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1 skogar för? kommer clenna art i stor mängd, ofia tidigt på
sommaren. Den ar den mest välsmakande och födande bland
alh hos oss* växande Kosvampar. Den liknar i smak Cham-
pigrioner, och anrättas på samma sält. Dess storlek gör ock
dess insamling ganska lönande.

g) Straffotade Kosvampen (B. scaber). Har en kuling,
vanligen g'att hatt, som till färgen i oändlighet varierar; van-,
Iigast är den brunröd. Foten afsmalnar nedifrån uppåt och
är öfverallt sträf af mörkare fjäll. Piporne alldeles skilda
från foten bilda eLt kullrigt lager på undra sidan; till färgen
äro de hvita, men blifva slutligen smutsige af det rostbruna
fröstoftet. — - Denna ar öfver större delerk- af riket den all¬
männast förekommande svampart hela sommaren och hösten
igenom. Dess smak är något mindre läcker än föregående
arts, men den lemnar i de flesta Europeiska länder ett värde-
radt och mycket eftersökt födoämne.

I Ekonomiskt afseende förtjena Kosvamparne kanske stör¬
sta uppmårhsamhet såsom födoämne bland alla vårt lands in¬
hemska vegetabiliske produkter, så väl för deras närande e-
genskaper, som för* deras storlek och den stoia mängd af in-
dividuer vårt land af dessa frambringar. Vi kanna flera trak¬
ter, der endast de tvenne sistnämnde förekomma hela somma¬
ren (ty de framkomma äfven i torr väderlek) och sent inpå
hösten till den mängd, att de ensamma lemnade sunda och
tillräckliga födoämnen for de största hushåll.

2. Lefversvamperi (Fistulina) igenkännes af sina i början
vårtlika, sedan uldragne pipor, som väl sitta tätt tillsammans,
men likväl äro sins emellan fria och icke föienade till ett po¬
röst lager. Hatten är olikformig, sned med fot vid ena kan¬
ten, som stundom äfven saknas. Den växer på gamla träd¬
stammar. I Europa finnes endast en art af detta slägte:

8.
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Tunglika Le{versvampen (F. hepatica). Hallen år mycket
föränderlig lill storlek och form, men substancen är mjuk, saf¬
tig, nästan klibbig, inuli rödådrig, på ytan är den smågry-
nig, till färgen blodröd eller lefverfärgad; piporne äro gula;
frösloftet mörkt. Den har mycken likhet med en oxlunga,"
hvaraf den äfven erhållit det passande namne! Buglussus. (Men
den amerikanska arten, F. radicafa, har icke dessa egenskaper,
utan är seg och läderartad). På gamla ekstammar i S. Sverige
ar den icke sällsynt, mera sparsamt förekommer den i medler-
sta Sverige. Prof. fVahlenberg har äfven funnit den vid Upsala.

Denna art bör insamlas innan ytan börjar blifva klibbig.
Utom vanliga anrättningssätten, steker man denna art äfven i
het aska, rensar den sedan och anrättar den som fricassé, I
Wien använder man den äfven skuren i tunna skifvor blan¬
dad med vanlig sallat. ,

δ. Tickornes slägte (Polypokus) är i hela sitt utseende
och vaxesätt mera likt Taggsvamparne än Kosvamparne, fast
hattens undre sida är porös liksom hos Kosvamparne. Delta
fröredningslager låter likväl icke skilja sig från halten och po-
rerne låta icke fördela sig uti pipor. Hela svampen är af en mera
torr än saftig substans. ♦ Ingen enda är känd som giftig, men
en stor del blir trädhård och derigenom som födoämne oan¬

vändbar, fast till andra tekniske och ekonomiske bruk, f. e,

Fnosk^svamparne, vigtig. De ätlige arterne äro:
. a) Rutiga Tickan (Polyp, subsquamosus). Hatlen. köttig," ~

seg, smutsigt hvit eller grå, finluden och sönderspricker i fjäll;
foten enkel, midt under hatten; porerne olikformige och snö-
hvita. Växer i bergiga barrskogar, Linné fann den vid Fah-
lun, jag har funnit den i mängd i Småland o. s. v. Utom Sve-2
rige är den högst sällsynt, f. e. i Kärntherns alper, der den
till föda allmänt insamlas. Sjelfva hafva vi ock försökt dea
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och funnit Jen lika följande, men fordra mera kokning eller
stekning, då följande kan förtäras rå. — På ställen som belas
af boskap, finner man båda af denna vanligen förtärd.

