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FÖRORD

Följande lista upptar översättningar av fanerogamernas
och ormbunkarnas vetenskapliga namn. Ofta förklarar

namnen detaljer om växten, ibland hedras någon person eller
plats som får sitt namn latiniserat och ibland är namnen fria
fantasier. Åtskilliga släktnamn förlorar sig i historiens dunkel
och går inte att utreda.

Någon omfattande lista har inte funnits på svenska. Ivar
Anell skrev dock 1976 en kort sådan, omfattande c:a 800
uppslagsord med fylliga förklaringar. I Lids ”Norsk flora”
(1994), sammanställd av Reidar Elven, finns en fyllig lista
som här i sin helhet är översatt till vårt språk. Även ordlistan
i Stearns (1983) ”Botanical latin” har i stort sett lagts in, men
andra ord än art- och släktnamn har undvikits. En mängd
andra böcker har använts i enstaka fall.

Många av orden baserar sig på grekiska grundord, oftast
tagna ur klassisk grekiska. Guldgruvan för det språket är
Liddell & Scotts ”Greek-English Lexicon” (1889, 1994). C:a
10 % av denna listas knappt 7500 ord är tagna ur den boken
och markerats med (gr.). Förklaringar av orden har hållits
mycket korta. Vad gäller latiniserade, sammansatta grekiska
ord lämnas bara betydelse. Läsare som vill gå djupare in i
detaljer kan dra slutsatser av de grekiska grundord som finns
med i texten. Åtskilliga latinska grundord är också nämnda.
Sammansatta ord som inte finns med i listan går ofta att reda
ut med hjälp av grundorden.

Uppslagsorden är satta med fetstil och förklaringar med
vanlig stil. Efter släktnamn förekommer ofta ett namn (t.ex.
TEOFRASTOS, PLINIUS) skrivet med stora bokstäver. Det
anger författaren till första kända källa. Den stora omfatt-
ningen av dessa källor gör att de inte får plats i den här skrif-
ten. Många av de klassiska namnen går att hitta i vanliga
uppslagsverk.

De flesta orden meddelas i sin grundform (maskulinum
singularis), böjda former har undvikits. Både latinska och
grekiska språken är rika på böjningsformer, latinska ord som
slutar på -us eller -er kan också sluta på -um eller -a. Ord som
slutar på -is kan också ha ändelsen -e. I grekiska förekommer
t.ex -os, -i, -n och -o. Vad gäller verb nämns på gängse sätt
och för båda språken 1:a person presens indikativ (t.ex. jag
läser), men översätts med infinitiv. Grekiska verb slutar på -
o (aktiv form) eller -mai (passiv form). Grekiskan saknar infi-
nitiv.

Grekiskan saknar bokstaven c. Ord som innehåller k
(grek. ?) translittereras till latin med c. Så har även skett här,
vilket är en avvikelse från reglerna vid translitterering till
svenska. Observera alltså att uttalet av c i grekiska ord alltid
är k. För att krångla till det ytterligare uttalas i latiniserade
ord c som s framför mjuk vokal och som k framför hård
vokal, konsonant och i ordslut. Ytterligare en avvikelse har
gjorts, bokstaven f (grek. ?) ändras till ph, detta för att över-
ensstämma med latinsk stavning.

Ordens betoning framgår av ett accenttecken som sätts
efter den stavelse som ska betonas. Observera här att om

orden har andra ändelser än vad som förtecknats kan beto-
ningen förskjutas till annan stavelse. I många fall ändras
också stavningen (assimilation, avljud, omljud).

Även om listan kontrollästs flera gånger går det inte att
undvika fel. Jag är tacksam för alla påpekanden om konstighe-
ter, så att jag kan rätta till dem i en eventuell senare upplaga.
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A
abaxia’lis. Vänd bort från huvudaxeln.
abbrevia’tus. Förkortad, avkortad.
abe’rrans. Avvikande.
abho’rrens. Avvikande från, ej överensstämmande med.
abhymenia’lis. På motsatt sida om hymeniet.
A’bies. PLAUTUS.
abieti’nus. På gran.
abi’etis. På gran.
abro’tanum. Åbrodd.
abru’mpens. Som avbryter.
absci’ssus. Genomblöt, indränkt.
absco’nditus. Gömd, dold.
Absi’nthium. HIPPOKRATES, XENOFON.
Abu’tilon. Avicenna.
Aca’cia. (gr.) ace’=punkt, prick.
Acajo’u. malajiska: ka’yo=mahogny.
a’cantha. (gr.) Torn, tagg.
Aca’nthium. (gr.) a’cantha=tagg. DIOSKORIDES, PLINIUS.
acanthoi’des. Som liknar Aca’nthus
Acanthoxa’nthum. (gr.) a’cantha=tagg; Xa’nthium.
Aca’nthus. (gr.) a’cantha=tagg. Vergilius.
acaule’scens. Till synes utan stjälk, nästan utan stjälk.
aca’ulis. Utan stjälk.
acce’dens. Som närmar sig.
accesso’rius. Med tillägg.
accli’vis. Som sluttar uppåt.
accre’scens. Tilltagande.
accre’tus. Som växer tillsammans.
accu’mbens. Tätt slutande till.
accura’tus. Noggrann.
ace’. (gr.) Punkt, prick.
A’cer. Plinius, OVIDIUS.
a’cer. 1. Besk, skarp. 2. Lönn.
aceri’nus. På lönn.
acero’sus. Nålformad (som tallbarr).
acerva’tus. Hopad.
acervula’tus. I små hopar.
acetabulifo’rmis. Formad som tefat.
Aceto’sa. ace’tum=ättika. CRESCENZI, BRUNFELS.
aceto’sus. Syrlig.
Acetose’lla. BAUHIN.
acetose’llus. Något syrlig.
ace’tum. Ättika.
Achille’a. Efter den grekiske guden Akilles. HIPPOKRATES.
a’chrios. (gr.) Färglös.
achrio’sporus. Färglöst frö, förglös spor.
Achroa’nthes. (gr.) a=inte; chro’ma=färg; a’nthos=blomma
achroma’ticus. Färglös.
achro’mus. Färglös.
a’chyro. (gr.) Halm, foder.
acicula’ris. Nålfin.
acicula’tus. Märkt med fina, oregelbundna streck.
acifo’rmis. Nålformad, nålliknande.

A’cinos. Dioskorides, PLINIUS.
a’cinus. Bär, vindruva.
aconitifo’lius. Med blad som Aconi’tum
Aconi’tum. (gr.) a’cos=(giftigt) läkemedel; noti’s=fukt, vätska.
XENOFON.
A’corus. TEOFRASTOS.
a’cos. (gr.) (Giftigt) läkemedel.
Aco’sta. a=utan; co’sta=revben.
acra’nthus. Med blommor på toppskotten.
a’cris. Besk, skarp.
a’cro. (gr.) Spets.
acroca’rpus. Med frukter i toppen.
Actae’a. (gr.) acte’a=fläder. PLINIUS.
acti’na. (gr.) Stråle.
actinomo’rphus. Regelbunden.
aculea’tus. Taggig.
acu’leus. Gadd, tagg, spets.
acu’men. Spets, udd, topp.
acumina’tus. Spetsig, toppig.
a’cus. 1. Nål. 2. Agnar.
acutangula’ris. Med spetsig vinkel.
acuta’ngulus. Med spetsig vinkel.
acuta’tus. Med spetsig vinkel.
acutesquamo’sus. Med spetsiga fjäll.
acuti’dens. Med spetsiga tänder.
acutiflo’rus. Med spetsiga kronblad.
acutifo’lius. Med spetsiga blad.
acutifo’rmis. Lik (Ca’rex) acu’ta, som liknar en spets.
acuti’lobus. Spetsflikig.
acu’tus. Vass, spetsig.
adamanti’nus. Mycket hård.
ada’msii. Efter den ryske bot. J. M. F. Adams.
adaxia’lis. Vänd mot huvudaxeln.
a’delos. (gr.) Ej sedd, ej känd.
adelo’stomus. Med knappt synlig mun, mynning.
ade’mptus. Ifråntagen, berövad.
ade’nas. (gr.) Körtel, glandel.
adenocau’lon. Med körtelhårig stjälk.
adenospe’rmus. Med glandel-, körtelförsedda frön.
a’deps. Fett.
adhae’rens. Klibbig, fastklibbande.
adhi’bitus. Använd.
adiantoi’des. Lik Adia’ntum.
adianto’n (gr.) Icke våt.
Adia’ntum. (gr.) a=inte; dianto’n=våt. TEOFRASTOS.
adia’ntum-ni’grum. Svart kvinnohår, svarta blad som inte går
att väta.
adipo’sus. Fettglänsande.
adje’ctus. Tillagd.
a’dligans. Klibbande fast vid.
a’dligo. Fästa vid, binda, fängsla.
a’dmonens. Påminnande sig, förmodande.
adna’scens. Uppväxande.
adna’tus. Vidvuxen, vidväxt.
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Ado’nis. (gr.) A’donis=vegetationsguden.
Ado’xa. (gr.) a’doxos=nästan osynlig; (a=inte; do’xa=ära,
lovord). LINNÉ.
a’doxos. (gr.) Liten och nästan osynlig.
adpre’ssus. Liggande dikt intill, platt emot.
adsce’ndens. Snett uppåtriktad, uppåtstigande
adspe’rsus. Beströdd.
adule’scens. Ej fullt mogen.
adulteri’nus. Oäkta.
adunca’tus. Krökt.
adu’ncus. Krökt.
adu’stus. Svedd, svartnad.
adve’ctus. Införd, medförd.
adventi’tius. Sekundärt anlagd.
adve’rsus. Vänd mot, mitt emot.
aegagro’pilus. Gethårig.
Ae’gilops. (gr.) ai’gilos=ört, som getter tycker om.
TEOFRASTOS.
Aegopo’dium. (gr.) aix=get; podia’ios=en fot lång/hög.
TABERNAEMONTANUS.
aegro’tus. Sjuk, sjuklig.
aegypti’acus. Från Egypten.
aequa’bilis. Jämn, konstant.
aequabi’liter. Jämn.
aequa’lis. Jämn.
aequato’rius. Ekvatoriell.
aequa’tus. Jämn (yta).
aequi’lobus. Jämnflikig.
aequima’gnus. Av samma storlek.
aequiserrula’tus. Jämnt finsågad.
ae’quus. Jämn, slät, horisontell.
aerugi’neus. Ärggrön.
aerugino’sus. Ärggrön.
Ae’sculus. Varro.
ae’stas. Sommar.
aestiva’lis. Sommar-.
aesti’vus. På sommaren.
ae’stuans. Som rör sig fram och tillbaka (som vågsvall).
ae’stuo. 1. Svalla, bölja skumma. 2. Flamma, glöda.
ae’thiops. (Neger), svart.
Aetu’sa. (gr.) ai’thon=blank. LINNÉ.
a’fer. Från Afrika
affe’ctus. Påverkad.
affi’nis. Närbesläktad.
affi’xus. Fäst vid, fastnande på.
africa’nus. Från Afrika.
afzelia’nus. Efter den svenska bot. A. Afzelius.
aga’micus. Asexuell.
a’gamos. (gr.) Ogift.
aga’mus. Asexuell.
agatho’s. (gr.) Bra, god.
agatho’smus. Välluktande.
agayo’s. (gr.) Ädel, förnäm.
Aga’ve. (gr.) agayo’s=ädel.

aggelae’us. Gyttrad.
agglomera’tus. Samlad till ett huvud.
agglutina’tus. Ihopklistrad.
aggrega’tus. Hopgyttrad.
a’gilis. Aktiv, lättrörlig.
a’gnos. (gr.) Pil-eller videliknande träd.
a’go. Sätta igång, driva (bort), bedriva, föra.
agra’rius. Som växer på åkrar.
agre’stis. Som växer på åkrar.
Agrimo’nia. (gr.) argemo’ne=vallmo (omkastade bokstäver).
CELSIUS.
agrimonioi’des. Som liknar Agrimo’nia.
a’grios, (gr.) Vild (om djur), vildväxande, som lever på åkrar.
Agropy’ron. (gr.) agro’s=åker; pyro’s=vete. GAERTNER.
agro’s. (gr.) Åker.
Agroste’mma. (gr.) agro’s=åker; ste’mma=krans. LINNÉ.
agrosti’deus. Som liknar Agro’stis.
Agro’stis. HOMEROS.
a’gyios. (gr.) Ledsvag.
aipo’lius. Getbete.
Ai’ra. TEOFRASTOS.
ai’thon. (gr.) Glänsande.
aix. (gr.) Get.
aizoi’des. Som liknar Aizo’on.
Aizo’on. (gr.) aei’=alltid; zo’on=levande. PLINIUS.
Aja’cis. Okänt ursprung.
A’juga. (gr.) a’gyios=ledsvag. SCRIBONIUS LARGUS.
a’la. Vinge.
a’laris. Som utgår från bladveck.
alaska’nus. Från Alaska.
ala’tus. Vingad.
alaxe’nsis. Från Alaska.
a’lbens. Vitnad, vitnande.
albe’scens. Vitnande.
a’lbicans. Vitnande.
albi’dulus. Nästan vit, vitaktig.
a’lbidus. Nästan vit, vitaktig.
albiflo’rus. Med vita blommor.
a’lbum. Vita, vit färg.
albumina’tus. Försedd med endosperm (="vitan i ägget").
a’lbus. Vit.
alcali’nus. Alkalisk till lukten.
A’lcea. DIOSKORIDES, PLINIUS.
Alchemi’lla. Arab: alkemelyeh=kemi. BOCK.
ale’ppicus. Från Haleb (Aleppo) i Syrien.
aleuri’tes. Lik vetemjöl.
a’leuron. (gr.) Mjöl.
alga’ceus. Som angår eller hör samman med alger.
alge’nsis. Som angår eller hör samman med alger.
a’lgidus. Som växer på kalla platser, kall.
a’lgor. Kyla, köldförnimmelse.
ali’bilis. Närande.
alie’nus. Främmande, ej släkt med.
alifo’rmis. Vingformad.
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Ali’sma. (gr.) hals=salt. DIOSKORIDES, PLINIUS.
Alkeke’ngi. Arab: al kaekeng= giftväxt. DIOSKORIDES.
allantoi’deus. Korvformad.
alla’s. (gr.) Korv.
alla’tus. Förd.
alleghenie’nsis. Från Alleghenybergen (SO om Lake Erie i
USA).
allia’ceus. Med löklukt.
Allia’ria. Namnet bildat av A’llium. FUCHS.
allici’nus. Som växer på lök.
a’lligans. Klibbande fast vid.
A’llium. Plautus.
a’llium. Vitlök.
allo’chrous. Som ändras från en färg till en annan.
a’llos (gr.) Annan, skild.
Allo’sorus. (gr.) a’llos=skild; soro’s=kista.
a’lneus. På al.
alni’cola. På al.
A’lnus. CATULLUS.
a’lo. Nära, föda.
A’loë. Okänt ursprung.
aloi’des. Som liknar A’loë.
alopecuroi’des. Som liknar Alopecu’rus.
Alopecu’rus. (gr.) alo’pex=räv; oura’=svans.
alo’pex. (gr.) Räv.
alpe’ster, Som växer i fjälltrakter.
alpe’stre Som växer i fjälltrakter.
alpe’stris Som växer i fjälltrakter.
alpi’cola. Som växer (bor) i fjälltrakter.
alpi’genus. Som kommer från (föds i) fjälltrakter
alpinifo’rmis. Som liknar (Ju’ncus) alpi’nus.
alpi’nus. Som växer i fjälltrakter.
alsa’ticus. Som kommer från Alsace (Elsass).
Alsina’strum. Alsi’ne; a’strum=stjärna. TOURNEFORT.
Alsi’ne. (gr.) a’lsos=lund. Teofrastos.
alsinifo’lius. Med blad som Alsi’ne.
a’lsos. (gr.) Lund, skogsdunge
alta’icus. Som kommer från Altai (Centralasien).
alterna’tus. Skiftesvis omväxlande.
alterniflo’rus. Med strödda blommor.
alternifo’lius. Med strödda blad.
alte’rnus. Omväxlande.
Althae’a. (gr.) a’lthos=läkeråd. TEOFRASTOS.
a’lthos. (gr.) Läkeråd.
alti’ssimus. Mycket hög, den högsta.
a’ltus. Hög.
aluta’ceus. Lädergul, sämskskinnsfärgad.
alvare’nsis. Som växer på alvar.
alveifo’rmis. Trågformad.
alveola’tus. Gropig, pipig.
a’lveus. Urholkning, tråg, badkar, (buk).
alyssoi’des. Som liknar Alyssum.
Aly’ssum. (gr.) a=inte; ly’ssa=galenskap. AILIANOS, PLINIUS.
ama’bilis. Älsklig.

Amara’nthus. (gr.) ama’rantos=som inte vissnar. OVIDIUS,
PLINIUS, TOURNEFORT.
ama’rantos. (gr.) Som inte vissnar.
amare’llus. Något bitter.
ama’rus. Besk.
Amary’llis. (gr.) amary’sso=skinande. TEOKRITOS.
amary’sso. (gr.) Skinande.
amaurocrae’us. Mörkspetsad.
a’mbi. På båda sidor, omkring.
a’mbiens. Omgivande.
ambifa’rius. Jämnt fårad.
ambi’guus. Tveksam, osäker.
ambly’no. (gr.) Göra slö, trubbig.
amblyphy’llus. Trubbladig
amblyrhy’nchus. Med trubbig näbb.
ambro’seae. Efter den engelska bot. Mary Ambrose.
Ambro’sia. (gr.) gudarnas mat. DIOSKORIDES, Plinius.
ambrosioi’des. Som liknar Ambro’sia.
ambu’stus. Bränd.
Amela’nchier. Lobelius.
amenta’ceus. Hängeformad.
ame’ntum. Handtag i kastvapen, svängrem, kastrem.
america’nus. Amerikansk.
amethy’steus. Violett, ametistfärgad.
amethy’stinus. Violett, ametistfärgad. 
amia’ntinus. Lik amiant (=asbest).
A’mmi. DIOSKORIDES, SCRIBONIUS LARGUS, PLINIUS.
ammo’bius. Som håller till på sand.
Ammo’phila. (gr.) a’mmos=sand; phi’los=älskande. HOST.
ammo’philus. Sandälskande.
a’mmos. (gr.) Sand.
amoe’nus. Vacker.
amo’rphus. Formlös.
amo’tus. Tillbakadragen.
ampelo’prasus. Rikligt med lök.
amphi-. (gr.) Runt, av två slag, dubbel.
amphi’bius. Som växer både i vatten och på land.
amphica’rpus. Som producerar två slags frukt.
amphi’genus. Som växer vida omkring.
amphi’tropus. Böjd runt det föremål det tillhör.
ample’ctens. Omslutande.
amplexica’ulis. Stjälkomfattande.
amplia’tus. Förstorad.
ampli’ssimus. Mycket stor, störst.
a’mplus. Stor.
ampu’lla. Mindre flaska, mindre kärl.
ampulla’ceus. Flaskformad.
ampullifo’rmis. Flaskformad.
Amsi’nckia. Efter den tyske borgmästaren W. Amsinck.
LEHMANN.
amygdalifo’rmis. Mandelformad.
amygdali’nus. Som liknar mandel.
amygdaloi’des. Som liknar mandel.
amy’gdalum. Mandel.
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amyla’ceus. Stel, stärkt.
amyloi’deus. Som liknar stärkelse, som ger blå reaktion med
jod.
a’mylum. Stärkelse, stelhet.
ana’. (gr.) Uppåt, bakåt.
Anaca’mpseros. (gr.) anaca’mpto=vända om; e’ros=kärlek.
PLINIUS

Anaca’mptis. (gr.) ana’=uppåt; ca’mpto= böja. RICHARD.
anaca’mpto. (gr.) Böja upp, vända om.
anacycle’o. (gr.) Som virvlar runt i cirkel.
Anacy’clus. (gr.) anacycle’o=gå runt i cirkel.
anaero’bius. Som kan leva utan syre.
anagallidifo’lius. Med blad som Anaga’llis.
Anaga’llis. DIOSKORIDES, PLINIUS.
anagalloi’des. Som liknar Anaga’llis.
anagyroi’des. Som liknar Ana’gyris.
Anana’ssa. Indianskt namn hos PISO.
ana’nthus. Som saknar blomma.
Ana’phalis. (gr.) ana’phalis=som lyser överst. DE CANDOLLE.
a’nceps. Tvåspetsad, tvåeggad.
a’nchein. (gr.) Kväva, förtränga, tillsnöra.
Anchu’sa. (gr.) a’nchein=kväva. ARISTOFANES, XENOFON.
anci’pitus. Tvåspetsad, tvåeggad.
andrico’s. (gr.) Manlig.
a’ndros. (gr.) Manlig.
andro’gynus. Med han- och honorgan tillsammans.
Andro’meda. En gr. gudinna. LINNÉ.
Andro’sace. (gr.) a’ndros=man; sa’cos=sköld. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
androsa’ceus. Lik Andro’sace.
Anemo’ne. (gr.) a’nemos=vind. TEOFRASTOS.
anemo’philus. Vindälskande.
a’nemos. (gr.) Vind, blåst.
a’ner. (gr.) Man, ståndare.
Ane’thum. ARISTOFANES.
anfractuo’sus. Slingrande, buktig.
anfra’ctus. Böjd, krokig.
anga’rae. Efter floden Angara i Sibirien. 
angei’on. (gr.) Slutet kärl, fat, kanna.
a’ngelos (gr.) Ängel.
angerma’nicus. Ångermanländsk.
angiospe’rmus. Som har gömda frön.
Ange’lica. (gr.) a’ngelos=budbärare. SYLVATICUS.
a’ngelos. (gr.) (Himmelsk) budbärare.
a’nglicus. Engelsk.
anguillifo’rmis. Masklik, ormlik.
a’nguis. Orm.
angula’ris. Kantig, vinklad.
angula’tus. Kantig.
angulo’sus. Starkt vinklad.
a’ngulus. Vinkel.
angusta’tus. Hopdragen, avsmalnad, som smalnar.
angustica’rpus. Med smala frukter.
angustiflo’rus. Med smala blomblad.

