik 1379- L2675.
Grÿpanïus I162, o.
Grå 536. 1047, d.
Grâblà 559.

Grå'-brun 608, t. 1047, g. 
~ I?™* 544· 1047, f· 
Graf -ben 1079, ό.
— klo 1078. a. 1079, Ô.

1246, b.
— kioartad io78,a. 1246,h.
— VAre - fåtter 1079, ô. 
Gråsartad 749.
—- ax 2871.
— blomma 2871.
— grön 564.
— ftrå 2351.
Grön g. 66. Sid. 79.
“ grå 537·
Gul §. 67. Sid. 80.
Gula 947. 1274, g. >509. 
Guläris 1350.
Guldfärgad 583.
Gul-gr ån 572.
Gullgul 642.
Gummi 3066.
Gummiartad 72a.
— gutta {färg der af) 574.
— harts 3065.
— restna ib.
Gummöfus 722.
Gummås ib.
Gump 956, b.
— fena 1419. g. 423. 
Gurk-gul 576.— mejefärg 586.
Gutta 664.
Guttatus ib.
GuttUla ib.
Guttur, Sris 944.
Gutturalis 786.
Gymnocidlum J074. 
Gymnopterus 1769. 
Gymnandra, planta 2g27, 
Gynandrijt ib.
Gyrätus 343. 359· 1046,6.

/



471
Gyrëfus 316.
Gyrus 1001, η.
Gång 2235· 2273·
— ben 1079, z. 1248, e.
“ fotter 1079. z.
—· klämma Bih. D. 8. Sid.

3!2.
Gåstråckfårgad 571.
Gål 879. 1292., 1330, 223t. 

§· 205-
— fotter 1883·
— hinna 1332. § 204.
— lack 1331· §. 202.
— åppning 1334. §. 203. 
Gärdes-gård 860.
Gödfä håg 868.
GSl 845-
Gördel iOot, m. 2018· 
Gördlad 461, f.
Gördlande 461, g.

Habitatio § 113-I17. 
Habitus § 87.
Haematitïcus 59^·
Hof 834·
Hafskuft 835·
Hagel (der) 1013. 2973. 

Anm.
Hagel -hvit 531.
Haka 1022-1024. §.134,1· 
Hak -brädd 1161, ff.
Hake 2g6.
Hak-formig 1666.
— förfedd 1045.1320.1558-

1?^4* .
— ig 32. 286. 287. Ï170, h.
— jkägg 1007, q.
— vinkel 1161, 5.
Hal 48i.
Half 1045, a. 1808. §.ao:e.
— annan 701. 822.

Half-axlik 2449.
— blomflrig 2308,
— delad 1193, q.
— geometer 1927.
— kamrad 262.
— klot 177.
— klotformig 177.
— klufven 1079, f.
— komplett 1904.
— luden 1266, j.
— lljckt IO79. 6 2102.
— naken 1248, a, 1342.
— qvarfittande 2762.
— råd m. m. 689.
— rörlig ■ led Bih. II. Sid.

312· , ,
— fimmföter 1266, b.
— flidförfedd 1078 » c.
— flat en 256. 1139, o.
— fvanftg 1743.
— fynlig 1347.
— [ändrad 1197.
Halft hopbundne fött. 1266,b.
— ®fvan-fittande 2751.
— uppfpringande 2899· 
Half ■ trind 184.
— tumslång 8 >6.
—- tum 8 *6.
— ullig 1266. j.
— verad 262,1044, 5. 2488*

2660. 2747. §.20, g.
— verad - röd m. fl. 688·
— öppen 1782.
Hallucåns 1077, d.
Hallux, ucis 1077,0.1264,0-1·. 
Halmgul 577,
— ßrä 23Ï1.
Hals 943 , a. 1591. §. 180. 

244. 246.
— band 949.1209, c 1591, 
r* band-larfvtr 1923,
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Halsben 1598.
— grop 948.
— hud 2226..
— krage 949·
— fegei 1079, f.
— fid a 9+7·
— [köd 159:. 1592. 1604.

§■ -244· 24^· .
— /köld - larf 1912.
•— [k > d ■ ögon 1512.
Halter, eris >889· 189Ï· 
Hatnarus 3046.
Hammar ■ fortnig »359, 
Hamdibs j660.
Hamulus 1790.
H mblomma 2851.
Hani 980, a. 1079, a· *871·
— tik 127. jo43,o. C1874·
— Ιυ/ve 901, 1,
Hann ■ köndelar 1656.
— lem 891. 1658·
Har täppt 153.
Harmoni ßih. I. i:b. Sid. 

J(0.
HarmOrffi ib.
Harneßt 1458.
Harts 5064·
“ *'.? 723·
Has 1079. ff. γ. 1249, c· 
His hen 1266, z.
•— gående 1079, ff·
— lik 1079. ff.
Haftärus i jo, 1039. 1669.' 
Haüig 774.
Hatt 470. 1202, a. 3098.
— lik 470. [3099.
Hauftsllôm 1337,· § 239. 
liebes, eds I99, 513.
Hed 860. a.
Hel 115. 261. 1267·£· I3°4·

1903· 4487· 2746·

Hdblifv ornât 2599,
— bråddad X05. 1178, k.

1217, h. 1274· c.
— liofv.-d 1079, fs.
— [åm Bih. I. i:b. Sid, 
j-Ieiigma 903, c. [310, 
Helix , ïeis 903 , c.
Helvtjs 583.
Heraelÿtra 1711.1817. §.263, 
Hemiglosfus 781·
Htmisfer 177.
•— sferifk ib.
Hemispltærïutn ib, 
Hemispbærïcus ib.
HepatYcns 607.
Herba 2348, Anm.
— bacOos 750.
— b&JS Ç07-
— bofas 2348.
Hermafrodit 2853, 
HermafrodÎtus ib.
Hermelin ■ huit 334.
Het §. 113 I.
Heterogenous 909, v.
— mallus 431, Anm.
Hctfig 754.
Heitande ib,
Hians ;47.2131.3217. 2924, 
Ha läris 5 >6.
HÏi am 29ÖÖ.
Himmels-blå 358.
— ftrek §. 113. 
Hinderhakig 1045, t.
Hinna 726. §.119. n. 4. 
Hinnaktig 726.
— artad 726. 2362, a. 
Hinnfårfidd 1161, g.
— [eget 1079, X.
Hirclnus 799.
H·irs-korn artad 3c>54· 
Hirfuto · pennatus i;6ö, é.
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Kirfßtus 4$r, a. 1266. ù. 
Hirtus 49 r.
Htspîcius 491.
Hit och dithàjd 28. 
fljelm 1522. 2780,
— dragàude 198s,
— förmig I858.
— lik 1612. 2770.
— tâck îoûr, r. 1982. 
Hjtrna 5 ia(5.
fljerta 201. 882- [§■ 43^.
fljert ■ hladi 975,2984.2985»
— hlad, wèd etl, många

2993.. 2004.
— fjeder 298 ï.
— formt g 20 r.
— fôrfedd 1037.
1— kammare 883·
— (Trop 958-
— lik 138. 1305.
— ôra 8S4.
Hjort ■ horn 1043. g. i. o.
— hornflam 1043. k.
1— hornßtihbe J043, b.
Hjul 222. 

formig ib.
Uk 240.

Ht à s fa Ç02, ô.
Hoffiçj. 1078. g. h. 1079, fs
— hand 1078, k.
— fôrfedd T078 » h, 

krans 1078. k.
■— led 901, Anm.
— få!a 1078. i.
— vad 10^8. b.'

Holbglosfus 779, a.'
— fericOus 545· 
Homogenous 90Q, u. 
Homomallus 421· 
Honblomma 2852»
Honings-gul 575·

»8»10.

Hor.ings-hus 2718.'
— Ja.ft 3< ö;.
Hopbunden 1266, g. b» 
Honlem 1659.
— dragen 277. 1916 
.— fåfiad 2265· 2579,
— förd 398. 2558.·
— grodd 453 > a,
— gående 2041·
—- klafad 45 r,
— lådd 28S2.
— packad 190-7.’ 
Hopp-fotter 1079:
— fijert 1700.
Hoprullad 408, 1774.

famlad 396. 2814·
— fnodd ?o.
— fiaplad 3056.
-- <ydd 455· [2926.
·- tryckt i72 T2J7,m. 2153.
— trängd 167. 2453.
— vriden 30. 2792.
-- växt~cb.1079, g. 4775. 
Horizontal's 38. 1044, q.

1778. 3028·
Horizontel 38.
Horn 94I. T043, h. p. e. f v.

1274. f- 1894· §. 160. 
Sid. 165.

— akti g 2248.
— formig 2204.
— flnna 904, c.
— horn 1043, b.
— hud 1043, X.
— ig, två-, tre.
-- krona T043 * i.
— lös 943.
Hornotinus 12*75.
Homßam 1047.
— fvart 544.
— troll » 895·

mr.ttg-
[942.



Horridus 5*6.
Hortus 866.
Hud 894· lool, d.
— klådd 2107.
— led Bih. II. 6. Sid. 311.
— fe g, el 1079, X.
— fånkt 3355.
Hufva 3072.
Hufvud 285· 899. TI43, b. 

1962. §. 176. 196. 229.
— hår 1007, °·
— nerf 2490.

■— fkôld 1522.
— tand 2196.
Hulling 432.
Hunaëftans 769.
Hutneraüs 1793.
Humérus 901, c, f. 1214. 

ι8'9ν
Humidiufcülus S6i>
HumWus 813, a.
Humores § 78.
Humofus 823, b.
Htimus 873 
Hundtand 909, i.
Hvalf 1996. 2166. 2794.
— lik 242. H78,d. 2795. 
Hvärftalig 454» c.
Hvafs 142. 214,
i— buk 1399.
— kantig u)7.
— fpetfad 147· 1044, v.
— ftrålig 1407.
Hvilande 1938.
Hvirflad 418, b.
Hvit 904, b. §, 6a.
-- grå 536.
— ved 2290.
Hvålf 1193,n. 1366. 2031. 
Hvåsjad 174.
Hyacint/årgad 63 i.

Hyacîntbïnus 631.
Hyalinus 620.
Hyfveljern - formig 208· 
Hymen, enis 2127. 
HymenYum 3105. 
Hymenopterus 1769, 
HypochöndrYa 963. 1063. 
Hypocrateriförinis 239. 
Hypodactÿlum 1264, b. 
Hvpogaftrjuni 960. 
Hypogynifltzjjo 2827,Anm. 
Hypogÿnus ib.
Hypoflillik 3057.
Hypofttlus ib.
Hypoftoraa I505.
Hål 307. 2256.
— full 1080. 2256.
— ig 1043 , f. 2256.
— ig, en -, mäng- 2?p7· 
Hälighet 1995 2147. 
Hålkgnmd 1946.
Hällar ef otter 1266, o.
— hake 1655.
— hakig 43a.
Hår 485 ico7, d. h -1 3032. 

3041- 3043. §. 58. 149·
— bekiådd 1007, c.
— bräddad 489. 1974» 
Hård 7x1.
— benig 1407.
Här-fjäder 1269, I,
— formig 20<3-
— fri 1007, d.
— grå 536.
— hinna «043 , x.
— hvirflad 507. 1007, j.
— hvirfvel 507. 1007,0.
— ig 494. XC07, c.
— kalott 1607, c.
— knippeiodj, v-
— knut 509.



BirUi 2105.
— lock 1007, y,
— lugg 1007, p.
Hårsmån 814·
Hårftjerna 509. J007, ä. 
■— Jljernig ib.
— ftrima gio.
— jom 505. 1007. w'
— tofs 505. io68> P- 3024
— toffig 505. 1918.
·— tunn 488.
Hack 860.
Häftig 8 ! o.
Håjt-led Bih. IL 5. Sii 311, 
Håfvare 1539. 2058. 
Hägnad 691.

901, a2. 1249, d. 
Häl-blad 1837·
— /prf 1246 , q.
— fvål 1250, c.
— iirt./fc 1250, C·
Hängande 217. 434. IC4I » c.

1274· c. 1289. 1943- 
Hänge 2643.
Häng läpp 1042, b.
Hångsla §. 5: b. 
Håftkaftaniebrun 602. 
Höckel I079, ' 1246, d.

Sid. z to.
— betäckning 1267, c. Π.
— led 901, 5. 1246, q.
— fâ la 1249. c·
Hiß, tve■ 1078. b.
Hå ft 964· 182«·
— lock 1823·
— panna i845- #i/j. C. »S'.
— pannftycke 1631. [312.
— /lyr&r 1634·
i/og 5*4· *°55· *266) u.

166.

47S
Hägerfi dig 1389.
Häger -/kal 2170.
— fåflrf 2098.
Högkäl io79j
— 902, 1. 1202, n»

1508-
— kindvinkel Ii6r, fs.
— kullrig 338.
— fpet/ad ig 13.
— flrålig 354·
Högt-liggande 1193,;,
— Jittande 1368.
Häl fad 1381.
Hälfter 2646,
— artad 2594. 2636.
— höljd 240g.
Horn 97. §. 27.
— *g 104.
— ig,fem-, [ex-, mnng- 84,
— tand 909, i.
Horfel § 124.
— gäng 903 , a.
I.tnthïnns 55#.
Ichor, Öris 889.
— ïco(tertn Verb.fr.) § aos 
Icon, tcönis §. 101. 
Icofandra, planta aSaö.
Igp^us 589·
Imago, ïnis 19c t.
Imberbis 1367,
Imbricäcus 407, 1474. 
lmmargina us 1615. 28 
Immerfus 2400. 2576. 
Immisfus 442, c.
Immobllis ic2o 
Impar, paris 2540. 2541· 
In;pSri pinrätus 2541. 
Impellucnus 622. 
Impénétrables 244, a.

34
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Impennis i228 » ο. 
Imperfe&us 1985·
Implëxus 422.
Impliciitus 69.
Implumis 1142.
ImposYtus 422, b. 909 , c.

1665· ,69°· 2577· 
Impresfus 53. 1031. 
ïmus 545. 1397· *434· 
Inæqvalis 199« d. 402. 2165· 

Ü29 §· 2o:g. 
Inæqvaliter 2506, 2549. § 

2o:g.
Ioæqvialtus 199, b. 
Inæqviangttlus 77. 
Inæqvilatërus 75. 2163. 
Inæqvivalvis 2150,
Inänis 733· 1 *881 e, 
Inborrad 306.
Inbràdd 1729.
Inbâjti 61. 218.435- *034. r 

1046, h. 1571. 2157· 
2211.

Incarnatus 594, p.
Incertns 530.
Inchoatus 177*. Λ«»»· 
Incidens 774.
Incïfor, -orYus 908 , p. 
Incifülus ic6. 1178» h. 
Incifura 101.
Incffus I2X. 2904.
InclYnatus 3014.
Inclfidens 461 , 1.
Incltifus 461, k. 9*i,e. 2822· 
Incomolêcus 1905. 2848

2965. 2986.
Ineonfpictius 1349. *552. 
Incrasfatus 212. 269. 1076, 
Increbrefcens 775. 
IocruÎntus 1639.
IncubYtus 442, d. 
Iocunaben» 406. 1007, h.

1264, q. *779. 2215. 
^ 2833. 3000·

IncGrrens 520. 909, o. 
Incdrfans ib.
Incurvatus 45. 436. 1045,0. 

2205. 2207.
Incurvus 1170, b· 1734. 
Index, Ycis 1079, c, 
Indicator 1079,0.
IndYciis 550. 825. 
lndigëna 1279.
Indigo -blâ 550.
Indigoticus 550.
IndiftÎnéte 2860.
Indivïfus 2213.
Indrag-bar 893»
Indragen 1075, b. 2213. 
Indumentum 907,0-6.2285- 

§ 57. 440. Sid. 70, 
IndusYum 3069.
Indfitus 658.
Inemot §. 20.
Inermis s88· 484. 908, z. 
Inevolutus 2992. [3052.
Infattad 687- 236a. 2526. 
Infattning ib.
Inferior 906, f. 1044, 1:Λ 

n:5. 1240, b2. h. l:/î, 
2025. 2124.

In ferne 1044, y,
Infërus 1373. 1397. 4750;

2798. 3°*8.
Infïmus 1350. 1397.

1434·
Infixus 2397.
Inflatus 2927.
Inflexus6i.2i8· 425.1046,b; 

1170, k. 1363. *57*· 
4157. 2211.

Iûflorefcentia 2408· 2417.
2488. §· 349· 369.

T» radiate 2805·
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Inflätad 422·
Infogad 422. 2575. 
Infogningshåla 1463. 
Infra&us 34. U70, e. 
Infumats 633. 
Infundibiliförmis 238. 1038· 
Infundibölum 238.
Infufcats 658.
Infåftad 2397.
Ingens 1376.
Ingluvies 902, n. 1202 , r, 

1270, g.
Ingven , ingv£nis 959· 
Ingvinalis 939.
Inhinna 2970.
Inhöljd 1945. 2634. 2935. 
Injun&us 443. 9^9, a. 
Inkig j6i7·
Inkilad 443.
Inkilning 444. Bih. I. 3.

Std. 311.
InkUnerad 3014.
— komplett 1905. 2848·

2939· 2965·
— krökt 45. 436· I043> 0< 

1734. 2205. 3045·
— laggd 342·
— ledad 2375.
— läpp 2026.
Innätus 909, b i950, *573· 
Inneflutande 461, b. 
Innefluten 461, k· 91* » e. 

1841. 2822.
Inpafsning Bih. D. **· Sid

312.
InodÖrus 805·
Inre 1554· »796· *798 2971· 

2977.
Inrullad 64. 437 *944

2114 2634·
Infeftum Sid· 244.

Infeftum declaratum s. per- 
feftum 1902.

Infekt Sid. 244.
Infertus 442.
lnfida 288. 1044, k. *995· 
Infidentes pedes 1266, i. 
Infipïdus 762.
Infiftens 1077, e. 1264, P· 
Infjö 84°·
— /kuren 106. 121. 2904,
— /learning ιοί.
— /lagen 1753·
— /»odd 1045. g·
— fnårjd 424. 3007.
— fpunnen 1946.
In flita 675.
Influcken i960.
— flött 2o|g.
— fvepande 1540.
— fånkt ii6. 2400. 2576. 
Integer 115. 308.1220.1*04,

2046. 2093.
Integerrimus 115. 117J, k. 
Integrate 2599.
Intenuatus 267.
Intercepts 249, 281. 1593. 
Intercrefcens 403, a. 
Interfemoralis 1079, u. 
Interior 1044, k:«. 1264, m. 

IÇ54. 1729.1796. 179«. 
1802.

Intermemus u, c. 1534 l75g, 
Interrupts 249, 280. 400. 

2118.
Interrupt'm posits 400. 
Intermittens 776. 
Jnternodiäts 445, a. 
Interfcapulium 955. 162g. 
Interfiitium 363, a. 
Intertextui 423.
Intervalvis 2937.
Inteftinura 2224.
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Jill■M

hi" !■'

Intillhvaran
1046, !,

Intilliggande 1007, h. 2995.
— fatt 382 2829.
Intortus 437.
Intraftus 2213.
Jntr»foliac£i)S 2567. 2613. 
Intrasslad 2975.
Introrfum 20. JC44, c. 
Intryckt 53. 154. 291. 1031. 
Intå 1077 , d.
Inundaius 848·
— 111! I. Ï·.us (term; Adi. 
Jpeffat illa ad derivata 
ah animat's i, c. animali- 
bus; luxe ad ea, quee ttui- 
teriam figni/icaut, Jeu quee 
a rebus inanimatis dedu- 
cuntur, et bnjuseemodi fei- 
licet funt apud No 11, : 
plantœ, lapides &c. Item 
adj. ab adverbiis tempora- 
libus, aut fubftantivis qua
tuor anni temptJlates no 
tantihus dej'cenaentia·, quæ 
omnia penuititnam corripi- 
nnt \ §. 20.