b) Spröda Ticlan (Polyporus ovinus, i Tyskland allmänt
känd under namn af Schaffeuter) liknar mycket föregående,
färgen är dock hvitare, ofta stötande i gult, foten ar mera
©likformig, hatten småfjäilig, porerne smärre rundade, slutli¬
gen gulaktige, men isynnerhet skiljes den genom sin sprödhet,
då föregående är seg. Växer i öppna skogar, helst på slätt¬
land, f. e. kring Upsala i mängd. Den är med skäl räknad
bland de bästa ätlige arter.

c) SJåta Titian (Ρ. politus) har en köttig fast, icke spröd
hatt, hvars yta är tegelfärgad, glatt och polerad; den sönder¬
spricker icke i fjäll; foten ojemn, men utdragen seg; porerne
runda hvita, i mynningen hvassa och fintandade. Växer i
barrskogar med föregående arter, med hvilka den blifvit för-
rexlad och kan på samma sätt användas.

d) Tufviga Tickan (P. confluens) växer i stora tufvor,"
med mycket kort något grenig fot, vanligen fästad vid hat¬
tens ena kant-, breda oregelbundet öfver hvarandra liggande
sammanväxande hattar, hvilkas yta är slät och färgen mer el¬
ler mindre rödbrun, stundom äfven orangegul, porerne Tivita.
I bergstrakter under barrträd förekommer denna sällsynta,
men för sin storlek och läpkra smak märkvärdiga art *).

*) Denna redan af äldre författare ofta, fast otydligt, beskrifna
högst utmärkta art har äfven i sed η are tider blifvit på ett besyn¬
nerligt sätt iörvexlad. Schaejfer t. 109, 110 gaf först tvenne goda
figurer af den samma, hvilka sedan blefvo hänförde af Persoon till
Ρ. varias, hvarefter den blef förgäten. AJbertini gaf först fullstän¬
dig beskrifning öfver den samma under namn af Bolet. confluensi
hvilket vi i Syst. Myc. antogo. Prof. Swartz hänförde den till P-
frondosas, från hyilken den är vida skild. Lenz har nyligen beskrif-
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e) Tofs -tickan (Ρ. cristälus) är äfven en mycket stor, van¬ligen i hopar sammanflytande art, men lättligen skild från före¬
gående genom tydligare fot; grön, hel (ej med kanten fästa.dvid foten) och på ytan luden halt. I bokskogarne på södra si¬dan af Romeleklint fann jag denna präktiga art 1828 i stor
mängd.

f) Blomflochs-tichan (P. umbellatus). De stora tufvor denna
art bildar, uppkomma genom den tjocka, i otaliga upprätta gre¬nar delade hvita foten, hvilka sluta sig uti lika många trattlik«,på ytan mörka hattar, hvilka tillsammans likna en stor blom¬flock. Porerne äro små och hvita. Denna underbara art vä¬
xer äfven uti Skåne, helst uti ekskog, men är äfven funnen
upp uti Salldalen af Sommerfell,

g) Blomhåls-Tickan (P. frondosus)' bildar en af otaligagrenar tätt sammanväxt tufva af en fots bredd och deröfver,livars grenar sluta sig i bladlika flikar, utan att bilda egentligahattar; flikarne äro på öfre sidan grå eller sot färgade, skrynk¬lige; undra sidan jemte de små olikformige piporue äro hvita.Har en oangenäm syrlig lukt, inen redan Clusius ansåg den
som ätlig och den användes som födoämne allmänt i de flesta
länder. I vår smak stå f. och g. likväl efter d. och e. Den är
temligen allmän, åtminstone i S. Sverige, vid rö'terne af
gamla ekar.

Alla dessa arter räknas med skäl bland de vigtigare såsom
födoämnen, och fast de fyra sistnämnde äro sällsynta (ett för¬hållande som ofta inträffar med arter, som likt dessa utmärka
sig génom sin ovanliga form och storlek), så är hvarje tulra

vit den for ny från Thüringerwald under namn af P. Artemidorus
(Dianas skänk, emedan man vanligen under jagt uthungrad finnerdenna läckra art i de otillgängligaste skogarnes snår) och Trog fråa"SWeitz under namn af P. auranlius, Ojn Polyp, pes eapra* iitknTogeeerne -är- tillfäckhgen skild, tvifle vi.
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likval så stor, att den ofta ensam förslår till en anrättning för
ett helt hushåll.