angustifo’lius. Smalbladig.
angusti’ssimus. Den smalaste.
angu’stus. Smal.
Anisa’ntha. (gr.) a’nisos=olik; a’nthos=blomma.
anisa’tus. Med lukt av anis.
ani’son. (gr.) Anis.
a’nisos. (gr.) Olik, ojämn.
anisodo’ntus. Ojämnt tandad.
Ani’sum. (gr.) ani’son=anis. TEOFRASTOS.
anni’culus. Årsgammal.
annilifo’rmis. Ringformad.
anno’sus. Åldrig.
anno’tinus. Årsgammal.
annula’ris. Ringformad.
a’nnulus. Ring.
a’nnuus. Ettårig.
ano’malus. Oregelbunden, onormal.
a’nser. Gås.
anseri’nus. Som liknar gås, som har med gås att göra.
ante’cedens. Föregående, kommande före.
ante’nna. Segelstång, rå.
Antenna’ria. ante’nna=segelstång. GAERTNER.
anthelmi’nticus. Som botar inälvsmask.
anthelmi’ntius. Som botar inälvsmask.
A’nthemis. (gr.) a’nthos=blomma. DIOSKORIDES, PLINIUS.
anthe’ricos. (gr.) Agn från sädesax, halm från brödsäd.
Anthe’ricum. (gr.) anthe’ricos=halm. TEOFRASTOS.
a’nthos. (gr.) Blomma.
a’nthemon. (gr.) Blomma.
a’nthera. Ståndarknapp.
antheri’dium. Hanorgan.
anthraci’nus. Kolsvart.
a’nthrax. Grundämnet kol.
Anthri’scus. TEOFRASTOS.
Anthy’llis. Dioskorides, Plinius.
anti’. (gr.) 1. Lik, liknande. 2. Motsatt.
antipyre’ticus. Mot eld.
Antirrhi’num. (gr.) anti’=lik; rhin=nos. TEOFRASTOS.
antirrhi’nus. Som liknar Antirrhi’num
Anthoxa’nthum. (gr.) a’nthos=blomma; xantho’s=gul.
BAUHIN.
ap. Förkortning av a’pud=enligt någons mening.
Apari’ne. TEOFRASTOS.
apenni’nus. Som kommer från Appenninerna
A’pera. (gr.) a’peros=inte stympad.
a’peros. (gr.) Inte reducerad, inte stympad.
ape’talus. Utan kronblad.
a’pex. Spets, topp.
A’phaca. (gr.) a=inte; phace’=lins. TEOFRASTOS.
A’phanes. (gr.) aphane’s=osynlig. LINNÉ.
aphane’s. (gr.) Osynlig.
aphtho’sus. Mot (barnsjukdomen) torsk.
aphy’llus. Bladlös.
apicula’tus. Med en (liten) spets.
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A’pium. VERGILIUS.
apo’. (gr.) Bort från, iväg från.
apoca’rpus. Med dolda frukter.
Apo’cynum. (gr.) apo’=iväg från; cy’on=hund. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
appelia’nus. Efter den tyske bot. O. Appel.
appendicula’tus. Med bihang.
applana’tus. Tillplattad.
appre’ssus. Tilltryckt.
appropinqua’tus. Ihopträngd.
a’pterus. Utan vingar.
a’pud. (förkortas ap.) Enligt någons mening.
a’qua. Vatten.
aqua’ticus. Som växer i eller vid vatten.
aqua’tilis. Som växer i eller vid vatten.
a’queus. Vattenklar.
Aquifo’lium. a’cus=nål; fo’lium=blad. CATO.
a’quila. Örn.
Aquile’gia. a’qua=vatten; le’go=samla. HILDEGARDIS DE

PINGUA.
aquilegifo’lius. Med blad som påminner om Aquile’gia.
aqui’linus. Örnlik.
a’quilus. Mörkbrun, svartbrun.
Arabido’psis. Arabis; (gr.) o’psis=lik. DE CANDOLLE.
ara’bicus. Som kommer från Arabien.
A’rabis. En arabisk växt i de falska Dioskoridesböckerna.
(700-talet).
Ara’chium. NECKER.
Ara’lia. TOURNEFORT.
a’rbor. Träd.
arbore’scens. Som börjar bli träd.
arbo’reus. Trädformig.
arbu’scula. Litet träd.
Archange’lica. (gr.) archa’ngelos= ärkeängel. ALFERIC, FUCHS,
LOBELIUS.
Arctagro’stis. (gr.) a’rctos=björn; Agro’stis.
a’rcticus. Arktisk.
A’rctium. (gr.) a’rctos=björn. DIOSKORIDES, PLINIUS.
arcto’genus. Som kommer från eller bildas i Arktis.
a’rctos. (gr.) Björn.
Arctosta’phylos. (gr.) a’rctos=björn; staphyle´=druvklase.
arcua’tus. Bågböjd.
arcula’rius. Med små askar.
ardesi’acus. Skiffergrå.
a’rea. Yta.
are’na. Sand, sandig plats.
Arena’ria. are’na=sand. BAUHIN.
arena’rius. Som växer på sandiga ställen.
arena’strus. Som liknar arena’rius
are’ndsii. Efter den tyske trädgårdsmästaren G. Arends.
areni’cola. Som växer på sandiga ställen.
areno’sus. Full av sand.
areo’la. Liten yta.
areola’tus. Uppdelad i små ytor, kantiga eller runda, oregel-

bundna fält.
Argemo’ne. DIOSKORIDES.
argemo’ne. (gr.) Vallmo.
arge’nteus. Silvervit.
arge’ntum. Silver.
a’rgenus. Ljus(-grå).
argi’lla. Vit lera, märgel.
argilla’ceus. Lerfärgad.
argu’tus. Skarp, vass, (vasstandad).
Argyra’nthemum. (gr.) a’rgyros=silver(grå); a’nthos=blomma.
a’rgyros. (gr.) (Silver)grå.
A’ria. TEOFRASTOS.
a’ridus. Torr, saftlös.
a’ries. Gumse, bagge.
arieti’nus. Med horn som en bagge.
arista’tus. Uddspetsig.
Aristave’na. ari’sta=spröt; Ave’na.
Aristilo’chia. (gr.) a’ristos=den bäste; lo’chos=barnafödsel.
a’ristos. (gr.) Den bäste.
a’rma. Vapen.
armeni’acus. 1. Aprikosfärgad. 2. Kommande från Armenien.
Arme’ria. a’rma=vapen. RUELLE.
armilla’tus. Prydd med armband, med ring på foten.
Armora’cia. CELSUS.
armoraciifo’lius. Med blad som Armora’cia.
armoracioi’des. Som liknar Armora’cia.
arne’llii. Efter den svenske bot. H. W. Arnell.
arni’. (gr.) Lamm.
Arni’ca. Okänt ursprung.
arno’s. (gr.) Får (både tacka och bagge).
Arno’seris. (gr.) arno’s=får; se’ris=sallad. GAERTNER.
arno’ttii. Efter den skotske bot. G. A. W. Arnott.
aroma’ticus. Aromatisk.
arrane’nsis. Från Arran (Skottland).
a’rrhen. (gr.) Manlig.
Arrhena’therum. (gr.) a’rrhen=manlig; a’ther=borst. BEAUVOIS.
arrhe’nii. Efter den svenske bot. J. P. Arrhenius.
Artemi’sia. 1. A’rtemis=jaktens gudinna. 2. Drottning
Artemisia. från Halikarnassos.
artemisiifo’lius. Med blad som Artemi’sia.
a’rthron. (gr.) Gångjärn, led.
arthrophy’llus. Med ledade blad.
articula’tus. Ledad.
arti’culus. Led, knä.
A’rum. Möjligen från (gr.) ai’ro=som reser sig.
Aru’ncus. aru’ncus=getskägg. LINNÉ.
arundina’ceus. Rörlik, som liknar Aru’ndo.
Aru’ndo. VARRO.
arve’nsis. Som växer på åkrar.
a’rvum. Åkerjord, sädesfält.
A’sarum. DIOSKORIDES, PLINIUS.
asce’ndens. Uppstigande.
aschersonia’nus. Efter den tyske bot. Ascherson.
asclepia’deus. Som växer på Ascle’pias (Cyna’nchum).
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Ascle’pias. (gr.) Läkeguden. DIOSKORIDES, PLINIUS.
a’scus. Sporsäck.
asia’ticus. Från Asien.
Aspa’ragus. (gr.) sparga’o=skjuta skott. TEOFRASTOS.
a’sper. Sträv.
Asperu’go. a’sper=sträv. PLINIUS.
Aspe’rula. aspe’rulus=en aning sträv. BRUNFELS.
aspe’rulus. En aning sträv.
a’sperus. Sträv.
aspidio’tus. Med små sköldar
Aspi’dium. (gr.) aspi’s=rund sköld.
aspi’s. (gr.) Rund sköld.
asplenioi’des. Som liknar Asple’nium.
Asple’nium. (gr.) a=inte; sple’n=mjälte. VITRUVIUS.
aspre’llus. En aning sträv.
assi’milis. Liknande, släkt med.
A’ster. a’ster=stjärna. TEOFRASTOS.
asteroi’deus. Stjärnformad.
Asti’lbe. (gr.) a=inte; sti’lbo=glittra. DON.
astraga’linus. Som liknar Astra’galus.
astra’galos. (gr.) Halskota, språngben, benknota.
Astra’galus. (gr.) astra’galos=kota. DIOSKORIDES, PLINIUS.
Astra’ntia. (gr.) a’stron=stjärna; anti’os= emot. HILDEGARDIS

DE PINGUA.
a’stron. (gr.) Stjärna.
a’ter. Svart.
athanasi’a. (gr.) Odödlighet.
a’ther. (gr.) Spets, borst.
athero’des. Spetsig.
Athy’rium. (gr.) a=inte; thyro’n=stänga (till). ROTH.
atoma’rius. Odelbar, mycket liten.
Atra’gene. TEOFRASTOS.
atramenta’rius. Innehållande (svart) bläck.
atra’tus. Svartaktig.
atricapi’llus. Svarthårig.
atricha’ntherus. Utan hår i blomman.
A’triplex. COLUMELLA.
atrofu’scus. Svartbrun.
A’tropa. (gr.) A’tropos, den obevekliga (en av tre ödesgudin-
nor).
atropurpu’reus. Svartröd.
atro’rubens. Svartröd.
atrosangui’neus. Mörkt blodröd.
atro’virens. Svartgrön.
attenua’tus. Avsmalnande.
auct. (lat.=aucto’rum) Av författare, enligt en eller flera för-
fattare.
Aucupa’ria. Som går att använda vid fågelfångst. RUPPIUS.
aucu’pium. Fågelfångst.
augu’stus. Ståtlig.
auranti’acus. Brandgul, orange.
aura’ntius. Brandgul, orange.
aura’tus. Guldfärgad.
aure’olus. En aning guldfärgad.

au’reus. Guldgul.
auri’comus. Guldhårig.
Auri’cula. Ört med stipler.
auri’cula. Litet öra.
auricula’tus. Med små öron, små stipler.
auriculifo’rmis. Som liknar (Hiera’cium) auri’cula.
auriculi’nus. Som liknar (Hiera’cium) auri’cula.
a’uris. Öra.
aurisca’lpium. Lik en örslev (redskap som man tar bort öron-
vax med).
auri’tus. Med öron, stipler.
a’urum. Guld.
austra’lis. Sydlig.
austri’acus. Österrikisk.
autumna’lis. På hösten.
Avella’na. Från Avella (Italien). CATO.
Ave’na. CATO, VARRO.
Avene’lla. Liten Ave’na.
Ave’nula. Liten Ave’na.
avice’nnae. Efter den persiske läkaren Avicenna.
avicula’ris. Som har med fåglar att göra.
a’vis. Fågel
a’vium. Fågel-.
axi’lla. Armhåla, axel.
axilla’ris. Bladvecks-, utgående från bladvecken.
A’xyris. (gr.) a=inte; xyro’n=rakkniv, (xy’res=vass). LINNÉ.
Azale’a. (gr.) azale’os=torr; za’li=vågskum.
azale’os. (gr.) Torr.
azo’ricus. Som kommer från Azorerna.
azu’reus. Himmelsblå.

B
babingto’nii. Efter den engelske bot. C. Babington.
babylo’nicus. Från Babylon.
ba’cca. Bär.
ba’ccans. Som blir bärartad och saftig.
bacca’tus. Bärlik, med bär.
ba’ccifer. Som har bär.
baccifo’rmis. Bärformad.
bacilla’ris. Spölik, käpplik.
bacillifo’rmis. Spölik, käpplik.
baci’llum. Liten stav.
baculifo’rmis. Spölik, käpplik.
ba’dius. Rödbrun, mörkbrun, chokladbrun.
baeni’tzii. Efter den tyske bot. C. G.Baenitz.
baffine’nsis. Från Baffin Land.
bahusie’nsis. Från Bohuslän.
bala’nsae. Efter den franske växtsamlaren B.Balansa.
Baldie’lla. Efter den italienske greven Bartolili-Baldelli.
balfou’rii. Efter de engelska botanisterna J. H. eller I. B.
Balfour.
ba’llo. (gr.) Kasta.
Ballo’ta. (gr.) ba’llo=kasta. DIOSKORIDES.
balsa’meus. Som innehåller balsam.
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balsami’ferus. Som ger balsam.
Balsa’mina. TEOFRASTOS.
Balsami’ta. (gr.) ba’lsamo=balsam.
ba’lsamo. (gr.) Balsam.
balteifo’rmis. Remlik, bältlik.
ba’lteus. Gehäng, bälte, band.
ba’lticus. Som växer vid Östersjön.
banksia’nus. Efter den engelske bot. Sir J. Banks.
banna’ticus. Från Banat i Rumänien.
ba’rba. Skägg.
Barbare’a. Efter den kristna martyren Barbara, med ett torn
som attribut. FUCHS.
ba’rbarus. Främling, barbar.
barba’tus. Skäggig.
Ba’rtsia. Efter den tyske läkaren J. Bartsch. LINNÉ.
basa’lis. Basal.
ba’sicus. Grundläggande.
basifi’xus. Som sitter vid basen.
basi’fugus. Som utvecklas bort från basen.
basila’ris. Basal.
basira’mifer. Grenad från basen.
basisco’picus. Som vetter mot eller är riktad mot basen.
Ba’ssia. Efter den italienske läkaren F. Bassi. ALLIONI.
Batra’chium. (gr.) ba’trachos=groda. HIPPOKRATES.
ba’trachos. (gr.) Groda.
baudo’tii. Efter den tyske sakföraren de Baudot.
bava’ricus. Bayersk.
beccabu’nga. Latinisering av Bachbunge, tyskt namn på
bäckveronika.
Beckma’nnia. Efter den tyske prof. J. Beckmann. HOST.
begonii’nus. Korallfärgad (en skär färg).
Bellado’nna. be’llus=vacker; do’nna=dam.
bella’rdii. Efter den italienske prof. C. A. L. Bellardi
bellidiflo’rus. Blommande som Be’llis.
bellidifo’lius. Med blad som Be’llis.
Be’llis. be’llus=vacker. PLINIUS.
be’llus. Vacker.
be’ne. God, bra.
benefi’xus. Väl bestående.
beneke’nii. Efter den tyske apotekaren F. Beneken.
benzoi’nus. Med lukt av bensoeharts (vanilj, kanel eller eteris-
ka oljor).
Be’rberis. SYLVATICUS.
berchto’ldii. Efter den tjeckiske bot. B. von Berchtold.
bergro’thii. Efter den finske bot. I. O. Bergroth.
berlandie’ri. Efter den schweiziske bot. L. Berlandier.
beroline’nsis. Från Berlin.
Berte’roa. Efter den italienske bot. C. G. Bertero. DE

CANDOLLE.
bertolo’nii. Efter den italienske prof. A. Bertoloni.
Be’rula. EMPIRICUS.
Be’ta. PLAUTUS.
beti’nus. Rödbetsrött.
Beto’nica. Efter det gamla namnet på SO-Spanien (Vittonia).

SCRIBONIUS LARGUS.
Be’tula. Plinius.
betuli’nus. På björk.
be’tulus. Som liknar Be’tula.
biatori’nus. Som påminner om laven Biato’ra.
bi’bo. Dricka.
bi’bulus. Som snabbt suger upp vatten.
bickn’ellii. Efter den amerikanske bot. E. P. Bicknell.
bi’color. Tvåfärgad.
biconjuga’tus. Tvådelad.
bico’rnis. Med två horn.
bicrena’tus. Tvånaggad.
bicuspida’tus. Tvåspetsad.
Bi’dens. bis=två gånger; dens=tand. CAESALPINI.
bidenta’tus. Tvåtandad.
bieberste’inii. Efter den tysk-ryske bot. F. A. M. Bieberstein.
bie’nnis. Tvåårig.
bifa’rius. I två rader.
bi’fidus. Tvåflikig, tvåkluven.
biflo’rus. Tvåblommig.
bifo’lius. Tvåbladig.
Bi’fora. bi’foris=med två dörrar. HOFFMANN.
bi’foris. Med två dörrar, med två flyglar.
bifu’rcus. Tvågrenad.
bigelo’wii. Efter den amerikanske bot. J.Bigelow.
bigemina’tus. Tvådelad.
biglu’mis. Med två fjäll eller agnar.
Bilderdy’kia. Efter den holländske bot. Bilderdijk.
billia’rdii. Efter den franske bot. J. J. de Labillardière.
bi’mus. Tvåårig.
bina’rius. Binär.
bina’tus. Med par, tvådelad.
bine’rvis. Tvånervig.
biparti’tus. Tvådelad.
bipinna’tus. Dubbelsågad, dubbelflikad.
bis. Två gånger.
biscoctifo’rmis. Kakformad.
Bisto’rta. bis=två gånger; to’rtus=vriden. FUCHS.
bistra’tus. Tvåskiktad.
bjoerkma’nii. Efter den svenske bot. S. O. Björkman.
bla’ndus. Behaglig.
blasto’s. (gr.) Blomskott, bladskott.
bla’tta. 1. Mal, mott, mygga, (kackerlacka). 2. Purpur.
Blatta’ria. bla’tta=kackerlacka. PLINIUS.
Ble’chnum. DIOSKORIDES, PLINIUS.
ble’nnius. Slemmig.
blephari’s. (gr.) Med kanthår, ”ögonbryn”.
blepharica’rpus. Med hårkantad frukt.
blepharope’talus. Med hårkantade kronblad.
blepharophy’llus. Med hårkantade blad.
blitoi’des. Som liknar Bli’tum.
Bli’tum. HIPPOKRATES.
bly’sis. (gr.) Som bubblar upp, som flyter upp.
Bly’smus. (gr.) bly’sis=som flyter upp. PANZER.
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bly’ttii. Efter den norske bot. M. N. Blytt.
boehme’ri. Efter den tyske bot. G. R. Boehmer.
boe’ticus. Från Boeotia (landskap runt Tebe) i Grekland.
bohe’micus. Från Böhmen.
bola’ris. Lerfärgad.
bolbo’s. (gr.) (Blomster)lök, knöl, kula.
Bolboschoe’nus. (gr.) bolbo’s=lök; Schoe’nus.
bolonie’nsis. Från Bologna i Italien.
bo’los. (gr.) Lera, jordklump, torva.
bomby’cinus. Silkig.
bonarie’nsis. Från Buenos Aires i Argentina.
bo’nus. God, duglig.
bo’nus-henri’cus. Den gode Henrik.
borae’i. Efter den franske bot. Boreau.
Bora’go. ALBERTUS MAGNUS.
borbasioi’des. Efter den ungerske bot. V.von Borbás.
borea’des. Nordlig.
borea’lis. Nordlig.
borei’genus. Som kommer norrifrån, född i norr.
bo’reus. Nordlig.
borre’ri. Efter den engelske bot. W. Borrer.
bos. Nötkreatur, oxe.
bo’thros. (gr.) Grop.
bothryospe’rmus. Med gropigt frö.
Botry’chium. (gr.) bo’trys=druvklase. SCHWARTZ.
bo’trys. (gr.) Druvklase.
botryoi’des. Klaselik, druvlik.
botryoi’deus. Klaselik, druvlik.
botry’tis. Klaselik, druvlik.
bo’ttnicus. Som växer vid Bottenhavet.
botulifo’rmis. Korvformad.
bo’tulus. Korv.
bou’s. (gr.) Oxe, kreatur.
bou’tis. (gr.) Herde.
bovi’nus. Som har med kor att göra.
brachia’lis. Armslång ( c:a 65 cm).
brachia’tus. Förgrenad, armgrenig.
brachi’on. (gr.) Arm.
Brachypo’dium. (gr.) brachy’s=kort; po’dion=fot. BEAUVOIS.
brachy’s. (gr.) Kort (om längd eller höjd).
brachya’ntherus. Med korta ståndare.
brachya’nthus. Med korta blommor.
brachyca’rpus. Med korta frukter.
brachy’ceras. Med kort sporre.
brachype’talus. Med korta kronblad.
brachyphy’llus. Med korta blad.
brachypo’dus. Med kort stjälk.
brachyrrhy’nchus. Med kort spröt.
brachy’stachys. Med kort ax
brachysty’lus. Med kort pistill.
bra’ctea. Tunt (metall)blad.
bractea’tus. Bestående av fjäll
bracteola’tus. Med högblad (braktéer).
Bra’ssica. CATO.

brau’nii. Efter den tyske bot. A. Braun.
Bra’ya. Efter den frank-tyske bot. de Bray.
brevifo’lius. Med korta blad.
bre’vipes. Med kort fot.
brevi’pilus. Korthårig.
breviro’stris. Med kort snärp, spröt.
bre’vis. Kort.
brita’nnicus. Brittisk.
Bri’za. (gr.) bri’za=råg. GALENOS.
bri’za. (gr.) Råg.
bromoi’des. Som liknar Bro’mus.
Bro’mus. TEOFRASTOS.
bro’sis. (gr.) Kött.
bruegge’ri. Efter den schweiziske bot. C. G. Brügger.
bru’ma. Vinter(solstånd).
bruma’lis. Vintrig.
brunne’olus. Brunaktig.
brunne’scens. Som börjar bli brun.
bru’nneus. Brun.
bru’tius. Från Briuttius Ager i Syditalien.
bry’cho. (gr.) Äta girigt, glufsa i sig.
bry’hnii. Efter den norske läkaren N. Bryhn.
bry’o. (gr.) Växa, svälla.
bry’on. (gr.) Mossa, mossliknande sjögräs.
bryoi’des. Som liknar Bry’um.
Bryo’nia. (gr.) bry’o=växa. NIKANDROS, DIOSKORIDES.
bubali’nus. Sämskskinnsfärgad, gulbrun.
buchena’ui. Efter den tyske rektorn F. Buchenau.
bu’fo. Padda.
bufo’nius. Som har med paddor att göra.
buglossoi’des. Som liknar Buglo’ssum.
Buglo’ssum. bos=oxe; glo’ssa=tunga.
bulbi’ferus. Med lökar, groddknoppar.
bu’lbiger. Som har lök, lökbärande.
bulbi’lifer. Som har små lökar, groddknoppar.
Bulboca’stanum. (gr.) bolbo’s=lök; ca’stanon=kastanje.
MATTIOLI.
bulbo’sus. Lökformad, med lök.
bu’lbus. Lök.
bu’lla. Blåsa, bubbla, buckla.
bulla’tus. Pucklig, bucklig.
bullifo’rmis. Bubbellik.
bullo’sus. Bucklig, med ansvällningar.
buma’lda. Efter den italienske bot. J. A. Bumalda.
Bu’nias. TEOFRASTOS.
Bu’nium. DIOSKORIDES.
Buphta’lmum. (gr.) bou’s=oxe; ophtalmo’s=öga.
Buple’urum. (gr.) bou’s=oxe; pleura’=revben. HIPPOKRATES.
burna’tii. Efter den schweiziske bot. E. B. Burnat.
bu’rsa. Väska, pung.
bu’rsa-pasto’ris. Herdeväska.
Bu’tomus. Osäkert ursprung. Möjl. (gr.) bou’s=oxe;
te’mno=skära. ARISTOFANES.
butyra’ceus. Smörlik, smörig.
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buty’rum. Smör.
buxba’umii. Efter den tyske bot. J. C. Buxbaum.
Bu’xus. Okänt ursprung.
byssa’ceus. Linnelik.
byssi’sedus. Med kitinliknande trådar (vid basen).
byssoi’des. Som liknar byssus (=kitintrådar).
by’ssos. (gr.) Fint linne, lin (från hebr. butz), kitinliknande
fästtrådar hos olika musslor.
byzanti’nus. Från Byzans.