Inveck ad 3016.
Inunder-fittande 2750, 
Inverfus 1045, y.
Inviken 69 
Invinkel 1723.
Invius 245, a.
Involucellum 2662. 
Jnvolucradjs 1945. 2992. 
Invoiucrum 2656 - 2662. 
Invold us 64.537.1944 2634. 
ïnvolvens T54®. 2634. 
Invuxen 1915.)
Invàfd 423.
— växt 909, b.

Inåt 20. 1044, c"
Iricöior, ëris 656.
Iridè'us 656. 904, d. 
Irregularis 1473. 2039, 2731»
— iris 904, d.
Irrepi ns 2311.
Irroratus 666.
Ifabell gui 578.
IfabellÎnus 578.
Ifopogon 1269, y
Jaculatorftis 120T, c, c. 

Jemnliggande 1773.
52. 1006, y. 1217, h, 

—- bred 92.
— håg 199, a. 2159. 2457.
— Itk 1354. 2868.
— fior 199, c. 208. 2164.
— ftrålig 1413. [2718,
gfemnt - parvâxt 2543. 
JJerngrà 63 6. 
gjordartad 745.
— brun 610.
— gr«n 566.
Juba 506. T007, t.
J U bat us 506. J068, 1. 1209, 
Jugularis 948 1435. 
Jugülum 946. 1597.
Jngurn 2539. 
tfJuki - rod 595,
Juv£nis 1277. 
gjuver 1063. 1067,
Kaffe -brun 6or.

Και 500. 1007, d. 1076, p. 
Kalk 234 2706. £2382*
— artad 2247.
— hvit 532.
— jord 875·
— manning 2825. 
Kalkjhns-jord 874, a. c. ,
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Kall 765. s 13, b.
Kalmus - lik 2$2r.
Kam 1001 , q. 189e. 2132, 
Kambårande 1362. 2951. 
Kamfe*· 3068·
Kamferlukt 79 r. 
Kamfärfedd 1477· 2174.
— lik 128 378» a· 1040. 
Kammare 260. 2057. 
Kamrad 260.
— två- måttg■ 265· 2920. 
Kamtand 3893·
Kanelbrun 6ng.
Kant 5. 195. 2ro 1799. 1993.
— ad 209. 2741.
— fällig 2178.
— fâr g ad 654.
— färjedd 903, h. 1614.

igri.2053.0072 2ΙΙ5_
— gropig 2092. [2219'
— ig >9<S·
— (eller brådd-) kulle 2000
— lik 274T.
— I5s 1013. 1812.
— mellanvägg 2936.
— märke 1762.
— nerf 1762.
— Jkifte 1759.
Kapris ■ grön 569.
Kap fel 2887· 29 ri. 2912.

2916. 2917. 3075. 
Kapfel- ftjelk 3073'.
Kap [on 1203, h.
Karled por, Anm- 1079 ff. 
Karmelit 504.
Kamin-röd 693.
Karunkel 1274, a· b. c, 
Kaßanje-brun 1021, a.
—, åkta 599·
Kedje ■ lik 348·
— tecknad ib,

Keke m, m. Se kåk. 
Kilfpetfad 908, r.
Kimroks-brun 61a.
Kma-brun 603.
Kind 902, m. 1161,7.1289. 

1508. a.
— ben 1161, y.
— bens gaffel 116 r. S.
— båge 902, i, Anm.
— påfe 906 , i.

• fiågg 1007, r» 1270, a. 
Kineßfkt tufch 548.
K i af 250.
Klappur 874. a: a.
Klas-lik 2328.
K 1 e i (der) 876, b.
Klen 1076. s. 1266, X,
Kli 477.
— aktig 477.
Kdande 813» b.
Kliar e 1100.
Kliartad 477.
Klibbig 8i3, a.
Kiif-ßtter 1266, p, 
KHfvande 2396. 2590. 
Klimat §, 113.
Klint 2126. §. 308.
Klippa 850.
Klo 1076, h. 1078, a-d. 

1246, g-n. 
iit6.

Kloartikel 901 , p.
Klocka 33g.
Klock - lik 235,
Klockor π 20.
Klo - dyna ι844· Γ1843.
— falang 1076, g. 1264, e.
— fôrfedd 1558.1680.1869. 
~ h* 1548.
~ tös 1076, i. 1264, z.

1870·
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Ktonagel 1078» f· 1246, k. Knottir 327. 
Klot 176 Knut 274. i
— lik 1270, d.
— raurf 176, 1270, d,
Klubba :7ο,
— «g- 282.
— lik 270. 282, 2120.

Äwy/ 2126.
ίαΜί< 21

276.

iTisMi 274. 1046, z.
— 274. 337: 1046, z. 
Ayi 2126.
— îoimîî 2196.
Knà 276. 901, à. 1246, p.

Kiufven 123 148 1031, b. — band 12481 c.
1079,'f:*y 1431.2561. — ben 1827.

— två-, tre-, mang- 150., — forfedd 35. 276. 1576·
Kluns 2203.
Klyf ■ fotad 1266 , f. 
Klyfva 102.
Klyka 371.
Klykig , två-, mång- ib. 
Kiyklik 1217, f. 1914. 
Klynnedelt 372.
Klänge 2395.
— ben 1079. 2.
— fitter ib.
— fpetfig 2525.
— tradig ib.
Klif 1078. h.
— artad 1978. R.

<58o.
— [kål 90I , t*
— veck 471, b. 901, S. 
Knöl 340. 471. c. 908. X.

*«79· <i88, f. 18*8·
2693. 3036.

— fr* 275.
— firorfakande 1957.
— ig 274· 340· <*88. 2330·

3°43·
— ig, två-, mång- 2917. 
Kobolt - blå 557.
Koddpung 1080, c. d. 
Kol - Jvart 548·

— förfedd 1078,11.Ί079,11, Komplett 1903. 2846. 2936.
— vad 1078. h. 2964. 2987·
—, tre-, mång- 1079. W. Λ”en 182.
Knapp 1578. 2702. §. 409- Koncentrijk 418, a.
— nålsfor mig 1482· [411. Kongs- pennor 1228, a.
Knappt § 20, b. Konifk 182. 1046, r. 2110.
Kttif- formig 189. Konkaf 54.
— lik 189 1046. p, 1162, n. Konvex 55. 1044, 1.
Knippa 502. Koppar-färgad 644.
Knipp-hk399.1270,0.2301. — grin 562.

2458. — rid 643.
Knopp 2184. 2678. 2679. Kopp-ärr 310.

2684 2681;. — ärrig ib.
_ bärande 2326. Kopulerad 2930.
— ig 2331. Korall 2247.
— flod 2284· 2676.
— täcke 2677.

— rid 595· 
Korkaktig 740·
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Korkig 740.
— fltruf-formig 30, a, 
Korn - gul 1047, h.
Korfet 956, a.
Kors- gr enig 385.
— lik 2791,
— näbb 1170, i.
— vinge 17 ii. 1817.
— visfåjlad 385.
Äo>·/ ioi8-ioa8-iog2.io68»d. 

1162,0.1201, h. 1217, p. 
1228, g· f· 1246, 1. 
1266, f. 13»»· *494· 
1569 1682.2498,2742. 

—, gan/ka 1162 , d. 1201, i. 
1228 , g. f, 143°· 1493· 
1565. 1681.

Korlbent 1266, f,
— hårig 492.
_ndbb Ii6a, h.
_nåbbig 1162, h.
_fnytig 1519» a·
_fljert 1217, P·
__fvanfig 1686.
■— vinge 1228, f·
Koßat 1747.
— fàlt 1771, Λ»»*. 
ϋΤοίί« 2645·
Kotyledon 2984·
Krans 384·
— /ϋ 384· 248g.
— likt-flående 2883. 2999. 
Kring - böjd 2367 - 2369.
— gröpt 1793 » i·
— fimmande 2249.
— flcanfai 2342.
— /kuren 244,0.2749.2844
— flrödd 392.
— flående 2827. Knmi
— fvåfvande 2308.
— vecklande 1068» i.

Kritkvit 532.
Krok - borfl 3046.
— ig 26, Anm. 1170, c.
— linierad 343.
■— ndbb 1162 , o.
— ftrålig 353.
Krona 223.
Kron blad 2764-2770. 2797.
— bladartad 2840.
— barare 2709.
— formig 223.
— lik 2650.
— manning 2824.
Kropp 2650. §, 7, 38. 193.

206. 286.
Krukfårgad 508.
Kruflg 57, b.
Krydd-aktig 758. 788.
— neglike- brun 603. 
Krypande 2312. 2377. 
Kråft - fåtter i87x.
— klo 1862.
— klodragande 1688. 1975, 
Krökt 1170, c.
ÄVcm* 285· 2793. 
Kuggtandad 1492, b.
Kulle 902, d. 1506. 1994, 
Kullig 943.
Kulliggande 2366.
Kullrig 55.
Kupa ii6, n.
Kup-nagel 1078, f. 1246, k, 
Kylande 765.
Kynslt 2129. §. 309. 
Kåpformig 62. Anm.
Käft §· 134, d.
Kägel-formig 182.
— lik 2110.

ii61, b. 1178, b.-i.! 
1530· § *34»d-h.23<5#

— mg«/ iSSr·

\



Kikbige ii6r, c. 1531,1967. 
§· 134, d-h.

— båg-grenar u6r, y.
— båg/kår a 1161, 1.
— bâgflida 1 i6r » f.
— bàghufva 153a.
— r2/gg <556- '

— [lûta 1161, q.
— /kår a 1161, k,
•— flida iiôi, e.
— Jprôt 1582.
— flam 1553.
~ tand 909, e. 1553-1555. 
Kalia 838,
Kânfel §. 124·
K&rf 755.
Kåril §. 119, 0:5.
Kama 2319,
Kàrnfrukt 2922.
— hus 2919.
Kôl 336. 2786.
Kôlad 336.
— fôrjedd 59. 336.
Kön 1S9S '899-
— del §. 127. 170.
Könlös 1397. 2854.
Körtel 3035. 8053.
Kôtt 737, § 119. η. 2.
— bud 1274, d.
— hus 2710.
— ig 437 t 3 40.
— kam T.274, c,
— röd 594.
— flimfor, 1874· Sid. 222. 

Labellum 2779.
Labi^is 785 *i6r. V. 
Labiatus 2732.
Labïum n8· a33· 966, d.f. 

1000. 1290 1365.1524.

1526. 1579.1966. 2006. 
2128. 2132. §, 311. 

LabYum fornicate 2008. ·
— inferYus 906, f. 2029,

2779.
—- laterale 2008.
— fuperYus 906, e. 1523. 
Labrum 906, e. 1523. 2008»

2027■2029. §. 297·
Labyrinthiformis 2268. 
Laberyntflormig ib.
Lac, läftis 3061.
Lacer, ëca, Sium 153. *
Laceratus 979.
LacinYa 2726.
Laciniatus !2^.
Lack-klôfvar 1079, *·

— mus-blå 551.
— violgul 585.
Lacrÿmalis 904, o. 
La&efcens 3061.
Lafftfus 533.
Lacuna 413. 845* 902> £ 
Lacunätus S5o.
Lacurofus 313. 2176.
Lacus 840.
Lætus 516.
Lævis 360. 908, Z. «046, t» 
Lævigatus 359.
Laflbâi 2283 §. 386. 
Lageniförtnis 273,
Laggar 2128·
La gJdmma ben 1266, v. 
Lamell 729. 2491.
Lamella 729.
Lamellacëus 170.
Lamellatus 148L b. 1472. 

2048.
Lamellofus454, 8.729,908,1. 

1178, i*
Lamïna 1637. 2491. 2766.



5.

Laßnol 3091,
lλif - ßam § 38(5.
LaminatU! 2672.
Lämna t »78, e.
Lainnäris 1078, d.
Lamnätug 1078 > e- 
Lana 497· *007, 1!,
Lanaris 2736.
Lanarius 909 i. 1.
Lanätns 4097. 1007, 11.
Lance-ärns 14t. [_l266,i>,
Lancpolitus 73·
Landsväg 870.
LanjjvYdns 363. 52!. 
LaniütYiis 909, i.
I.an fett ■ lik 73.
Lans-förmig 14T.
Lanugo, Ynis 1007, 5. 
Lapid&is 747. 874. a· 
l.nrf 1900. $. 13 r>
Lärgus 5x1.
Lärva 1900. §· »3T. 
Lateralis 1044, n:y· *193. fr

LaxurUä Si8·
Led 448· 2054.
— ad 1576. 1480.
T.edamtt 901.
Led -fogning 445.
— gdng 2123·
— gàngsbrôdd 2137'
— liufvud 1822. Btk, D. Sid.

312.
— klSfvar 1079,
— panua Bih. C. Sid. 3x2,
— ßida 2920, Anm. 
Lefv/rbru» 607. 
Legurnin<5fus 2886.
Lehm (der) 876, a.
Lern 901.
Lentieulifie 200. b. 
Lentiföroois ^324· 
Lepidopteru* 1766· 
Lepidotus 47Γ.
L£pi* , Ydig 26 
Ltra 876, fpäck· 

b. lått- c.
1303. 1002- »189-2373. Lerjord 876.
2407.2471. 2592.2978· Latten (der) 876, c. 

LateritYus 58$· Leviter ίζιό.
LatSri verfug 104^ , e. Leucophæus 539.
LatissYrous 22. LYber, brî 3246. »288.
Latiuscülus 2j , AhW. Liber, £ra, ërura 442, a. 
Latitßdo, Ynîs 9. 1045, ro. 1274·* d:« 137, b.
— capilläris 814. [«'42. *593
Lato - laneeolatu* 73. Libramenttm 1889.
Latn*, £ris 4. ιδι. 1044,k, Lîciatus 297, a.

1507 1605 1794 2004. Lif ■ alftrande § 149, 2. 
2124. 2125. 2135. — fàrçad 594.

Latus. a. um. 22. 1201, b. Liftig 5«.

—, præ §. *9· Lift-frukt J. 13α.
Lavajord 874> *· b. — punkt 10II»
Lâxu* 05 709. 1006. 1053·

1135. 1269, a. 1456. 33
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Ufs-àmne 2960, 2980. §· 
ii. 130.

Ligamentum 2127.
Liggande 874, a. n93* f·
— 1050. 1193, e.
— på midten II93, f. 
Lignons 747, a.
Lignöfus 747, ·.
Lignum 2244, 2289.
Ligtiia 1526. 2566-2568. 
Ligulätus 2777,
Liguurius 572.
Lik - artad 909, u.
— förmig 400, ». 1354.
— få·'g art * 47
— lång 401. 1220, 1718.

*743· ^
— nande 2602.
—* rikt id 421. Anm.
— ftdig 74 2162.
— fialig 2149.
— Mggig 1269, j,
— /lor 2220.
— vinklig 76.
LiUcinus 598·
Lilas -violett ib.
Liliac^us 2789·
Lilji - artad 2789.
— lik ib.
Lillvinge 1228, e.
Limaci form i» '927· 
Limbätus 232. 686.
Limbus 51. 232. 68Ä· 1927.

199 ,. 2145* 2773· 
Limon . 574,
Limoniatus ib.
Lindad 1906.
Lin£a 3?4· 672· 815.
— lateralis 1395 - »398.
— undata 28·
Linear» 93. 815.

Linearifk ib.
Lineatu* 334. 672.
Lingva 897· 906, b. c. 1526. 

1527- 1969 §■ 179.
— fpiraüs 1535.
Lingvifornu's 1557. 1568.

2'55· 2f20·
Lingüla frotnaiis 1512, c. 
Li»ir 334. 672, 8i5- 1395· 
, . .»398- 
Linie· läng 8<5·
Linier ad 334.
Litufcu* 1267.1.o.
Lip 233. 906, f. 1290. 7524. 

1526. 1579.1966.2008. 
2026. f. ,59.

Lip- fvrit ,583.
— fed 1625.
— ånda 15 26.
Liqvïdus 512.
Liqvor (6ris) amnfos 2958· 
Li/lad 335, b.
Liten 1167. »286. 1377. §. 

20, b.
Lithophÿta 2247.
Lit lira 670.
Lituratus ib.
Lita* , Öris 835·
Liv Was 554.
Lixiviöfu» 757.
Ljudets arter. Sid, 124. 
Ljuf 519.
Ljufltg 808,
Ljum/ke 959.
Ljus 512.
— blå 559.
Lobätusi26.1079,1, ϊ*δ6, e» 

1854. 290^
Lob-delt T26.
— flik 126.

i
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loi-flikig 126,1079, !, 1854 

2905.
LobYuta 1840.
Lobulus 903, g.
Lock 1007, y. 2167. 2921. 
— f&tfedd 2log. 
Locolamentum 253· 257·
Loculåris 266. [§; 428.
—, bi-rri ,multi-1910.2912. 
Locularus 252. 2909. 
LorBlus 2828·.
Locufta 2X71.
LöcUi. uiigii öfiis 847· 
Lodrät 37 
Logg 493. 510.
Loggig 493·
Loma 1079, 1. 1264, ft. 
LomatYnus I079.1. 1264, J. 
Lomentuno 2930, Anm. 
LongYp*·* (»vis) is66, u. 
LongirolHs I519. 
Longisfimus 23. 1068, b.

1162, b. 1201. e. 1 a 17, r. 
1228,1. q. 1266,0.1314. 
1428· 1439- *497· 15*5*
1544.11568.1684 2745·

Longitudinalisi.3.1429.1444.
1802. 2033- 2190.2197. 

LongitÖiio 3. 1044, j. £141. 
Longiuscülus 23.
Longus 23. 1051. 1162, a. 

1201 , f, 1357. 13 t 3 
1496,1516.15Ô7.2499. 
2744.

—, per- 23, Anm.
—, præ- ib.
Loratus 363, d.
Lorîca 1458·
Loricatus 1068. g. *3SB· 
Löruro 447. 1203, i.
Losfad 2088. 2581.

, LubrYcus 48 r. 813 , *;
Lucidus 362
Lukt $ 84-86 124. 11:3,
— gifv'ndy 1114.

, utan 805.
Luchs gsX·
Luaa 41/8.
Luddig ib.
Lu ten i 26 r,
Luft-hol 1460. 2226. £23».
— kår il §. 32 6.
—. rôr 378.
— flrek S* **3·
Lufva 3072.
Lumbarie 964.1079, t. 1427 
LumbrYciformis 1201, a. 
Lßinbus 964. 1829,
Lunatus 90.
Lund 858.
Lunga 878.
Lunula 692.
Lunulåtus ib;
Lurfvig 493.
Lu rid us 580,
Lutande 41.
—, från hvaran 411,
—, mot hvaran 417, 
LuteiSlus 585.
Luteo - virens 571.
— virYdis ib.
Lutëus 585· §. 67.
Lutfalt - iiktig 757,
Lyckt 1079, h.
Lyng 2344.
LyrStus i$r. 1043,1.1045,*· 
Lyr-flikig 131.
— formig 87,
— horned 1043, t. 1045,1. 
Lyriförmis ib.
Lyr-taggad 131.
Ly fände 362.
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Låikformig 66.
Låda 3i(fl
Låg- kind 902. k. n6r, i.
— kindbrådd 1161, w.
— kindvinkel 1161, tt.
Lågt - [litande 1369,
Lång 23.1019. 1029 T05r.

1162, a. 1261, f. 1228, q, 
1246, cn. 1313. 1496. 
1516. 1567.2499.2744.

—,£0»/ia 23.1068, b. il63,b..
J2°r,e. 1228,1. q. 1264, x. 
1266, a. 1314. j42g(
1439. 1497. 1515-1544·
1568. i6§9· 2754.