Anmärk. Vi äga ännu af denna flock några märkvär¬
diga arter, som (örtjena kännas, ehuru mindre passande till
föda, nemligen Jätte-tickan (P. gigantens), hvilken af alla bd-
dar de största tufvor, stundom af flera fots diameter, med
spannsbreda öfver hvarandra liggande på ena sidan vid den
korta foten lastade hattar; på ytan äro de bruna och fxngryni-
ge; vid bokstubbar; Präktiga tickan (P. specfabilis) är äfven
en stor art och helt hvit, van/igen utan fot, bestående af tal¬
rika halfva hattar, som vid basen sammanväxa i en stor köt¬
tig massa; på ekstammar; Svafvelgula tickan (P. sulphureus)
är lik föregående, men svafvelgul, utmärkt bräcklig, på ek,
bok och flera löfträdsstammar. Fjälliga tickan (P. squamosus)
är ock en utmärkt stor art, någon gång af flera fots diameter,
men sammanväxer icke i tufvor, som de föregående, foten
sitter på sidan, hatlen är mest njurlik, gul med mörkare till¬
tryckte fjäll på ytan. Den har äfven blifyit försökt till foday
men är seg, knappast användbar.

4. Taggsvamp CHydnum). Släglet igenkännes Vid första
anblicken al de talrika syl-lika taggarne på hattens undra sida.
Ingen enda är giftig, men en stor del otjenlige till föda för
deras hårdhet och seghet skull. De ällige äro:

A) Med tydlig hatt,, på en central fot. Växa på jorden.
a) Fjälliga Taggsvampen (Ii. imbricatum). Halten är hel,

med en kort fot i centren, på öfra sidan söndersprucken i ru¬
tor eller tjocka fjäll af mörkbrun färg; taggarne gråaktige ned¬
löpande på foten. Köttet smutsigt hvitaktigt. Förekommer
först med October månad i mängd i barrskogarne, öfver hellt
riket, äfven i Tall-planteringar i Skåne.
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- V) Strå/va Taggspampen (Fi. scabrosum) liknar mycket
föregående, men hatten är i början luden, blir sedan småfjäl-
lig, endast sträf af luddet, som förenar sig till små upprätta
hvassa piggar, färgen är ljusare brun. Foten mycket kort,
nedåt afsmalnande. Taggarne rostbruna. Köttet i disken myc¬
ket tjockare och alldeles favitt. Växer på lika stallen med
föregående, hittills endast funnen i Smaland.

Anm. Slåta Taggsvampen (II. laevigalum) kan-sannolikt
användas liksom de föregående, den har mörk, graaklig, fin-
skryncklig, ej fjällig halt, längre ojemn fot, gvåaktige taggar,

c) Glansande Taggsvampen (Ή. poliLum). Halten platt,
nedböjd, glatt, glänsande, vågigt böjd i kanterne. Foten kort,
slät, vid basen uppsvälld i en knöl, liksom halten rostfärgad.
Taggame oförändradt hvita, genom ett bart fält alldeles skilde
från foten. Denna utmärkta nya art, som mest liknar den
släta. Taggsvampen, har jag funnit i Smålands barrskogar i
mängd. Till sina egenskaper öfverensstämmer den fullkomligt
med följande.

d) Bleka Taggsvampen (H. repandum L.) igenkannes vid
första påseendet genom sin gulbleka, stundom nästan hvita
färg. Hatten är mera bräcklig än hos de föregående, oregel¬
bunden, i kariterne böjd, på ytan slät, ehuru icke fullkomligt
glatt eller glänsande, som på den föregående. Foten olik For¬
mig. Allmän, i synnerhet i löfskogar och uppväxer redan
efter sommarregn.

e) Violetta Taggsvampen (H. violascens) liknar föregående
till storlek och form, men är något segare, hatten är luden,
smutsigt violfärgad, taggarne hvita. Sällsynt i bergiga gran¬
skogar vid Tofteryd o. fl. i Småland.

Alla dessa arter kunna utan åtskillnad användas och be¬
handlas lika med Chanlarellen. Den violetta, som är sällsynt,
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lärer endast vara begagnad i vissa trakter af Frankrike. Den
strafva och glånsande hafva vi sjelfve funnit fullkomligen öf-
verensstämmaude till smak och egenskaper ratd de öfrige.