C
ca’cumen. (Fjäll)topp.
cacu’minum. På fjälltoppar.
ca’do. Störta, falla.
cadu’cus. Snart avfallande.
caele’stis. Himmelsblå.
cae’lum. 1. Himmel. 2. Mejsel.
caeruleogri’ceus. Blågrå.
caeru’leus. Blå, djupblå.
caerule’scens. Blånande.
Caesalpi’nia. Efter den italienske bot. A. Caesalpino.
caesaria’tus. Långhårig, täckt med hår.
caesa’ries. 1. Långt, lockigt hår. 2. Löv.
cae’sius. Blågrå, lavendelblå.
cae’spes. Torva, tuva.
cae’spitans. Som bildar tuvor.
caespiti’cius. Tuvbildande.
caespito’sus. Tuvig, tuvad.
cai’ricus. Från Kairo.
Ca’kile. IBN BAITAR, SERAPION.
Calamagro’stis. (gr.) ca’lamos=vasstrå; Agro’stis. DIOSKORIDES.
Calami’ntha. (gr.) calo’s=vacker; Me’ntha. 
calamistra’tus. Krusad, friserad.
calami’strum. Brännjärn.
Calammo’phila. Calamagro’stis; Ammo’phila.
ca’lamos. (gr.) (Vass)strå.
Ca’lamus. (gr.) ca’lamos=vasstrå. HERODOTOS.
Calandri’nia. Efter den schweiziske bot. J. L. Calandrini.
calathifo’rmis. Korgformad.
cala’thinus. Korgformad.
ca’lathus. (Flätad) korg, korgliknande kärl.
calca’reus. 1. Gråaktigt vit. 2. Kalkrik, på kalk.
calca’tus. Tilltrampad.
calceifo’rmis. Skoformad, toffelformad.
Calceola’ria. calce’olus=liten sko.
calceola’tus. Skoformad.
calce’olus. Liten sko. LOBELIUS.
ca’lceus. Sko.
Calci’trapa. fra: chausse-trape’=rävsax. LOBELIUS.
ca’lco. Trampa.
cale’ndae. Första dagen i en månad.
Cale’ndula. cale’ndae=månads första dag.
calica’ris. Bägarlik, skållik.
calenduli’nus. Orange som en ringblomma

ca’lidus. Varm, het.
califo’rnicus. Från Kalifornien.
ca’lix. Bägare, skål.
Ca’lla. PLINIUS.
ca’lli-. (gr.) Vacker.
callia’nthus. Med vacker blomma.
callica’rpus. Med vacker frukt.
ca’llifer. Med en valk, förhårdnad.
Calliste’phus. (gr.) ca’llos=skönhet; ste’phos=krona.
Calli’triche. (gr.) ca’llos=skönhet; thrix=hår.
ca’llos. (gr.) Skönhet.
callo’sus. Med valk, förhårdnad.
Callu’na. (gr.) cally’no=försköna. SALISBURY.
calochro’mus. Vackert färgad.
calode’ndron. Vackert träd.
calo’lepis. Skönfjällig.
ca’lon. (gr.) Trä.
calophy’llus. Med vackra blad.
calo’s. (gr.) Vacker.
calothe’cus. Med vackra stödblad, hylleblad, omhölje.
Ca’ltha. VERGILIUS.
calva’tus. Kalgjord.
calve’scens. Kalnande, som blir kal.
calvifa’ctus. Kalgjord.
ca’lvus. Kal, hårlös.
calx. 1. Kalk. 2. Häl, hov.
calyca’nthus. Bara med foder.
calycifo’rmis. Som liknar ett foder.
caly’cinus. Med kvarsittande foder.
calycula’tus. Med ytterfoder (svepe).
calyculifo’rmis. Lik en liten bägare.
caly’mma. (gr.) Slöja. täckelse.
Caly’pso. En grekisk nymf. SALISBURY.
caly’ptra. (gr.) Slöja.
calyptra’tus. Som har en möss- eller slöjliknande topp.
calyptrifo’rmis. Som påminner om en (konisk) mössa, slöja.
Calyste’gia. (gr.) ca’lyx=bägare; ste’go=sluta till. BROWN.
ca’lyx. Foder, bägare, knopp.
camarophy’llus. Med välvda blad.
cambre’nsis. Från Kamrbien (Wales).
ca’mbricus. Från Kambrien (Wales).
Cameli’na. (gr.) chamai’=på marken; li’non=lin. LOBELIUS.
cammaro’s. (gr.) Kräfta.
Camma’rum. (gr.) cammaro’s=kräfta. PLINIUS.
campa’na. Klocka.
campane’lla. Liten klocka.
campanifo’rmis. Klockformad.
Campa’nula. Liten klocka. FUCHS.
campanula’ria. Som små klockor.
campanula’tus. Klockformad.
campanuli’nus. Blåklocksblått (de blåvioletta arterna).
campanuloi’des. Som liknar Campa’nula.
campe’ster. Som växer på fält.
campe’stris. Som växer på fält.
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camphora’tus. Som luktar kamfer.
ca’mpto. (gr.) Böja.
campto’stachys. Med böjda årsskott.
ca’mpus. Fält.
campy’los. (gr.) Böjd.
campylosty’lus. Med krökt spröt.
camtscha’ticus. Från Kamtschatka.
canade’nsis. Från Kanada.
canalicula’tus. Med en längsgående ränna, kanal.
canarie’nsis. Från Kanarieöarna.
canari’nus. Gul som en kanariefågel.
cancella’tus. Gallerformad.
cance’lli. Galler, stängsel.
cande’la. Talgljus, vaxljus.
candela’rius. Använd i ljus (som färgmedel).
ca’ndicans. Som ser vit ut, vitnande.
ca’ndidus. Rent vit.
candria’ni. Efter den schweiziske bot. M. Candrian.
cane’scens. Som blir vitgrå, gråaktig.
cani’nus. Hund. Har använts om ”onyttiga” växter.
ca’nna. (gr.) Stam, grov stjälk, grovt gräs.
canna’binus. Som liknar Ca’nnabis.
Ca’nnabis. HERODOTOS.
cantonie’nsis. Från Kanton i Kina.
ca’nus. Grå, gråaktigt vit, (gråluddig).
capera’tus. Rynkad, skrynklig.
ca’piens. Innehållande.
capilla’ceus. Hårfin, hårlik.
capilla’ris. Hårfin.
capilla’tus. Hårfin.
capillifo’rmis. Hårfin.
capi’llus. Hår.
capita’tus. Huvudformad, knoppformad.
capi’tulum. Blomkorg.
capnoi’des. Som ser nedrökt ut.
capno’s. (gr.) Rök.
ca’pra. Get.
ca’prea. Vildget, rådjur.
capreola’tus. Klängande.
ca’preus. Som har med get att göra.
Caprifo’lium. ca’prea=get; fo’lium=blad. BRUNFELS.
ca’psa. Ask, låda.
Capse’lla. ca’psa=ask. EMPIRICUS.
capsici’nus. Med färg som paprika (spansk peppar).
Ca’psicum. (gr.) ca’pto=sluka.
ca’psula. Kapsel, liten ask.
capsula’ris. Som liknar en kapsel.
capti’vus. Fångad.
ca’pto. (gr.) Sluka, äta girigt.
capuci’nus. Färgad som indiankrasse.
ca’put. Huvud.
Caraga’na. Ett mongoliskt namn. LAMARCK.
ca’rbo. Kol.
carbona’ceus. Kolsvart.

carcha’rias. (gr.) carchari’as=haj. Med kornig eller grynig yta.
Carda’mine. ARISTOFANES.
Cardamino’psis. Carda’mine; (gr.) o’psis=lik. MEYER.
Carda’ria. (gr.) cardi’a=hjärta. DESVAUX.
cardi’a. (gr.) Hjärta.
Cardi’aca. (gr.) cardia’cos=som har med hjärtat att göra.
FUCHS.
cardia’cos. (gr.) Som har med hjärtat att göra.
cardina’lis. Kardinalröd, purpurröd.
cardiophy’llus. Med hjärtlika blad.
Ca’rduus. VERGILIUS.
Ca’rex. VERGILIUS.
carici’cola. Som växer på Ca’rex.
carici’nus. Som liknar Ca’rex.
ca’ries. Murkenhet, röta.
cari’na. (Skepps)köl.
carina’tus. Med köl.
cario’sus. Angripen av röta, rutten.
Carli’na. Efter Karl den store, ev. efter kejsar Karl V. Ital: car-
di’na=liten tistel.
carmesi’nus. Röd, kochenillröd.
carna’tus. Köttig, köttfärgad.
carne’olus. Svagt köttfärgad.
ca’rneus. Köttfärgad.
carnio’licus. Från Krajina i forna Jugoslavien.
carno’sulus. En aning köttig.
carno’sus. Köttig, köttfull.
ca’ro. Kött.
caroline’nsis. Från Carolina i USA.
carolinia’nus. Från Carolina i USA.
Caro’ta. (gr.) caro’to=morot. ATHENAIOS, COELIUS.
caro’to. (gr.) Morot.
carpati’cola. Som hör tll Karpaterna.
carpa’ticus. Från Karpaterna.
ca’rpicus. Som har med frukt att göra.
carpi’neus. Som växer på Carpi’nus
carpinifo’lius. Med blad som Carpi’nus.
Carpi’nus. DODOENS.
carpo’s. (gr.) Frukt.
Ca’rthamus. Möjl. efter hebr: kartami=färgad. BRUNFELS.
carthusia’nus. Efter kartusianermunkarna.
cartilagi’neus. Broskartad.
cartila’go. Brosk.
Ca’rum. DIOSKORIDES, COLUMELLA, PLINIUS.
Ca’rvi. LONITZER.
carvifo’lius. Med blad som Ca’rum ca’rvi.
caryophylla’ceus. Med nejliklukt.
caryophy’lleus. 1. Som liknar nejlika. 2. Brun (som kryddan).
Caryophy’llus. TOURNEFORT.
caryo’ps. (gr.) Frö.
Ca’ssia. Okänt ursprung, mölj. från ca’ssis=hjälm.
cassi’deus. Hjälmformad.
Cassi’ope. Efter drottning Kassiope i Etiopien.
ca’ssis. Hjälm.
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cassu’bicus. Från Kassubien i Pommern.
ca’ssus. Tom.
casta’nea. (gr.) Kastanje.
casta’neus. Kastanjebrun.
Castille’ja. Efter den spanske bot. D. D. Castillejo.
ca’stor. Bäver.
casto’reus. Som har med bäver att göra.
castra’tus. Kastrerad, som saknar ståndarknappar.
cata’. (gr.) Sönder, miss-, nedåt.
Catabro’sa. (gr.) cata’=nedåt; bro’sis=kött. BEAUVOIS.
Catapo’dium. (gr.) cata’=nedåt; po’dion=liten fot. LINK.
Cata’ria. DODOENS.
cata’rius. Som har med katt att göra.
catawbie’nse. Från Catawbafloden i USA.
cata’rticus. Som verkar avförande.
cate’na. Kedja.
catena’tus. Kjedjelik, kedjeformad.
catenula’tus. Kedjelik.
catillifo’rmis. Fatlik.
cati’llus. Tallrik.
ca’tus. Unge av djur, (han)katt.
Cauca’lis. TEOFRASTOS.
cauca’sicus. Som kommer från Kaukasien.
ca’uda. Svans, stjärt.
cauda’tus. Med svans, med svanslikt bihang.
cauliflo’rus. Med blommor direkt från huvudstammen.
cauli’nus. Som hänför sig till stjälken, på stjälken.
ca’ulis. Stam, stjälk.
caulo’s. (gr.) Stam, stjälk.
cau’sticus. Brännande.
caverno’sus. Full av hål eller fördjupningar.
cavifo’lius. Med urholkade blad.
ca’vus. Hål, håla.
cecidio’phorus. Gallbärande.
ceci’dium. Gall.
ce’lans. Som gömmer sig.
Cela’strus. TEOFRASTOS.
cela’tus. Gömd.
cele’riter. Snabbt.
cellulo’sus. Som har med celler att göra.
ce’lo. Gömma, dölja.
ce’lsus. Hög, ståtlig.
ce’lticus. Från keltiskt område.
ce’mbra. Från Cembradalen i Italien.
ceno’tis. (gr.) Tomhet.
ceno’teus. Ihålig.
Centaure’a. (gr.) ce’ntauros=kentaur. HIPPOKRATES.
Centa’urium. ce’ntum=hundra; a’ureum=guld(mynt).
cente’sima. Hundradel.
centifo’lius. Med hundra blad.
centifo’rmis. Formad på hundra sätt, mångformig.
ce’nto. Lapptäcke, madrass.
centra’lis. Central.
centri’fugus. Som flyr, drar sig bort från centrum.

centri’petus. Som närmar sig, drar sig in mot centrum.
Centroma’dia. (gr.) ce’ntron=sporre; Ma’dia.
ce’ntron. (gr.) Sporre, tagg.
ce’ntum. Hundra.
Centu’nculus. ce’nto=lapptäcke. PLINIUS.
ce’pa. Lök.
Cephalanthe’ra. (gr.) cephale’=huvud; a’nthera=ståndarknapp.
RICHARD.
Cephala’ria. (gr.) cephale’=huvud.
cephale’. (gr.) Huvud.
ce’ra. Vax.
cera’ceus. Vaxgul.
ce’ras. (gr.) (Djur)horn, ämnet horn.
cera’sifer. Som bär körsbär.
cera’sinus. Körsbärsröd.
Cera’stium. (gr.) ce’ras=horn. RAY.
cerastoi’des. Som liknar Cera’stium.
ce’rasus. Körsbör.
Ce’rasus. Från Cerasus (Kiresin) vid Svarta Havet.
Cerato’chloa. (gr.) ce’ras=horn; chlo’e=gräs.
cerato’phorus. Som har horn.
Ceratophy’llum. (gr.) ce’ras=horn; phy’llon=blad. LINNÉ.
Cerea’lis. Efter Ceres, romersk gudinna. PLAUTUS
cerebrifo’rmis. Hjärnliknande.
ce’rebrum. Hjärna.
Cerefo’lium. Körvel. PLINIUS.
ce’reus. Vaxartad, vaxliknande.
ce’rinos. (gr.) Vax.
Ceri’nthe. (gr.) ce’rinos=vax. ARISTOTELES.
cerinthoi’deus. Som liknar Ceri’nthe.
ce’rinus. Vaxgul.
ce’rnuus. Lutande, som faller huvudstupa.
cero’s. (gr.) Vax.
ce’rtus. Slutgiltig, säker, specificerad.
ceru’ssa. Blyvitt, vitt smink.
cerussa’tus. Med färg som blyvitt.
ce’rva. Hind, hjort.
Cervica’ria. ce’rvix=hals. Använd mot halssjukdom. FUCHS.
cervi’cula. Liten hals.
cervicula’tus. Med liten hals.
cervi’nus. Hjortbrun.
ce’rvix. Hals, nacke.
ce’spitans. Som bildar tuvor.
cespito’sus. Som växer i tuvor.
Ce’terach. ce’tra=lädersköld. SYLVATICUS.
ce’tra. Lädersköld.
cf. Förkortning av co’nfer=jämför.
Chaenorhi’num. (gr.) chai’no=gapa; rhis=näsa. DE

CANDOLLE.
Chaerophy’llum. (gr.) chai’ro=glädja sig; phy’llon=blad.
COLUMELLA.
chae’te. (gr.) Långt, flygande hår, borst
chai’no. (gr.) Gapa.
chai’ro. (gr.) Glädja sig, roa sig.
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chai’xii. Efter den franske bot. D. Chaix.
chalcedo’nicus. Från Kalcedon, antik stad vid Bosporen.
chalybae’us. Stålblå.
cha’lybs. Stål.
chamae’. (gr.) På marken, låg, krypande.
Chamaecy’paris. (gr.) chamae’=på marken; cypa’rissos =
cypress.
Chamaecy’tisus. (gr.) chamae’=på marken; Cy’tisus.
Chamaeda’phne. (gr.) chamae’=på marken; Da’phne.
chamaedryfo’lius. Med blad som (Vero’nica) chamae’drys.
Chamae’drys. (gr.) chamae’=på marken; dry’s=ek.
TEOFRASTOS.
chamaemo’rus. (gr.) chamae’=på marken; lat: mo’rus= mull-
bärsträd. CLUSIUS.
Chamaene’rion. (gr.) chamae’=på marken; ne’rion=oleander.
Chamaepericly’meum. (gr.) chamae’=på marken;
peri’=omkring; cly’menon=klängväxt.
chamisso’nis. Efter den fransk-tyske bot. A. Chamisso.
Chamomi’lla. (gr.) chamae’=på marken; me’lon=äpple.
DIOSKORIDES, PLINIUS.
Chamo’rchis. (gr.) chamae’=på marken; o’rchis=testikel.
RICHARD.
cha’ris. (gr.) Behagfullhet, skönhet.
cha’rta. (Papyrus)papper.
charta’ceus. Pappersartad.
chausse-trape. fra: rävsax, fotangel.
cheila’nthus. Läppblommig.
che’ilos. (gr.) Läpp.
chei’ma. (gr.) Vinter.
cheiranthoi’des. Som liknar Cheira’nthus.
Cheira’nthus. PLINIUS.
chelido’n. (gr.) Svala.
Chelido’nium. (gr.) chelido’n=svala. TEOFRASTOS.
Chelo’ne. (gr.) che’lone=sköldpadda.
che’n. (gr.) Gås.
chenopodoi’des. Som liknar Chenopo’dium.
Chenopo’dium. (gr.) che’n=gås; podio’n=liten fot. CLUSIUS.
chicagine’nsis. Från Chicago i USA.
chiloë’nsis. Från ön Chiloë i Chile.
chi’lus. (gr.) che’ilos=läpp. Som har med läpp att göra.
Chima’phila. (gr.) chei’ma=vinter; phi’los=som älskar. PURSH.
chine’nsis. Från Kina.
chio’n. (gr.) Snö.
Chionodo’xa. (gr.) chio’n=snö; do’xa=ära.
chito’n. (gr.) Svepning, täckelse, rock, tunika.
chlamy’s. (gr.) Kappa, mantel.
chlo’e. (gr.) Gräs.
chlora’nthus. Med gulgröna eller gröna blommor.
chlore’llus. Grönaktig.
chlo’rinus. Gulgrön.
chloroca’rpus. Grönfruktig.
chlorole’ucus. Grönaktigt vit.
chlorophae’us. Grönbrun.
chloro’phanus. Grönaktig.

chlorophy’llus. Grönbladig.
chloro’s. (gr.) Grön, gulgrön.
chloro’sporus. Med gröna sporer.
chlorosta’chys. Med gulgröna ax.
chlorothy’rsos. Med grön stjälk.
chloro’ticus. Grönaktig, blekgrön.
chloroxa’nthus. Gröngul.
choe’ros. (gr.) (Ung) gris.
chondroi’deus. Broskartad.
chondro’s. (gr.) Grovkornig, sträv.
chondrospe’rmus. Med hårda, broskartade  frön.
cho’rda. (Tarm)sträng.
chorda’lis. Strängformad.
chordorrhi’zus. Med stränglik rot eller jordstam.
cho’rion. (gr.) Efterbörd.
chori’on. (gr.) Särskild plats, distrikt, (åker).
choripe’talus. Med fria kronblad.
chori’s. (gr.) Åtskild, för sig själv.
Chori’spora. (gr.) chori’s=åtskild; spora’=frö. BROWN.
chro’ma. (gr.) Färg.
chroolepoi’deus. Som liknar lavsläktet Chroole’pis.
Chrysa’nthemum. (gr.) chryso’s=guld; a’nthemon=blomma.
DIOSKORIDES.
chrysa’nthus. Gulblommig, guldgulblommig.
chryse’nteron. Med gult innanmäte.
chrysoca’rpus. Med gula frön.
chrysoce’phalus. Gulhuvad.
chry’sodon. Med gula tänder.
chryso’graphes. Gulfläckig.
chrysophy’llus. Gulbladig, glänsande.
chryso’s. (gr.) Guld.
chrysospe’rmus. Med gula frön.
Chrysosple’nium. (gr.) chryso’s=guld; sple’n=mjälte. TABER-
NAEMONTANUS.
ciba’ria. Livsmedel.
ciba’rius. Som duger till föda.
cicatrica’tus. Ärrig, repad.
cicatrico’sus. Täckt med ärr.
cica’trix. Ärr, skråma.
Ci’cer. COLUMELLA.
Cice’rbita. EMPIRICUS.
Cicho’rium. (gr.) ci’o=gå; chori’on=åker. TEOFRASTOS.
Cicu’ta. CATO.
cicuta’rius. Som liknar Cicu’ta.
ciliane’nsis. Från gården Ciliani nära Turin i Italien.
cilia’ris. Med kanthår.
ciliatise’palus. Med hår på kanten av fodret.
cilia’tus. Med hår på kanten.
ciliola’tus. Med små kanthår.
ci’mber. Germanskt folk från Nordeuropa.
ci’mbricus. Från Nordeuropa.
ci’mex. Vägglus.
cimica’rius. Med lukt av stinkfly, vägglus.
cinclidioi’des. Som liknar Cincli’dium.
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ci’nctus. Innesluten, omgärdad.
cinera’rius. Askgrå.
cinera’scens. Grånande.
cine’reus. Askgrå.
ci’nis. Aska.
Ci’nna. DIOSKORIDES.
cinnabari’nus. Cinnoberfärgad.
cinna’meus. Kanelluktande.
cinnamo’meus. Kanelfärgad.
ci’o. (gr.) Gå.
Circae’a. Efter trollkonan Kirke i gr. mytologi. DIOSKORIDES.
circina’lis. Cirkelformad.
ci’rcinans. Som växer i krets, cirkel.
circina’tus. Cirkelformad.
ci’rcinus. Cirkel.
circipa’nicus. Med rund blomställning.
circula’ris. Cirkelformad.
circumda’tus. Innesluten, omgärdad.
circumne’xus. Insvept i, omgivande.
circumte’xtus. Invävd i.
cirrha’tus. Krushårig, (fransprydd), böjd i spetsen som ett
klänge.
cirrho’sus. Mycket krushårig, (fransprydd), böjd i spetsen
som ett klänge.
cirra’tus. Krushårig, (fransprydd), böjd i spetsen som ett
klänge.
cirrifo’rmis. Lik ett klänge.
cirro’sus. Mycket krushårig, (fransprydd), böjd i spetsen som
ett klänge.
ci’rrus. Klänge, lock.
Ci’rsium. DIOSKORIDES.
cis. På den här sidan.
Ci’stus. Okänd betydelse.
citrifo’rmis. Citronformad.
citri’nus. Citrongul.
Citru’llus. Liten Ci’trus.
Cla’dium. (gr.) cla’dos=kvist. BROWNE.
cladoca’rpus. Med frukt på en särskild gren.
cla’dos. (gr.) Gren, skott, kvist.
clandesti’nus. Dold, hemlig.
Cla’rkia. Efter den engelske kaptenen W. Clark.
clathra’tus. Försedd med galler, nät.
cla’tra. Galler.
clatra’tus. Försedd med galler, nät.
cla’usus. Stängd.
cla’va. Klubba.
clava’tus. Klubblik, knottrig.
clavello’sus. Klubblik.
clavi’cula. (Liten) nyckel, klänge.
clavicula’tus. Med klängen.
claviflo’rus. Med klubblika blommor.
clavifo’rmis. Klubbformad.
cla’vipes. Med klubblik fot.
cla’vis. Nyckel.