Lång - bent 1266, u.
— hårig 493.
— kloig 2768
— näbb 1162, f,
— nåbbig 116a, g.
— flråckt 23. 10G5.
— fvanftg 1686.
— *»ggig 332.
— vinge 1228 . q.
— vinktig 1610.
Långs- if ter 2033.
— gående 2033.
Långt-bakåt 1386.
— uppåt 1387.
Lår 901,q.1076,n.1246,1
— ben 901, q. [0,1824
— bihang t886.
—'tillfatts 1822.
Låder 1815.
— artad 728. 1296.
— brun 608.
— bud loot, a.
Lägg fult 3042.
Lånd 964. 1820.
” knota $. 134, y,
— trakt 964.

Längd 5 1044.1.1076,11.2141» 
Långdgenomfkårning 163.
— gång få [te 2190.
— Jim 1802.
— tand 2197.
— vågg 254. 2267. §. 429» 
Långs- 12. 3013.
Låpp 233.1523.20082026,

»029. %. 159.
—, der på 735.
— ig 1365·
— råd 594.
— fkågg 1007, s. 1203, g»
— fkåggbrådd 1161, x.
— vinkel 1161, v.
Lått 2516.
Lätten (der) 875, c»
Lått-lera 876. c.
— fpintad 717.
Låf 2283.
— dunge §58.
— gu‘ 1047. i-
— nk 1972. 2753.
Låk 2687-iögp.
— aktig 80a. 2332.
— artad 2334.
— formig 2322.
— grån 56I.
— knopp 269 r. *699.

. — Sga 2682.
■· — ä8d 2333·

Löp -fotter 1266,1'. 1884.
λ/Îachaerie 908 , I. 

MacrocephXIus 1284. 
Macrolepidotus 474. 
Macropterug 1228, q. 
MecroGrns 1217, r. 16S6. 
Mactila 661.
— lunaris 69s. 
r~ ocellata 693.
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Maculäris 678.
Maculätus 66r,
MaculÖfus 660.
HJ age 890.
Mager 522.
Mag-fena 1437. 
Magnitud©, niis §. lia. 
Magnus 1166.
Mahn 506. 1007, *.
— bärande 506. 1209.
Mal* 902, π». iiél,j. 1553·

»555-
Malachit · grin 563. 
Malachitïcu* 563. 
Malacopterygïus 140Î, 
Malare-tand 909, k. 
Malaris 1161, tt. w. 
Malleiförmis 1359.
Malleölus 901, bb. 1828· 
Malmfârgad 644. 
Malpighianus ioor, c. 
Mammae 1063- 1067.
— fpuriac 1067, a. 
Mammalia tj. 153. Sid.

162.
Mammillatus 1911. 
Mummillerad 1911. 
Mandelförmig 73 * a. 
Mandibula 1161 , a - c, y. 

117«. b. 1530. S· 134 * 
e-li. 231'.

Mandibuläris 1161, 1. 
ManicStui 1855, 1861. 
Manicülum 1077, a.
Mauhe loot, e.
Manslee* 1080. 109e. 
Mantel 1212. 2228. 2230. 
Manus çol.k. 1079,a. 187r, 

ï*74·
Mare 834·

Margaritac&is 6t 3. 
Margaritïkus 613.
Mirginalis 1193, h. 1300.

1382. 1748. i757-2936. 
Marginatus 209. 654. 90?, b. 

1614. 1811.2053. 2072. 
2115. 2219. 274r. 

Margines fylvarura 857. 
Margo,ïnis5 8.210.212-220. 

1044, I:« - ir6r,x. ff. 
W, Ii78 . c. 1600.1602. 
1727-1729. 1799 i8or. 
1998. 2005.200612063. 
2124. 2125. 2134.2135.
2137· 2178.

■— spins 6. 1800.
— bafë'os I.
— bafälis 8- ι8οι·
— cardinälis 2137.
— lateralis 7, 2007.
— maftacuiis ii6i, x.
-— orbitaîis 1020, a.
*- pupillaris 1021. 
Marmoratus 659. 
Marmorerad ib. 
Marronbran 599. 
Marfupïutn abdominale 1067, 
Mafctlius 285t. [b.
Ma/k Sid. 313.
Ma/ka 1267, I, ο.
Ma/k'rad 1937. 2783.
Maßt -förmig 906, c.'iao^a,
— lik 2305.
— fangen 38r,
Maitacälis Ii6i,x.
Maftax 1007, s. 1203, g. 
Maftïcans 2198.
Mastotbeca 1067, b,
Math Sid. if>o.
Matt 363. 531-
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Maxillae ii6i, a-c. 1178, d. 

’531·1556 1967.5 134. 
e-h. 209. 296. 

Maxilläris 909, e. nil, k. 
MaxYmus 3009 
MaxYtne 1044, z.
Meatus auditorYus 903, a. 
Medel blomning 3417.
·— fait 50. 211. 1599. 2148.
— gångfaßt ;!88. [223t.
— màttigioôS, c.1162, e.

1217, q. 1228,h. r. 1266. t. 
1285. 1312.1429. 1404. 
HÖS' 30 Ό*

— punkt ii.
— fidolinie 1398·
— fkifva an.
Mediocri* 1068, c, 1162, e.

1201, g. 1217, q 1228, 
h.r. 1266,1.1312.1375. 
1429.1440.1495.3010. 

MediocrYpes 1266 » t. 
Medioglosfus 783.
MedYura ii. .
MedYus 1193, f. 1264·, η. 

1370.1384.1398. 1402. 
1416.1445.1851. 3100. 
2188.

Medlerße Uhgdgenom/kär- 
ningen 164.

Medulla 2292.
— fpinalis 959.
Meiftlformig 908, q. 
MelYnus 574.
Mellan-axel 955.
μ buk 960.
— del 11 » c.
— fot 90 «. X,
— f älter 1815.
— gård 9^ι·
-- gärde 259 2267.

Mellanhand 90*, m*
— hinna 3082.
— knutig 445, a.
— kropp 953. 1624.
— liggande 2100,
— lång n62, e. 1*17* q*

1228, h.
— nåbhig 1162, g.
—- rum 363, a,
— [kifte 1758.
— fltfvig 2937.
— Jpråt 1584·
— ftjertad 1217, q.
— vägg 2267·
— vingad 1228, r.
MellOus 575, 3067. 
Membrana 326- 726. 18*6. $.

119. N:o 4.
— branchioftega 1332. §.204.. 
Membranacè'ocrultaceus

»814·
MembranacOu* 726. 1079.x. 
Membrana interna 2970.
— niftitans 913. 
Membranous 727· 
MemnonYua 544.
Menfura §. ni. 112. 
Mentalis 1161, 5· ff. 
MenthacOus 792» a.
Mentum 1022-1024. 1160.

1531. Anm. §. 134, i. 
Meriæa 1634.
Mefocynium 1079, -J-J·. 
Mefoglofus 783. 
Mesorhinium n6i,r. 
Mefoftethium 1631, 
Mesfings gul 641. 
Metacarpus 901, m. i835· 
Metamorphösis Sid. 302. §, 

276.
Metatarfus 901,x.1837.184ο»



Metathorax, acis 1626. 
Metrioptertis 1228» r. 
Metriorbynchoa aväs 1162, g 
Metriûrus- 1217, q.
Micans 655.
Microfepbiilus 1286.
Midten ii. 211. 1370. 
Migrans 528.
Migratorius 1281»
Mild 773. 813. 815, b. 
Miliaris 3059.
Mina 295.
Miniatus 587·
Minimus >377· 1430. »438- 
Minium 587.
Mining ib.
Mir.urus 3012.
Milis 773. 8«3· 813· M 
Mitriformis 62. Anm. 
Mixtus 530. a6ör.
Mjuk 71'’· *269, i. 2915.
— ftrilig 1406.
<— taggig 331. 1042, c. 
MUlig 454, d. 744.
Mjölk 3061.
— aktig 720, a.
— hvit 533.
~ hår 493. 1007, i.
— rik 3061.
Mobilia 902. 1019.
Modicus 1246, n. 
Mognadens titlftånd 2896. 
Mollris 909, g. h. 1547. 
Mollis 712. 1269, i. 
Molnfvart 543.
Monadelfiß 2818. 
Monadelpha, planta ib. 
Monarleres §· iag. 
Moniiiförmis 449. 
Monogaruta §■ 128· 
Monoicus 2862· 2858-286®·

Monothalamïus 2054. 
Monotheîyss $ lag.
Along > rnontis 851,
— Venè'ris 2131.
Mor 846.
Mor dot t-röd 598·
Morgon - röd 5 89· 
Mofchatious rtoq.
Mofchatus 790. 
Mofsklomblaii 2595.
Mos le § 44*.
Mofs Salk 3070.
— ftj·^ 2 352·

Motbiadig 2568· 2612.
— bojd 1170, k.
— hakig 1073, f. 1170, k.
— håikad I044, n:f.
— krökt »044. n:i;.
*- liggande 1046, g. 1269,x-
— lifi 903 , d.
— pasjande 1776.
— fatt 383. 910, a. 1044,

n:£ 2544 283o. 2996.
— ftråfvig 713-
— vinkel 003, f.
Mucides 760. 795. 
Mucilaginéfus 721. 770. 
Mueilaginös ib.
Mucro, 6nis 2018. 
Mucronätus 147. J044, 7.

töm 1675. 2090, 
Mulben §. 134, f.
— bete S6i.
Mule 905. f.
Multangularis 84.
Multicaulis 2360.
— lateralis 3022.
“ lix, icis 454·
~ plex, plicis 2299. 2876, 
Multunguli pedes 1079, w. 
Λ7«««890. J5<o. 1963.1964.

§· 159·
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MunUråm 3079 3«S$- Månggrenig 367. 
_ del §. 233. - gropig 31 i.
— gipa 9o6, g. 1378· §· 2ΤΓ. — körnig 84*
— Bis 906. a. — fidig 3022.
— fprôt 1534. §. 34t. 24a - ßjelkad 2360.
— Irakt 9“2. r.
— vinkel 906, g. ii6i>

«378·
— öppning 906, b. 
Muricarus 331. 1042, C. 
Murinu* 540.
MarrhYnu* 614.
Murrhår 3007, f. *269* 
Musblack "40.
Mufculus §. 119. n, 2. 
Mus-grå 540
Mufkel U9■ «:a.
— ßark 200r.
Mußtot - blomf ärgctd 602.

— orig 229%. 234S·
1], Mänlik 90,

Måttlig 1246; n.
Manning, r« , mang- 281Οι 
Μårg 2297*
Märgel -jord Ζ~7·
Märke 2700. 

u. Mögel - grå 537.
Λ$ί% 7Öo. 79S·
Min ja 787.
/W4*;*rö4 tb.
Mir i - brun 609« 
jWéri yiag 853.
Mos fa 3072·

— ftnj» 604.
Mnfltns 790.
iWii/we >989 § 301‘ 3°3·
Muß a eher 1007, r.
Mot*tio § »6 
Mutatus 529
Mutïcus 488-484· 94i*o76,i.

1249, g. 3679. «870.
’896.

Mutilatus lojô.p. 1806.2087. 
Mutiler ad 2o87·
Mull-jord 873 , b. 
Mynning 229.
Mynt-lukt 792, a.
Æfyra 847.
Mvftax, äris i«o7, r. 1270, a. 
Myxa n6r. X. 7378· 
Målning 667.
Minflåck 692.
— fläckad ib.
Mångfaldig 2299 2876.
— färgad 646.

■Nacke 943, d.

— grop 943 * c· *5°3*
Nacrïus 363, c.
Nafvel 937, a. 2032. 2971. 

§ 299.
— gro/» 2966.
— ifKCf 2972.
— iik 2086·
— fp ring a 2303.
— ftrång 957. a. 2967,
— irait 957, b.
Nagel 1078. 124Ö, ε·
— artad 307#. d. 1*46, ti<
— artikel 901. p.
— falang 1076, g.
— jårfedd 903.
— kupig 1178) a*
— /di 1076, h.
Naggad 108 1*2. **?·
— V - fågbråddad m. m. 109 
Naggtand 108·
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Naken Ii6i, h. 12,6b, w. 
1341.1768· 1939-23^0.

. 285c. 2877· 2953.
Narcotïcus 811.
Nares 905, a. 1193, a-g.

§· «78- £13.
Narkotijh 8il.
Nafalis 1043, Anm.
Nafus 896. 152a. §. 157. 
Natans 2369.
Natatorïns 1701. ig82· 
Nates 1076, o. 2126. § 308· 
Natura § I.
Nätus , bi , fe- 2Ç30. 
Navicularis 59. 1217, n, 

2154. .
Naufeöfus 772. 812.
Neapel-gul 576.
Nebulöfus 667.
Necesfarius 2867.
Neftar. äris 3067. 
Neilarïum 2718*
Ned-bijd 43. 1026. 3018·
— hångande 433. 1041, d.
— krökt 1171. [io68>r.
— liggande 2365.
— löpande463. 2398. 2583·
— flagen 2364.
— /tigande 43.1170,^2309.

2578.
— fligare 2982.
— ftruken 431.
— finkt 1046, e.
— /ryrAi 173. 213. 1162,!.

2184. 2199·
— ef 18· 1044* f-

— âtbôjd αι7· 1785· 
Nemus, Öri* 855. 
iWr/ 2489. §· u9' *ΐί*·
— dôfvande 8H«
—/« 2514.

Nerf-full 1744. #504.
- 1745·
Nerfvig 2504.
—, båg- 2505.
—, jemn. ib.
—, ojemtt- 2506.
*—·, it'd , rnång- 2507.
/Vi** oeh upptill höjd 44, a, 
Nertill 1044. y. 1353. 
Nervätus 2512.
—, tri , quioque- ib. 
NervYus, tri-, quinque-2511. 
Nervïus, tripli- 2513. 
NervÖfus 1744. 2504.2510. 
Nervus »746. 1748-1752.

2489. 2490. §. 119,
Neuter 1897· 3854· [n:t-
Niftitans 904, h.
Nidflt 522.
Niger 544· 1047, e. $. 41, 
NigrYcans 544. 1047. f. 
Nitens 36r.
Nitidisifmus ib.
NitYdus ib.
Niveus Ç3I.
Njur -formig 202.
_ litr 137.
Nodatua 2399.
Nodöfus 274. 1046, z. 
Noduli 327.
NodulÖfus ib.
Nodtilus ib.
Nodus 274. 1046, z.
Nos 902, a.
Notæum 951.
Nöta g. 3.
— empirïca §. 117.
Notatus 2185. 2186. 2339.

2381.
Notluwi 1228 * f.

36



NoraJe 863.
NubYlus 543.
Naevus 6it.
Nucha 943, c, 1503.
Nucüla 2915.
Nudus 480. 1007. d, ri6i,h 

1266, w 134*. 1364 
1393· '763- »939. 2380 
3859- 3877· 3953, 

Nullus 1566.
Nutan* 41. 126g, k.
Nux, rücis 2889. 2914.
— pedis 1845·
Nymf 1906.
Nympha 1906, 2132. §. 310 
Nyodihiz 863.
Ntfp Sjiit land 864.
Nys - v3:k*nde 8^6, a. 
Något 20.
Nål-riß ad 30 r.
Nibb i »43, ». $. 176-179.
— hinna11161, g.
— kåk 1161, a.
— rüßg 1161 , in.
— fftilnad 1161, r.
— fpets iléi, z.
— tipp 1161 , r.
— as n6t, m- p.
Nåf 1162, b.
Närbelägen 393,
Närmad 395,909. f, 1045, g. 
Närmande ßg 2Ô06. 
Närßäende 394.
Nà/a 896. 905» c. $. 157. 

178.
— biking 905, h.
— borrar 905, a. e. 1193,

a · q. §- 176. &c. 2I3.
— bru/k 905, b. 1193, b.
— gata 902, f.
**· grop 902 f.

Nashorn 1043. Ann»,
— hvalf 1193, n. 

tipp 905. g. 
trakt 902. q. 
uifkott 903, d.

— vägg 1193. b.
Näß an §. 20.
Nåt 34Ä.
— färgad 685·
— lik 346. 2254. 
Nödvändig 2867·
Nåt 2888· 3914- 2915.
*— bruts 611.
— led 8 h. D. 9. Sfrf. 31a.
— fkal 2918.
Oafbrnten 248, 1161. p. 
Oangenäm 525.
Oirtikulerad «93r.
Ob (partie, ptaep.) §. 20. <J, 
Obdfi&us 908, h.
Obefjàllaâ 476.
Obehàrad 500,
Obenaflad 2119.
Obeßämd 550. 2860. 
Obefvanfad 106g, t. 2120. 
Obevingad 1714. [3052.
Obeväpnad 908, z. 1249, g, 
Oblique antrorfusu 21. 
Oblxqvus ro. 14. 39. 911,0. 

1044, p. 1217, b. 2588.
2740·

Obliterätus 630. 3099. 
Oblongus §. 20, c. 
Obovåfcus 2069 2106. 
Obfcurus 524.
Oofidianus 613.
Obfoletus 651. 1702. 2044. 
Obteftus 1906.
Obtufangtilus 198.
Obtufus 99. 143. 390.
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Obtofus com acumine 145. 
Obverfus 910, c.
Obuncus 1045 f. 1170, k. 
Obvoiutus 4J0. 1075, b. 
Occidentals 83I·
Occipitalis 1425.
Occiput, pYcis 90a, f. 1501. 
Oceuitans 461, i.
Occultafus 461, h.
Occültus i 349.
Oceänus 833·
Ocell 693-701.
Ocellaris 1760.
Oceüatus 693.
Ocellerad 693.
Ocell/kifte 1760.
Ocellus 693- 695. 7or. 1513. 
Ochrecëus 606.
Ockra-brun ib.
Ocreæ 3038·
Ocülus 895- 9°4 >8 c· ϊ°*9· 

1020, 1021, a. 1500. 
§ 139 154, 203. 230. 

Odelt 368· 14O8. 2046- 
r. odes, -ofdes t,ternj. Adj.) 

§. ao.
Odor, öris § 84 83. 
Odorïfer , £ra, ëruta it 14. 
Oegentlig 193 t.
Ofrukt- bar 2390. 
Ofullkomlig 2985.
— flåndig I875· 
Ofvanbladig 2613. 
Ogeuotn/kinlig 622.
— trånglig 244, a.
— oideus ( .rin, AdjA §.50, 
Ojemn 3:4 1046, u. X,
— het 324.
— hög 199, b.
Olearïus 575.
Olecranon çot, i,
Oieöius 771,

Olif-grSn 570.
OUk 2549. $ 20, g.
— artad 909, v.
— formig 400, b, 1355. ί44τ.
— färgad 648. [2731,
— lång 402.
— riktad 421. Anm.
— fidig 75· 2 63.
— A*dg 2130,
“ /käggig 1269, z.
— ftor 199, d. 2165. 2729.
— vinklig 77.
Olivat^us 570,
Oijaktig 771.
Oijegul 575.
Ollon {Alton) I080, a.
— brun 608.
— formig 272, a. 19^4. 
Olorfi tis 581,
Ombö’d 438. 2207.
— famnande ι878·
— fattad 462, d,
— fattande 462, c.
— fä»g 2 43.
— giftande 461, e.
— g if ven 46 d.
— gjordad 356,
— höljande 1575.

höljd io
'/ o. b. r.

'99:— krets 46. >753. 
2143. 2993.

—" kritt^bl&dig 2^r λ,
— kriugfittaudt 2752,
— kring./lutande 462, l
" 44,f. 439.2 : go 22t.
Oraoplata 901, d.
O inrullad 440.
— fl*g 229/.
~ vextande 381. pro, <}.
— texlande, hafiigt 777,
— v&nd 2’06. 3027. $ 20, 
Omärklig 1566.



494

Onychium 1844.
Oordentligt - flående 379. 
Opäcus 524. 622. 1047, c. 
Opak 622. 1047. c.
Op alfårgad 624.
Opa linas ib.
Opereulätus 1042. 2108. 
Opercttlum 1042, a. 2167. 