B) Med' otydlig hatt, merendels ulan egenllig fot, Växa
på trädstammar.

f) Korall-taggsvampen (H. coralloid-es) delar sig i olaliga
smala grenar, hvilka likna något Bockskäggs-svampen, men på
undre sidan äro tält besatte med syl-lika taggar. Färgen är
hvitaklig eller gulblek. I S. Sveriges bokskogar är den allmän
på ruttet trä, sällsynt på al; Prof. ^Kahlenberg har äivea
funnit den vid Upsala.

g) Igel-1aggsvampen (H. Erinaceus) är onekligen en bland
de utmärktaste arter af delta slägle. Den förändras mycket till
sin form; fullständigast utbildad liknar den ett hjerta, af ända
till ett q varters diameter; stundom antar den formen af ett
halfklot o. s. v. Hatten eger ingen kant, så att den fibrillösa
öfre sidan äfven antyder rudimenter till taggar. Hvad som i
synnerhet utmärker den, äro de mer än tums långa vid basen
greniga taggarne.. Färgen hvitguL Icke sällsynt i S. Sveriges
bokskogar, fast sällan i mängd.

Anm. Lika med dessa kunna äfven H. corrvgatum och·
diversidens (afbildad hos Krumbholz bland de i Böhmen be¬
gagnade arter) utan tvifvel användas, men äro så sällsynte
oeh sparsamt förekommande, att vi icke trott dem förtjena sär-
skildt upptagas.

III. FINGER-SVAMPAR (Clavariei).
Under denna benämning sammanfalte vi de svampar, som

växa upprätt, utan tydlig halt; frölagret är slätt och bekläder
öfvtrailt svampens yta·. De utbildas dels till1 bladlika skifvor
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såsom Blomkåls-svampen, de!« tilt. trinda .korall-lika grenar,
»åsom Bockskäggs-svampen eller till en enkel klubbform ho«
Klubb-svampen De tvenne sistnämnde utgöra egentligen ett
och samma slägle. Ingen af denna afdeluing är bekant som
skadlig.

1. Blomkåls-svampen (SpäRASSIs), som bildas af flera plall'a
bladlika' i ett rundt hufvud eller snarare i en luiva förenade
flikar, af Ii vit eller blekgul färg, räknas med skäl bland de
läckraste arter, hvaraf i Schlesien och flerestades, hvarje tufva
högt betalas. Vi ega deraf tvenne arter i Sverige, som på lika
satt kunna användas; den tredje arten, som är NordAmeri-
car.sk, är seg och knapt användbar.

a) Krusiga Blomkåls-svampen (Sp. crispa^). Flikarne ut¬
gående från en fast köttig rotknöl, intrasslade och tillbakaböjde,
i spetsen småsågade. Storleken af ett barns hufvud. Växer i
barrskogar. I veslra Småland har den årligen uti September
blifvit funnen. Prof. Wahlenberg fann den i Kongspnrken vid
Upsala i October.

f

b) Raka Blomkåls-svampen (Sp. laminosa). Flikarne utgå
strålformigt från en gemensam bas, som likväl saknar rot¬
knöl, äro alldeles raka, mera enkla, i spetsen hela och bilda
elt halfrundt hufvud. Till sin bildning och form är denna
väsentligen skild från föregående, men färg, lukt och smak
äro lika. Den är funnen en gång bland ekspån vid Rosenhult
i Skåne (på södra sluttningen af Hallandsås).

Torrkad användes Blomkåls-svamparne som Murklor, fär¬
ska som Champignoner; men äro läckrare; äfven råa har jag
funnit dem smaklige och alldeles oskadlige.

2. Bockskåggs-svamparne (Clavariae ramosae). Från en
gemensam bas uppstiga flera trinda, mjuka grenar, som vanlj-
gen åter dela sig, Crenarne äro icke klibbigej på ytan; ej
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heller låia de klyfva sig uti tvenne skifvor, som hos föregå¬
ende slägte. Bland dessas talrika arter användas endast de
större, kände under namn af Bockskägg.

a) Rodletta Bockskäggs-svampen (Ciavaria Botrytis) bildar
stora olikformiga tufvor, grenarne korta, ojemna, i spetsen
röda; färgen, som är blek, ar eljest föränderlig. Den är myc¬
ket skör och bräcklig. Den är läckrare än följande. I löf-
skog, i synnerhet bokskogar, finner man denna i Augusti och
September ofta i stor mängd.

b) Gula Bockskäggs-svampen (C. flava) bildar mera regel-
bundne tufvor, grenarne runda, släta, jemnhöga, trubbiga,
öfverallt gula. Icke sällsynt i löfskogar.