Clayto’nia. Efter den eng.-am. läkaren och bot. J. Clayton.
clei’o. (gr.) Stänga, låsa.
cleistoca’rpus. Med slutet frö, med frö som öppnar sig oregel-
bundet.
cleisto’gamus. Med sluten blomma.
cleisto’s. (gr.) Som går att stänga, stängd.
cle’ma. (gr.) Klänge, skott på vinranka, gren, kvist.
Cle’matis. (gr.) cle’ma=klänge. TEOFRASTOS.
Clemati’tis. (gr.) cle’ma=klänge. DIOSKORIDES.
cle’os. (gr.) Rykte, nyhet.
clima’ticus. Klimatisk.
cli’ne. (gr.) Säng.
Cline’lymus. (gr.) cli’ne=säng; E’lymus.
cli’no. (gr.) Luta sig, slutta.
Clinopo’dium. (gr.) cli’no=slutta; podio’n=liten fot.
clivo’rum. Som växer på åsar.
cli’vus. Lutning, kulle, höjd.
Clu’sia. Efter den franske bot. Clusius.
cly’menon. (gr.) Klängväxt.
clypea’tus. Med en sköld.
clypeola’rius. Lik en liten sköld.
cly’peus. Sköld.
cne’me. (gr.) Vad, tibia, bendel mellan knä och ankel.
cni’de. (gr.) Nässla.
Cni’dium. (gr.) cni’de=nässla. CUSSON.
coacerva’tus. Ihopföst.
coa’ctus. Ihopfiltad.
coaduna’tus. Förenad, ihopföst.
coaeta’nus. Samtidig, likåldrig.
coale’scens. Ihopväxande.
coa’litus. Sammanväxt.
coarcta’tus. Sammanpressad (med spetsen inböjd).
cobalti’nus. Koboltblått.
cocci’ferus. Med scharlakansfärgade frukter.
cocci’neus. Scharlakansröd.
co’ccodes. Kulformad.
co’ccos. (gr.) 1. Frö, bär, korn. 2. Kermes (ett rött färgämne).
co’chlear. Sked.
Cochlea’ria. co’chlear=sked. LOBELIUS.
cochlearifo’rmis. Med toppdel som påminner om skedblad.  
cochlea’ris. Snäcklik, skedlik.
cochlea’tus. Ihoprullad som ett snäckskal.
co’don. (gr.) (Alarm)klocka.
coeliro’sa. Himmelsrosa.
Coeloglo’ssum. (gr.) co’ilos=ihålig; glo’ssa=tunga. HARTMAN.
coelospe’rmus. Med ihåligt frö, med urholkat frö.
coe’lum. Himmel.
coffea’tus. Kaffefärgad (med färg som kaffebönor).
cogna’tus. Med samma utgångspunkt, besläktad.
co’gnitus. Känd, förstådd, bekant.
cogno’sco. Lära känna.
cohae’rens. Som klamrar sig fast (vid varandra).
co’ilos. (gr.) Ihålig.
Coi’ncya. Möjl. från Coincy (Frankrike).
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-’cola. Invånare. Bara i sammansättn., ex. ruri’cola=som bor
på landet.
Co’lchium. Från Colchis (vid Svarta Havets östra kust).
DIOSKORIDES.
Colea’nthus. (gr.) coleo’n=(blad)slida; a’nthos= blomma.
SEIDL.
coleo’n. (gr.) Svärdsslida, svärdsskida, bladslida.
coll. (lat. = colle’git) Han samlade.
co’lla. (gr.) Lim.
colla’bens. Som kollapsar.
colla’psus. Kollapsad.
collatera’lis. Som står sida vid sida.
colliculo’sus. Knottrig.
colli’gans. Som binder samman.
colliga’tus. Sammanbunden.
collini’tus. Smord.
colli’nus. Som växer i backar.
co’llis. Kulle, backe.
Collo’mia. (gr.) co’lla=lim. NUTTALL.
colonia’lis. Kolonial.
co’lor. Färg.
colora’tus. Färgad.
colpo’deus. 1. Barm. 2. Tand.
Colpo’dium. (gr.) co’lpos=bröst. TRINIUS.
co’lpos. (gr.) (Kvinno)bröst.
colu’mba. Duva.
columba’rius. Duvlik.
columbe’tta. Liten duva.
columbi’nus. Duvlik.
co’ma. Hår, hårtofs, löv(ruska).
co’maros. (gr.) Smultronträd.
Co’marum. (gr.) co’maros=smultronträd. TEOFRASTOS.
coma’tus. Hårig.
co’medens. Som förtär.
co’medo. Äta.
come’sus. Uppäten.
comita’tus. Åtföljd, följd av.
commi’scens. Sammanblandad.
commu’nis. Vanlig.
commuta’tus. Utbytt, förväxlad.
co’mo. Kamma, pryda, smycka.
como’sus. Försedd med tofs, med mycket hår.
compa’ctus. Tät.
compagina’tus. Travad, tätt packad (över varandra).
compara’te. Jämförbart.
co’mparo. Jämföra.
complana’tus. Plattad.
compla’nus. I samma plan, i jämnhöjd med.
co’mplens. Fyllande.
comple’tus. Komplett.
comple’xus. Sammansatt.
complica’tus. Invecklad, oklar.
complu’riens. Många gånger.
compo’situs. Sammanförd, förenad.

compre’ssus. Sammanpressad, ihoptryckt.
co’mptulus. Smyckad.
concatena’tus. Sammanlänkad, förenad.
co’ncavus. Urholkad, konkav.
conce’ntricus. Koncentrisk.
co’ncha. Musselskal.
concha’tus. Musselformad.
conchifo’rmis. Musselformad.
concinna’tus. Nätt.
conci’nnus. Elegant, harmonisk, näpen.
co’ncolor. Enfärgad, likfärgad.
conco’lorans. Likadant färgad.
conco’lorus. Likfärgad.
concomita’tus. Associerad med
concre’tus. Tät, hårdnad, stelnad.
condensa’tus. Undersätsig, förtätad.
condi’tus. Förvarad.
confe’ctus. Fullbordad av.
co’nfer. Jämför
conferrumina’tus. Sammansmält.
confe’rtus. Ihopträngd.
confervoi’des. Som liknar (algen) Confe’rva.
confe’stim. Omedelbart.
confi’ctus. Formad av, fabricerad.
confi’nis. Nära släkt, gränsande till.
confla’tus. Sammansmält, förenad.
con’fluens. Sammanflytande.
confo’rmis. Av samma utseende som, enhetlig.
confrago’sus. Bruten, skrovlig.
confu’sus. Feltolkad, misstolkad, förväxlad.
conge’stus. Ihopträngd, sammandragen.
conglomera’tus. Ihopklumpad i ett nystan, hopgyttrad.
conglutina’tus. Ihopklistrad.
co’ngruens. Kongruent, likformig, överensstämmande med.
co’nicus. Konisk.
co’nifer. Som bär kottar.
co’niger. 1. Som bär kottar. 2. Som har (nektar)sporrar.
Conioseli’num. Co’nium; Seli’num. HOFFMAN.
Co’nium. TEOFRASTOS.
conjuga’tus. Förenad.
conjuncti’vus. Som tjänar tlll att förena.
conju’nctus. Förenad.
conna’tus. Växande i knippe, sammanväxt.
conne’ctens. Som binder samman.
conne’ctilis. Sammanbunden.
conne’xus. Sammanbunden.
conni’vens. Som lutar sig samman.
conoi’deus. Konliknande, kägelliknande.
Conopo’dium. (gr.) co’nos=kägla; podio’n=liten fot. KOCH.
co’nops. (gr.) Mygga.
cono’pseus. Myggliknande.
co’nos. (gr.) Kägla, kon.
Conri’ngia. Efter den tyske läkaren H. Conring. HEISTER,
ADANSON.
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consenta’neus. Som samtycker med.
conserva’tus. Bevarad, konserverad.
consi’milis. Som helt och hållet liknar.
consobri’nus. Besläktad, ”kusin”.
Conso’lida. Oklart ursprung, ev. conso’lido=som växer sam-
man eller conso’lor=trösta.
conspe’rsus. Beströdd (med svarta prickar).
conspicio’sus. Iögonfallande, tydlig.
conspi’cuus. Slående, anmärkningsvärd.
co’nstans. Konstant, enhetlig.
consta’tus. Bestående av.
constipa’tus. Tätt sammanstående.
constitu’tus. Arrangerad
constri’ctus. Sammandragen, insnörd.
consu’mens. Som konsumerar, äter upp, förstör.
consu’tus. Förenad.
contamina’tus. Sammanblandad, oren.
conte’mptus. Föraktlig.
conte’ntus. Sammanhållen.
conte’xtus. Sammanvävd.
conti’guus. Tätt intill, som gränsar till.
co’ntinens. Innehållande, sammanhållande.
continenta’lis. Kontinental.
conti’ngens. Som gränsar till, tätt intill.
conti’nuus. Kontinuerlig, (ej septerad).
conto’rtus. Skruvad, vriden.
co’ntra. Mot.
contra’ctilis. Sammandragen.
contra’ctus. Sammandragen, ihoptryckt.
contra’rius. Motsatt.
controve’rsus. Motsatt.
contu’sus. Med ”blåmärken”, ömtålig.
co’nus. Kägla, kon, (kotte).
Convalla’ria. conva’llis=dal. BOCK.
conva’llis. (Kittel)dal, dalsluttning.
conve’niens. Som samtycker.
conve’rgens. Konvergerande mot.
conve’rsus. Omvänd.
conve’xus. Konvex, utåtböjd.
convolu’tus. Sammanrullad.
convo’lvo. Veckla ihop.
Convo’lvulus. convo’lvo=veckla ihop. PLINIUS.
co’nyza. (gr.) Starkt luktande ört (loppört, malört), loppdöda-
re.
Cony’za. (gr.) co’nyza=som dödar loppor. TEOKRATES.
cony’zae. Som liknar Cony’za.
cophoca’rpus. Med trubbig frukt.
copho’s. (gr.) Trubbig.
copio’sus. Välförsedd, rikt försedd med.
co’pros. (gr.) Dynga.
copro’bius. Som lever på dynga.
copro’philus. Som tycker om gödsel.
Copti’dium. (gr.) copto’s=strimla.
copto’s. (gr.) Strimla.

coraci’nus. Svartglänsande.
corallifo’rmis. Korallformad.
cora’llinus. Röd som korall.
cora’llion. (gr.) Korall.
corallioi’des. Som liknar korall.
Corallorhi’za. (gr.) cora’llion=korall; rhi’za=rot. RUPPIUS,
HALLER.
corda’tus. Hjärtformad.
cordifo’lius. Med hjärtformade blad.
cordifo’rmis. Hjärtformad.
Coreo’psis. (gr.) co’ris=vägglus; o’psis=liknande.
coria’ceus. Läderartad.
coriifo’lius. Med läderartade blad.
Coria’ndrum. (gr.) co’ris=vägglus; ani’son=anis. ARISTOFANES.
co’ris. (gr.) Vägglus.
co’rium. Läder.
co’rneus. Hornartad.
cornicula’tus. Med små horn.
co’rnu. Horn(krona).
cornucopioi’des. Lik ett ymnighetshorn.
Co’rnus. co’rnu=horn. VERGILIUS.
cornu’tus. Med horn.
coro’lla. Liten krona, liten krans.
corolla’ceus. Kronliknande.
corolla’tus. Försedd med krona.
corolli’nus. Kronliknande.
coro’na. Krans
coro’nans. Som kröner.
corona’rius. Passande till kransar.
corona’tus. Krönt, kantad.
coro’ne. (gr.) Kråka.
coronifo’rmis. Formad som en krona.
Coroni’lla. Liten krans. LOBELIUS.
coronopifo’lius. Med blad som Coro’nopus.
Coro’nopus. (gr.) coro’ne=kråka; pou’s=fot.
co’rpus. Kropp.
corri’gia. Skorem.
Corrigio’la. corri’gia=skorem. SYLVATICUS.
corruga’tus. Hopskrynklad.
co’rtex. Bark.
cortica’lis. Som växer på bark.
corti’ceus. Som växer på bark.
cortica’tus. Täckt av bark.
corti’cola. Som växer på bark.
Cory’dalis. (gr.) corydo’s=tofslärka. DIOSKORIDES.
corydo’s. (gr.) Tofslärka.
corylifo’lius. Med blad som påminner om Co’rylus.
Co’rylus. CATO.
cory’mbifer. Med blommor i flock. (Eg. murgrönskransad.)
corymbo’sus. I flock.
cory’mbus. Blomklase.
cory’ne. (gr.) Klubba, herdestav.
Coryne’phorus. (gr.) cory’ne=klubba; phe’ro=bära. BEAUVOIS.
cosmopoli’tus. Världsomfattande.
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co’smos. (gr.) Ordning, form, dekoration.
co’ssus. Illaluktande (som en Co’ssus-larv).
co’sta. Mittnerv, (revben), stomme.
costa’lis. Som har med mittnerv att göra.
costa’tus. Nervad.
Cotonea’ster. (gr.) cydo’nios=från Cydonia (Kreta); a’ster =
stjärna. GESNER.
Co’tula. (gr.) coty’le=skål. JANUENSIS.
coty’le. (gr.) Skål, spec. liten för att ha medicin i, äv. navel,
hjärtblad.
Cotyle’don. (gr.) coty’le=skål. SCRIBONUS LARGUS.
Cra’cca. PLINIUS.
cra’mbe. (gr.) Kål.
Cra’mbe. HIPPOKRATES.
cra’ntzii. Efter den österrikiske bot. H. Crantz.
crassifo’lius. Med tjocka blad.
cra’ssipes. Med tjock fot (stängel).
crassiu’sculus. Måttligt tjock.
Cra’ssula. cra’ssus=tjock. HALLINGIUS.
cra’ssus. Tjock.
Cratae’gus. TEOFRASTOS.
cra’ter. Bål, bägare.
craterifo’rmis. Bägarformad (med en konvex och en konkav
sida).
crate’rium. Kraterlik.
cre’meus. Beigefärgad (mycket blekt grågul).
cre’na. Avrundad tand i bladkant.
crena’tus. Naggad, med avrundade tänder.
crenula’tus. Smånaggad.
Cre’pis. (gr.) crepi’s=sko. TEOFRASTOS.
crepi’s. (gr.) Sko.
cre’scens. Tilltagande.
cre’ta. Krita.
creta’ceus. Kritvit.
cre’ticus. Från Kreta.
cre’tus. Förstorad.
cribra’tus. Såll-lik, perforerad (med små hål).
cribro’sus. Såll-lik, perforerad (med större hål).
cri’brum. Sikt, såll.
cri’nis. Hår (människohår).
crini’tus. Långhårig, med man.
crispa’tus. Krusig.
cri’spus. Krusig.
cri’sta. Fjäderbuske, tofs, kam.
crista’tus. Kamlik.
croca’tus. Saffransgul.
cro’ceus. Saffransgul.
crocifo’lius. Med blad som Cro’cus.
cro’codes. Saffranlik.
cro’cos. (gr.) Saffran.
Cro’cus. HOMEROS.
crucia’tus. Korsställd.
cruci’bulum. Degel.
crucifo’rmis. Korsformad.

cru’dus. Rå, omogen.
crue’ntus. Med blodröda fläckar.
crus. Ben, fot.
crus-ga’lli. Tuppben.
crusta’ceus. Skorplik.
crustulinifo’rmis. Som liknar bröd med socker på.
crux. Kors.
cryo’philus. Som vill ha kallt.
cry’os. (gr.) Iskyla, köld, frost.
cry’pto. (gr.) Gömma.
crypto’gamus. Som hänför sig till kryptogamer.
Cryptogra’mma. (gr.) cry’pto=gömma; gra’mma=skrift.
BROWN.
crysta’llinus. Kristallklar.
csere’ii. Efter den rumänske bot. W. von Cserey.
cteni’on. (gr.) Kam.
cu’bicus. Kubisk.
cubita’lis. Som är 1 1/2 fot lång (=46 cm).
Cucu’balus. DIOSKORIDES, PLINIUS.
cucullatus. Strutlik.
cucu’llus. Strut.
cucu’lus. Gök.
cucumerifo’lius. Med blad som Cu’cumis.
Cu’cumis. Gurka, som luktar gurka. VARRO.
Cucu’rbita. Pumpa. VARRO, COLUMELLA, PLINIUS.
cucurbi’tula. Liten pumpa.
culi’na. Kök; även föda.
culina’ris. Som hör till köket.
cu’lmen. Höjdpunkt.
cu’lmus. Halm, strå.
culto’rum. Odlad, kultiverad.
cultra’tus. Formad som ett knivblad.
cultrifo’rmis. Formad som en kroksabel.
cuminoi’des. Som liknar Cumi’num.
Cumi’num. Kummin.
cumula’tus. Hopad.
cunea’tus. Kilformad, kilformigt spetsad.
cuneifo’lius. Med kilformade blad.
cu’neus. Kil, plugg.
cu’pa. Tunna, fat.
cupellifo’rmis. Formad som en liten tunna.
cupifo’rmis. Tunnformad.
cupressifo’rmis. Cypresslik.
Cupre’ssus. hebr: koper=cypress.
cu’preus. Kopparlik, kopparfärgad.
cupri’nus. Kopparlik.
cu’pula. Skål, kopp, liten tunna.
cupula’tus. Skålformad, tunnformad.
curtipe’ndulus. Kort nedhängande.
curtisi’liquus. Med kort skida.
cu’rtus. Avkortad.
curvifo’lius. Med krökta blad.
curviro’stris. Med krökt spröt.
curvise’palus. Med krökta foderblad.