292'..
— auficK are 1042, ».
·— branchiale 1331. §. 202. 
Operiens 4^1, c.
Operment 586.
Opertus 461, b.
Opituiätcf ftili 3087.
Opp o sire 2544. 
OpposYtifoiius 25^8· 2612. 
Oppasirus 383· 9(0, b, 1044.

n:^. 2830 2996. 
Orange-gui 586.
Orbicularis 70.
Orbiculärus 70.1044, f. 1865 
Orbiw904, f 1203,1. 1512, d. 
Ordinätus 1380. 
Oregelbunden I473. 2038·

2731·
Orgäna fenforia §. 135. 
Organisatus § 7.
Organifk ib.
Orgnniferai ib.
OrgyYa 824.
Orgyalis ib.
OrichalcYcus 641.
Orientälis 830.
Orificium 229.
Orm ■ for mi g 27.
— från 796.
— lik 27.
Orrfljert I2i7> d.
Orörlig led Bih. I. Sid, 310. 
Os, otis 890. §· 125.

Osf osfis 1510. 1963. 19^4. 
§· *59·

— coccÿgis §. 134» f.
— fibulæ 1078·
-— huroëri 901, f.
— hyoideum 90ό, b.
— facrum $. 134, q.
— tibiæ 107Ç.
— ulnæ 1076.
Osieus 534. 738. 1043, »,
— ufas (term. Adj.) JJ 20. 
Ofynlig 1349. 1702.
Otydlig 523. 1024. 2044.

3°99·
Outvecklad 2992.
Oval 7τ.
Ovalis ib.
Ovaraktig 2497,2616. 2628.

2722. 2761. 2933. 
OvarYum 2243. 2698.
Ovärns 72. 2068. 2106. 
Oviduftus 1707.
QvifÖrmis 180.
Ovindlad 1992.
Ovi id-n ib.
Ovum §. 150. 199. 28τ. 
Oxel-tand ÿ09. h. 1547. 
Oäkta 909, n. 2294. 2439. 

2668 2679.2854.2856. 
2865. 2956.

— knopp 2679.
— kronblad 2716.
— poiygami 2865,
Pachyphyllus 2340.
PagYna 48. 49. 1720. I721. 
Pagörus 1685.
P»lac£us 468.
Palama 1079, n. 1264, «> 
Palamotlieca 1267, e.
Palatlnus 784· 909 > fr"
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falatum n6r, s. t. 2784. Paracercus 1270, g.

§* *34» g· Parada&ÿlum 1264, c.
Palea 1274, d. 2641. Paraglosla 1528.
Paleaceus 577. 2637. 2735. Parallel 1786. 2940. 
Palearïa ioor, e. 1274 , d. Parallelus ib.
Pallium 2228· 2230. Parallelepiped 190»
Palma 1076, k. 1079, d. ParallelipipedYcus ib. 
Palmaris 818· LT835 Paralleiipipediflt ib.
Palmatus 127.1043,0,1079,h. Parapetälum 2716.

1266, a. 1857. Parapliyfis 2714. 3088.
PalmÏDes aivs 1266, a. Paraplëura 1632.

Parapterum 1228, f-i. 
ParaiitYcum 877,a. 2313 2374

Pajmipes aivs 1266, a 
Paimus gi8·
Palpera 904, g.
Palpi 1534. g. 241.
— labiales 1583.
— maxillares 1582. 
Palpuli 1534, Anm. 
Palus, üdis 844· 846, 
Panduræforrnis 1x7
T* · SJ i -

Parafit- våxt 2314.
— foil 2431-2443,, 
Paçaftîgma 1762. 
ParaftYius 2717. 3086. 
Paratarsïum 1249, b. 
Paratonum 21Ô1, q.fandurætorrnis 1x7. Paratonum 21Ô1, q

Panicôla 373. 2446. 2448 Parauchenïum 947. 
Panicülatus 373· 2448· Parbladig 2537. m. m. 
Panna 902,4 1017. 1203, e, Parciflörus 2611.

Ι5ό4· .§· 232· Paredrifk 2387.
1 r\ ,1 Λ H Ml ün.X irllr, !L

I5°4- S* 232 
Pannhorn 1043. Anne. 
Pannicula 1043, x. 
Panntofs 1270· d.

udde 1512, c.
~ vinkel 1161, u.
— vànd 1045, b.
P an far xooi, k. i.
— Uk 1613. 
Papegoigrôn 568, 
Papilionac&is 2785· 
Papillae 1064. 1274, 
Pappofus 1673.
Pappus 2734-2737. 
Papüla 329.
Papulöfus ib.
Parabolißt 179·
Parabol oîdes ib. 
Paraeerpium *7ΐ5·

Parèdrus ib."
Parellïnus 55Γ.
Paries , ë’iis 227. 22g. 
Parïetalis 264, 2885. 292,

2934· 2944· 
Paripinnatus 2542.
Pir kantad 2072.
— klubbig 1472.
— klufven 2045. 

klof-fôrftda 1549.
Farptpad u93,
Pars arnica U, a. 2002.
— colorata 3061.
~* jmplötnis 1142, d.

jnermis 3052.
~* inlerta 442.

intermedia II , t. c.
~ lateralis ix, f.
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Pars libéra 442.
•— rnitis 3051.
— pilôfa 1007, c.
*— pofttca U, b. 2003.
— prôna 11, e. 952.
•— fupina il, d. 931.
— veftita 1007, c.
Partes genitales §. 10. 127. 
Partialis 375. 2662.
Paitibiis 2874,
Parans 120.230ο 2353,2316, 
Parvitas g 112.
#s#.· >. tlåxt 2337.2340 · 2551.

2553- =554·
P’fctil #62.
Ρφ 833·
PstagYutn 1079 q X.
P-te!!a 224. gor, t. 1866. 
Par.elliförmi*234 1,365 3058. 
Patens 119 246.427.1041,5. 
Pitenti· conïcus 2120. [[r781. 
Patentiusctrius 1178, c. 
Parities 1043, y. 
Patülus2T9. ;4ö. 414.1045, f.

**P3- P· J78*· 2217* 
Paalöluro §. 20, b.
Feften, Yds 1892. 1893. 
Peftinatus 378, a. 1477.2174. 
Peftoralis 787. 2065. 1Ô37· 
Peftoiofus 363. e.
Pcftus, ôris 956, d. 1628.

'638. 1639. §. IÄ2. 
Pedalts 821.
Ped iïum ioor, p.
Pedatus 1949. 2534.
Pedes 965.1075, a. d. 1079, f. 

17ι3·Ι93ο.1933 § 145
i66-169.185 188 196. 
265 ■ 271. 279.

»- anteriores 977. »845. 
r- aaUci jÿ46,

Pedes cbiropteri I079, *·
— dermopteri 1079, p.
— diffraâi 1827. 1887·
— intermedii 1848.
— iriedii 18 * S>
— pofteriôres 978. 1850.
— poftïéi 1847· 
Pedicelliforirns 284I. 
Pedicellttluâ 2947.
Pcdicelius 1465 2413,2947. 
Peduncolatue 465.1470.1471.

1511.
Pedunculus 466. 1915.2279.

2411^2469 ^462-2463. 
—“ communis 24U. £3073.
— proprïus 2412.
Pekfinger 1079, c.
Pel^gus 833·
Pelare 2014· S =04·
Pelare ■ brådd 2063.
Pelar ■ fàrfedd 25 t, a. 
Peiiit£us 1079, v.
PellicSla 2962.
Pellis 1007, f.
Pcllucidus 621.
Pelma 1250, b.
Pels 1007, e.
Pelta 3093.
Peltatus 469.
Pelvis §. T34, r. Γ*289. 
Pendßius434 io4l. 0.1274,0. 
Penetrans 769. 2307. 
Penecilläriis 503. 693. 
Penecillifôrmis 377. 
PenerÎlu« 503. 4007, x. 
Penis 89*· ·ο8ο. Ιορο. 
Penna Π42, a. b. 1213. 126g,

a· § '74· *75·
Penna 1269, a. b. c. k, 
Penüaceus 1269, t.
Pennaios 49©. 2253,
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Piun-fjåder 1269, d.
— rôr 126S, b.
PennSia 490. 1269. d. 
Feufel 503. 1007, x.
— forinig 377·
— f&rfedd. 503. 1693. 
Petanthodium 2663. 2663·

2669.
Percrasfus 167.
Percfirrens 462, a.
Perdürans 778- 
Peregrîmis 778·
Pete nisî043 «-2298.234S' 
Perfol atus 1480 2011.3585. 
Pt y fi ierad tb.
Perforatus 307, aiOI. 
Pergament-artad 727. 
Pergament-lik 813, a. 1233. 

Ι«!4·
— till fatt s i8:6. 
PrrianthYum 2706.

commune 2663. 
Pericàrpinm 270. 2872·

3920. 2923.
Pericl œtiom 3070.
P-riferi 46 179?· 2020. 
Perigoniaiis 2595. 
Perigoriium 2827· Annu 
Ferigyniflt 28*7· Ami. 
Perigynium 2712.
Perigynus 275'· 2g27- Anm. 
Perinseum 961.
Peiipherîa 46. 1793. 1997. 

2020.
PeripherYrus 2990. 
Peripodiurn 3070. 
Periftethium 1630.
Periftoma 3079.
Perillon.iutn 3°Z9· 3080·
Perithetium 3096. L°3S3·
Pcrnatus 462·

Perpendicular!« 37. 
PerficYnus 593.
Perfik - blomrôd ib.
Perfik» - fvart 548.
Perfik ■ rbd 595.
Perfiden* 2415, 2618 26i5.

2720. 2759.
Perfonatus 2783.
Pertenui* 169.
Perth atus 454, a.
Pertufus 30ό.
P. rvïus 248· 1200. 2ïoT. 
Pes, p^dis82l. 9or, k.2225, 
Petaioideus 2840. [2229.
Pet&Ioftemones 2824, 
Perâltim 2764. 2770. 2797, 
Petiiius, bi-, poly- 2763,
- mono- 2771.
Petiolaris 1662. 2463. 
Pi-tiolSïtus 465. »511. 
PetiBlus 466. j66i. 2493,

S· 362.
Phalangiförmis 3042. 
Phalanx 90t, ο. 1076, f„ 

1264. d. e. 183j. 
Phallus 1Ö58.
Phïltrum 902. s.
Phoeniceus 597.
Phyiiodes §. 20,
Phyllum 2725.
PbylluSs mono-, poly- 334, 

1692. 5658. 2665. 
Phyfiographia § 2, 
Phvtozoura 1980, sel. 
Puè*us 616.
Pictura §, 73,
Pinfus 665.
Ptk~lik 139.
Pübufkagt 839.
PileatUS 470.
Pillas 470. 1203. a. 509$
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Pil·förmig 1201, d.
Pilïfer, era, £mm 488. 
Pillergômd j 95g.
Pil lik 140.
Pilofus 494. 1269, I. 
Pilularius 1941.
Pilulatus 1958- 2537-2554. 
Pilus 485· >°o7-3032.3041.

3049 §; 58· J49· 
Pjnetum 865
Plngviä 771. 813, a 1361. 
Pinna 14b. 905, d. 967.1967. 

2538.
— adipöfa 7449. 1979.
— arialis 1001, p. 14:9.
— caudälis 1418· §· 222.
— dorfälis 100I, o. 1415. §

219.
— peftorälis I075, c. 1416.
— fpurïa 1448. [$ 220.
— ventralis 1417, § 22Γ. 
Pinnatif ïdus 129. 1317. 
Pinnatus J079, tn. 1670.

J979- 2537.2541.2551.
2553-2554-

— ono latere 1492, b. [(322 
Pinniförmis 107g, c. 1228. 
Pinnula 1268. , f. 2552.
Pip 22Ç.2772.
Pip-full 733.
Pipig 351. Ï9S7.
Piplerhvit 535.
Piplik 225. 1162, p. 2255. 
Pip/iägg 1007, q.
— öppning 2774.
Pifcpiæ 841.
Pifci* Sid. 229.
Pificölor, Öris 58t.
Piftacit - grân 569.
Piftill 2697.
Piitillum ib.

Plaga 671.
Plagiates ib.
Plagiopläteus 173.
Plan §. 23.
Planta 1076, b.l. 1834· »837· 

23*4· 2345.1348.26c8. 
2010 2612.

— ,mon -, poly-,adelpha2gi8ö
2820.

•—, mon-, polyandra 2gi6. 
—, mono., polygyna 2838. 
Piatitigrädusio79> ff. 1266, z. 
Planum 169. 2064. 2084.
— apïcis ι6ο, [§. 23.
— bafeos igo,
Planus 52. 1162, tn. 1^73. 
Platt 52. 1162, m. 1773. 

2064. 2084·
— r,åfig 1032.
— rånlad 2097. 
Pleiophyllus 2608.
PlÎuræ 1629.
Plica 1228« c.
PlicatYlis 1270, e. 1772. 
Plicätus 58· 2066.
Plommon ■ blå 553
Pluma 1142. 1269, a. b. d.

f g. i. 1 - r. X.
Plumfitus 1488·
Plurnbeus 638.
Plum olus 378.
Pluroäla 1269,6.2981. 
Flått - tand 908· n. 
Podarthrum i240, r. 
Podium 1076, a. 1077, a. 

1246, e.
Podotbeca 1077 g. 1246, o, 

1267 , a. n.
PogonYum 1268. fi*< ß· 
Polerad 361.
Polisfon 1007, r.
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Politus %6x.
Pollen, Ynis 2704·
Pollex, Yds 817. *079, b. 

«8ÖJ. 1973.
Polliciiris 817. Î077, d.

1228* m.
Pollicatus 1856. tÇoç· * 
Polyadelfifl 2 #20. 
Po'yandri, § 128. 0:2, 
Polyandria ib.
Polyanthiutn 24i6. 
î— ganua2864-2869. §.128· 

417. 4*8
Pôtyçami/k 2862-2864. 
Polyg&rnus ib.
Polygonïum 133. 
PolythalamYus 205g. 
Pomacëus 564.
Pomeransgul 586.
Pometum 858» a.
Pompadurrod ib.
Pomum 2922.
Ponforid 592.
Poples, Ytis 47t, b· {>ot, S. 
Popprlsron z6o.
PopolSus ib.
For jog.
Porca 349.
Porcarus 549.
Porcellati^us 614,
PorÖfus 308.
Porreftus 926, c. 1043, p 

1043, i. I170, a.
Port - hiiälfd 3004.
Porns 308·
Poris 308·
PosYcus in quinconce 389· 
PofterYor 1847. »850· 2*35· 
Pofticus ii,b.9oi, b. (044,!: 

ß 1264, h. 140«· *446. 
2003, 3006. 2136.

Po ft lins - hvit 614.
Polbemus 1386.
Praécordia 956, d. 
Præcrasfus 167.
Praemörfus »56. 2306. 
PræpuiYum logo, b. iy6$. 
Prætenuis 169. £
PrasYnus 564.
Pratum 861.
PrehensYiis 893. a. Î068, i. 
Prick 662.
Prickad ib.
Primarius 2196. 2490. 
Primores 921.
Primus 1462.
Prisma 187,
PrismarYcus 187.
Prisniatifk ib.
Probcfcidëüs I033. 
ProbSfcis , Ydis 1034, 1524.

*529· 1528. S- 240. 
Procesfus 1553.
— frontalis 1505. Anm. 
Procumbens 911, b. 2366. 
Procurvatua 104g * tn. 
Prodfi&uS 1044, o.
Projettus 2527.
ProlYfer, £ra, &rum 2258.

2270. 2375, a. 
Prominens 2177. 22Î2- 
Prominulus 1023. ioio.

1*98» b,
Promufds 1329.
Pronus 11.1043*9.ίγιι,ν.ί.

^643. i.
PropagYnes 2683. 
Propinquus 394'. 
Proportionates 1017. 137$. 
Proportioned ib.

31
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1 f.

Propres aS4J. 
Propugnacülum 1043, n 
Propullülans 2324.
Prorfum 1044, a.
Prophÿfis 5084.
Prostbgma, äfis 905, b. 
Proftraios 2364.
Proximätus 1045, g·
Pruins 47g, 3062.
Pfuiiiofus 478. 

s . PrunYous 553.
PrurYens 813, b.
Pryrana 956, a.·
Präktig 519, a.

v Pfeudo-palpi 1534. Anm. 3 
Piittactnus 568.
PterÖma, Ktis 240 , h. 
Pterna 1250, c.
Pterygium 905, d. 2950. 
Ptiiofis 1142, c.
Pubes 496. 2130.
Pubefcens 496.
Puckel-ryggig 338.
Pucklig 339. 1190. 
PudorYnus 592.
Pulfverartad 2674.
Pullus 612.
Pulpa 736.
Pulpölus 736.
Pulpös ib.
Pulverulentns 2674.
PolvHIna 1844·
PuivÎnus 2386.
Pump/nut 1537.
Punilato. ftriâ'cus 304, 
Punftatus 533. 602. 
Punftorius 1706.
Pmiftam 303. 662. 1633.

1712, Anm.
Punftum falïens xou. 
Pungens 813· b.
Pung-ßm 1080, e.

Punic£us 593.
Punkt 303. 662.
Pv.nütrad 303. 662.
Punkt-ftrimig 304.
Pupa 1901. g, 2ge.
Pupill 694. 904, e.
Pupîila ib.
Pupillatus 695. 696.
Pupill -brådd 1021.

dragande 695.
Puppa 1901. §. 280. 
Parpurgus 597.
Purpurisfus ib. 597.
Purpur - röd ib.
Purus 653.
Puis 845·

Pußtila 663.
Pulhiiatus ib.
Putamen, Ynis 2918» 
PutrYdus 761. 872. 
Pycnogöna 1887.
PygidYutn 1650.
Pyramid 192,
Pyramidalis 404. 
Pyramidalifk 192, 404, 
Pyramidatus 192. 1912. 
Puramidbärande 1912. 
Pyrïmii, midis 192.
Pyrenæ 2919,
Pyrifötmis 272.
Pyxidaru» 2362. 252Ö. 
PyxidYum 3075.
Pi båda fidor 85. 56. 
Pålaggd 1442, d. [3000. 
Påliggande 1264, q. 3 8*3-
— Jatte 442, b. 909, c.

1665. 2389· 2577.
— fettande 467. 1663. 2582.

2831· 2839.
Påskind 902, k.
Påfli gande 1077,e. X364, p. 
Påökt 2175,
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Pàrlbandlik 449. 
Pärlfårgad 613.
— morhvit ib.
Pâronformig 273.
— lik igi.
Pol 845·
Quadrat 80.
Quadratus 80.
Quadrtipes , cdis 976. 
Qyarblifvandt >953. 
Qvarfittande 2415. a6i8 

q626. 2720. 2759. 
Qvartsgul 640.
Qvicke 1043, d.
— ftrfedd 1043, c. 
Quiefceos 1938·
Quinatus 2554.
Qvinnad, en-, mång- 283Î· 
Qninquangularis 84· 
Quisquiiïæ 869.
Qvi/l 368. 2278.
— for mig 1915.
— ig 24I0.
Qviß-rot 2316.
Qvitttn - gul 574. 
Qvåfvande 807.
R*cee>us 2427-2429.
Rad 322.
Radtflis 175.4.
Radiätus 352. 370, b. 680. 

1910. 1976. 2173, b. 
2237-

—, oni-, multi- 7348· T405. 
Radicalis 2460.
Radtcan» 2376.
Radicatus ζοτα. 2240.2805.

2809. §. 20.
RadicYous § 20.
Radicjfus §. io.

Radicîila 1461. 2295. 29S2. 
Ratta 351-386. [ί.437.
Ridiölus 12691 h.
Radius 352.901, i. 1268. d.

1333 i4°4 '409.1738. 
2009. 2240. 2292.281I. 