Båda dessa arter räknas öfverallt bland de läckraste; äf-
ven i Sverige är deras bruk icke okkndt. Fröstoflet ar hos
båda kvitt-, hos en del andra af delta slägte är det gult. Desse
sistnämnde växa i barrskogar och hafva vanligen en något
bitter smak.

5. Klubb-svamparne (Clavariae simplices) äro alldeles
enkla, de större klubbelika, de mindre smala, jemhtjocka.'
Till födoämne kan endast löna sig insamla:

Stora Klubb-svampen (Cl. pistillaris) är 2 — 3 tum hög, nä¬
stan omvändt äggformig, trubbig, öfverallt, äfven vid basen,
glatt. Färgen öfvergår från gul till rödbrun och mörk. Vä¬
xer i löfskog, helst bokskog i S. Sverige, men älven funnen i
medlersta Sverige, f. e. vid Näs nära Upsala af Mag. Berg¬
ström. Den är sämre än de föregående, och den vida min¬
dre och smalare, vid basen ludna Cl. ligula, som är allmän i
granskogar, icke användbar.

IV. MORKEL-ARTADE SVAMPAR (Helvellei).
De till denna afdelning hörande slägten hafva ett vaxartadt

fröredningslager endast på öfra sidan; på undre sidan äro de
8 b.
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släta, mjöl ige eller finludne. Fröstoftet borlflyger elastiskt,
som en rök och låter icke uppsamla sig, som de föregåendes.
Fröredningsfästet antager olika former, livarefter' slägLen åt¬
skiljas, De ätlige arlerne framkomma mest om våren.

i. Morklor eller Murklor (Morciiellae) Iiafva en vanli¬
gen konisk mössa, soin är föga skild från foten; dess yta är
nätådrig och gropig; dess substans fastare än de följandes. Fin¬
nas endast vårtiden. — Af detta slägte hafva vi hos oss endast
funnit trenne ätlige arter:

a) AlLmånna Morklan (M. esculenta). Mössan konisk, ned¬
till helt och hållet fastväxt vid foten, mörkbrun, med likfor¬

miga, nätådrigt förenade ribbor, som bilda aflåriga gropar på
ytan. Förekommer mest i barrskogar och bergstrakter *).

b) Läckra Morklan (M. deliciosa). Mössan nästan cylin¬
drisk, nedtill fastväxt vid den mycket kortare foten, ljusgul
eller hvit, med enkla, längsefter gående ribbor, som äro före¬
nade genom smalare tvärådror. Genom denna egna byggnad
är denna art tydligen skild från föregående. Är sannolikt icke
sällsynt, fast vi hittills endast funnit den på gråsvarta åker¬
renar vid S. Bökeberg uti Femsjö S:n i Småland, der den år¬
ligen framkommer i Maji.

c) Fria Morklan (M. sepiilibera) har till färg och ytans
bildning likhet med den sist beskrifna, men mössan är mycket
kortare, konisk, nedtill skild från den förlängda foten. Fun¬
nen på ängar kring S. Äsen i Skåne.

Morklernes användande som födoämne, är i Sverige från
längre tid tillbaka bekant. Der de finnas i mängd insamlas

*) Denna art, som otvifvelaktigt är Linnés Phallus esculentus]
kallas af de fleste Syd-europeiske Svampkännare Morchella conica;
deras M. esculenta har én rund, ljusgul, vid foten hopknipen mössa,
runda gropar på ytan. Vi veta icke att denna är funnen i Sverige
eller om den är tillräckligen skild från vår.
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de ock vanligen för egel behof och till afsalu. I S. Europa
ßnnas flera arter, som möjligtvis äfven kunde finnas hos oss»
Vi hafva dessutom en art, som är vida större än de öfrige
(M. elata), men ock af en mycket: tunnare och spröd substans
och har obehaglig lukt. Vi tro oss icke böra upptaga den
bland de ällige, ehuru Krumbholz aflecknar der» bland de i
Böhmen använde. Den växer merendels på fuktiga ställen,
svedjeland o. s. v., men är sällsynt.