Växternas latinska namn18



cu’rvo. Kröka, böja.
Cuscu’ta. arab: luchuta=syr: kasutas=snärja. BOCK,
DIOSKORIDES.
cuspida’tus. Med fin udd.
cuti’cula. Hatthud, ytterhud.
cuticula’ris. Hudartad.
cu’tis. Hud, hinna.
cy’amos. (gr.) Böna.
cyane’scens. Blånande.
cya’neus. Rent blå.
cya’ninus. Blåklintblå.
cyanoi’des. Som liknar Cy’anus.
cy’anos. (gr.) (Mörk)blå.
cyanoxa’nthus. Blå och gul.
cy’anus. Blå.
cy’athos. (gr.) Skål, bägare.
cyathifo’rmis. Skålformad, bägarlik.
cyathoi’des. Skålformad, bägarlik.
cy’athus. Bägare.
cy’clicus. Som har med cirkel att göra, cyklisk.
cyclica’lis. Cirkelformat ihoprullad.
cyclomo’rphus. Med rund form.
cyclophy’llus. Med runda blad.
cyclo’s. (gr.) Ring, cirkel.
cy’gneus. Som har med svan att göra, plötsligt nedböjd (som
svanhals).
cy’gnus. Svan.
cyli’ndricus. Cylindrisk.
cylindroi’des. Som liknar en cylinder.
cyli’ndrus. Cylindrisk.
cy’ma. (gr.) 1. Våg, vågsvall. 2. (Blom)knippe, kvast.
cymatophy’llus. Med vågiga blad.
Cymbala’ria. (gr.) cy’mbalon=cymbal. LOBELIUS.
cy’mbalon. (gr.) Cymbal.
cymbifo’lius. Med båtformade blad.
cymbifo’rmis. Båtformad, tjockast på mitten.
cy’mbium. (gr.) Båt.
cy’miger. Som en kvast.
cymi’num. Kummin-.
cymo’sus. Med kvast.
cyna’nche. (gr.) Halsböld (hos hundar).
Cyna’nchum. (gr.) cyna’nche=halsböld. DIOSKORIDES.
cynapioi’des. Som liknar Cyna’pium.
Cyna’pium. (gr.) cy’on=hund; lat: a’pium=selleri. TABERNAE-
MONTANUS

Cynoglo’ssum. (gr.) cy’on=hund; glo’ssa=tunga. NIKANDROS.
Cynosu’rus. (gr.) cy’on=hund; oura’=svans. LINNÉ.
cy’on. (gr.) Hund.
Cypari’ssias. Med blad som en cypress. HOMEROS.
cyperoi’des. Som liknar Cype’rus.
Cy’perus. HOMEROS.
Cypripe’dium. (gr.) Cy’pris=annat namn för Afrodite; pe’di-
lon=sandal. LINNÉ.
Cy’pris. (gr.) Annat namn för Afrodite från Kypros

(=Cypern).
cy’stis. (gr.) Blåsa, bubbla.
Cysto’pteris. (gr.) cy’stis=blåsa; pte’ris=ormbunke. TEOFRASTOS.
Cy’tisus. PLINIUS.
cy’tos. (gr.) Ihålighet, cell, som hänför sig till cell.
TEOFRASTOS.
czerepano’vii. Efter den ryske bot. S. C. Czerepanov.

D
dacryoi’deus. Droppformad.
da’cryon. (gr.) Tår, droppe.
dacty’lifer. Som har fingrar.
dacty’linus. Fingerdelad.
Da’ctylis. (gr.) da’ctylos=finger. PLINIUS.
Dactylo’rchis. (gr.) da’ctylos=finger; o’rchis=testikel. KLINGE.
Dactylorhi’za. (gr.) da’ctylos=finger; rhiz=rot. NEVSKI.
dactyloca’rpus. Med frukter som fingrar.
dactyloi’de(u)s. Fingerlik.
da’ctylos. (gr.) Finger.
da’ctylus. Fingrad.
daeda’leus. Brokig, konstrikt arbetad.
Da’hlia. Efter den svenske bot. A. Dahl.
dahlia’nus. Efter den norske bot. O. C. Dahl.
dai’o. (gr.) Värma, lysa upp.
daleca’rlicus. Från Dalarna.
damasce’nus. Från Damaskus.
Damaso’nium. PLINIUS.
da’mmeri. Efter den tyske bot. U. Dammer.
da’nicus. Dansk.
Dantho’nia. Efter den franske bot. E. Danthoine.
Da’phne. grek. nymf, möljigen av (gr.) pha’ino=glänsa.
HOMEROS.
daphnoi’des. Som liknar Da’phne.
dasy’s. (gr.) Påfallande hårig.
dasya’nthus. Med tjockhåriga blommor.
dasyca’rpus. Med ludna frukter.
dasy’chlamys. Täckt av tjockt hår.
dasycla’dos. Med ludna kvistar.
dasyphy’llus. Med påfallande håriga blad.
dasy’pogus. Tjockskäggig.
Datu’ra. HUERTO.
da’tus. Given.
daucifo’rmis. Morotsformad.
dauci’nus. Morotsfärgad.
daucoi’des. Som liknar Da’ucus.
Da’ucus. (gr.) dai’o=värma. TEOFRASTOS.
dau’ricus. Från Dauriya i sydöstra Sibirien.
davallia’nus. Efter den engelske bot. E. Davall.
davu’ricus. Från Dauriya  i södöstra Sibirien.
dealba’tus. Urblekt, täckt med vitt mjöl.
debeau’xii. Efter bot. J. O. Debeaux.
de’bilis. Svag.
de’ca. (gr.) Tio.
decalva’tus. Som blir kal.
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decape’talus. Med tio kronblad.
de’cem. Tio.
deci’duus. Avfallande.
de’cie(n)s. Tiofaldig
deci’piens. Bedräglig.
declina’tus. Böjd nedåt eller framåt.
decli’vis. Nedåtsluttande, brant.
decolo’rans. Som mister sin färg.
decolora’tus. Bleknad, urvattnad.
deco’rticans. Som mister barken.
decortica’tus. Avbarkad.
deco’rus. Prydlig.
decre’scens. Som minskar, smalnar.
decu’mbens. Nedliggande.
decu’rrens. Nedlöpande.
decurrentispi’nus. Med nedåtriktade taggar.
decursi’vus. Nedlöpande.
decussa’tus. Korsvis avdelade, som ett X.
defecti’vus. Ofullständig.
defi’ciens. Som saknas.
defini’tus. Slutgiltig.
defle’xus. Nedböjd.
deflora’tus. Med vissna eller avfallna blommor.
defo’rmans. Som vanställer.
defo’rmis. Missbildad.
defo’ssus. Begravd i jorden.
dege’nerans. Som urartar.
deinbollia’nus. Efter den norske prästen P. V. Deinboll.
deje’ctus. Nedsänkt, djupt liggande.
dela’psus. Nedfallen.
Delphi’nium. (gr.) delphi’s=delfin. DIOSKORIDES.
delphi’s. (gr.) Delfin.
delibu’tus. Smord, parfymerad.
de’licus. Utan mjölk (lac=mjölk).
delica’tulus. Fin.
delicio’sus. Välsmakande.
delinea’tus. Avritad.
delique’scens. Sönderflytande, upprepat förgrenande sig.
delta’tus. Lik den grekiska bokstaven delta (?)
deltoi’des. (gr.) Lik den grekiska bokstaven delta (*).
deme’rsus. Nedsänkt.
demi’nuens. Minskande.
deminu’tus. Minskande.
demi’ssus. Låg, liten, lågväxt.
demo’tus. Förflyttad.
Dendra’nthema. (gr.) de’ndron=träd; a’nthemos=blomma.
dendri’ticus. Som liknar träd.
dendroi’de(u)s. Som liknar träd.
dendromo’rphus. Som liknar träd.
de’ndron. (gr.) Träd.
dendro’philus. Trädälskande.
deni’gricans. Svartnande.
denigra’tus. Svartnad.
dens. Tand.

densiflo’rus. Tätblommig.
de’nsus. Tät.
Denta’ria. dens=tand. MATTIOLI.
denta’tus. Tandad.
denticula’tus. Småtandad.
dentifo’rmis. Tandlik.
denuda’tus. Kal, som saknar hår.
deo’rsum. Nedåt.
depaupera’tus. Outvecklad, utsvulten.
depe’ndens. Nedhängade, nedåtböjd.
depila’tus. Utan hår.
depre’ssus. Plattad ovanifrån. Något nedsänkt i centrum.
depu’lsus. Utkastad, utdriven.
dera’sus. Glättad.
dereli’ctus. Övergiven, bortglömd.
de’rma. (gr.) Hud, skinn
Descha’mpsia. Efter den fra. bot. J. L. A. Loiseleur-
Deslongchamps. BEAUVOIS.
Descura’inia. Efter den franske apotekaren F. Descourain.
WEBB & BERTHELOT.
dese’rtum. Öken.
deserti’cola. Invånare i öken.
deserto’rus. Som växer i öknar.
desicca’tus. Uttorkad.
desi’nens. Upphörande, slutande.
de’sme. (gr.) Handfull, knippe.
desmo’s. (gr.) Rep, snara.
desquama’tus. Avskalad, renskrubbad.
destitu’tus. I avsaknad av, som saknar.
destructi’vus. Som förstör.
destru’ctus. Förstörd.
de’struens. Som förstör.
desu’mptus. Utvald, vald.
de’super. Från översidan, från ovan.
dete’ctus. Upptäckt, frilagd.
deterge’ndus. Lätt att ta bort, borttagen.
detergi’bilis. Lätt att ta bort, borttagen.
determina’tus. Slutgiltig, begränsad till storlek eller omfång.
determina’vit. (förkortas ”det.”) Han bestämde.
dete’rsus. Rentvättad, rengjord.
deto’nsus. Avskuren.
detru’sus. Intryckt, nedtryckt.
deu’ro. Bränna.
deu’stus. Svedd.
de’uteros. (gr.) Andra.
Deu’tzia. Efter holländske bot. J. van der Deutz.
deweve’ri. Efter den nederländske läkaren A. de Wever.
deve’xus. Sluttande, brant.
de’xter. Till höger, på högra sidan.
dextro’rsum. Mot högra sidan.
dia’. (gr.) Genom.
dia’ndrus. Med två ståndare.
dianthiflo’rus. Med blommor som en nejlika.
Dia’nthus. (gr.) di’os=av Zeus; a’nthos=blomma. TEOFRASTOS.
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Diape’nsia. (gr.) dia’=genom; pe’nthos=smärta. MATTIOLI.
dia’phanus. Genomskinlig.
dibrachia’tus. Tvågrenad (används om hår).
dicho’tomus. Tvådelad, gaffelgrenig.
di’chrous. (gr.) Tvåfärgad.
dickiea’nus. Efter den engelske bot. G. Dickie.
di’ctus. Kallad, som förklarade.
di’ctyon. (gr.) Nät.
di’dymos. (gr.) Tvådelad.
di’dymus. Delad i två lober, parvis, tvilling.
didy’namus. Med två korta och två långa ståndare.
dielsia’nus. Efter den tyske bot. L. Diels.
dies. Dag.
diffi’cilis. Svår.
diffici’liter. Med svårighet.
difficu’lter. Med svårighet.
di’ffluens. Flytande isär, upplösas.
diffo’rmis. Olikformad.
diffra’ctus. Sönderbruten.
diffusa’tus. Utbredd, utspridd.
diffu’sus. Utbredd, utspridd.
dige’stus. Iordninggjord, arrangerad.
Digita’lis. di’gitus=finger. FUCHS.
Digita’ria. di’gitus=finger. ADANSON.
digita’tus. Fingerlik.
digitifo’rmis. Fingerlik.
di’gitus. Finger.
di’gynus. Med två pistiller.
dila’bens. Försvinnande, smältande.
dilata’tus. Utbredd.
dilige’nter. Försiktigt.
dilu’tus. Svag, tunn, utspädd.
dimidia’tus. Halvera(-d), ofta i betydelsen halvcirkelformad.
dimi’dius. Halv.
diminu’tus. Förminskad.
dimi’ssus. Avlastad, uttömd.
dimo’rphus. Som har två former.
dioi’cus. Han- och honorgan sitter på skilda individ, tvåbyg-
gare.
di’os. (gr.) Av Zeus, gudalik.
Dipha’sium. (gr.) dis=tvåfaldig; pha’sis=anklagelse.
dipla’zo. (gr.) Fördubbla.
Dipla’zium. (gr.) dipla’zo=fördubbla.
diplo’os. (gr.) Dubbel, tvåfaldig.
Diplota’xis. (gr.) dilpo’os=dubbel; ta’xis=ordning. DE

CANDOLLE.
Di’psacus. DIOSKORIDES.
dipteroca’rpus. Frukt med två vingar.
dire’ctus. Direkt, rakt.
dis. (gr.) Dubbel, tvåfaldig.
disce’dens. Som delar sig, kontrasterande.
discifo’rmis. Skivformig.
discoi’deus. Skivliknande.
di’scolor. Olikfärgad.

disco’s. (gr.) Diskus, kastskiva.
discre’pans. Som skiljer sig åt.
discre’tus. Avskiljd, lös.
disju’nctus. Åtskiljd, motsatt.
dispa’nsus. Vidöppen, gapande.
dispara’tus. Åtskiljd, separerad.
dispe’rmus. Tvåfröig.
dispe’rsus. Spridd.
displica’tus. Spridd.
dispo’situs. Utspridd, arrangerad
disru’mpens. Avbrytande.
disru’ptus. Avbruten.
disse’ctus. Sönderskuren.
dissemina’tus. Kringsådd.
dissi’liens. Som går sönder, springer isär.
dissi’milis. Olik.
dissi’mulans. Oigenkännlig, gömd.
di’ssitus. Gles, avlägsen.
disso’cians. Som upplöser sig, skiljer sig åt.
dissolu’tus. Upplöst.
dista’lis. Ytterst, ytter-.
di’stans. Gles.
diste’ndo. Spänna, sträcka.
distentifo’lius. Med utspända blad.
diste’ntus. Utvidgad, uppblåst.
di’stichon. (gr.) Tvåradig.
di’stichus. Tvåradig.
distingui’bilis. Urskiljbar.
di’trichus. Med dubbla hår.
diu’rnus. Daglig, som hör till dagen.
divarica’tus. Utspärrad, spärrig.
dive’rgens. Utspärrad.
diversifo’lius. Med olika blad.
dive’rsus. På olika sätt.
diverticula’tus. Spetsig med många utskott.
di’ves. Riklig.
divulga’tus. Utspridd, vida spridd.
divu’lsus. Åtskild.
do’ctus. Lärd, skicklig.
dolabrifo’rmis. Axliknande.
dolicho’s. (gr.) Lång.
dolicha’nthus. Långblommig.
dolichosta’chys. Med långt ax.
doliifo’rmis. Cylinderformad, tunnformad, (fatformad).
doli’olum. Litet fat.
do’ma. Hus.
dome’sticus. Växande vid boplatser.
do’rmiens. Sovande.
doro’n. (gr.) Present.
doro’s. (gr.) Läderpung.
dorsa’lis. Bortvänd.
dory’. (gr.) Skaft, spjut.
dougla’sii. Efter den skotske botanisten D. Douglas.
dovre’nsis. Från Dovre (i Norge).
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do’xa. (gr.) Glans, gott rykte, ära, lovord.
Dra’ba. (gr.) drabe’=skarp. DIOSKORIDES.
drabe’. (gr.) Besk, skarp, brännande.
Dracoce’phalum. (gr.) dra’con=drake; cephale’=huvud.
BREYNE.
dra’con. (gr.) Drake.
Dracu’nculus. (gr.) dra’con=drake. PLINIUS.
dreje’ri. Efter den danske bot. S. T. N. Drejer.
drepa’ni. (gr.) Skära, sickel.
drepanophy’llus. Med skärlika blad.
Dro’sera. (gr.) dro’sos=dagg. LOBELIUS.
drosero’s. (gr.) Daggig, immig.
dro’sos. (gr.) Dagg.
dru’cei. Efter den engelske bot. G. C. Druce.
drummo’ndei. Efter den skotske bot. T. Drummond.
drupa’ceus. Som liknar en stenfrukt.
Dry’as. (gr.) drya’s=en skogsnymf. LINNÉ.
drya’s. (gr.) Skogsnymf, dryad (av dry’s=ek).
dryi’nus. På ek.
dryo’philus. Ekälskande.
Dryo’pteris. (gr.) dry’s=ek; pte’ris=ormbunke. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
dry’ppa (gr.) Stenfrukt, övermogen oliv.
dry’s. (gr.) Ek.
dua’lis. Dubbel.
du’bius. Tvivelaktig, tveksam.
du’fftii. Efter den tyske bot. K. Dufft.
Dulcama’ra. du’lcis=söt; ama’rus=besk. DODOENS.
du’lcis. Söt.
duma’lis. Buskformad.
dumeto’rum. Som växer i busksnår.
dume’tum. Buskage, dunge, snår.
dumo’sus. Lik en buskig plats.
dune’nsis. Som växer på sanddyner.
duplica’tus. Fördubblad.
duraci’nus. Något hård.
duriu’sculus. Något hård.
du’rus. Hård.
dy’o. (gr.) Två.
dys-. (gr.) (endast i sammansättn.) Illa, dåligt.
dysente’ricus. Som hjälper mot blödning.

E
e’ar. (gr.) (Årstiden) vår.
ebe’nius. Svart (som ebenholz).
ebori’nus. Elfenbensvit.
ebractea’tus. Utan stödblad.
ebu’rneus. Vit (som elfenben).
ecarina’tus. Utan köl, okölad.
ecce’ntricus. Förskjuten från centrum, ensidig, excentrisk.
echina’tus. Taggig, med armar (som en sjöborre).
echina’tulus. Småtaggig.
Echino’chloa. (gr.) e’chinos=igelkott; chlo’e=gräs. BEAUVOIS.
Echino’dorus. (gr.) e’chinos=igelkott; doro’s=läderpung.

RICHARD.
E’chinops. (gr.) e’chinos=igelkott; o’psis=lik. ATHENAIOS,
PLUTARKOS.
e’chinos. (gr.) Igelkott.
echino’sporus. Med taggiga sporer.
Echioi’des. E’chium, (gr.) e’idos=se. LOBELIUS.
e’chis. (gr.) Huggorm.
E’chium. (gr.) e’chis=huggorm. DIOSKORIDES.
ecortica’tus. Utan bark.
ecto’s. (gr.) Utanför.
edenta’tus. Tandlös, utan tänder.
ede’ntulus. Utan småtänder.
e’ditus. Utgiven.
edmondsto’nii. Efter den skotske bot. T. Edmondston.
edu’lis. Ätlig.
edwa’rdsii. Efter den engelske skeppsläkaren J. Edwards.
effe’ctus. Kompletterad, utvecklad.
effe’rens. Som frambringar, producerar.
effe’tus. Utmattad, uttröttad.
effi’ciens. Som orsakar, skapar effekt.
effigura’tus. Som har en slutgiltig form.
effoe’tus. Uttröttad, utmattad.
effra’ctus. Avbruten.
effu’sus. Utbredd, utspridd, gles.
e.g. =exe’mpli gra’tia. Till exempel.
egalikse’nsis. Från Igaliko (Grönland).
ege’dii. Efter den norske missionären H. Egede.
eglandula’tus. Utan glandler
eglandulo’sus. Utan glandler.
egre’diens. Kommande fram, som passerar ut från något.
egre’gius. Utmärkt.
egregiu’sculus. Nästan bra, näst intill utmärkt.
ehrhartia’nus. Efter de tyska botanisterna B. eller J. F.
Ehrhart.
ei’dos. (gr.) Se.
ela’bens. Som avlägsnar sig, undkommer.
Elaea’gnus. (gr.) elai’a=oljeträd; a’gnos=pil, vide.
TEOFRASTOS.
elai’a. (gr.) Oljeträd.
ela’sticus. Elastisk.
ela’te. (gr.) (Silver)gran, tall.
Ela’tine. (gr.) elato’s=utbredd, krypande. DIOSKORIDES,
LINNÉ.
ela’tior. Högre.
elato’s. (gr.) Utbredd, krypande.
ela’t(i)us. Stor, reslig.
e’legans. Fin, prydlig, elegant.
Eleo’charis. (gr.) e’los=våtmark; cha’ris=behagfullhet. BROWN.
ele’phinus. (Elefant)grå.
Eleusi’ne. Efter den gr. staden Eleusis.
Eli’sma. (gr.) eli’sso=vrida sig. BUCHENAU.
ellipsoi’deus. Oval, ellipsoidisk, som en ellips.
ellipsoida’lis. Oval, ellipsoidisk, som en ellips.
elli’pticus. Elliptisk, oval.