Radix,fcis 1597. 2276.2230.
2342· § 20·

— dentis 908.
Rad, utan 387·
Raggig, 49«. a-
Rak 24. «045, k, £739. 3003. 
Ramenta 1454.
Ramentacëus 1454.
Rameus 2316. §. 20. 
Ramosissimus 367.
Raoiofuä 364. 1043, i. I47Î.

1550·
• Ramulöfus 2410.

Ramülus 368. 2278.
Ramus I043, 01. n6if y.

2278.^§· 346·
Ramphotbeca ιιό 1, d.
Rand 674- 
Randad 674.
Raptatoriî I. raptorii pedes 

1206, m. Anm, 1877. 
Rarus 390. 2442. 
Receptacölum 2708. $. 416.
— fenunum 2942.
Receptos 1492.
Reufus 192.
Reclinatus I043, q. 1046, b. 
RecondYtus 1703. 
Reftangtilus 79.
Rcftöres 1881.
Reftrices 1216. a. 1217,a-c. 
Reftus 1045, *· 2564. 2739. 

3003.
Recuuibens 1046, g. 1269,0.
Recurrens 1750.
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Recqrvat-α« 44. 439, 1045, η.
αι8ο. aao7.

Recua us 43'*
Kedunrus J9!S* r* t·
Reffen ξ 134, η.
Rtflexuï 60 216.438· >o68,f. 

1046, h. 2077. 2192, 
3°'5·

Refrigërans 765.
Regelbunden 2037. 2730,3 
Regio arnica 11, a,
— lumbäris 964.
—- nafäiis 902, q.

ophthalmic? 902 p 
1203, k,

— oris 902. r,
— parotïca 902, o. *203, q.
— pofîtca il, b.
— umbilicalis 957, b. 
Reglor for b tfkrifningen S·

τοο-τιο,
Regolaris 2037. 2730. 
Régna §. 93.
Regnbåge■ färgad 656. 
Regnbag - hinna 904, d, 
Relnfbns 713.
Rentfges I2t6, c. 1228· 1232. 
Remm-lik 363, d,
Remna 102,
Rernötu.« 391.1046, k. 2753» 
Ren 653.
— horn 1043, g. 
Reniförmis 137. 20a. 
Repandas 116. 1632. 2079·
Repens 3312.
Repletus 243, a.
Replirarus 68.
Rep-oflexus 1046, a, 
Resnnus lo20.
Restna 3064.
Reftoöfus 723.

Reftnie ib.
Refpiratio §. I20,
Ref urgens 429.
Refupinåms 1046, C. 2078.

3589·

Reticulaius 346. 685. 2254, 
Retictiium 346. 1009. 
Retinaiü'ifuriuis 45, a. 
Retinaculum *655.,
Retörtus 440.
Retra&ÏIis 893.
Retroaftus 1075, b, I349,

Retroflcxus 44, a. 44 t,
— iningetis 1 iiq.
Retrorfum 16· 1044, b, 
Retufo - umbilicätus 2086. 
RetÖfusi54 291.1031,2085, 
Revirfus 1784,
Revolutus 63. 440,
Rhachis 1208» c. 1492, c-e,

2414- §· 134» U
Rhaphe 2973.
RhinarYtim 905, g. 
Rhinotbeca 1161, e, 
Rhizoideus § ίο,
Rhizoma 2294, 
Rhizonychism 901,0.1076,2, 

1264, e.
Rhizus, mono-,poly. 905,b» 
Rhoeaecalor 592,
Rhombeus 81.
Rhombifk ib.
Rhorpboidalis 81, 
Rhomboidiflt ib.
Ribba 335. 203r,
Ribbad $35,'
Ribb - fatt 2050.
Riftus 906, h. §. 2I0, 
Ridande 409.
Rif. kloar tad 1078, a.
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Riftand, 908, 0.
Rii^Wus 704. 710.
Riktad 420. 421. 1043, p, 
—, tnfidigt 420.
— , framåt 1043, p.
—, lik 421, /Inm.
— , tvâfidigt- 421. 
Riktning Sid. 14.
Rim 3062.
Rima 1114. 2103. &133. 

312.
Rimftoft 478. 3062. 

floftig ib.

c-f. 1514, ?53<5. 2030 
$· 176. 177. 208. ’

Rot j. 1997. 2276,
Rota 222.
Rotatus 240.
Rotblom/ijelk 2460.
— brådd 8·
— fdit 1771, Anm.
— faß ad mu, 2*50,

§· — fàfl· 2295.
— grund 232t.
Rotifötmis 222.
Rotig, en-, màng- , 908, b.
— ranka 2370,RimÖfus 319. 2519.

Ring 221. 357. 3076. 3>or. — refva 2373.
Ringens 3782. — rtfvig ib.
Ring-flåck 690, — tagande 2376,
■— fläckad i b. Ror&ia 901, t.
«·* formig 221. Rotundnfo -acutus 144.
— krage 949.*“1209. Rotundatus 85. 99. 199.289«
— tad 357. 1046,o.ao68,f. t2<7, i. 1616.

107a. Rotundiusciiius §. 20, a.
Ripa 842. Rotundus 70.
— rii {(lutfl, i hopfåttn·) 2344, Rtiber. bra , brum 888· §.68,
ÄiiitA 405.
Rivöfus 317.
Rivulatus 683. 
RivglÖfus 317,
Rivus 859«
Rockhufvud.lik 2480, 
Rodirfåtter 1266, c. 
Rofac£us 803. 2790« 
Ro/en -rid 593. 
RofSu* ib.
Roß ■ brun 605. 
Roßell 2982

Rubin-råd 632.
Rubinus ib.
Rubric o fus 588·
Rubricus ib 
Ruderätus 871«
Rudimentum »lae 1719,
— linguæ 1565,
Ruga 341.
fyggig 49 t«
Rugofus 341.908, y. 1046, T*

2518·
Rullad 3006.

Rofttlluro 1536 2982. §. 238. Rullformig 279.
Roftritus 1514· 2117· 2156. Ruminatus 2975«

2949. Rummfårfedd 2909.
Roftrumpo2, a. 1143, a. ni. ra. Rummig , en-, mån g■ 266* 

1161.1178» *«e-1. 1188» 2910.

»
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Rim mH s 2913.
Humpa 1007, u. 1068 , m.

$ 165·
Pumptång 1068» ο. 
Runcinätus 132.
Rund 70.
—- ad 199. \22i,
— ribbad 335, a.
— taggaii 132.
Rup?s 850.
Rujka 2283.
Russeus 594.
Russulus ib.
Russus ib.
RutYlus 642.
Rutten 761.
Rygg 459· 9“4‘ τ*4ϊ· 1^45· 

1792.1993.2022. 2109-
§· '94·

— ad 337. 2172.
— fena 1307. 1415· &219.
— fetfena ΐοοι, p.
— fåftad 2655,
— ig 337· 2172·
— kam 1307.
— knota §. 134, m. u.
— horn 1627.
— märg $. 134, I.
— rad, djur denned §· *33·
— ftgment 1648.
— ftda 95r.
— /kild 1640. §. 246. 248·
— fkildad 1642.
— /köld-Sga 1512.
—r fim 1309.
— vinkel 1722.
— ut (katt 1310.

— vänd ϊο45’
Rådjurs-färgad 541.
Räffla 296.
— ad 299.

Raima 296. 1569. 2095.
— lud 296. 2047.
— lik 2095.
Råt 24.
— flida 2564.
— hörnig 79.
— vinklig 79.
Råttfolig 2040. 2368.
— f0,s (gående) 2040.(ftring-

bojd) 2368.
Råttfpdnd 24.
— flående 2739.
— Jim 2363.
Rid 888· §· 08-
— kritrid 588· 
Rifvarefitter 1266, τα. Anm,

1877·
Rik - grå 542.
— topas-färgad 633.
Ror 225. §. 323.
— artad 1193,1. 1201, b.
— for mig 225.905,0.1193,1.

1201, b.
— lig 1336.
— lik 1x62, p.
Ritande ftillen 872.
Sabel - for mig 207. 
Saccätns 1274, e· 1929. *942» 

1951. 2160.
Sacculus 906, i.
— colliquamenti 2959. 
Saccus abdominalis io6r.
— anälis 1114.
Sæpes 8öo.
Sæpimentum 259 . a6x. 264. 
Sæptatus 260.
—, bi-, multi- 265. 2920. 
Sæptum 260. 905,b. 1x93,b. 
Saffrans - gul 584·
Safir - blâ 625.
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Saft-gut 574.
Saftig 7 >8·
— kårit §· 326.
— 15s 719.
— pafe 2959.
— frddar 3088.
Safva 22f?f.
Sagittarius iaol, d. 
Sagittatus 140.
Salicëtun» 859*
Salïnæ 836.
SalÎnus 751.
Salfus 751. 873. e*
Salt ib.
Saltaktig ib.
Saltatorïus. 1079,'y. 137I. 

1700.
Saltatrix 1 ïcis 1700.
Salt-jord 873» c·
— fj* 833·
Salutäris 837*
Sammära 289'» a.
Samnt ■ byggare 2858· 2860. 

2862.
— fota 1075 , d. 1266. r. 
Sammanbindade 904, b.
— dragande 767·
— hang §. 77.
— hopad 2633. *
— häftad453. 1079, g. 2555.
— hångande igdg. 2041.
— oafbrutettfi.
— klafad 45t.
— taggd 67.
— limmad 453, a.
— lutande 416. 1776.
— parad 2881·
— pas fai 2041.
— pafsnittg Bih. [· 2. Sid

311·
— plattad 65. 408. 1043,5.

Sammanfatt 908, i. 1269, g. 
1410 2251. 2426. 2433. 
2448. 2528 2535. 2536. 
2632. 2684· 2875.

— fkockad 450. 2329.
—* fnodd 29. Anm.
— fnårpt 278.
— fållad 451, a.
— tryckt 172. 1046, n.
— Valkad 743.
— vefvad 1575. 1774.
— viken 2202.
— växande 1443. 1447.
— våxt 452.1075, d. 1499.

1561.1594. 1663. 1803. 
2556. 2799.

Sammetarïus y 13, 3. 
Sammetsartad 813, g,
— pels 1007, n.
— fvart 545.
Samm - munnad 2264.
— mynningar 2265.
— fidig 2997.
Sandrach 586.
Sand-jord 874■
Sangvifer, ^ra, £rum ggr· 
Sangvin^us 596.
Sangvis 889 - 889.
Sanies 889.
Sapor, öris §. 86· 83. 
Sapphirïnus 62g.
Sargad 133,
Sarment^ 2373.
Sarmentöfus 2373.
Sarothrum ig 30.
Satur, tira, tirum 3I1 652, 
Saturatior 852.
Saxlik 117, i. 217, e. 
Scaber, bra , bruns 324« 

326.
Scabrities 324.

◄>



Scannens £396. 2590. 
Scanforïus 1099. a. 1266»p. 
ScapäU ι,οι, d. 1633· 
Scapularis 1215.
Scapïllus 29p 3. Annn 
Scapus 1268. a. 1464. 2461· 
Scariôfus 723. Γ2983·
Scelèfton § 134.
Scelis 1832·
Scelides 1076, 1.
Scbifticôlor 538.
Schiftac£us 538· 
Scobinaetormis I492, S. 
Scöpa 5C0, a 1007, v. 
Scopacéus 500, a,
Scopïlla 1839.
Scoriatëus 617.
Script-Us 68 t.
Scrobicüla 2t 8<S. 
Scrobicnlatus 3II. 2i86. 
Scrobicôlus 3tr.
— cordis 958·
Soobs, ôbis 1463.
Scrotalis 1080, e.
Scrotum :03ο, c. d, 
Scutatus 472. 1521. 1858.

1868. 181?·
ScutellSris ι6ο8· 1796. 
Scutellatus 1297-1304. 1642, 

1922.
Scutellum 1298 131?· 1450.

1640. 164t. 3092 §
Scutulaius loot, k. [248 
Scuttilum ïooi * I. 1867, f. 

g. n.
Scdtum 47a. 1326. 
jScyphifôrmis 234.
ScyphUs 234· Î094·
Seftio 165. 166.
— longitudinal!« 163.
Seftiû medï» 164.

Seftor, oris 908, ô. 
Seftorius 908. o.
—, uni- , multi- 116I, t* 
Secundatus 3047.
Secundus 420. 2039. 
Sectinförtnis 283· J588·
Seg 707.
Segel 1079, q. 2788· 
Seqelben 1079, p.
— fitter 1079, p.
*— hinna ip4p.
Segel, dermed fSr/edd 1980*
— hud 1079, q.
— pennor i228, t).
Segment 1647- 1649.
Segtnentunri ib.
Segregiitus 28 tg.
iSeladon - grin 563. 
SemelflÔrus 2346.
Semen, ïnis ?877· 2878.

3026. 3031. S 433. 
Semi- 104Î, a. §. 4ό, e.
— claufus256. i 193, ο. 2562*
— colligams 1266, g.
— coloratUs 689.
— complëtus 1904.
— dehifcens 2299·
— divÎPus 1193, 8*
— fisfus 1079, f:y.
— flofculéfus 2808.
— geometra 1925.
— hirfutils I266, j,
·*- lanäms 1266 j j.
— lonelttidinalis 1424.
— ntldus 1248. *· 1^42·
— palmatus 1079, i.
—- patens I347.
— fæpta'us 262.
— fpieatus 2449'
— teftus 1392.
«— teres, ëti* 184·
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Semiva^îüatBS 1078, c. 
S.’mpervïrens 2.j 93. 
Senioritm cotnœune § 126. 
Senfus §. 14a,
Septilfus 1543. 1940.494». 
Série Situ s 1007, n,
Stricëus 497 1007, m.
Se' ies, ei 5?o·
Serpens, ris 2310. 
Sri-ppi,.t'>iJs 27.
St rr.itu a 107.
Serrants I07 tf2. 2218* 
S'-squ'î' lr£ri 70 t,
Sesquiocelli 70I.
Srsfil i 66a.
Sessïlis 467. 1663. 1664.

2582 28u. 2839.
Seta 487. Ï007, ». i î70.3033. 

3°4i 3048.3050.3073.
SetartYns 204, 1269, ai. 
SetarYus 487.
Setter, èVs , ciVurn 1442 

' S. töfas 488.
Setus , uni , multi- r696. 
S«jx · angularis 84·
Sex ■ hornig 84 
S"xu$ i8<8· «899* §· 9 
SJt r 176.
Sferijk ih 
Siccats 768.
Siccus ih.
Si. k :otck , c(< ri 36,
Sicktlik 309.
SideI 4. i6r. 1394* 1605 

1704. 2004. 2978.
Sid hm § 134. η. 
Stdenartad 8 >3, a. 
Sidfåflad 25.92.
— fiâdd ih.
Sidiç 194.
Sido ■ b,ad 2538·

Si do · blomning 247Γ.
— brådd 7. 1602. 1799.
— dr- 4. n, f. [2007.
— fmfâfle 2944.
·*■*■ gångfåfle 2189.
— »395· »398·
— långd ■ våg g 2934.
— näsborrar I r93, g*
— rumm 2925.
— feget 1079, t·
— flam 2375.
— fly eke. 1632.
'— imdhâr 3047.
— tunRa >5-8·
— tvärvägg 264.
— vànd n 44> cr.y i«4$, e.
— àgon .1388·
Süa- eus 576..
Silfve · livit Y34.
Si:h gn* C7J.,
S'Iiqno/us 2884.
Slikt s r. à r iC07, m.
—. hårig 496.
Si-minde 2369. a. 
Stmm-fogtl 1266. 3.
— fitter 1079, b. ιαδό, a - <ï.

1882.
/.«a’ 1007, n. 1264, w*

— /facs 1 -oi
Sunphx. pï j. 367,3. »ors. 

io35 '269, r. 1319. 
»345· '4oy 2309 2415.
2432 2685.2373.2879.

t Sitnns 1027
Sinc/put , cYpïijs 902 > e.

1203., c 1502.
Sinnen § 124
Sinus US ly <414. 2906.
Sinus 1c3.r3.8- ^186 [21 u. 
Siniiier j^ço. 3040. 2099.

38
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Siniftrorfum 2368.
Sipho 1539. 2038·
S fk-grön 571.
Sittande, afbrutet 40O 
—, hont 1368.
—» lågt- 1369.
—, fkiftevis 380.
—, pä midten 1370.
—, vid ändan 1371,
Sitt - fätter 1266, I.
Situs 1193 , e.
Sji 840.
— brådd 842·
— fogel 2266, a.
— grått 565.
— ftrand 835· 842·
Skaft 466.
— ad 465.
— bolßer 2386.
Skal 1001, i. 2650

S- 287·
— artad 1985.
— frukt 2886.
— ig, en-, tnùng*
Skallra 1321.
Skalmar 2203.
Skal- maßt 1985. »
— täckt 1985· 
Skarlakansråd 590.
Skarp 325. 763.
— eggad 197.
Skelett § 134.
Sken ■ artikulerad 338·
— ben çor, r. 1246, c. 1248, a.

1825. §. =68-
— bensbetäckning 1267, b.
— benshor g 183r. *
— bensqvaft 1830.
— benstorn 1829.
Skenkel 1246. c. 
Skenlemmad 358·

2961.

1990.
[2651.

Skidfrukt 2884.
— hålj 240g.
— lik: Se råttet/.
Skiffer-grå 538.
— hvit 432.
— Jvart 538.
Släfklådd 1283. 1337.
— lås 2908.
fl’frig 454. b. 729. 908, i. 
Skiftande 65g.
Skifte 2233.
Skiftevis 380. 2545.
Skifva 457.
Skifvig, tvä-, mång- 260* 

«333· 2647. 2651. 
Skiljevägg 905, b. 1193, b. 

2212. 294g.
Skingrad, hit och dit 41g. 
Skinn 1007, f.
— feget 1079, T*
Skjorta 3069.
Skockfogel t28o.
Skog, dy fler 855.
—, ljus 854.
— , märk 855.
Skogsbryn 8g7.
Skranklik 32 w 
Skrapa 1836. 3039, 
Skridfåtter 1266, m. 2876. 
Skrif - pennor JÜ28, a. b. f. 
Skrift-tecknad 68*.
Skroflig (fkråflig)725,9o8,yt

1046. v.
Skrynka 341,
— iig· 341. 1001, d. 2518.
iWrawa 671,
Skråpuk *900.
.SWd 39.
Skulder - blad 901, b. 1633,
— fegel 1228, f.
— 1795·
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Skuldva 901, c. 1214, 1819· Slid gömd 1984. 
Skyffel ■ lik 118· — lik 461 2559.
Skal 226. 3092. Slimja 1274, d.
— formte 2*6. ï 8Ö5. 3058· Slingrad 216.
Skänk 1246, c.
Skarpa §. 320. 386- 
•— artad I8'4* 2671. 
Skåra 101.
Skårs -klöfvad 1079, tt. 
Skägg 503. 1007, q. 1270, 

2779·
— f/k i452·
— ig 5°3- 2IÉI·
— lös 1367.
— flråle 1452. 
Skdnkfatformig23$.
Skåra 1161, i.
■— ad, en-, mäng- nör,
— kniflik 91.
— lik 1733.
Skärpt 294.
Skårtand 908, p.
Skåld 472. ioor, i. 3093.
— ad 472. 1357. 1521.
— bår ande 1251.
— dragande 1917.
— lik 469. 1858·
— paddfårgad 668,
— vinkel 1608. 1796, 
Skor 717.
Slagg blå 617.
Slak 25. 709. 1068, k.
— Ioor, c,
— fida 963
— flrålig 1269, a, 
Slemmaktig 721.
— aad* 770.
— ig 724·
— Aarf 1004·
•Sftda 461. 2560-255j.
— fårfedd 1078 , c.

Sdngrande 1068, h. 2367, 
Sltpprig 481. 813, a.
Sluen 1043, d.
Slut ■ artikel 1467.
— brådd 6.