2. StenmorHor (Helvellae) skiljas från de egentlige Mork-
lerne genom deras mera uppblåsta mössa, som vanligen är
luflikig, som en biskops-mössa, och på ytan är slät. De fle¬
sta förekomma ock om hösten, men den som födoämne för¬
nämsta arten

a) yår-Stenmorllan (B. esculenta) står midt emellan detta
ocli föregående slägten; den framkommer tidigt om våren ocli
bar på ytan val icke nätådrig, men mycket skrynklig hatt*).
Foten är slät; den bruna, oregelbundna mössans kant är fast-
växt vid den samma. Växer i granskogar, helst jemte vägar
och gångstigar, der den framkommer de första vårdagar, vissa
år i stor mängd, andra åter ganska sparsamt.

b) Krusiga Stenmorlclan (B crispa), Hat f en är mest hvif,
fri från Foten, mycket flikig och krusigt böjd, men ytan är
alldeles slät,· substansen liksom hos alla Host-Stenmorlclor myc¬
ket tunnare än hos den föregående. Foten är tjock, djupt lå-
rad och skuren tvärlaf synes den sammansatt af flera skilda
pipor. Finnes vid Lund ofta i slutet af Maji och i Junii, i
de högre trakterne af Småland har jag först funnit den i
Augusti.

Vår-stenmorklan användes som vanliga Morkler; samllige
om hösten växande Stenmorkbr äio visserligen ätlige, men
vida sämre. Den Krusiga Stenmorlclan är onekligen bäst
bland dessa.

*) Man bar derfore af denna art ocli några liknande Morklor
bildat ett eget slägte: Gyrocephalus. Ehuru väl detta genom karak-
terer låter skilja sig, så anse vi dess antagande här icke vara tjenligt..
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o, Skål-svamparne (Pezizae) bilda ett talrikt slägle, k Η η cl t
af sin skål-lika lorm, vaxartade substans, och ofla otydliga fot.
De fleste arterne äro likväl ganska små och obetydlige. De
större på jorden växande kunna visserligen användas till
föda, men äro icke lönande. De trenne arter, som skulle
förtjena särskildt upptagas, förekomma tidigt om våren, hafva
samma substans och smak, som Stenmorklor, men äro så säll¬
synte att deras insamling ej kan komma i fråga. De äro Pez.
reticulata Grev., iunnen i mängd i Dahlbyskogen nära Lund,
P. Acetabuliim, funnen vid Stockholm och i Fogelsångsdalea
nära Lund, P, perlala vid grusiga sandvägar i Småland,

TILLÄG G.
Äfven de så allmänna Pole-svamparne (Lycoperda), som i

stor mängd finnas på de flesta fält, och mogna vidrörde sprida
ett ömnigt fröstoft, hvilket inan anser skadligt för ögonen, ä-
tas i S. Europa stekte i peppar och olja, nemligen insamlade i
deras första ålder, då de bilda en solid, fast, hvit, likartad
massa. Redan då de inuti börja söndeiflyla äro de oduglige,
än mera sedan de blifvit pulveruleute eller böi-ja sprida fröstoltet.

Sedan vi nu afhandlat resultaterne af frärnuiände nationers
erfarenhet öfver de Jios oss växande Svampar, med de få til—
lägg vi af egen erfarenhet kunnat göra, böra vi äfven anmärka,
att bland de flera i andra länder ej observerade arter, som fin¬
nas hos oss ganska talrika, säkerligen flera äro ällige. Just
den omständigheten, att en eljest i polarländerne njugg och
sparsam natur begåfvat dem med rikligare förråd *) af ätliga
svampar an andra länder, synes antyda den vigt naturen sjelf
lagt på svamparne, som näringsmedel för vårt land. Vi tro
oss derföre böra fästa uppmärksambeten på det besynnerliga
förhållande, alt man nästan allsicke använder i ett eljest torftigt
land ett näringsmedel, som naturen sjelf anvisar och nästan
slösar med, då det sorgfälligt begagnas i de länder naturen är
mindre frikostig i dess frambringande. Man tGrde finna det
öfverdrifvet, kanske löjligt, då vi på fullt allvar påstå, alt
vårdslösandet af ett så smakligt, födande och rikligt före-
kommande näringsmedel år en stor, årlig national-förlust.

*) Det är nemligen genom rikedomen af individuer, men in¬
skränkt antal af arter, som nordliga ländernes vegetation utmärker sig.