Växternas latinska namn22



Elo’dea. (gr.) e’los=våtmark. ADANSON.
elonga’tus. Utdragen, förlängd.
e’los. (gr.) Våtmark, sumpmark.
Elsho’ltzia. Efter den tyske bot. J. S. Elsholtz. WILLDENOW.
eluxa’tus. Överglänst, som utmärkt sig.
Elymotri’gia. E’lymus, Elytri’gia.
E’lymus. HIPPOKRATES.
Elytri’gia. (gr.) e’lytron=vattenbehållare. DESVAUX.
e’lytron. (gr.) Vattenbehållare, reservoar.
ema’rcidus. Förtorkad, vissnad.
emare’sco. Vissna.
emargina’tus. Med liten inskärning, skåra, med inbuktad
kant.
embolo’s. (gr.) Pinne.
embryona’lis. Som hör till ett embryo.
embryona’tus. Försedd med embryo.
emend. Förkortning av emenda’tus.
emenda’tus. Rättad, fri från fel.
eme’rgens. Framträdande, framskjutande, (till hälften täckt).
eme’rsus. Upprest, uppstående, uppstigande (ur vatten).
E’merus. CAESALPINI.
E’mex. Okänt ursprung.
e’minens. Utskjutande, utstående.
emi’ssus. Frigjord, frisläppt.
emi’ttens. Som utsänder, släpper lös.
emo’riens. Döende.
emo’rtuus. Död, vissen.
E’mpetrum. (gr.) en=på; pe’tra=berg. DIOSKORIDES.
emulsi’vus. Som påminner om mjölk.
enanti’os. (gr.) Motsatt.
ena’tus. Som utgår från, som reser sig ur.
ende’ca. Elvatalig.
ence’phalus. Med kärna.
ende’micus. Endemisk, som växer inom ett begränsat område.
e’ndon. (gr.) Innanför, inne, inomhus.
endobio’ticus. Som lever inuti (annan organism).
endo’genus. Som gror inom (inuti) annan organism.
endoli’thicus. Som gror inuti sten.
endophloeo’des. Som bebor korklagret i trädbark.
endophloeo’dicus. Som bebor korklagret i trädbark.
endophy’ticus. Som gror inne i en växts vävnad.
endozo’icus. Som lever inne i ett djur.
Endy’mion. (gr.) sagofigur, den sovande o. evigt unge herden.
e’necans. Som slutgiltigt dödar.
ene’rvis. Som saknar (synliga) nerver.
ene’rvius. Som saknar (synliga) nerver.
engelma’nnii. Efter amerikanske läkaren G. Engelmann.
enne’a. (gr.) Nio.
eno’dis. Utan noder.
enontekie’nsis. Från Enontekiö (Nordfinland).
ensa’tus. Som påminner om ett (tvåeggat) svärd.
ensifo’rmis. Som påminner om ett (tvåeggat) svärd.
e’nsifer. Som bär svärd.
ensifo’lius. Med svärdliknande blad.

e’nsis. (Tvåeggat) svärd.
e’nteron. (gr.) Tarm.
ento’s. (gr.) Innanför.
enumera’tus. Uppräknad.
epheme’r(e)us. Kortlivad, flyktig.
ephemeroi’des. Ganska kortlivad, ganska flyktig.
ephippioi’deus. Sadelformad.
ephippiomo’rphus. Sadelformad.
epi’. (gr.) På , över.
epichy’sium. Skål.
epicorolli’nus. Inne i blomkrona.
epide’ndron. På träd.
epiderma’lis. Utanför (ovanpå) huden.
epide’rmicus. Utanför (ovanpå) huden.
epide’rmis. Överhud.
epidermoi’des. På överhuden.
epidermoi’deus. Som liknar överhud.
epigae’us. Som växer på eller något ovan marken.
epige’ios. Som växer på land.
epi’genus. Som växer på marken (ytan).
epigy’nicus. Belägen på övre delen (toppen) av fruktämnet.
epi’gynus. Belägen på övre delen (toppen) av fruktämnet.
epili’num. Som växer på lin.
epili’thicus. Som växer på ytan av sten.
Epilo’bium. (gr.) epi’=på; lobo’s=skida; i’on=viol.
Epime’dium. DIOSKORIDES, PLINIUS.
Epipa’ctis. TEOFRASTOS.
epiphloeo’des. Som växer på ytan av bark.
epiphloeo’dicus. Som växer på ytan av bark.
epiphy’llus. Som växer på (översidan av) blad.
epiphy’ticus. Som växer på andra växter utan att vara parasi-
tisk.
Epipo’gium. (gr.) epi’=på; po’gon=skägg. GMELIN.
epiptery’gius. Med avdragbar hinna.
epi’psilus. Som växer på naken mark, som är kal på översidan.
epi’thymum. Som växer på timjan.
eque’stris. Ridderlig.
e’ques. Riddare.
equi’nus. Som tillhör (gäller) hästar.
Equise’tum. e’quus=häst; se’ta=tagel.
e’quitans. Dubbelt överlappande (i två rader).
e’quus. Häst.
eradica’tus. Ej rotslående.
Eragro’stis. (gr.) e’ros=kärlek; Agro’stis. BAUHIN.
Era’nthis. (gr.) e’ar=vår; a’nthos=blomma.
era’sus. Avskrapad (det yttre lagret).
ere’bius. Med dyster färg.
E’rebus. Det underjordiska mörkrets gud.
erectiu’sculus. Nästan upprätt.
erecto’patens. Som delar sig med c:a 45 graders vinkel.
ere’ctus. Uppstående, upprätt.
erei’ce. (gr.) Hed; Ljung.
ere’mia. (gr.) Öken.
Eremo’poa. (gr.) eremo’s=mörk; Po’a.
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Eremopy’rum. (gr.) eremo’s=mörk; pyro’s=vete. LEDEBOUR.
eremo’s. (gr.) Mörk, svartaktig.
ereu’gomai. (gr.) Kräkas.
e’ri. (gr.) Tidig.
eria’nthus. Med ullhårig blomma.
Eri’ca. Osäkert ursprung. (gr.) erei’ce=hed; ere’icein=bryta av.
AISKYLOS.
ericeto’rum. Som växer på ljungmarker.
ericoi’des. Ljunglik, risartad.
e’rigens. Som reser sig.
Eri’geron. (gr.) e’ri=tidig; ge’ron=gubbe. TEOFRASTOS.
Eri’nus. HOMEROS.
erioca’rpus. Med ullhårig frukt.
e’rion. (gr.) Ull.
erioce’phalus. Med ulligt huvud.
Erio’phorum. (gr.) e’rion=ull; phe’ro=bära. PLINIUS.
erio’phorus. Ullbärande.
eriospe’rmus. Med ulliga frön.
Eri’trichum. (gr.) e’ri=tidig; thrix=hår.
erodio’s. (gr.) Häger.
Ero’dium. (gr.) erodio’s=häger. L’HERITIER.
Ero’phila. (gr.) e’ar=vår; phi’los=som tycker om. DE

CANDOLLE.
e’ros. (gr.) Kärlek.
ero’sus. Med oregelbundet tandad kant, gnagd.
erra’ticus. Kringirrande, obeständig.
erube’scens. Rodnande, rosa.
Eru’ca. (gr.) ereu’gomai=kräkas; (ev. av lat: eru’ca=kålmask).
HORATIUS.
eru’ca. Kålmask.
eruca’go. Som liknar Eru’ca. 
Eruca’strum. Eru’ca; (gr.) a’stron=stjärna. DE CANDOLLE.
erucifo’lius. Med blad som Eru’ca.
erucifo’rmis. Lik en larv (kålmask).
erudi’tus. Kultiverad (om växter), (lärd).
eru’mpens. Som bryter fram, igenom.
Ervi’lia. e’rvum=(lins)ärt. VARRO.
E’rvum. e’rvum=(lins)ärt. PLAUTUS.
ery’ngion. (gr.) Getskägg?
Ery’ngium. (gr.) ery’ngion=getskägg? TEOFRASTOS.
ery’omai. (gr.) Rädda, hjälpa.
Ery’simum. (gr.) ery’omai=rädda. TEOFRASTOS.
Erythrae’a. (gr.) erythro’s=röd. RENEAULME.
erythrae’us. Ljusröd, rosa
ery’thrinus. Röd.
erythroca’rpus. Med röda frukter.
erythrogrammus. Med röda linjer.
erythromela’neus. Rödsvart.
erythropoe’cilus. Rödfläckig.
erythro’s. (gr.) Röd.
erythrospe’rmus. Med röda frön.
erythrosti’ctus. Rödfläckig.
erythro’trichus. Rödhårig.
escharoi’des. Som liknar skorv.

Eschscho’lzia. Efter den estniske prof. Eschscholz i Tartu.
CHAMISSO.
escule’ntus. Ätlig.
esepta’tus. Som inte är delad, osepterad.
essentia’lis. Viktig.
estria’tus. Ej strimmig.
E’sula. kelt: esu=skarp, besk. BOCK.
e’tos. (gr.) År.
eu. (gr.) Bra, välutvecklad, duglig, äkta.
eua’nthus. Med vackra blommor.
eubo’tryus. Med välutvecklad klase (knippe, hop).
euchai’tes. Med långt hår.
eu’chromus. Med klara (starka) färger.
eu’chrous. Med klara (starka) färger.
Eucli’dium. (gr.) eu=bra; clei’o=stänga. BROWN.
Euo’nymus. (gr.) eu=bra; o’noma=namn. TEOFRASTOS.
Eupato’rium. Efter Mithrida’tes VI Eupa’tor, kung i Pontos
(Mindre Asien). DIOSKORIDES, PLINIUS.
Eupho’rbia. (gr.) euphorbo’s=välfödd (phorbe’=mat).
DIOSKORIDES, PLINIUS.
euphorbo’s. (gr.) Välfödd.
Euphra’sia. (gr.) euphrasi’a=välbefinnande. SYLVATICUS.
euphylloi’deus. Som påminner om äkta blad.
Eu’pteris. (gr.) eu=äkta; pte’ris=ormbunke.
europae’us. Europeisk.
euto’picus. Som vrider sig efter solen (från vänster till höger).
Eutre’ma. (gr.) eu=äkta; tre’ma=hål, öppning.
evacua’tus. Lämnad tom.
eva’dens. Som undkommer, går ut.
evane’scens. Som försvinner, bleknar bort, är kortvarig.
eva’nidus. Som försvinner, bleknar bort, är kortvarig.
evanidine’rvus. Nerver som blir svaga eller osynliga mot kan-
ten.
eve’rnius. Rikligt växande.
eve’rsus. Ut- och invänd.
e’videns. Tydlig.
evolu’tus. Utvecklad, öppnad, utbredd.
evulga’tus. Publicerad.
exalbe’scens. Vitnande, som blir vit.
exa’lbidus. Vitaktig.
exalta’tus. Upplyft, hög, ståtlig.
exannula’tus. Med ring.
exara’tus. Refflad, fårad.
exasperta’tus. (Något) sträv, täckt med korta hårda vårtor
(hår).
excava’tus. Urholkad.
exce’dens. Som överskrider, reser sig ovanför.
exce’lsior. Högre.
exce’lsus. Hög, ståtlig.
exce’ntricus. Förskjuten från centrum, ensidig, excentrisk.
exce’rptus. Utvald, tagen från.
exci’sus. Utskuren, med utskärning.
exclu’sus. Utesluten.
excoria’tus. Flådd.
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excre’scens. Som växer ut, förstoras (ofta abnormt mycket).
excre’tus. Fullvuxen.
excu’rrens. Genomgående, som löper helt igenom, når ut över.
excu’ssus. Bortförd, avskakad, utryckt.
exe’sus. Uppäten, oregelbundet eroderad på ytan.
exha’uriens. Som tröttar ut, gör tom, tar ut.
e’xhibens. Som visar, skyltar med.
e’xiens. Som går fram, kommer upp, springer fram.
exi’guus. Svag, liten.
exi’liens. Som spricker ut.
exi’lis. Liten, tunn, slank.
e’xitus. Utgång.
e’xo. (gr.) Utåt, på utsidan.
exo’genus. Som bildats på utsidan av annan kropp.
exo’riens. Som kommer ut, reser sig.
exo’rtus. Utsprungen från, upprest ur.
exo’ticus. Exotisk.
expa’nsus. Utvidgad, utbredd, expanderad.
explana’tus. Utplattad, utspridd.
explo’dens. Som exploderar.
expo’situs. Öppen, naken.
expre’ssus. Framträdande, tydligt visande.
expu’lsus. Utkastad, utslängd.
exscu’lptus. Utmejslad, göra gropig.
exse’ctus. Med utskärning.
exse’rtus. Som bryter fram, skjuter ut.
exsicca’tus. Torkad.
e’xstans. Framskjutande.
exstipula’tus. Som saknar stipler.
exstru’ctus. Sammanförd, konstruerad.
exsu’ccus. Saftlös.
exsu’dans. Framsipprande, som avsöndras.
exsu’lcus. Ej räfflad, ej fårad.
exsu’rgens. Som reser sig ut ur.
exte’nsus. Utsträckt, uttänjd.
exte’rius. På utsidan, extern.
exte’rnus. På utsidan, extern. 
e’xtimus. Längst bort, ytterst.
extra’neus. Egendomlig, främmande, ej besläktad.
extra’ctus. Framdragen, utdragen, extraherad.
extra’rius. Placerad på utsidan.
extre’mus. Ytterst, sist, extremt.
extri’nsecus. Från (på) utsidan.
extro’rsus. Mot utsidan.
extru’sus. Framskjutande, utskjutande.
e’xtus. På utsidan.
exu’tus. Avskrapad, avskalad.

F
fa’ba. Böna
Fa’ba. fa’ba=böna. CATO.
faba’ceus. Bönformig.
fa’ber. Konstnär.
fabifo’rmis. Bönformig.

fabrimonta’nus. ”Bergens konstnär”, som växer i berg.
fa’ciens. Som skapar, gör, producerar.
fa’cilis. Lätt.
facti’tius. Konstgjord, artificiell.
fa’ctus. Gjord.
facultati’vus. Valfri, frivillig.
faeca’lis. Som avföring.
faeroee’nsis. Från Färöarna.
Fagopy’rum. (gr.) phego’s=bok, ek; py’ros=vete. DODOENS.
Fa’gus. (gr.) phego’s=bok, ek. HOMEROS.
Falca’ria. falx=lie. RIVINIUS.
falca’tus. Skärformig, krökt som en skära.
falcifo’rmis. Lieformig, krökt som en skära.
fa’llax. Bedräglig, vilseledande, falsk.
falsine’rvis. Med nerver av cellulär typ.
falx. Skära, trädgårdskniv, lie.
far. Mjöl, gröpe.
farciminifo’rmis. (Te)fatsformig.
fa’rctus. Fylld (ofta med ämne som är mjukare än ytterhöljet).
Fa’rfara. Osäkert ursprung. 1. Farfara=biflod till Tibern (N.
om Rom). 2. far=mjöl. PLAUTUS.
fari’na. Mjöl.
farina’ceus. Stärkelsehaltig, stel, mjölig.
farino’sus. Mjölig.
Farse’tia. Efter den italienske bot. F. A. Farseti.
farti’lis. Stoppad, fullproppad.
fascia’rius. Bandformig.
fascia’tus. Med band, ihopbunden, ihopbuntad.
fascicula’ris. Gyttrad, som växer i buntar, klungor.
fascicula’tus. Gyttrad, som växer i buntar, klungor.
fastig(i)a’tus. Hög, upphöjd, jämntoppig, (snett sluttande).
fasti’gium. Topp, spets.
fastuo’sus. Stolt, överlägsen.
fa’tiscens. Försvinnande, som löses upp.
fa’tuus. Smaklös, tom.
fava’ceus. (Mönstrad) som en honungskaka.
faveola’tus. Fint porig, nätmönstrad.
favo’sus. Porig, nätmönstrad.
fa’vus. Honungskaka.
fecu’ndus. Fruktbärande, fertil.
fe’les. Katt, (mård, iller).
feli’nus. Kattlik.
fe’lleus. Gall-
femi’neus. Feminin, honlig.
fene’stra. Fönster.
fenestra’lis. Försedd med fönster, öppning.
fenestra’tus. Försedd med fönster, öppning.
fenestrella’tus. Försedd med små öppningar.
feni’culum. Fänkål.
fe’nnicus. Finsk.
fe’ro. Bära (en börda), uppbära.
fe’rax. Fertil, fruktbärande, fruktbar.
fe’rens. Som bär, uppbär.
fero’cior. Taggigare (än andra arter).
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fe’rox. Bitsk, vild (användes ofta om mycket taggiga växter).
fe’rreus. Järn, som har med järn att göra.
ferrugina’scens. Som blir roströd.
ferrugi’neus. Rostfärgad, rostbrun (rostig).
ferrugino’sus. Rostrik.
fe’rtilis. Fertil.
fe’rus. Vild.
festi’vus. Festlig, trevlig.
Festu’ca. festu’ca=grässtrå. VARRO, PLINIUS.
festuca’ceus. Lik Festu’ca.
Festulo’lium. Festu’ca; Lo’lium.
fibrillo’sus. Täckt med trådlika fibrer.
fibro’sus. Bestående av (delbara) fibrer.
fi’bula. Spänne.
fibula’tus. Försedd med söljor.
fibu’liger. Som har söljor.
Fica’ria. fi’cus=fikon. BRUNFELS.
fica’ria. Fikonlik (ofta birötter)
ficifo’lius. Med blad som fikon.
ficu’lneus. Av fikonträdet.
fi’cus. Fikon(träd).
fi’dus. Delad.
figura’tus. Av slutgiltig form.
Filagine’lla. Liten Fila’go.
Fila’go. fi’lum=växtfiber, tråd; a’go=bedriva. DODOENS.
filamento’sus. Trådlik, fintrådig.
filame’ntum. Ståndarsträng.
filica’strum. Vild ormbunke.
filica’ulis. Med trådlik stjälk.
filicifo’lius. Med blad som en ormbunke.
filicifo’rmis. Ormbunksliknande.
filici’nus. Ormbunksliknande.
filifo’rmis. Trådlik.
Filipe’ndula. fi’lum=tråd; pe’ndulus=hängande. RUELLE.
filipe’ndulus. Trådig och hängande.
fi’lipes. Med trådig fot.
fi’lix. Ormbunke.
fi’lix-fe’mina. Honlig ormbunke.
fi’lix-mas. Hanlig ormbunke.
fi’lum. Tråd, växtfiber.
fi’mbria. Frans, tofs..
fimbria’tus. Fransig.
fimeca’rius. Som växer på dynga.
fimeta’rius. Som växer på dynga.
fi’mus. Dynga.
fi’ndens. Som river isär, klyver
fi’ndeus. Som river isär, klyver.
fi’ndo. Klyva
fi’ngens. Representerande.
fi’nis. Gräns, slut.
finma’rchicus. Från Finnmarken.
fi’rmior. Starkare, fastare.
fi’rmus. Stabil, stadig.
fishe’ri. Efter den ryska bot. F. E. L von Fischer.

fi’ssidens. Med delade tänder.
fi’ssilis. Lättdelad.
fissu’ra. Spricka, ränna.
fissura’tus. Sprucken
fi’ssus. Kluven till hälften eller mer.
fistulo’sus. Ihålig, pipig, hålig.
fi’xus. Fast, varaktig.
flabella’tus. Solfjädersformad, fjäderlik.
flabellifo’rmis. Solfjädersformad, fjäderlik.
flabe’llum. Solfjäder.
fla’ccidus. Vek, som inte kan hålla upp sin egen vikt.
fla’ccus. Slankig, (och vissen).
fladnize’nsis. Från Flattnitz (i Kärnten i Österrike).
flagella’ris. Försedd med utlöpare, piskförsedd.
flagellifo’rmis. Piskformig.
fla’mma. Låga, flamma.
fla’mmeus. Eldröd, brandgul.
Fla’mmula. fla’mma=låga. FUCHS.
fla’mmula. Liten låga.
flave’scens. Gulnande, gulaktig, blekgul.
fla’vidus. Gulaktig, blekgul, gulnande.
flavorube’scens. Som blir gulröd, gulrödaktig.
flavo’virens. Gulgrön.
fla’vus. Gul (blekare än lu’teus), ljusgul.
flexi’bilis. Böjlig, flexibel, möjlig att böja.
fle’xilis. Böjlig, flexibel, möjlig att böja.
flexica’ulis. Med krökt stjälk.
flexuo’sus. Flerböjd, zigzagböjd.
fle’xipes. Med krökt fot.
fle’xus. Böjd.
flocco’sus. Med flockar av mjukt hår (ludd).
flora’lis. Som syftar på blomman.
floribu’ndus. Ymnigt (rikligt) blommande.
flo’ribus. Med blommor.
flo’ridus. Ymnigt blommande.
flo’rifer. Blommande, som bär blommor.
flo’riger. Blommande, som bär blommor.
flos. Blomma.
flos a’quae. Vattenblomma.
flos-cu’culi. flos=blomma; cu’culus=gök. BAUHIN.
flu’itans. Flytande, simmande.
flu’men. Flod.
flumina’lis. Som växer vid (i) flod.
flumi’neus. Som växer vid (i) flod.
fluvia’ticus. Som växer vid (i) flod.
fluvia’tilis. Som växer vid (i) flod.
foecundi’ssimus. Mycket fertil.
foecu’ndus. Fruktbärande, fertil
foeda’tus. Illaluktande,skämd, rutten.
foe’dus. Ful, vidrig, frånstötande.
foemi’neus. Honlig, kvinnlig.
foe’minus. Honlig, kvinnlig.
foenicula’ceus. Lik fänkål.
Foeni’culum. feni’culum=fänkål. CATO.
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foenise’ccii. Höbärgnings-(svamp).
foe’num. Hö.
foe’tens. Illaluktande, stinkande.
foe’tidus. Illaluktande, stinkande.
foetule’ntus. Illaluktande, stinkande.
folia’ceus. Bladig, bladlik.
folia’neus. Som ersätter blad.
folia’ris. Som hänför sig till blad.
folia’tus. Försedd med blad.
foli’ifer. Bladbärande.
foliifo’rmis. Bladlik.
foliolo’sus. Rikt småbladig.
folio’sus. Mångbladig.
fo’lium. Blad.
foli’olum. Litet blad.
folli’culus. Med baljkapsel, med liten lädersäck.
follicula’ris. Som liknar en baljkapsel.
fo’llis. Lädersäck, balja.
fomenta’rius. Som har med fnöske att göra.
fome’ntes. Fnöske.
fome’ntum. Förband, omslag.
fons. Källa, brunn.
fonta’nus. Som växer i eller vid källsprång.
fontina’lis. Som växer i eller vid källsprång.
fora’tus. Perforerad med hål.
forbe’sii. Efter den engelske trädgårdsmästaren J. Forbes.
fo’rma. Form, figur.
formi’ca. Myra.
formica’rius. Som hänför sig till myror.
formico’sus. Full med myror.
formo’sus. Vacker, slutgiltigt utformad, formfulländad.
fornica’lis. Med bågar, med fjäll.
fornica’tus. Med bågar, med fjäll.
fo’rnix. Litet fjäll, valv, båge.
forste’ri. Efter de tyska bot. J. G. A.  Forster eller J. R. Fortster
Forsy’thia. Efter den engelske trädgårdsmästaren W. Forsyth.
fo’rtis. Stark, kraftfull.
fo’rtiter. Starkt, kraftfullt.
fortui’tus. Tillfällig.
fortu’nei. Efter den engelske bot. R. Fortune.
fo’ssa. Grav, fåra, flodbädd.
fostera’nus. Efter den engelske bot. Sir M. Foster.
foulaë’nsis. Från ön Foula i Skottland.
fo’vea. Grop, grav.
fovea’tus. Gropig.
foveola’tus. Smågropig.
fo’vens. Omfattande, omfamnande.
fractifle’xus. Zigzagformig.
fra’ctus. Bruten.
Fraga’ria. fra’gum=smultron. VERGILIUS.
fra’gifer. Smultronbärande.
fragi’ferus. Smulrtonbärande.
fragifo’rmis. Smultronliknande.
fragiliflo’rus. Med blommor (småax) som lätt bryts av.

fragilifo’lius. Med bräckliga blad.
fra’gilis. Skör.
fra’grans. Välluktande.
fra’gum. Smultron.
fra’ngo. Bräcka, knäcka, bryta sönder.
Fra’ngula. fra’ngo=knäcka. DODOENS

fra’ngulus. Bräcklig, spröd.
Franke’nia. Efter den svenske läkaren J. Frankenius. LINNÉ.
frate’rnus. Broderlig, tätt förbunden.
fra’udans. Bedräglig.
fraxi’neus. På askträd.
Fra’xinus. VERGILIUS.
fre’tum. Sund, (hav, ström).
fria’bilis. Skör.
friderichse’nii. Efter den danske bot. K. N. Friderichsen.
fri’dtzii. Efter den norske bot. R. E. Fridtz.
friesia’nus. Efter den svenske bot. E. M. Fries.
frie’sii. Efter den svenske bot. E. M. Fries.
fri’gidis. Kall, växande i kalla trakter.
fri’gidus. Kall, växande i kalla trakter.
fri’gus. Köld, kyla.
Fritilla’ria. friti’llus=tärningsbägare. LOBELIUS.
friti’llus. Tärningsbägare.
frons. Panna, trädens grönska
frondo’sus. Bladig, bladlik, bladrik.
fru’ctifer. Fruktbärande.
fructi’ficans. Som bildar frukt.
fructi’genus. Som bildas på frukter.
fructuo’sus. Fruktrik.
fru’ctus. Frukt.
fru’gifer. Som bär frukt.
frumenta’ceus. Som ger spannmål.
frume’ntum. Säd, spannmål.
frustula’tus. I bitar.
frute’scens. Som blir buskartad.
fru’tex. Buske.
fru’ticans. Som blir buskartad.
frutico’sus. Buskig, buskartad.
fruticulo’sus. Småbuskig.
frux. Frukt.
fuca’tus. Färgad, målad.
fu’chsii. Efter den tyske bot. L. Fuchs.
fu’chsinus. Skär (som färgämnet fuksin).
fu’cus (gr.). (rött) Färgämne.
fue’ginus. Från Eldslandet (Tierra del Fuego).
fu’gax. Flyktig, försvinnande.
fu’lciens. Understödjande.
fu’lcrans. Understödjande.
fulcra’tus. Understödd.
fu’lgens. Glansig, lysande.
fu’lgidus. Glansig, lysande.
fuligi’neus. Smutsbrun, nästan svart, sotig.
fuligino’sus. Sotig.
fuli’go. Sot.
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fu’llo. En som valkar kläde, valkare.
fullo’num. ”Flera valkares”.
fu’ltus. Understödd.
fulve’scens. Som blir gulbrun, läderfärgad.
fulvica’ulis. Med läderartad stjälk.
fu’lvidus. Nästan läderfärgad.
fu’lvus. Gulbrun, läderfärgad, mörkgul.
Fuma’na. fu’mus=rök. SPACH.
Fuma’ria. fu’mus=rök. SYLVATICUS.
fu’meus. Rökfärgad, rökig.
fu’midus. Rökfärgad, rökig.
fumo’sus. Rökfärgad, rökig.
fu’mus. Rök, ånga.
funa’lis. Rep-lik, repartad.
fu’ndus. Grund.
fune’stus. Dödlig, fatal, dödande.
funga’lis. Svamplik.
fu’ngens. Fungerande.
fungi’cola. På svamp.
fungifo’rmis. Svampformig.
fungillifo’rmis. Svampformig.
fungo’sus. Svampig.
fu’ngus. Svamp.
funi’culus. Lina, streck.
funicula’ris. Repliknande.
funiculo’sus. Repliknande.
fu’nis. Rep.
Fu’nkia. Efter den tyske apotekaren H. C. Funck.
fu’rca. Gaffel.
furca’tus. Gaffelgrenad, med två avslutande flikar.
furcella’tus. Gaffelgrenad.
fu’rfur. Agn.
furfura’ceus. Grovmjölig, skorvig, täckt med agnliknande fjäll.
fu’rvus. Mörk, nästan svart.
fu’scans. Mörknande.
fusca’tus. Mörknad, brynt.
fusce’scens. Som blir brun.
fuscocine’reus. Brungrå.
fusciflo’rus. Med mörkbruna blommor.
fuscoa’ter. Brunsvart.
fu’scus. Mörkbrun, dystert brun.
fusifo’rmis. Spolformig.
fu’sipes. Med spolformig fot.
fusoi’deus. Nästan spolformig.
fu’sus. Spole, slända.
futu’rus. Framtida, kommande.