). — böjd 2079.
Sluten 2152, 22x6. 
Slutgångfåfle 2I87. 
Sluttande Π70, g. 1217, c. 

1422.
Slånd-borfl 3050«
— formig 1879. 2480.
Slät 360. 908, z. 1046, t. 
Slätad 359.
Äöjii 310a.
Slöre 1274, d.
Äwai 80- 83. 124,
— lös 76a.
Smal 1162 , k. 1266.x. 1286.

1732.
— lanfett■ lik 73.
— fo» 1079.1 1246.1248,b. 
Smaragd-grön 627, 
SiraragdVnus 627.
Smuts - grått 571.
— ig 527. 1047, b, 
Smygande 2310.
Små 1430. 301 r.
— blad 2529. 2657.
— bultg 340.
— bufkig 2344.
— fjäder 1268, e.
— fjäder blad 2552,
— fjäll 475. 2631. 2634.
~ fjållig 475.
T-fot 1828·
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Smà, ga»[ka 143g, 3012.
— hand 1838*
— hufvud 282.
— har 3104.
— km 333.
■— kornig i b.
— krona zç76.
Småik 870 
Sma iåk .2692.
— pin 73S*
~ pipig 7?5· 1339
— roi 2982. 3020-3052.

§ 437
— mmm 258. 255. 256,

2828.
— rumm, deri 1955.
— rnmmig 252.
— ror -35.
'— filfvig 2672.
— /£ 4 859·
— y&å% 1975.
— ÆiViîj 375. 2433.
— JTtàid 100 r, I ι297”:3°4·

1427· ι6+τ
— y4’ i<j2f ιοογ. k.
—- fl d ! 2622 3°7γ·
— Jρrôt 1574- Anm,
— flam 2983·
— ft <d 3-177.
— flnm.i 973.
■— flnmig ιό
— ftråle 1269, b.
— ß'fttr 3038·
— t tfl\ 2234
— . af forfla ordnin 

g en 226 t,
— tand t ai andra ordnin

gen 20/>i.
— tandad 926, a. 2259, §■ 

'20. b.
Smått §. 20, b.

Små-trådia 37o. 459. Anm- 
731. ço8 , «η. 2302.

— tunga ^526 
vindel 104Ô. å.

—- vjndlad 1046, 3. 199^ 
Snabtl 1034 1514. 1529.

203t. 3117,
— artad 1033.
— Itk 2156.
Sned 39. 911, c. 1044, P· 

1217. b.
— diameter το.
— kor fad 442, e.
— ruti^ g>.
— ftåUd 389 2588.
— vand 910, c.
Snedt 9 pa fntdden T4.
— flående 2740. 2834. 
Snibb 1203, f.
Snodd 29.
Snorra, henne tik 2112. 
Snuggflåtle 877, a.
Snut >5(4,
.·- dragande 1514.
— ig . -ad, kort- 1519, a, 
Sny tände 2313,
Snyt? (513.
Snäcka 1988· ,?■ 288-300.
— formt g 3i. J927,
— fltai ξ 318·
Snärp 2654.
Snåhvit 531.
Soi rånd 608.
Soië.i TO78 , i. 1841. 
Soit-åtus 184t.
Solfjäder for mig 1479. 2430, 
Solfvig 297, a.
Sol falt 851.
Solid 702. 2689· 
Soiidmiguius ac>77> ft·
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Scffdu« 200. 702. 1043, e 
1484. 2689.

So.Jkår n 375.
— Skärmltk ib.
Solum §. 116 
So’u'u- 2088. 258r·
Sonus iid. 124.
Sophög 869.
Sopor tb.
Sordïdus 1047, b.
«Soi - brun 6 i 2.
— [vart 544.
Souci ji87·
Spadïx, tcis 2484·
Spad'tk 118 
Spano'fS 1897*
Spann 8-0.
— mâture 1924·
— mà t are lik 1926.
— long 820 
Spanfk-grôn 562.
— fvart 548.
Sparfus 479 ·27ο, f·
Spafba 2646,
Spath icëus 2405.2594· 2636, 
Spate formig 118·
Spathula us ib- 
Spat fer - ben 1079, z.
— fôtter 1079, z. 1266, n. 
Species, ei g. 13. 14. 
Spéculum 1228, k.
Spegel 1228. k. 1759: Anm. 
Sp rts gui 640.
Spene 1063 1067, b.
—. buk- 1066.
—, brô1065.
— , Ijumfk- 1067.
Spenpitng 1067, b.
— vårta 1064.
Spertnus, mono·, poly· 295«·

. Spets 2. 160.1044, h. 1603.
1994. 2018.

Spetjad 98. 142.
— ad. tvä-, mång 284.

— biad 2541.
— blifvu.nde 2598.
— brädd 116 f, δ.
— båg e !θ.|4, u u
— aragand- 146 1611.167g,
— falang 1,838-

— glas 237. 3098.
—· gjasformig 237.
— hôfdmi 1919.
— ig 142·
— àndad 2479.

Sphacelâtus 548, a, 26:9. 
Sphæra 176.
Sphæricus ib.
Sphærula 31 o&.
Spica 2424 - 2426 2448. 
Spic-ifdrn-.is 2423. [245t.
Spicula 1652. 2871· '
Spicu a us 129 
S pi ef·. (der) 1043.
Spfria 1007, b. 1228, m. 

2394;
— dnrfi §. T34, 1.
Spii S’Us 2494 2620. 
Spindel -vå/ artad 499, 
Spinefcens 1269, ο. 2293,

2523·
Spinn are. m- m , 9 7 ζ, 
Spinöfus 1233. 1. 1407.1621.

J39 ’ 2524.
Spinöia 1829.
Spinös 1621, 2392. 2524* 
Spira 1046, 5. 2017.
—· absque 1992.
Spiracü'Um 880. 1460, ο.

2226 2230.
Spirat 2067.



Spiralförmig 31, a. 1045, x 
Spiralis 31, a. I045, x

*535'1954· W*. 2067. 
2121. 2206 

Spiraii - volurus 2121. 
Spirafittande 1954
— tunga 1535 §. 237· 
Spiratus 1046, i, %. 290. 
Spirans 809·
Spitbäma 82O.
Spithamæus 820. 
Spitsglansgrå 637.
Spjut lik 130.
Splint 2290.
Spoil 183,
Spolformig I83. 2i20. 
Spöndyus §· 134, m. 
Spongiölus 74I.
Spongiös ib.
Spontonformig 1039.
Spora 3103.
Sporangia 3090. 
Sporangidium 3077. 307g. 
Sporophoron 2942 - 2946 
Sporre 1249 f. [3096.
— forjedd 1249, c.
— vinge 1228. I·
Sprickig 319 2319.
Spridd tofs 1270, f. 
Springa 102 2133. 
Springben 2079, y. 
Spritdun 1268. d. 
Språngfida 1249 * b*
Sprot, pannfpråt -461.§.227.

241. munnfpröt 1534.
— borß 1486.
— fjäder ib.
— knapp 1481.
Spurium 909» η· 1077, £ 

1931.3294. 2439. 2486.

2668 2854.2856.2865.
*956.

Spàn-laggd 1474· 2691.
— liggande 407. Bib. 1. i.

Std. 310.
Spàcklera 876 . a. 
Spâmhakformig 45 , a. 
Sqvama loot, h. 1455. 1457. 

1662. 2631. 2664.
— halteruni 1890·
— fubcaudalis 132g. 
SqvaœatQs 474. 1475. 2340.

2522. 2691.
Sqvamè'us 1269 , q. 
Sqvamofo - laciniatus 134. 
Sqvamofus 2478.
Sqvamïïla 47g. 1712. 2631. 

2634.
Sqvamulatus 475. 2797. 
Sqvarrofus 134. 413. 2667. 
Stabïlis 704. 8741 a. 2932. 
Stachyôdes 2445.
Stagnutn 843·
Stalagmitïcus 3056.
Starn 365. 367,3.369.1577. 

22rpt. 2275-2277.2349. 
§· 322·

— blad 2283.
— blomning 2472.
Stamen,ïnis27or.§ 405.412. 
Stange (die) 1043, k. 
Stannous 635.
Stark 511. 705· 804.1264, u* 
Status graviditatis feu grosfi* 

ficationis 2895.
— infantiae 2893.
— maturitätis 2896.
— pubertatis 2894.
Stegäni pedes 1266, c.
Stel 704.
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Stellatus 136. 22Ä* 22 

2257· 3°48·
Stemma, ätis 1513. 
Sten-artad 747·
— frukt 289*·

— getjkinnsgul 582.
— >g 747·
— växt 2247.
Stephatuum 1043, !.
SterYlis 2390.
Sternum 1295. 1305. 1598·

1635 ‘636. §. 134, o. 
StertiutatcrYus 80ό, a. 
Scethiæam 953.
Stethidium 1624.
Stïchus , di-, tri-, poly- 386· 
Stickande 806*1269, 0.1706.

. 2523·
Stift 2699. 3087·
— hjelpare 3087.
-- kappa 2713·
— lik 1697·
Stigig 363, c.
Stigma , ifua 1753. 2700. §. 
Stilatus 1697. [4'4·
Stiloftegiura 2713.
Stilus 2699. 3085.
— caudæ 1698·
Stinkande 797,
Stipätus 743. 2319.
Stipes, ftipVtis 1532.' 1577.

2 353- 3097.
Stipitatus 2737. 2837< 2842, 

3°59·
Stipula 1269, v. 2615, 
Stipularis^ 2738.
Stirps , ftirpis 10681 o, 2241. 
Stjeik 466, 1268» a· 1577· 

2350·
— ad 465, 1470· 1660.

2252.

}6. Stjelkblifvande 2252,
— for mig 1915/
— förlorande 2607.
— Ids 2582.
— omfattande 2584.
— Jkifva 1662.
Stjerna §. 324.
— borß 3048.
— lik 136. 222, 2236. 2257. 
Stjert 1216. 1217. §. 18a.

195·
— ben $. 134, f.
— fena 1418 § 222.
— fe. if ena 1001, p.
— fjäder 1216, a.
— fjäll 1328.
— penna 1216, a.
- fem 1316.

Stockros - /vart 547.
Stod 2943.
Stoft-frö 3103,
— hinna 3105.
Stolénes 2372, 
Stoloriifërmis 1915. 
Storoachus 890.
Stor 1166.
—, ganfka 3009.
— fjåhig 474·
— Pjpig 739·

— /pann 819.
— Jpannlång J19,
— tå 1077, d.
Srrangtilura 12T2,
Stramir.eus 577,
Strand 835.
Stre k 672,
Stretande 1777.
Stria 300. 510. 479. 2180, 
Striato-punftatus 305. 
Striatus 300.
Striftus 24.
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Strïgæ 3039.
SfrigYiis 1836.
Strigôfùs 49r.
St rima 300 2179.
— ig 390.
Striola 673.
Striolaftis ib.
S trip a 670.
Str-piq ib.
S robriti' 2^45.
Strnnk (Jlrànk) 2353. 
Srrophiôla 3025.
Snumarïus 2617.
Strupe. 946.
Strupfend *435.
— hufvud 945. ΐ27ο, g. 
Strut ■ tik 62.
Strå gui 577.
Stråke 1142. b.
Stråkväg 870.
Skrål-ben 1077.
— rf«»» 1263. d
Äti-å/i 352. 1451 1738.2009.

2272. 2436 28il. 
Strål fjäder Ι·;3Ι.
— fjådrad 680.
— fjådrad 630.
— /d*·# ad 68°·
— fåfle 1263, a.
— får fe di 1910. 1976.

2 i 73. b. 2237 2805.
— ig 352 370. b. 1404 1413.

1910 1976 2237 2809.
— ig, en , 1343.
— tit rf 1749. [<·Ρ5·
— /kiftia ■- 4.
St'-ânk, A /i1 "«t 
ÂïruV 325 '4<2.
-— hårig 49*·
Sträng 2705.
Strödd 379.

Strom 839.
S t uh I ( der) 1043 , b, 
Stupa 301.
Stupande 41, a. 1782· 
Suipolus 501.
•Sfa/s 956 b. 1076, o. 1650.
— dr« υόό, r.
.SY#/ 710.
— bât ig 492.
— iffiJ 87b . b.
Style i2i·:..
Sfylifcu* 3077.
Stylt-ben i2<56, d.
— fotter 1266, k.
Stympad 1806.
StyptYcus 756.
Styptifk ib. '
Styrar ef ätter 1881.
Stående afbrut t 909, q.
— bakåt 1446.
— högt 1396. 1432.
— i krans 2883·

— 1397 -434.
— oafbrutrl 909. p.

på midt‘-n 1402. 1433* 
Ståt-blå 639 [1445,

grå 639,
Sfân,tare ,γοχ.
Stånd fogei 1279 
Stàngart’d 454, a.
Ställd 388.
Stödd 2401.
Stöatös 2404. *
Stödjande 2591.
Stötande 528
SaJ? 1044 å $. 20, a.
Sub- articulâtns 358
— axillaris 2591.
— bifulrus T079, ·}■·{■.
— canalirulatus 299.
— caudälis 1328·
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Sub ■ CäUdatüs 1743.
— Cobfolidatus αιο2.
«- crenaius 1I3.
— cutanöus 3055.
— denfåtus 113.
_ erolus 74ό·
— fisl'us 1079, r-.fi.
— marginalia 1771» jrfnni. 
**- cbteftiis à loi. [2000. 
SubÖIes a}?*·
Sub palmatus 997.
— ferratus Î13.
— ftantYa § 77. 78. Sid.

*44- ,
— ftantîa lignea 2244.
— ftüPtYa osfÔa 907, ai
— fulcatus 299. 

fupërus 275t.
— fynödriis 2784.
— terranÔus 1940.
«- tilYter §, 20, b.
— tilis 168·
— tilissïme S. io , b. 
Subulatus 203.1046. s. *323- 
SuccetitUfiStüs 1079 *. 2223. 
SuccblëntüS 7i8·
Succüs 3067.
Suckulent 7t$.
Sufföcans 807.
·*— frago.Ynis901,0/1246, g, 
—frutex. Yds 2344.
«■* fruticöfus 2344.
Su g - borjl 15704
— kopp 1459.
— fnnbtl 1536. §, 238,
— Vârtlik 1931.
Sulcâtus 297.
Sölcus 297· 904, o. 
Sulpliuröus 573.
SupercïlYum ieoi, fs. 1203,«).

1287. ,288·

Superf YcYes , ëi 47.
— flttas 2g66.
—, pë'ne j 044, X.
SupeiYor 48*1044,]·./ tib.i^o 

a, d. h. le*. 2024.2125 
Supörns ï 199. 1372. 1396 

_i432· 3754 2800 3017 
Süpînus xi, d. 48,1044, n;r 
SupracomposYtus 2847.
— deconaposYtus 2536.
*-·* piëitiUs 1368.3387. 1396 
Sur 752. 793- [1433
Sura 1076 , q - r. 
Surctiiïforinis 19x5.
SurcÜlus 2263. 2352.
Surdns 523.
Surrëdiv. 426.104i,b.i046,d 

1068 , q. .
Surfutn 17. 1044. e. 
Suspetifus 1947.
Sutura 456, I007, w. lof o. 

1309. 1600. 1601. 1801 
J 8o2 2010, 2023, 223Ä
Bih. I. Sid. 310.

—> caudilîs 1316.
— dentata Bih. T;t Sid. 3το,
— iiubricata Bih. hi.b.Sid.

310.
— integerrYma I:r.c. S. 310,
— pilorum 50g
— fcrotalis logo, e. 
Sntüratus 50g. 1308,3.1315. 
Sutuferaà ib
&>*B 5Γ3· 7e6.
Sv&jattde 1269, b.
Svatg 231- 203,5.2774,2795.
— bram 233,
“> dert 786.
— ring 1508, b.
Svamp §, 450,

39
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Svamp-aktig 742.
— fot 309?·
— ig 741·
Svanhvit 53 r.
Svankrygg 956.
.SVaas 1068,1. m. ra, 1270, g. 

1630. 2031. §. 16
252. 29g.

.— ben § 134 * S.
— blad 169 i.
— förfedd 1068, s,
— Hk 2777·
— tös 1068, t.
— ring Tooi, n.
— flift 1698. ,
— vinkel i 726.
Svart 1047. e. §. 64.
— blå 549.
— gul 580,
— mylla 87?- 
Svävis 519 808·
Svepe 2656. 2678- 2662. 
Svingare 1889-1891. 
Svingfjåll 1890. 
Svinryggig 349.
Svällande 1763.

Sågad 107.
Säg - bräddad 107. 109- Πξ>.
— for mig 1232.

:*7.
__ tand.id '107 lia.

2218·
Sål -förftdd i84f*
— htjin* tb.
— hud ib.
Säck - dragande 1929.
— gömd 1942. i95r*

■— lik 2160
— förj edd 1274, g.
Såcies ■ dUnß 2704.
— olja ib.
Sittings -jord 873 > c.
Sår-dragen 2080.
— delt. enfamt 2603,
— /kild 909 , t. 2320.
— fpridd 2475.
•— flående 2042.
•Säi« 107Ö, a. 2136. § 313« 
Söm 456 1802· 20)0. 2023. 

223a. Bih. I : X. Sid. 310.
— fröfäfle 2946·
— vinkel 1796. 
Sönderbriflande 708- 
Söndrad a8o3> 281$·

Svängtinie 2g 
Svårdformig 206.
Syllepismus Bih. II, 7, Sid- »-p

gir, 1 abulutu« 454 , c.
Syl-'lik 203. 1046. 1323. Taftus §. [86 87·]· ,24· 
Syn §. 124. n. 2. Tæter 526. 798.
Synarthrosis Bih. I, Sid· Tagel- lik 204.

310. — fvans roiSS , I.
Syncollosis Bih. II. 5. Sid. Tagg 482. 1007, b. 1043,01 

Sii- v 2394 3034.
Svndcsreus Bih. II. 6. S. 311. —- förfedd 1 i 18- 
Synedrifli 2384. — höl fler 1634.
Syn^drus ib. — ig 331. 482. $. 20, b.
Syftema, iftis §. 87- lio. ,— ring 21 fo.
Sådbalj 2648· — fkid* eller flida 1653.
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Taggfpetfad 147.1611.1675. 
2090.

— fltâhg 1407.
— vinge 12281 l. 
Tak/ortnig 1785.
Tätig, två-,tre 1898· i899* 

2550. m. fl.
Talus 47t, c. 901, a, a. 1979. 

i837·
Tand 110. 307. 907-911.

1968· 2262. § 213-307.
— ad 110-113. 1546. 1853·

2104.2182-Bib. I. Sid. 
310.

— ad, två-, tre- tnäng-151.
— gård 906, k. 

hals 908, f·
__ hvirfvel 908« £.
__halftg06, m.
_kltt 907, e.
_knöl 908, X.

__ kitt 906, t.
— lik 2898·
— lucka 909 , r,
— låda 906, m.
— lös 906, n.
— rot 908. a.
— rum 906, m.
— JimBih.l: 1. a. Sid. 310· 
Tap ft-for mig iÿo , a.
— lik 181 » ». *83. 
Tarmkanal 2224.
Tanotheca 1267, c. n. 
Tars 1I32.
— fåla 1834·
Tarfus 90*, v. 1246, d, 183

i*33·
Tafs J079. 3. 1832- J*35·
— lofve 1835·
Techmad 2339.
Ttftrices 1240 , c-g. k.

Teftus 244, b. 1548. 1391. 
1787.1982.1985.2*78· 

- 2955·
Ttg 2233,
Tegeifårgad 588- 
Tegmen , fiiis I216 , d. 1710.

§; 184.
Tegmenta 2677,
TegïiU 1712
Tegularis 1078 , f. 1346, k, 
Tela §.'326.
Telning 2263.
Teium 129 t.
Temperåtus §. U3. II. 
Tempöra 902, i. 1203, o.

1507-.
Tenax, acis 707. 1457, 
Tendo alæ 1789.
TSner, £ra, um 520. 
Tenlikformig 118 > a.
Tenn-grå 35. 

hvit ib.
Tentaculatus 1290. 162a,

1673. 1936,
TentacHlum 1453. 1970. 
Tentakel 1453.
Tenuia 169. 1162,, k. 
Terebinthinac^us 792. 
Ter^Sj, £ti* 184. 1046, m, 
Tergeminatus 2533. 
•TergeroYnus 1739, 2532, 
Tergiverfus 1045, d. 
Tergurn 956. 1645. 
Terminalis 1374.1761.2187. 
Terminans 1467.
Terminatus 1321. 
Terroiiïotogia'§ 6.
TertnYnu* Jj. 4. 5.
Tereatus 399, a. 1899.2454. 
Terpentin , af 792.
Terra iigiliata 607.
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Terrëus 6 to. 745.
Tefta 1014. 1295 - 1297,

29^1. 287 303,
Teftacë'us 588. 1985. 
Teftatus 1293. 16i3 . 
Tefticuiatu* 2336.
TeftictHus 1080 , ç.
Tefliktl ib,
— for mi g 2336. 
Teftadinarftjs 668. 
Tetmernenus 370. a. 
Tetriipus, Mdi* 1876. 
Texatus 345.
Textura dentiuro Sid. 144. 
Tbidämöltemones 2823. 
Thaias^tcus 565.
Thalasstnus ib.
Thallus 2283.
Thec» 303.1654. 3O73-3I02· 
Thésaurus 906, i, 
Thoractcus 1436. 151a. 
Thon (der) 876.
Thorax, acis 1592. §» 134, p. 

*44·
Throchus i8r.
Tbyrfoid&us 2444.
Thyrfus ib.
Tibtapoi,r. 1246,0.1248,8. 

18*5·
Tibiale 1267, b,
Tigrerad 665.
Tillbaka-bàjd 60. 216. 438. 

*046, h. 1068 » e. 
2077. 2192. 3015.

— dragen 1353.
_ Jkrlkt 441.
— rmlad 63.
— vike.n 68.
Till-hopadragen 277. 41g. 

2076. 2089.
— håll §. 115.

Till-hälften 1044, i,
~ fidten 255· *337*

*5®3·
— fpet/ad 95. 1674, 1915.
—- fand, barndomens 2893·
— ft and, bördighetens 2895.
— flånd , mognadens 2896. 

fandet, det tillväxande
2894.

tagande 403. 477. 2597.
— tjocknande 269.
— tryckt 423, 
Ttmmerfågformig 133. 
Tinningar 90a, i. »203, e.

*5°7·
Tjern 843.
Tjock 167. 1076, r. 1162,1, 

1266, y. 1284. 
Tjegmånning 2826. 
Tjudtrdel 1079 , 7-f·.
Tjugig 370, a.
Tofs 502. 1001, q. 1007, u, 

1270, d. c.
— formig 128.
— ig 502.
— larf 1918. Anm.
— ändad 1074.
Tofva 498·
~ ig 493·
Tom 73 ?. H92. 2629. 
Tombackbrun 644. 
Tomentöfus 498 510.1007,6. 
Tormentum 49g.
Tomtum 906 , k. 1161, i-1» 
Topas-gul 630.
Topaztraus 630.
Tophus 1119.
Topp 2.
— hirig £335.
— rak 37. 1217, c,
— /karm 2625.
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Torf.jord 873, ?. 
mosfe 846.

— mylle 873 * *·
Torkanit 76g.
Torn (-orne 1X1.2O483.1007, 

b. 2394.
Torn (.en 0. 4 ) 181·
— bärande 1520.
— ifi 48?· 1621, 2372. *521.
— lik I g I. 21II.
—■ ftgel 1829 , b.
—- tunglik °020.
Turques 949. 1209 , c, 
Torr 725. gôt.
Torrïdui §. 113 , χ.
Tortus 29 1045· ν· 25^5· 
Tornlöfus 2061.
Total 261.
Totäii* 261. 3487· 2659.

2746.
Totti 501.
Tracheae 88°·
Tragus 903, e.
Transiens 2748·
Transverfal 3002. 
Transverfälis 13. 1217, a.

igoi. 2034. 300a. 
Transverfe 1308. 
Transverfus 22. 39 > Anm. 

91 r , d. 1044, r. 2082. 
ai8l.

Trapezförmig 83. 
Trapeziförrai« ib. 
Jrappindad 1217. k· 
Trasfelfena 1454.
Tratt 238·
— förmig 2?8· 1039. 
Trt-axig 1046, q.
— byggare 2864.
— fallt 2532. 2533. 2535. 
Trefvare 1970·

Tre-Mrnig 78.
— kantig 188.
— likßdig 188- 
Tretntiius 777,
Trens 210 212.
Trt-fidig 1046, q.
— fndrtig 363, d.
— talig 1399.
— vinklig 78.
— vägig 363, b.
Triangülus 7g.
Trïlix , icis 454.
Trilla 186.
Trill-förmig ib,
Trilöris 363, d.
Trind ι84· «046, m. 
Trioicus 286.
Tripionätus 2551,
Triplicates 255 t.
Trippande 1079, j. 
Triqvetrus, 188. 1046, q. 
Trirernattis 2532 
TritÖres i.-orii dentes96y,k. 
Trivïus 363, b.
Trochanter, éris 1822. 
Trochleärjförrois 30, a. 
Trochleifris 279.
Tropis 1598- 
Trubbad 99. 290.
Trubbig 143.
— med fpets 145.
Trubb - hantig 193,
— fkullt-larf ipao. 
Tiuncätus 15«;. 292, 1304.

2062. 2158. 2191.2214. 
Truncus 365. 367, a. 369. 

900. 950. 1624. igi8. 
*419. $. 214.

Tritt 1538- §, 240.
Tryne 902, a, g. 208, 
Trid 730.
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Tråd artad 1^69, η.
— förmig 171.
— ig 730. 1x34·
— ig, två- ,Jtre-, mång- 455.
— lik 171. 1585·
Träng 243, a.
Tre 2289.
— aiuig, -artad 747, a. 
7VJrf 2343.
Trades jord 863.
Tråd - går/island 866.
— gârdsfâng 2274.
— flam 2349.
Tuberculatum 340. 908, X.

1228 , m.
Tubercuiöfus 225. 
Tübercïilum. 34° T528> tn.

1633. 3036. 3091. 
Tiibulatus 1162,· p. 2255· 
Tubulofus225 905. d. 1x93,1.

1201, b. 2255. 2265. 
Tubus 225.1524.2772 §323. 
l'udelt 372.
Tuggare - land 2198· 
Tuggyfa 908, g.
Turn 8f7.
Tumidus 2763·
Tummforfedd 1856. 1909.
— lös 1264, t.
Tumme 1079 , t. 1863· 1973.
— tå 1264, °· φ 
Tums -bredd 817.
— lång 8r7·
Tunga 897. 906, b. 1527.

1969 §· *79·
Tungans ,pä framdetenysi, 

—, på miiten 783,
Tung-band 906 > b.
—- ben 906, b.
— flikig. 2777· [2520.
— for mig 1557. 1586. 1255.

Tung -roten, der på 782.
— fpttfen, derpå 730.
— lik 2777·
— flump 1^65.
Tunïca 479.904, b-d.2227.

§ 119, t>. 4.
Tunicätus 479, 2688.
Tunn 169.
— hårig 488·
Turbinatus x8x* 2ΐϊ2. 
Turcinus 560.
Turfofus 873. a,
TuriÖnes 2686.
Turkos ■ blå, 560.
Turpis 526.
Turritus 1520. 21 ir.
Tvi-eggad 175.
— hdfd 1078. b.
— klufvtn 2045.
— klöfvad 1079, tt.
— läppt, -ad 1365. 2070.'

2732. 2778·
Två-bildad 1589.
— byggare 2857. 2362.
— fingrad 1411.
—fårad 1356.
— hornad 167t.
— kantad 2073.
— klubbformig 1472.
— klubbig 271.
— radig 106 J , n.
— fldig 421. 3021.
— fpetfad 1669.
— flålld 2179..
— talig 253t·
— &rig 2297.
— ty dig 909, I.
— växt X274, c.
Tvär 1217, a.
Tv år an, derpå 13. 1044, r.

2034·
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Tv år has 21 gr.
—« band 676.
— genom (kårning J6g. 

gående £034.
1— handsbredd 8*8·

— handslång 8(8«
*— pucktig 130g.
Tvärs 13.
— före 3002.
Tvår-fim 1 gor.
«— tand 911. d.
.— vägg 259· 2<^4* 3°4*’ 
Tydlig 649. 4 
Tygel 1203, t._
Tvlaci I077, i. 1264, f. 
Tyliutn 107$ * p.
Ti 901 ,n. 1073,0. 1079, c'£· 

1046. f. 1264,a-w. T804·
___ ad, -ig 1076· 1264 , f.
_ betäckning 1267, d.
__ bräm 1264« o*
_ falang 1076 ,f. 1164, d.
— hud 1264, w.
— hudbetäckning 1267, e.
— j<Sj 96g. 1076, e. 1323.
— r!/fSd r264, a.
«— fegel 10791 r*
— I077» b.
— fvål 1077, i 1250, c. 

fila 1264, b.
— valk 1077 i i. *264 , f. 
Tånglik 1687·
Tårgrop 904. o.
Tickande 910, b.
— ba/l 2127. 

elfe 3 >00.
— fat for mig 2120.
— fjäder 1240, a. b.
— hinna 902 , h.
— /kôld 179T'
—· vinge 17|0· §· “^3·

Tänder Sid. 144*
Tånger 1908·.
Tät 200. 1043, e.' 
Tatt-biadig 395.
— får enad 393,
— filande 397.
— frålig 1269.
Töcknig 668.
Tåni jt 45 f.
Torn ros, deraf 8®3«
— vosavtad 2790.
*— fnar 859·

Vu 135· 908. v.
Udda-blad 2540.
— parvåxt 2541.
Udde 135.
— ig i?5> *46· 284· ρο8·

U. V.
— ulatus (term. Adj.) 20. 
Ull 497· 5>ο· 1007, il.
-*· biklådd 501.
— fjun 2736.
— ig 497. 1007 , 12661 å»
— pels 1007, g.
Ulna 823· 901, b.
UlnSris 823.
Ultïmus 1243.
Ultramarinblå 536. 
Ultramarinus ib.
Umbella 375, 5432.0434, 

2439 2442.
Umbellätus 374, 2431. 
Umbellüla 375. 2435. 
Umbilicus 957, a. 2032.

2113. 2966. 2971. 
Umbo, onis 2146.
Umbra 609.
Umbra- brun ib-i 
Örobnnus ib· [3045*
ÜncinätoS 32. 286, 1045,0.
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Uncns 2g6.
Undarus 28· 57.
Under 1044, 5 1350,
— arm 901, g.
— bladig 2614. 

buk 959.
— del ii, e.
— gfcwp 12 3·
— Ziai-a 902, n. 1203,

1274, g. 1509.
— hats 948. 1209, b. 1597.
— hôckel 1079 , ·{·.
— jordifk 1940.
— kalk 2750.
— kant 2124.
— kåk 1145.
— lif 95^ * C. g. 249. 45c .
— lip ioiÇ. 3779.
— läpp 906 , f. 2029.

2779'
“ minerad 295
— 49.951. 1597.2124.
— filtande 279p.
— fyn 1505.
— font 2025.
— l*2»g£ 271-7.
Undre 1242.
Undulate* - ftriatus 202. 
Undulatus 57 , a. 679t. 
Uigfogel 1277.
U'gvicularis 8*6. 
U&gviculatus 287. ÎO79

l*7H, a. 1326. 1548. 
>558-1689. *764· 1869. 
276%.

Dngvicülns 1843. >844·. 
Ungvis g 16. 1078. a-?.·

1264, g-n. 1842. IS43·
27Ö5·

UngBIa 1078, li. 1079 *
1843·

UtlguiariS 1078, g. 
Üngulafus 1373 , h. U. 
Ûi.ï-côlor, Öris 645.
— ciispis 908, t.
·“- dentatus 1560.
— labiSffls 2071. 278i.
— lateralis 2660.
— loCiilaris 883. 2912.
— petSkis 277g.
~ fpinoius 1560.
Ünitus 452. a.
Uni- valvis 1988,
— vérfalis 375. 2434. 466t.

2806.
Upp ■ bläß 2923. 2927.
— bSjd 136?.
— fylld 243 , a.
—1 hôjd 2i§. 20781.
— lyftad Iû6|, q,
·*- nàftg 1027.
— re fl 1046, d.
— rullad 66 
■*— ryckt 2406.
— rit 40. K9, a. T007.

1041, a. 1045, b iâ74,A 
1775. 2200. 302Ô. 

rått flående 2835.
— flag ■ lik 1784.
--floppen 1703.
— Jpringande 2899. halft*

δ 4~5·
— fl'-gnnde 42. 10*45, Ρ> &

1170 d. 1217 , ο.
—> ftigare 298*·
—■ ftoppad ί928·
— βrå/vande 2325.
-r flående 426. 1041,

!öf>8 , q.
— fvàlld 30Ô8.
— tagen 1492.
— till »044, X. 5. 1373»
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Upp · i’iken ι784·
— vSnd 3017.
— åt 17. 1044, e.
— ätßigmde 430.
Ur - biekt 651 ·
— bråddad 153. i!78> é; f.

m7. g 2116.
— bugtad 1414. ayo6. 
Ürceölatus 236*
Urceölus ib.
Uræum 953, a. §. 250. 
Urethra io8cu 
Ur ■fjäder ak 2121.
— gnagen 120·

— grundad 298'
— gröpt 54. 1193.
— hvålfd 1366.
— halkad 54. 86· 2186. 
Urin-aktig 800.

— gäng I08o.
Üriröfus 8°°·
Urna 236,
Umaggai tdo.
Urn-förmig 23 6.
Ümjupen I53· 2i 16. 
Urépÿgïum 9566.
Ür- rundad it6.
Ur*Înug 1921.
Ur-flturen 152. 2193.2517* 

■*— fkàrning 100.

~ fpetfad 153·
— tv åt t ad 513·
_ uscKius'term. Adj.) $. 20,a. 
Ut - bild 1902*
_ bildad ib.
— bredd 415. 2503. 2670. 
«— brådd 1799·
— böjd 926, c.
— dragen 1044 * o< 1788·

2003. 28ar.
— fört ig-

Ut - hållande 77g.
— läpp 2027
— löpande 2303.
— löpare 2371.
— plånad 650.
Utricubgëra radix 234!. 
LltrieuiÖfus 3053.
Utrküius 2623.
Ut rtn q ne 85. g6. 1178, f. gi
Ut Jt‘<a 227.
— fljutande 2327.
-- Jkuren 2075.
— flående 2324.
— fnodd 1045 , z·
— fpånd 428 1046, f.

1217, d.
— fpårrai 134. 413. 2667,
— jpårrande 411. 2998.
— flrdchande 2323.,
— flråckt ÿtt, f, 1541,

1704. 1780.
— flucken 313.
— flående 2:0.
— /ugande 2313.
— fvåfvande 3023.
— trångd 2074.
— vecklad 2991.
— vidgad 96. 908, S. 185a,

»983·
— iland 1045, c.
— åt 19 1044, d,
— öra 903, b. 1041, a.

2174 S 3Γ4·
"Vaciiui 2629.

Fad 1076, q - g.
Vadans 1248, d.
Vadben ÿot, 1248. d. 
Vagina 461. 1574. 2560, 

2565.
4·
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Vagina aculef 1653.
— cornu 1043, c. 

roftelli 1569.
Vaginans 46t. 1043, <r. 
Vaginätus 1078, c. 138r.

1984·»338- 2403.2559. 
Vaginula 2622. 3071.
Vagus 419 2249 3023, 
Validas Γ204, u. 1266', y. 
Falk 210- 212. 1001 , f. 2203. 

3101.
— ig iooi. f. 1620.
— ßm 2035.
Falls 185»
— formig ib.
— ltd Bth. D. 8< Sid. 312. 
Fatmo-rôd 592. 
Falnàtjaftbrun 6il.
Valve 45Γ·
Valväfus 250.
Valvel 457.
Valvis.bi ,multi- 460.1790. 
—, uni, &c. 2'>47· 2651. 
Valvuia 250. 453. 457. 458. 

2652.
— concbæ §. 302·
— fuccentiiriata 2223· 
Valvulatus 450. 3041. 
Vanfkaplig 1545.
Vapenlös 288· 484.
Varaktig 1043, u. <$. 82·

8 <5.
Varïces 2035.
Varicölor, 6ris 657, 
Varicula 1007, j.
Variegatus 659.
Varioiofus 310.
Variölu» ib.
Varias 646.
Varm g]3, b. 886·
Vaius io43, f.

Vas, vasis 881. 1746. §, 
119. 0:5.

Vattenaktig 720. 748.
— blàja 2623.
— biåsaktig 3053.
— klar 623.
Fax-gul 375.
— hinna 1161, g.
— hakelik 314. 
Ftder-qvickande 809.
— ßyqpjig *98.
Vegetables 877 > a· 2· 
Vtklif 963.
Vedrus 1980. 2955. 
Vellïcans 80ό.
Vellus , veil eris I007, e. m, 
Velum »929· 3100 
Vens 347. 882. 1771.
— umbilicalis 057, a. 
Venattis 347. 257, a.
—, tri-, quinque- 2512.
—, trip!!- 2513.
Vener 882·
Venofus 682. 1770. 2510·.

25'5·
—, tri-, quinque 2511. 
Vtnfter-ft di g 1390.
— jfkil t 171·
— vindlad 204°·

— vänd 2099.
Venter 458. 9-7 1056. 1646.

2016. 2167. 296g. 
Ftntral 2935.
Veuträlis 1649. 2935* 
Ventricöfus 349 > a. 2Π2. 
Ventriculus 883· 890· 906, i» 
Venus-herg 2131.
Venus vaga §. 1283/.
V erd de Saxe 5Ö3.
Verkan §. SS«
Verk. bi 1897-

11
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Verk - ge ting *897’
— myra ib.
— tyg (Sinnens) %■ *35· 
Verldshaf (det flora) 833. 
Verier 1120.
Vermes 1985. § 282 - 324· 

Sid. 3*3- ,
Verrofa §, f 53-
Vermiiörtnis906, c- I20i,a. 
Vermiculatiis 342.
Verruca 32«. 1001, g. *077,0.

1274 , «■·
Verrurofus 328.
Verrurüia mn.
Verrußter 1120.
Ver infil 445, b. 2832. 
Verfalls ib. 1264,8.2832
Verfflra 86"·
Verfus 15-20,
Verteber §■ 13+· m- 
Vertëbra §. 134» Γη· ,;· ,
Vertex , ïcis 902, d. 1203= b· 

150ό. 1994- 200°· 2001· 

Vertiraüs 37· 12,7 ’ c‘ 
VerticUlatus 384·13r 9· a485·

2883· 2909·
Verticiilns 384· 2485· 2488·
Veruförmis 43, a. λ«»»- 
Verus 193°· 2440· 26(-'9· 

2687- 2855·
Veil Τι'» 3Î0.
Veficulöfus 330. 1618. 
Vexelvis 3b°
Vex;.U<irD åi-9- 2788·
Via 87°·
Viarius 363, b.
Vibrisfe 1007, f. 1269, u
Vicïnus 393·
■Vida ■ fl'dd 391. 2-753·
Vid bunden 2569.
— häftad 909, d.

Vid - kånkande 1952.
— hàngsle 1454 1622. $.