G
Ga’gea. Efter den engelske bot. Sir T. Gage. SALISBURY.
Gailla’rdia. Efter den franske bot. Gaillard de
Charentonneau.
ga’la. (gr.) Mjölk.
ga’lactos. (gr.) Som hänför sig till mjölk.
Gala’nthus. (gr.) ga’la=mjölk; a’nthos=blomma. LINNÉ.

ga’lbus. 1. Gul, 2. Glatt.
Ga’le. kelt: gale=pors. DODOENS.
gale’e. (gr.) Vessla, iller, skunk, (katt).
Gale’ga. (gr.) ga’la=mjölk.
Galeo’bdolon. (gr.) gale’e=vessla; o’bdolos=stank. Mot-
bjudande lukt. PLINIUS.
Galeo’psis. (gr.) gale’e=vessla; o’psis=lik. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
galericula’tus. Med liten mössa.
gale’rus. Skinnmössa, huva av läder.
Galinso’ga. Efter den spanske läkaren M. M. Galinsoga. RUIZ

& PAVON.
galioi’des. Som liknar Ga’lium.
Ga’lium. (gr.) ga’la=mjölk. DIOSKORIDES.
ga’llicus. Fransk.
galli’genus. Som orsakar gallbildningar.
ga’lopus. Mjölkfot, med mjölk i foten.
gambo’sus. Hovlik.
ga’mos (gr.). Bröllop, förening.
gamope’talus. Med ihopväxta kronblad.
gande’ri. Efter bot. H.Gander i Tyrolen.
gangliifo’rmis. Knutlik, ansvälld.
ga’nos. (gr.) Prydnad, glädje.
gaseo’sus. Med gas.
ga’ster. (gr.) Mage.
ga’udens. Som lyckligtvis har (äger).
gaudinia’nus. Efter den schweiziske prästen J. Gaudin.
gaultherioi’es. Efter den kanadensiske läkaren J. F. Gaultier.
gausapa’tus. Filtbeklädd.
ga’usapos. (gr.) Filt.
gelatino’sus. Geléartad, gelatinös.
gelati’nus. Gelélik.
gela’tus. Frusen.
geli’neus. Gelatinlik.
geler’tii. Efter den danske bot. O. C. L. Gelert.
ge’lum. Köld, kyla, frost.
geme’llus. Tvillingfödd, fördubblad.
gemina’tus. Fördubblad, dubbel.
ge’minus. Tvillingfödd, fördubblad.
ge’mma. Knopp, fröämne.
gemma’tus. Försedd med knopp
ge’mmifer. Som bär knoppar.
gemmifo’rmis. Knopplik.
gemmi’parus. Som bär knoppar.
ge’mmi(u)s. Med knopp, -knoppad.
ge’mmula. Liten knopp, fröämne.
gemmu’lifer. Som bär knoppar.
ge’nea. (gr.) Familj, ras.
genera’lis. Allmän.
gene’ricus. Generisk, -släkt.
gene’ticus. Genetisk.
geneve’nsis. Från Geneve.
genicula’tus. Knäböjd.
Geni’sta. kelt: gen=buske. VERGILIUS.
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genistifo’lius. Med blad som Geni’sta.
ge’nitus. Kommen från, född av.
gens. Familj, släkte.
Gentia’na. Efter kung Gentius i Illyrien (Balkan). CELSUS,
SCRIBONIUS LARGUS.
Gentiane’lla. Liten Gentia’na.
gentianoi’des. Som liknar Gentia’na.
genti’lis. Besläktad, nationell.
gentia’neus. Mörkblå, gentianablå.
ge’nu. Knä.
genufle’xus. Knäböjd.
genui’nus. Autentisk, genuin.
ge’nus. Kön, börd, härkomst.
geoge’nius. Alstrad av jorden.
geogra’phicus. Geografisk, lik en karta.
geoi’des. Som liknar Ge’um.
geophy’llus. Med jordfärgade skivor.
geo’tropus. Som vänder sig (vetter) mot jorden.
geoscy’phus. Jordbägare.
Gera’nium. (gr.) ge’ranos=trana. DIOSKORIDES, PLINIUS.
ge’ranos. (gr.) Trana.
gera’rdii. Efter den franske bot. L. Gerard.
ge’rens. Bärande, förande.
germa’nicus. Tysk.
ge’rmen. Frö, grodd, knopp.
germina’lis. Som gror.
ge’rminans. Som gror.
ge’ro. Bära, föra.
ge’ron. (gr.) Gubbe.
gerontog(a)e’us. Som tillhör den gamla världen.
gesnera’nus. Efter den schweiziske bot. C. Gesner.
ge’ton (gr.). Granne.
Ge’um. PLINIUS.
gi’bba. Puckel.
gibbo’sus. Mycket bucklig, med uppsvullen del, med puckel.
gi’bbus. Bucklig, med uppsvullen del, med puckel.
gibralta’ricus. Från Gibraltar.
gieseckia’nus. Efter den tyske bot. P. D. Giseke.
gigalo’bius. Med jättelika lober (skidor, baljor)
gigante’us. Gigantisk, jättestor.
giga’nteios. (gr.) Jättestor, gigantisk.
gigantospe’rmus. Med jättelika frön.
gi’gas. (gr.) Jättestor, mäktig.
gi’gnens. Förande fram.
gileade’nsis. Från Gilead (=Palestina).
Gi’lia. Efter den spanske bot. F. L. Gil.
gi’lvidus. Mattgul, grågul, dyster.
gi’lvus. Mattgul, grågul, dyster.
Githa’go. git=svartkummin; a’go=lik. CELSUS.
gjaerevo’llii. Efter den norske professorn O. Gjaerevoll.
glabe’llus. Glatt, kal.
gla’ber. Glatt, kal.
glabe’rrimus. Alldeles kal.
glabra’tus. Nästan glatt (hårlös).

glabre’scens. På väg att bli glatt (hårlös).
glabriu’sculus. Nästan glatt (hårlös).
gla’brus. Glatt, kal.
glacia’lis. Frusen, isig, som växer vid is.
Gladi’olus. gla’dius=svärd. Litet svärd..
gla’dius. Svärd.
glanda’ceus. Brandgul, eldröd.
gla’ndifer. Glandelbärande, med glandelhår.
glandu’lifer. Glandelbärande, med små glandelhår.
glandulo’sus. Glandelbärande, med glandelhår.
glans. Glandel, körtel, nöt, (ollon).
gla’rea. Småsten, grus.
glareo’sus. Grusig, som växer i grus, som hänför sig till grus.
glauca’nthus. Med blågröna blommor.
glauce’scens. Täckt med blåaktigt fjun eller dagg, blånande.
glaucifo’rmis. Som liknar (Ru’bus) gla’ucus.
Gla’ucium. (gr.) glauco’s=blågrön. SCRIBONIUS LARGUS,
COLUMELLA.
glaucoca’rpus. Med blågrå frukt.
glaucoi’des. Som liknar (Sa’lix) gla’uca.
gla’ucopus. Med daggblå fot.
glauco’s. (gr.). Blågrön, sjögrön, grågrön.
gla’ucus. Blågrön, sjögrön, grågrön.
Gla’ux. (gr.) glauco’s=blågrön. DIOSKORIDES, PLINIUS.
gle’ba. Jordklump, torva.
glebo’sus. Knölig, ojämn, full av (jord)klumpar.
glebulo’sus. Knölig, med runda upphöjningar.
Glecho’ma. (gr.) gle’chon (ble’chon)=slags mynta. HOMEROS.
globa’tus. Klotrund.
glo’bifer. Som bär något kulformigt organ.
glo’biger. Som bär något kulformigt organ.
globo’sus. Klotrund.
Globula’ria. glo’bus=klot. Litet klot. PLUKENET.
globula’ris. Klotformig, som bär något smått klotrunt organ.
globu’lifer. Klotformig, som bär något smått klotrunt organ.
globulo’sus. Klotformig, som bär något smått klotrunt organ.
globulifo’rmis. Knopplik.
glo’bus. Klot, kula.
glochidia’tus. Med krokhår.
glochidispe’rmus. Med krokhår på frukterna.
glochi’n. (gr.) Hulling (på harpun).
gloeoca’rpus. Med klibbiga frön.
gloio’s (gr.). Lim, klibbig massa, seg massa.
glomera’tus. Gyttrad, huvudlikt samlad.
glome’rulans. Som bildar små gyttringar.
glomerula’tus. Försedd med små huvuden.
glo’mus. Nystan.
glo’ssa (gr.) Tunga.
glossophy’llus. Med tungliknande blad.
glo’tta. (gr.) Tunga.
glu’ma. Skärmfjäll, agn.
gluma’ceus. Agnlik.
gluma’rus. Som växer på agnar.
glu’ten. Lim, klister.
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glutino’sus. Klibbig, slemmig.
Glyce’ria. (gr.) glycy’s=söt. BROWN.
Glyci’ne. (gr.) glycy’s=söt.
glycio’smus. Sött luktande.
glycyphy’llus. Med sötsmakande blad.
glycy’s. (gr.). Söt (smak eller lukt).
glypto’s (gr.). Delad, skuren.
gmeli’nii. Efter den ryska bot. S. G. Gmelin.
Gnapha’lium. (gr.) gna’phalon=ull, filt. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
gna’phalon. (gr.) Ull, filt.
gna’pto. (gr.) Karda, filta.
Gode’tia. Efter den schweiziske bot. C. H. Godet.
goldba’chii. Efter den ryske bot. K. L. Goldbach.
gongy’lodes. Med oregelbundet rundad figur.
gongy’los. (gr.) Rund.
goni’a. (gr.). Vinkel, hörn.
gonioca’lyx. Med vinklat blomfoder.
go’ny. (gr.) Knä, nod (på gräs).
goodeno’wii. Efter den engelske biskopen S. Goodenough.
Goodye’ra. Efter den engelske bot. J. Goodyer. BROWN.
gossy’pinus. Bomullslik.
go’thicus. Från Götaland.
gotla’ndicus. Från Gotland.
grabo’wskii. Efter den tyske bot. H. E. Grabowski.
gracile’scens. Som blir spensligare, gracilare.
gra’cilis. Spenslig, gracil, tunn.
grada’tim. Så småningom.
graeci’zans. Grekisk, som en grek.
grallifo’rmis. Styltformig.
gra’men. Gräs.
grami’neus. Gräslik, gräs-.
graminifo’lius. Med blad som liknar gräs.
gra’minis. På gräs.
gra’mma. (gr.) Skrift, (bokstav).
gra’mme. (gr.) Linje.
grammopo’dius. Med strimmor (streck) på foten.
gramma’tus. Strimmig (av upphöjda linjer eller åsar).
grandiflo’rus. Storblommig.
gra’ndis. Stor.
granula’ris. Kornig, med små korn, granulerad.
granula’tus. Kornig, med små korn, granulerad.
granulo’sus. Kornig, med små korn, granulerad.
gra’phe. (gr.) Teckning, bild.
gra’phis. (gr.) Penna.
gra’tus. Tilltalande.
grave’olens. Starkt luktande.
gra’vis. Tung.
grega’rius. Gyttrad (men ej sammanväxt).
gri’seus. Grå.
groenla’ndia. Efter den danske bot. J. Grønland.
groenla’ndicus. Från Grönland.
Grossula’ria. fra: groseille=krusbär. RUELLE.
gro’ssus. Tjock, grov.

grumo’sus. Uppbruten till små korn eller vårtor.
gru’mus. Jordhög.
guberna’tus. Styrd.
Guizo’tia. Efter den franske politikern F. P. G. Guizot.
gustafssonia’nus. Efter den svenske bot. M. Gustafsson.
gu’tta. Droppe.
gutta’tus. Prickig, droppig, fläckig.
guttifo’rmis. Droppformig.
guttula’tus. Försedd med droppar eller fläckar.
Gymnade’nia. (gr.) gymno’s=naken; ade’nas=körtel. BROWN.
Gymnoca’rpium. (gr.) gymno’s=naken; carpo’s=frukt.
NEWMAN.
gymno’s (gr.). Naken, oklädd.
gymno’stomus. Med naken mynning.
gyne’. (gr.). Honkön, kvinna.
gy’pseus. 1. Gråaktigt vit. 2. Gipsartad, kritartad.
Gypso’phila. (gr.) gy’psos=krita; phi’los=som älskar. LINNÉ.
gy’psos. (gr.) Krita, (gips).
gyro’s. (gr.) 1. Rundad, böjd. 2. Cirkel, ring.
gyro’sus. Spiralvriden.

H
ha’bitus. Kroppsform, profil.
Habli’tzia. Efter den ryske bot. K. L. von Hablitz. BIEBER-
STEIN.
Hacke’lia. Efter den tjeckiske bot. Hackel. POHL.
hadroaca’nthus. Tjocktaggig.
hadro’s. (gr.) Tjock.
hae’ma. (gr.) Blod.
haema’nthus. Med blodröd blomma.
haemati’ticus. Dovt brunröd.
haematoca’rpus. Med blodröd frukt.
haematoce’phalus. Med blodrött huvud.
haemato’chrous. Blodfärgad.
haemato’des. Blod-.
haematola’sius. Ullig med blodröda hår.
haematophy’llus. Med blodröda blad.
haema’topus. Med blodröd fot.
haematospe’rmus. Med blodröda frön.
haematosta’chys. Med blodrött ax.
hae’rens. Vidhäftande, klängande.
hae’sitans. Fasthängande, fastsittande.
halepe’nsis. Från Aleppo i Syrien.
halimifo’lius. Med blad som Hali’mus.
Halimio’ne. Hali’mus; obio’ne=från floden Ob. AELLEN.
Hali’mus. Saltrik.
halinifo’lius. Med blad i salt vatten (i havet).
halla’ndicus. Från Halland.
halle’ri. Efter den tysk-schweiziske bot. A. von Haller.
halo’philus. Saltälskande, som liknar salt.
halona’tus. Omgiven av yttre ring, halo.
halo’phyta. Saltväxt.
Halora’gis. (gr.) hals=salt; rhax=druva.
ha’ls. (gr.) Salt.
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hama’tus. Med en krok i toppen, hullingförsedd, hakformad.
Hammarby’a. Efter Linnés Hammarby. KUNTZE.
hamo’sus. Krökt.
hampea’nus. Efter den tyske bot. G. E. L. Hampe.
hamula’tus. Beväpnad med små krokar.
hamulo’sus. Beväpnad med små krokar.
ha’mulus. Liten hulling.
ha’mus. Hulling.
hapalo’s. (gr.) Mjuk.
hapalophy’llus. Med mjuka blad.
hapaxa’nthus. Som bara har en blomning (varefter växten
dör).
haplo’os. (gr.) Ensam, enkel.
haploca’ulis. Enstjälkig, enskaftad, enstammig.
haplo’sporus. Med encelliga sporer.
haplosti’chus. Med en (enkel) rad.
Harrimane’lla. Efter den amerikanske bot. E. H. Harriman.
Hartmania’nus. Efter den svenske bot. C. J. Hartman.
hartma’nii. Efter den svenske bot. C. J. Hartman.
ha’sta. Smal stång, stav.
hasta’tus. Spjutlik
ha’stifer. Spjutbärande.
hastifo’lius. Med spjutlika blad.
ha’stiger. Spjutbärande.
hastila’bius. Med spjutliknande läpp.
hasti’lis. Spjutformad.
hastipe’talus. Med spjutliknande kronblad.
haussknechtia’nus. Efter den tyske professorn H. K.
Haussknecht.
he’ar. (gr.) (Årstiden) vår.
hebdoma’lis. Veckovis.
hebdoma’s. (gr.) Sjutal, vecka.
hebeca’lyx. Med dunhåriga bägare.
hebeca’rpus. Med dunhåriga frukter.
hebeta’tus. Matt, suddig, utan glans.
hecato’n. (gr.) Hundra.
he’ctos. (gr.) Den sjätte.
He’dera. ind: ghed=gripa. CICERO.
hedera’ceus. Lik He’dera.
hede’rae. Lik He’dera.
hederifo’lius. Med blad som He’dera.
hedyo’smus. Sötluktande.
hedy’s. (gr.) Söt (som smak eller lukt).
hedysaroi’des. Som liknar Hedy’sarum.
Hedy’sarum. Okänd betydelse. (hedy’s=söt).
helenioi’des. Lik (I’nula) hele’nium.
Hele’nium. Efter drottning Helena i Sparta. TEOFRASTOS.
hele’nium. Liten korg.
heleona’stes. Som växer i kärr.
Helia’nthemum. (gr.) he’lios=sol; a’nthos=blomma. BAUHIN.
Helia’nthus. (gr.) he’lios=sol; a’nthos=blomma. LINNÉ.
helica’ntherus. Med spiralvriden ståndare.
Helichry’sum. (gr.) he’lios=sol; chyso’s=guld. VAILLANT.
Helico’trichon. (gr.) helicto’s=vriden; thrix=hår.