224·
— liggande 3001.
— rig 526.
— fatt 442 , c.
— ftrålig i *35·
— växt 2570.
— öppen 1044, ß!f·
Vigge 193.
Vigglik 88. 193· *217, I.
Vik 103
— ig 119.
VillÖfus 494· IO07> *·
Villus 494·
Vînaceus 583· · 1

.Vindel 1047, a. Æ017. S· ? 
296·

j/ind-bid 1047, a, 1991.
— lande 2367.
— Ung 1047, a, 20x3.
Fin , der ef 724.
— berg 8Ö0 , b.
— druf/Vart 548.
Vin&, i· vinetum. 860, b. 
Vingar t ad 2757·
— båge 1736.
Vinge 966. 1216,b 1228,9.

‘ 3325. 1708- 2787. §· 
183. 255.

— fjödtr 1216, b. 122-8, a. b.
— frukt 289I, 2,
— hake' 1790.
— håla 1228, d. '
— knå t2?8, c.
*— märke 1753.
—» nerf »7^6
—; nerfkr.ut 1652.
— pennor ,21ό , c,
— fpegel 1228, k.
— fporre 1228, tn.



Ving ■ fpånnare 1789«
— /tump 1719.
— /vans 1741.
— täcke 1240, c^e,
— veck 1228, c.
Vin-gul 583·
Vinkel 97-99· 2239,
— fir fe dd 104.
Vinklad 104.
— , tre-, mång- 135, 
Vinklig 35. 76 80.
—, fem-, mång- 84. 
Vir.öius 794.'
Violac£us 533,
Violett 552.
Vipoa 373.
— fårfedd ib,
— hk 2445
Virens, faturate 566, 
Virfvel-lik 2112,
Virgåru* 403.
VirYdi- §. 66.
Virilis 89*·
VirÖfus 796.
Vi in YJ us 8l3· *·
Vi fus §. 124.
Vissnad 725.
Vifellus 2979»
Wr£us 907, c,
Vitta 674.
Vitta us ib.
Vivax, äcis 51g,
Vi vinrus § ‘129.
Vix § 20 , b.
Voia 1079, ·*,
VolatYlis 1228, n, T43ra 
VolubYlis 1068, h. 2367. 
Vo(utS;us 3006.
Volva 3100..,

Vortica-us 418, b, 
Vortiiöfus 507.
Vriden 29. 1047, v. 1991, 

2306. 256g.
Vridning 2013,
Vrftfi 90 r, v. 1 249 , a.
Vrå 103.
— ig 135.
VulcMiYcutn folqni374, a. b, 
Vultus 902, c.
Vulva 892. lio®. 1659.2129, 
Vågig 57. 2079. [§. 309.
Vågrät 38. T044, q. 1778,
— ftritnig 302.
— ft ånger 1889.
— tecknad 679.
Vårdad 1943. 1959.
Vårta 328. 1001, g. 1064,

>274. e·
— full 1911.
Vår taktig 813, a,
Våfd 345.
Vågig 363 , b.
Vägg-frukt 2885.

■— låss, lukt af dem 80r. 
Väldig, två-, fem- 2817. 
Våmjaktig 8*2.
Vänd, bakåt 16, uppåt- 17«
— artikel 14654
— bar 1264. S.
— led, B<h D το. S. 312.
— wing Bih. B. Sid, 312,
— tå »264, î.
Vårnlås 3051.
Våt/kor S· 78- 79·
Vdxande 77g.
Växt §■ 3:5.
— gr&n 567,
— lik 198)

Vortex, ïci· 507. 1007, ί>, —, par- 2537. 2541-2554,
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Fåxt, tv5-, ftx- 2530, 
.2533·

*— åmne 2980.
— (lift 2292. A tim, a.

5Cer»mp&ï-ms 5-9, 1047, i, 
Xiphus 1636.
^\a §. 23. 24.

— hel 1484·
— ig » tre-, mång- 194. 
Ttter ■ läpp 2027.
— blomning 2422.
Titre fo«o. «244.1553.1797.

2976. 3080.
Tt ■ vt i 2200.
Tx Uk 283 1588.
Zjna root, tn. 
Zoophythutn 1986.

A ier 347· 881. 882.
— delad 25 «5.
— nerfvig 2509.
— tecknad 682 1770, 
Ådrad 347 2512.
—, tre-, fem 2512.
— trtfallt 2513.
Adrig 25>0.

två . fem- 25H.
Åker 865.
— få.t, ib.
— ren 866.
Ållon fe ollon.
Ammor 192I.
Årlig 1045. 2297. 2348. 
Åts-fogel 1275·
•—i gammal 1276.
■>— ring 1046. a.
— ringlad 1046 > 3.

Ås 2146.
— läs 116t, p.
— hvalf 2T47.
Aier- och framhojd 1046, a.
— löpande 1750.
—' uppböjd 1046. c. 2078.
— uvpftigande 429.
Åtfiild 2042.
Åtfkilnad 2855. 2856.

Slgg §· 150. 199. 281.
— blomma 1010.
— {eller) fofltrbårand §.

129.
Ågge - gula jo o. 2979. 
Åiig formig igo.
— hvit 532.
— hvita i©i2. 2974.2978,
— kasfar 2243.
— ledare 1707.
— lik 72.
— låggare *707.
— rund 72. 2068· 2105.
— (kal 1014.
— flock 2698.
Ågta 1007,1.2293.2440.2^78.
— gulfårg 574.
Andar 2138·
Andyta 160.
Ång 88«.
Ånnetofs 1007, P·
Åve>le 2922.
Årmluggig 1853. i860.
A.rig 320.
Art.gul 5gi.
ûfvtr T044 * s·

— arm 972. 1872.
— bryn 47.
— brådd 1044, I:y.
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Ii

δ/ver-det it, ä. 2021.
— drag 479,
— falfad 4 ’ o.
•— 2866.
— gifvett 2630.
— gripande 910, e\«. ß.
— gående 445, c. 909 , o.

2319. 2948. 2808.
— gående till blad 3364·
— hinna 479.
— hinnad 2688·
— 1001 ,b. 2107,2286. 

2962.
*— hångande 41. a.
·— höljd 154a,
— kant 2125.
— komplett 2847.
— kåk §. 134 , e.
— liggande 4°6· 1193. d.

1779 2215.
— lip 2028.
— läpp 906, e. eoag.
— näbb n6ij b.
— rygg 1625.
— fida 48.950. 1720. 2125.
— fettande 2800.
— [kal 1294.
— flående 1805,
— fiålld 2800,
— fvimmemde flållen 848.
— föm 2024.
— tack 911, e. 1193 , n.
— vinge 1716.
öga 693. 895· 904. a-°· 

1500. §.· 139. 213.230. 
Og- ell. ögonbryn 1007, fs, 

1203, œ. 1287. 1282.

0g ■ hinna 904, h.
— hvarf 904, f. 1203 , 1,
— klot 904 , a.
— ir«iJ9o4.f.i2o3,l.i5i2,d, 
égonflåckad 693.
— fåra 1203.
— hinna 904, b.
— här 904, i
— hårig 489. 1974.
— kant 1020, a.
— lock 904, g.
— fepir a ro43, n.
— feen 694. 904,
— fernsgråns ro2l.
— tand 909. i-....... yy. i-

trakt 902, p. 1203 
( I. m. n

k.
— eller Sgvrå 904,1.
— öppning 904, k.
Ökad 908, §,
öm 520.
Öppen 243. 852· 1045· f·

1193, p.
— flående 246. 1781. 2217. 
Öppning 231, 2015.
Öra 890. 903, b.
Örformig 2120. 2208,
— jord 874. a.
— Hfe 903 . c.
— lock 1042. a,
— lapp 903, b.
— mufsla 903, b. b. i, 
önxklor, tn. Anm.
Ört 2348.
— artad 750.
Ör-tipp 903, g.
— trakt 902, o. 1203, p.
— vinkel 903, e.
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Rättelser:

Anm. 2i:sta artet har en felaktig sidoangifning, hvilket Lasareu 
täckes sjelf rätta, äfven som dessa följande Nuraror: 61.-286. 
417. 44a, d, 486. 535, a* 8i5, b. 877, b. a. {Sid. 177. star 
1096. läs 1070. Sid. 1-5. står 1101. läs 1170.) i3o5. 1007. i33i. 
i544. 2018 «266 -227.3. samt jj. 46. {Sid. 55.) 5i. 55. (Std+ 
101. framför Syst.) 89. 2q3. {Sid. 5o2. efter Mctam. &c.) 37·*^ 
442· och

Sid. XIX rad. 25 star difinierà-definiera
__2 rad. 3 ne di fr. tillsattes ( eftor förklaring ) kallas
λ- 3 — 21 står «t Istringen las a 1 s t r i n g s Jer ä ft § xt 

9 99 --bakvänd - bakå t vänd
ooh - ock

elt - eu - 16. siår del. lä* del:
Öfver sidan - öfversidan 

26 — 26 — spetsiga - spetsade 
33 — 17 — böjden - höjden

— 3o 
9 — 29 — 

20 -- 27

34 -- 9 — egget. - eggen
10 — Parobolisk - Pnraboliek

.. 61 -- 24 tillsattes ( eter mjuk taggig ) murieulaturtk
.C ? . · Λ■· t__ i __ι·ι ι.._63 — 18 stär i artiklar - i (länkar) artiklar.

6f> -- 24_T v 8 Fortsatt t v å - , m. m.
— 66 ...
~ 76

85 —
_ 88 —
—■ gi — 20 tills
*" 93

8 tills, framför congL, hopgrodde 
8 nerifr står Svartgrå, Jäs Hårgra. 
18 -- faphirinus - fapphirinus 
r i — varigata - variegata

106
l33
135
136

Efter Dubbel (tv* v8st) 
a5 står rccinosus läs resinosus 

-- 27 — böre - böra

— 174

— 175
— 191
__201

1— 217 
-, 222
— 226
— 242

— 256
— 2Ô7
— 261 
—‘273

— 3So
— 363 
t· 074

__hjertat — hjertat, m m.
20 — abdominalis -- abdominales
u _ Armbogutsk. - A t m b oge n(-u t s k o 11 et}

l46 — 3 neri r. står ragosus
173

några Ex,) — fugosus 
2 nerifr. — vin (Ilar - vindlingar.

_ 12 — Korngul - Korngula
__i3 L ö f g u 1 - L ö f g it 1 a
_20
— 12
— 9 -
— 27 -
— 26
— 8
— 27 ■
— 2
— 8

Falske,- Falska 
ceroccma - ceroma 

1076 - 1079 

tharsotheca - tarsotheca 
• pappills. - papillx 
. livardere - hvnrdera 
. kamligt - kamlikt 
. skida - sljda 
. tages - tagas

20 — sm - 1 sin.
1. 3. och 5. nerifr. skida - ilida 

.-”21 — 2. ( —2, )
— 9 — Krinbladig - Omkringbladi s
„ 3 — (-fu 11) - l-f u i 11)
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sid.375 rad. 28 tillsattes nerfyadt framför nitVâtürii
— , g3 — 9 står börjad iäs början
* 399 — 20 — l a c i n a - L a c i n i &
— 422 — 8 — ledslcifva - ledskida
— 444 — 20 — Aelpidotus - Alepidötns
— 446 — 7 — Au:bulatdirns Ambulatorin#
— — — i3 — —, b:mult - bi. , mult-
— 447 — 7 — ArfkfÅrgad . AJkfdrgad
~~ 457 —- 8 Connivens. Connivens
— 4&7 — S — Frankfurktvart ■ Frank furuvart
— 472 .. 39 — Haläris . HiUris
— 483— 20 — 471.473
·"* bi4 ·» 2t - - Skrålbon - Strålben



Tabellarisk ôfversigt af Konst

j-( Biögon, ibi5.r Nackgrop. iSo5. 
lboi.i < STalgrinp, i5o8, d. 4.)

C Underhaka. 1609. Ante“n
— stanj

ri^gon. x5oo. — bas,
Ogkrets. i5i2, d, — axel:

•2, (Snyte j5i4.) < Panna, i.So4. — bors
Pannudde. i5l3, c, j— kna] 

r ro, rr.se Munn, Antenner. i46i. l— Ijäidi 
Infogningshåla. i463. J — stjel 
Undersyn, i5o5. I Vindar

''Hjelm *) 1Ö22. i Slutarti

1S07.
bel, i536,

nut. 1537.
unga, i535. 
e. 1539. 

»Sag.

Högkind. i5o8. 
Kind, i5o8. a 
•Sugbbrft, 1570.
Pumpborst. i!r]5. 
Tunga. 1527. 
Lapp. 1S23, 
Oxeltand. 15^7,

(.Gissel.

(Inböjd 
Bladlöt 

IRänna.

• , J Käkar. i53o. o,
........ ■ } Skenbens tor

! I I 18

5:

f Tars. 1802. 
LSe ofvanlöre.

torn
i _ qvast. 

k i - korg. i83i
Framtars. ι8;843.

S Mellantars. ira, i844. 
( Baktars. i83a

fBukstjelk. 1661, [Stjelkskifva, i66x 
Baayta. iGoo. a, .

1 Ryggsegmenter. i64S. [Andhål, 880. 
\Stuss. i65o.
/-Hirfram. (Hällhnke. i65
I Aktertagg. lbpa. S Taggbölster. 1

JTaggslida. i653. (
1 Hanuköudelar, 16S6· ( BlygseltSng

*«\.Honlem, iG59. ^Hannlem.

<1 Buksegménter. i64g.





Tabellarisk ôfversigt af Konstorden fôr Insekt-beskrifningen.

CiTä

Knlle. i5o6,-( Biögon. i5i5., Nackgrop. iSo3. 
Bakhufvud. i5oi.j 3 Svalgring. i5o8, d. i.)

' Underkaka. 1609.

f§gon. i5oo.
, Ogkrets. i5i2, d 

rramhulv, -2. (Snyte i5i4.) < Panna. i,5o4. 
γ .. Pannudde. i5i3, c.
J-app. Kikar m. ir.se Munn, ‘

Tinningar. 1S07.
'Sugsnabel. i536.

_ Pumpsnut. i537.
^ Spiraltunga. i535. 

Hälvare. i53g. 
Snabel. löag.

‘Antennrot, 1462.
— stängel. i464,
— bas. i466.
— axel. i46g.
— borst, i486,

---------, j — knapp. i483.
Antenner. i46i. <j — fjäder, i486, 
lnfojjningshlla. i463. J— stjelk. 1471. 
Undersyn, ι5ο5. I Vändariikel. i465 
Hjelm 1Ö22. * ,S 1 n., »-t tr _ 1 .zc_ *

5 Högkind. r5o8.
^Kind. i5o8. a 

-Sugbörft. i57o.

Pumpborst. 1573.
Tunga, 1527.
Läpp. i523.
Oxeitand,

I Slutartikel. 1467. 
(.Gissel. i4G8.

i Inböjd. 1.571, 
Bladförsadd. 1572, 

IRänna. 1674.

Snabel. ,529. wxeitanu. 1047.
Munnens del a r/iJ/V» <| ^äkbLar^+i ,43, fSmStunga. ι526. f^>Pröt· l38S· 

olikt namn, och fie- I „ S“' |) 1·;’Ι. | Käkbågar +1 KakkSgangel. l5Sl
rc itknts ofta. J «!el“ "J . I SidotXor 1S28 i ~ ,ta"’· l55u

Trut ,Γ3« l Knapp.i57g R?nna» i569' j “ 8 '· l5i8·} - hufva ft) 2.• -l538^Lip. röyg! ,[L‘I>· l5**· <0 \ Jy««1·. *533. _ l-rygg. iöa6.i532 ÎKakbSgtâ'nder

hufva.

r inra. i554. 

(yttra. i355,

, Ofverhals ITalsfköld, -band. i5gY -1596, 
■Hals ;5qo,, Halsben. ,598.

C Underhals. i.5c)j.
r^knlderblad. iG35,

Ryggfköld : ] Ofverrygg ifi25.
el. Sköld,i64o.^ Medelfält., i5g9.

SmSsköld. i64*.| Vingfjäll. 1713. Se Vingar.
(.Smålköld. i64i.

J Ryggkam. 1892.
BakrygS. *G2Ü.· 1— korn 1627.

i Svinga re. 188g.
Bröftsidor. 1829. ) Svingfjäll. 1890.

f Sidos tycke. 1632.
fBr'ngstycke. i63o 
I Höftstyck·. 1G34.

Bröst. 1628. Panna· j845

I .»*2 - - - -  ' N. J OD’

I 0Ma|la,^pret. 2584, hos vissa KoUoptirer. 
(.Smaspröt. i534. Anm. 3. vissa Lcpidoptércr.

Vingar. 1708.

pannstycke. i63i,
ÎBrÖ3Harn eller. 1637.

— sidor 1629. 
COÎY*iTin.;ar. 1716. 1617,

( Bringben. iG35, 
i- Utfkott. i636.

bi fjällade. 1765.
J Skalvingar. 1709
] Täck vingar. 1710.1 - märke.' 1753.

) j Korsvingar. 1711. | - nerfknutar 1782,
4 kallas< 1817. [

("Kantmärke 1762.
(Vingnerfver. i746. J l-fiäll. sv., «(Suanerf. i749.

i Hipdneri. 17Ô1, 
LÅterlopandö. iy5o

rS 1817. ί ι-p r / .. ! Stiålskifte 17 55%
(Vingstump. 1719. ■- ‘ te“· *754-6* ^ Dlskskifle. ,7 s6

- - --------------- -Intf-U77, ' Kantskifte. /757.
Vinghakar 1790. i liasbilt t. -.............i 7 7‘) · Vinghakar 179η. “as,al‘*.

[Undervingar. 1717. Λνα spannare. 1789. 11Tt<J‘‘'a|,a,t - 2.
W (Vingboge. i73G, M· ‘»nfatt; 3.

fFram, iFramre i T,„. rfibsaa. i836. l.Fyllnadsfalt. .
' · “*o — o /

| - ramr ) Frä'mre ( Tars. fSkrapa. *83G.
i' '8,*6· V,i8?4· j .832. SmShand iS38. 

< Medierst 'ITcMi n < -
.848, ( i85i.

I

i Bak- ) Bakre.
I i847. i8i5.
GSkridfötter, 1876·

Ben. t7t3: <1 . J Röfvare- 1.877. „
' i kallas ^ Omfamnande. 1878.

M.llanskifte. '1758. 
Treskifte. i75g. 
Ocellskifte, i7bo, 

.Slutskifte. 1761,

^Tasslofve. i835, 
Småfot. i858. 

.Hälblad, i837.

SSlhud. ij4i. 
|Fotbäckla. i839, 
■ Fotöra. i84o.

GräTrare- 1879, 
t Styrare- 188t.
Simmfötter 18S2.
Gälfötter· 1880. 

v Löpfötter, i884.
Länd. 182·. i Höft. 182'<· rTT , , ,

kLår. 1824. lLedh»Ivui. 1822. [Hoftlock. 1823 
1 tillsatts. i?oi! iR>G.

^ίίβΛ af : 1 Skenbarn iSiS

I Tars. 1802. 
L8e ofvanföre.

sr
'S iRyss- 1645.'

33 Akter. i65i. 1

Buk. i646.

fBukstjelk. 16G1. [Stjelkskifva, 16G2.
! Basyta. iG5o, a. 
f Ryggsegmenter, i648. [Andhål, 880. 
fStuss. i65o.
f Akteitågg, ,653. } S811^*

J Taggslida. ,653. ( Taggholster. ,654.
# 1 Hannköndelar. ,656- ( BlygseltSng, i657.
• '-Honlem, i65g, ^Hannlem, iG5S.

Buksegminter. t64g,

C Knä. ,826.
Knäben. 1827.
Knöl. 1828.
Sporre. 18G0._________
"ikenbenstorn. 1829, -
- qvast. i83o,
-korg, 1831.

5 MeüanUrs!8?832. ^ I*rsfS!*nS· ,833· K,ofalang. 18*3. ^ lS43· ' .
(Baktars, 1802» ) « Tarssala. t834. 'l Klodyua, ,844.
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