helicto’s. (gr.) Vriden, snodd, böjd.
Helio’phila. (gr.) he’lios=sol; phi’los=som älskar.
he’lios. (gr.) Sol.
Heliosco’pia. (gr.) he’lios=sol; scope’o=utsiktsplats. Som vän-
der sig efter solen. TEOFRASTOS.
heliotro’pinus. Heliotropfärgad, ljust lila.
Heliotro’pium. (gr.) he’lios=sol; trope’o=vändning.
DIOSKORIDES.
Heli’pterum. (gr.) he’lios=sol; ptero’n=vinge.
heli’sso. (gr.) Vrida sig, vända sig.
he’lix. (gr.) Spiral, skruv.
He’lix. (gr.) he’lix=spiral. EURIPIDES, ARISTOFANES.
Hellebori’ne. HIPPOKRATES.
he’lmins. (gr.) Orm, ödla.
Helminthothe’ca. (gr.) he’lmins=orm; the’ca=hylle.
he’los. (gr.) Kärr, myr, mosse, sumpäng.
helo’des. Sumpig
helodo’xa. ”Kärrets prydnad”.
Heloscia’dium. (gr.) he’lios=sol; scia’dion=parasoll. KOCH.
helve’ticus. Från Schweiz.
he’lvolus. Nästan honungsgul, ljust grågul.
he’lvus. Ljusgul, gulgrön.
heme’ra. (gr.) Dag.
Hemeroca’llis. (gr.) heme’ra=dag; ca’llos=skönhet.
he’mi-. (gr.) Halv, hälften. (Endast i sammansättningar).
hemicry’ptus. Halvt gömd.
hemisphae’ricus. Halvklotformad.
Hemizo’nia. (gr.) he’mi=halv; zo’ne=bälte. DE CANDOLLE.
he’ndeca. (gr.) Elva.
he’par. (gr.) Lever (kroppsdelen).
Hepa’tica. (gr.) he’par=lever. BRUNFELS.
hepa’ticus. Leverfärgad, mörkt rödbrun.
hepati’zon. Leverfärgad.
he’pta. (gr.) Sju.
heptago’nus. Sjukantig.
heptaphy’llus. Med sju (små)blad.
Heracle’um. Efter Herakles, den modige, Zeus’ son.
TEOFRASTOS.
he’rba. Ört.
herba’ceus. Örtartad, även gräsgrön, gulgrön.
herba’rum. Som växer på örter.
he’rbidus. Gräsgrön, även örtrik.
he’rbula. Liten ört.
hercy’nicus. Från Harz i Tyskland.
herjeda’licus. Från Härjedalen.
hermaphrodi’ticus. Tvåkönad.
hermafrodi’tus. Tvåkönad.
Hermi’nium. (gr.) hermi’s=stolpe. LINNÉ.
hermi’s. (gr.) (Säng)stolpe.
he’rnia. (gr.) Bråck.
Hernia’ria. (gr.) he’rnia=bråck. DODOENS.
He’speris. (gr.) he’speros=kväll. TEOFRASTOS.
he’speros. (gr.) Kväll.
hetero-. (gr.) Olika, annan, udda.
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heteroca’rpus. Olikfröig.
heterocli’tus. Olikböjd.
heteroco’lpos. Med olika inskärning.
hetero’gamus. Som har två olika slags blommor.
heteroge’neus. Olikartad i sin struktur.
hetero’icus. Med olika utvecklingsstadier.
heteroma’llus. Riktad åt olika håll.
hetero’merus. Som inte överensstämmer i antal.
heteromo’rphus. Olikformad.
heterophy’llus. Olikbladig.
hetero’phyta. Ört med olika former.
hetero’pterus. Olikvingad.
he’teros. (gr.) Olik.
heterosta’chyus. Olikaxig.
hetero’stichus. Olikradig.
hetero’stylus. Med oliklånga ståndare.
hetero’trichus. Som har mer än en hårtyp.
heufle’ri. Efter den österrikiske bot. L. R. von Heufler.
he’x. (gr.) Sex.
hexa’ndrus. Med sex ståndare.
hexago’nus. Sexkantig.
hexa’gynus. Med sex pistiller.
hexa’merus. Sexdelad.
hexape’talus. Med sex kronblad.
hexase’palus. Med sex foderblad.
hexaspe’rmus. Med sex frön.
hexaste’monus. Med sex ståndare.
hi’ans. Gapande.
hia’tus. Gapande, gap, svalg.
hibe’rnicus. Från Irland.
hibe’rnus. Vintrig.
Hibi’scus. CELSUS.
hi’emai. (gr.) Sätta i rörelse, skynda sig.
hiema’lis. Vintrig, övervintrande.
hi’ems. Vinter.
hieraci(i)fo’lius. Med blad som Hiera’cium.
hieracioi’des. Som liknar Hiera’cium.
Hiera’cium. (gr.) hie’rax=hök. DIOSKORIDES, PLINIUS.
hie’rax. (gr.) Hök.
Hiero’chloë. (gr.) hiero’s=guddomlig; chlo’e=gräs. GMELIN.
hiero’s. (gr.) Helig, guddomlig, mäktig.
hila’ris. 1. Navlad, med midja. 2. Gladlynt, munter.
hima’ntius. Med (läder)fransar.
Himantoglo’ssum. (gr.) hima’ntios=piska; glo’ssa=tunga.
hima’ntios. (gr.) Läderrem, (läder)piska.
himantoglo’ssus. Med bandformad tunga.
hinnu’leus. Ljust gulbrunfärgad, ”rådjursfärgad”.
Hippoca’stanum. (gr.) hi’ppos=häst; casta’nea=kastanje.
TOURNEFORT.
Hippochae’te. (gr.) hi’ppos=häst; chae’te=flygande hår.
hippocre’picus. Hästskoformad.
hippocrepifo’rmis. Hästskoformad.
Hippocre’pis. (gr.) hi’ppos=häst; crepi’s=sko.
Hippo’phaë. (gr.) hi’ppos=häst; pha’os=ljus. HIPPOKRATES.

hi’ppos. (gr.) Häst.
Hippu’ris. (gr.) hi’ppos=häst; oura’=svans. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
hirci’nus. Av (bock)skinn.
hi’rculus. Liten bock.
hi’rcus. 1. Getabock. 2. Getluktande.
Hirschfe’ldia. Efter den tyske prof. C. C. L. Hirschfeld.
MOENCH.
hirsutica’ulis. Med strävhårig stjälk.
hirsu’tus. Strävhårig, lurvig, luden.
hirte’llus. Mycket korthårig.
hirtica’ulis. Med hårig stjälk..
hirtiflo’rus. Med håriga blommor.
hi’rtus. Strävhårig, lurvig, luden. Ibland korthårig.
hirundina’rius. Lik en svala.
hiru’ndo. Svala.
hispa’nicus. Spansk.
hispi’dulus. En aning strävhårig.
hi’spidus. Strävhårig.
hje’ltii. Efter den finske bot. H. Hjelt.
hodie’rnus. Som hänför sig till nutid.
Ho’lcus. PLINIUS.
holla’ndicus. Från Holland.
ho’lmii. Efter den danske bot. T. Holm.
holoca’rpus. Med odelade frukter.
Holodi’scus. (gr.) ho’los=hel; disco’s=skiva.
ho’los. (gr.) Hel, odelad, komplett.
holoseri’ceus. Helt sammetsluden.
Holo’steum. (gr.) ho’los=hel; oste’on=ben(knota).
DIOSKORIDES, PLINIUS.
holo’steus. Benhård.
holo’stomus. Med hel mun (fruktgömmemynning).
holsa’ticus. Från Holsatia (=Holstein).
homalo’s. (gr.) 1. Nivå. 2. Slät, plan.
ho’moios. (gr.) Som liknar.
homoca’rpus. Med en sorts frukt.
homoge’neus. Homogen, enhetlig.
homoma’llus. Ensidigt vänd.
homo’s. (gr.) Lika, av samma sort.
homosta’chyus. Med lika ax.
homo’tropus. Med allt riktat (böjt) åt samma håll.
Honke’nya. Efter den tyske bot. G. A. Honckeny. EHRHART.
hookeria’nus. Efter de engelska botanisterna W. J. eller J. D.
Hooker.
hordea’ceus. Kornartad, lik Ho’rdeum.
Horde’lymus. Ho’rdeum, E’lymus. HARZ.
Ho’rdeum. PLAUTUS.
horizonta’lis. Vågrät.
hornema’nnii. Efter den danske bot. J. Hornemann.
horno’tinus. Ej årsgammal, hör till aktuellt år.
hornschuchia’nus. Efter den tyske bot. C. Hornschuch.
Hornu’ngia. Efter den tyske apotekaren E. G. Hornung.
ho’rnus. Tillhörig detta år.
ho’rreo. Vara stel, sticka upp (från en yta).
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horri’bilis. Skräckinjagande.
horri’comus. Borstig, sträv, raggig, lurvig.
horri’dulus. Något taggig.
ho’rridus. Taggig, utstickande.
ho’rror. Skräck.
horte’nsis. Som växer i trädgårdar.
ho’rtus. Trädgård.
ho’spes. Värdväxt.
Ho’sta. Efter den österrikiske bot. N. T. Host.
Hotto’nia. Efter den tyske prof. P. Hotton.
houghtonia’nus. Efter bot. A. D. Houghton.
hudsonia’nus. Efter Hudson Bay i Kanada.
hulte’nii. Efter den svenske bot. E. Hultén.
humecta’tus. Fuktig, fuktad.
hume’ctus. Som har med fukt att göra.
humefa’ctus. Fuktig, fuktad.
hu’midus. Fuktig.
humifu’sus. Utbredd på marken.
hu’milis. Lågväxt, enkel, obetydlig.
humulifo’lius. Med blad som Hu’mulus.
Hu’mulus. HILDEGARDIS DE PINGUA.
hu’mus. Jord, mark.
Hupe’rzia. Efter J. Huperz.
Hutchi’nsia. Efter den irländske bot. E. Hutchins. BROWN.
hyaci’nthinus. Hyacintblå, blålila.
hyacinthoi’des. Hyacintlik 
Hyaci’nthus. Efter ynglingen Hyakinthos, ur vars blod spira-
de hyacinter.
hya’linus. Glaslik, genomskinlig (och färglös).
hy’alos. (gr.) Glas.
hybo’s. (gr.) Puckelryggig.
hybospe’rmus. Med knöliga frön 
hy’bridus. Hybrid (till utseendet), av blandras.
hy’dor. (gr.) Vatten.
Hydrange’a. (gr.) hy’dor=vatten; angei’on=fat.
Hydro’charis. (gr.) hy’dor=vatten; cha’ris=skönhet. LINNÉ.
Hydroco’tyle. (gr.) hy’dor=vatten; coty’le=skål. TOURNEFORT.
Hydrola’pathum. (gr.) hy’dor=vatten; lapa’thon=Ru’mex-art.
PLINIUS.
Hydrophy’llum. (gr.) hy’dor=vatten; phy’llon=blad. LINNÉ.
Hydro’piper. (gr.) hy’dor=vatten; pi’per=peppar. FUCHS.
hy’drus. Orm.
hyema’lis. Övervintrande, vintrig. (hi’ems=vinter).
hygro’s. (gr.) Fuktig, våt.
hygrome’tricus. Fuktighetsmätande, hygroskopisk.
hygro’phanus. Hygrofan, genomskinlig bara som våt.
hygro’philus. Fuktälskande.
hygrosco’picus. Hygroskopisk, som suger upp vatten.
hyle’. (gr.) Skog.
hyme’n. (gr.) Membran, hinna.
hymenoca’rpus. Membranbärande frukt.
Hymeno’lobus. (gr.) hyme’n=hinna; lobo’s=flik.
Hymenophy’llum. (gr.) hyme’n=hinna; phy’llon=blad. SMITH.
Hyoscy’amus. (gr.) hys=svin; cy’amos=böna. XENOFON.

hypa’rcticus. Lågarktisk.
hypargy’rius. Silverfärgad nedåt.
hype’cho. (gr.) Bistå, hålla (ut handen).
hype’coos. (gr.) Lydig, undergiven.
Hype’coum. Oklart ursprung. 1. hype’cho=bistå; 2. hype’coos
= lydig. DIOSKORIDES.
hy’per. (gr.) Över, ovanför, uppåt.
hyperbore’us. Högnordisk, nordlig.
hypericifo’lius. Med blad som Hyperi’cum.
Hyperi’cum. (gr.) hypo’=under; erei’ce=ljung. HIPPOKRATES.
hypero’ptus. Förbisedd.
hypho’sus. Full av hyfer.
hypnoi’des. Som liknar (mossan) Hy’pnum.
hypno’rum. Som växer bland mossor.
hy’pnos. (gr.) Sömn.
hypo’. (gr.) Under, lägre.
Hypochoe’ris. (gr.) hypo’=under; choe’ros=gris. TEOFRASTOS.
hypochoeroi’des. Som liknar Hypochoe’ris.
hypochry’seus. Guldfärgad nedåt.
hypocraterifo’rmis. Brickformad, med smalt skaft som utvid-
gar sig till en platta.
hypode’rmicus. Som har med underhuden att göra.
hypogae’us. Under markytan.
hypo’gynus. Belägen under fruktämnet.
hypola’sius. Ullig nedåt, bomullsartad nedåt.
Hypo’lepis. (gr.) hypo’=under. lepi’s=fjäll.
hypophae’us. Mörk nedåt.
hypophe’geus. Som växer under bok.
hypophy’llus. På undersidan av blad.
Hypo’pitys. (gr.) hypo’=under; pi’tys=tall. BAUHIN.
hypothe’jus. Svavelgul på undersidan.
hypo’xylon. På ved.
hy’psi. (gr.) Högt upp, på höjd.
hypsophy’llinus. Som har med blomstjälk att göra.
hy’s. (gr.) (Vild)svin.
hyssopifo’lius. Med blad som Hysso’pus.
Hysso’pus. hebr: esob = arab: azzof=helig växt. HIPPOKRATES.
hyste’ra. (gr.) Livmoder.
hystera’nthus. Anv. om blad som slår ut efter blomning.
hysterifo’rmis. Lång och kluven.
hystero’genus. Blad som kommer efter blomning.
hyste’rinus. Lång och kluven.
hysterioi’des. Lång och kluven.

I
iadi’nus. Jadegrön.
ia’nthinus. Violett.
i’asis. (gr.) Läkeri, kurering, ”healing”.
ibe’ricus. Från Iberiska halvön.
Ibe’ris. Grekiskt namn på Spanien. NIKANDROS.
icosa’ndrus. Med tjugo ståndare.
icteri’nus. Gulblek.
idae’us. Som växer på berget Ida (Kreta).
ido’neus. Passande, tillräcklig.
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i.e. (= id est) Det är, det betyder.
igne’scens. Ljusröd, glödande.
i’gneus. Eldröd.
ignia’rius. Nyttig till bränsle.
i’gnis. Eld.
igni’vomus. Vulkanisk, eldsprutande.
igno’tus. Okänd.
I’lex. VERGILIUS.
ille’cebra. Lockelsemedel.
illecebro’sus. Attraktiv, förförisk.
Ille’cebrum. ille’cebra=lockelsemedel. PLINIUS.
illegi’timus. Olaglig, otillåten.
illini’tus. Fläckad, kluddig.
illy’ricus. Från Illyrien (vid Adriatiska havet).
ilve’nsis. Från Elba.
imbeci’llus. Svag.
imbe’rbis. Skägglös.
imbrica’tus. Taktegellagd.
imita’bilis. Lätt att efterlikna.
immacula’tus. Ofläckad.
immargina’tus. Utan tydlig kant eller gräns.
immatu’rus. Omogen.
imme’nsus. Jättestor, vid, bred, gränslös.
imme’rsus. Inbäddad, täckt.
i’mminens. Överhängande.
immi’nuens. Minskande, förminskande.
imminu’tus. Förminskad.
immi’xtus. Blandad med, ihopblandad.
immo’bilis. Orörlig.
immuta’bilis. Oförändrad, oföränderlig.
immuta’tus. Oförändrad, oföränderlig.
Impa’tiens. impa’tiens=otålig. DODOENS.
impa’tiens. Otålig.
impedi’tus. Förhindrad.
impellu’cidus. Tät, ej genomskinlig.
impe’ndens. Överhängande.
impenetra’bilis. Ogenomtränglig.
impera’tor. Kejsare, härskare.
Imperato’ria. impera’tor=kejsare. MATTIOLI.
imperfora’tus. Utan hål, ej perforerad.
imperia’lis. Kejserlig.
impe’rvius. Oframkomlig.
i’mplens. Fyllande.
imple’tus. Fylld.
imple’xus. Hopflätad.
implica’tus. Hopflätad.
impli’citus. Hopflätad.
impoli’tus. Matt, opolerad.
impo’situs. Lagd ovanpå.
impre’ssus. Intryckt.
impri’mis. I första hand, huvudsakligen.
impu’dicus. Oblyg.
impuncta’tus. Utan prickar.
impu’rus. Oren.

inaequa’bilis. Ojämn, olikhög.
inaequa’lis. Ojämn, olikhög.
inaequia’ltus. Olikhög.
inamoe’nus. Obehaglig, dyster.
inamyloi’deus. Ej amyloid, färgas ej av jodlösning.
ina’nis. Tom.
inape’rtus. Stängd.
inarticula’tus. Utan skiljeväggar.
inca’nus. Mycket grå, grånad, vitgrå.
incarna’tus. Köttfärgad.
ince’rtus. Osäker.
inchoa’tus. Ofullständig, rudimentär.
inci’dens. Mötande.
incisifo’lius. Med djupt inskurna blad.
inci’sus. Inskuren.
inclina’tus. Inböjd.
inclu’dens. Inkluderande.
inco’ctus. Okokt, rå.
inco’gnitus. Okänd.
incolora’tus. Färglös.
incompara’bilis. Utan jämförelse.
incomple’tus. Ofullständig.
inconspi’cuus. Otydlig, ej i ögonenfallande.
inco’stans. Föränderlig.
incrassa’tus. Förtjockad.
incre’bre. Ofta.
incrusta’tus. Inkrusterad, belagd med kristaller.
incuba’ceus. Som ligger på marken.
i’ncubus. Överskjutande, vilande på.
incudifo’rmis. Städformad.
incu’ltus. Ej kultiverad, ej odlad, obrukad.
incu’mbens. Inåtkrökt, inåtböjd.
incu’rrens. Överskjutande.
incurva’tus. Inböjd.
incu’rvus. Bågformad, (inböjd).
incysta’tus. Inkapslad, innesluten.
indefe’ssus. Outtröttlig, inte trött.
indefini’tus. Obestämd.
indehi’scens. Som inte öppnar sig.
indenta’tus. Otandad.
indescri’ptus. Obeskriven.
indetermina’tus. Obestämd.
i’ndicus. Från Indien.
indi’genus. Inhemsk, ursprunglig.
indigo’ticus. Djupblå, indigo.
indisti’nctus. Oklar, dåligt definierad.
indivi’sus. Odelad.
indume’ntum. Klädnad, dräkt, (täcke).
induplica’tus. Ej fördubblad.
indura’tus. Hårdnad, som har hårdnat.
indure’scens. Som blir hård, hårdnande.
indu’tus. Klädd med, täckt av.
ine’rmis. Oväpnad (utan borst).
inexpe’ctans. Oväntad.
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inexpecta’tus. Oväntad.
infe’ctus. Förstörd, infekterad.
inferalpi’nus. Nedanför fjäll, berg.
inferioa’mifer. Grenad i den nedre delen.
infe’rior. Lägre.
infe’rne. Under, nedanför.
infe’rnus. Lägre, det som finns nedanför.
i’nferus. Lägre, det som finns nedanför.
infe’stans. Förstörande, attackerande.
infe’stus. Skadlig.
infi’ciens. Förstörande, smittande, fläckande.
i’nfimus. Lägst, vid botten.
infla’tus. Uppblåst.
infle’xus. Inböjd.
info’ssus. Begravd, sjunken.
i’nfra. Nere, nedtill, nedanför.
infraapica’lis. Placerad under apex (toppen).
infra’ctus. Inböjd.
inframedia’nus. Något under mitten.
infratermina’lis. Under apex (toppen).
infreque’nter. Sällsynt, sparsam.
i’nfula. Huvudprydnad, prästmössa.
infundibula’ris. Trattlik, trattformad.
infundibulifo’rmis. Trattlik, trattformad.
infu’ndo. Gjuta, hälla, ösa.
infusca’tus. Brunaktig.
i’ngens. Ovanligt stor.
ingra’tus. Otrevlig.
i’niens. Ingående i.
inna’tus. Invuxen, inbäddad, (ofödd).
inno’cuus. Oskadlig, harmlös.
inno’xius. Oskadlig, harmlös.
innomina’tus. Namnlös.
i’nnovans. Förnyande.
innumera’bilis. Oräknelig.
innu’merus. Oräknelig.
inodo’rus. Luktlös.
inopercula’tus. Utan ope’rculum (=lock).
inopina’tus. Oväntad.
inordina’tus. Oregelbunden., utan ordning.
inquili’nus. Invandrare, främling.
inquina’tus. Nedsmetad, smutsig, svartaktig.
inscu’lptus. Inskuren, ingraverad.
insecti’ferus. Insektsbärande, insektsliknande.
insecti’fugus. Som driver bort insekter.
insecti’vorus. Insektsätande.
inse’rtus. Inflikad, placerad på.
insi’dens. Som sitter på.
insigni’ter. Utmärkande för, iögonenfallande.
insi’mulo. Misstänkliggöra.
insi’pidus. Smaklös.
insi’ticus. Inympad.
insiti’tius. Inympad, införd.
inspe’rsus. Full med små korn.

inspissa’tus. Förtjockad.
instru’ctus. Försedd med.
insue’tus. Ovan, ovanlig.
insula’ris. Som växer på öar.
i’nsuper. Över, ovanpå.
insu’lsus. Smaklös.
inta’ctus. Hel, intakt.
i’nteger. Hel, odelad.
intege’rrimus. Alldeles hel, otandad, helbräddad.
integri’basis. Med hel bas.
integrifo’lius. Med hela blad.
integrila’bris. Med hel läpp.
i’nter. Mellan, mitt i.
intera’neus. Inuti, invändigt.
intercala’ris. Utstående mellan bas och topp.
interce’ptus. Avbruten.
intercu’rrens. Som löper emellan.
inte’rdum. Ibland, stundom.
inte’rea. Under tiden.
interfolia’ceus. Placerad mellan två motsatta blad.
i’nterim. Under tiden.
inte’rius. På insidan, inom.
inte’rjacens. Som kommer emellan.
interje’ctus. Mellanliggande, placerad emellan.
interme’dius. Mellanliggande, placerad emellan.
interna’tus. Som växt emellan.
inte’rnus. Inuti.
interordina’tus. Som passar ihop.
interpo’situs. Placerad mellan eller bland.
interru’ptus. Avbruten.
inte’rsitus. Som står emellan.
interspe’rsus. Strödd, beströdd.
interte’xtus. Ihopvävd.
intestina’lis. Lik tarmar.
intestifo’rmis. Lik tarmar.
intesti’num. Tarm.
intesti’nus. Invärtes.
i’ntimus. Innerst.
into’nsus. Borstig, (orakad).
into’rtus. Böjd (mot sig själv).
i’ntra. På insidan, inom.
intracaly’cinus. Innanför fodret.
intramargina’lis. Innanför (och nära) kant.
intra’rius. Som finns på insidan.
intrastamina’lis. Innanför ståndarna.
intrica’tus. Hoptrasslad.
intri’nsecus. Invändigt, inuti.
i’ntro. Innanför, mot insidan.
introdu’ctus. Introducerad, införd.
introfle’xus. Inåtböjd.
intromi’ssus. Införd i.
intro’rsus. Vänd mot axel.
intru’sus. Inskjuten.
intume’scens. Uppsvullnande.
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i’ntus. På insidan, inom.
I’ntybus. VERGILIUS.
I’nula. HORATIUS.
inuloi’des. Som liknar I’nula.
inu’nctus. Insmord, oljig.
inunda’tus. Översvämmad.
inva’sus. Attackerad.
inve’rsus. Upp och ned, ut och in.
inve’stiens. Klädsel.
i’nvicem. Växelvis, omväxlande.
invisi’bilis. Osynlig.
in vi’tro. Utanför den levande cellen.
in vi’vo. Inuti den levande cellen.
involucra’lis. Insvept.
involucra’tus. Som har ett svepe (holk).
involu’crum. Holk, svepe.
involu’tus. Inrullad.
i’on. (gr.) Ört, viol, (violettfärgad).
iona’ndrus. Med violetta ståndare.
iona’nthus. Med violetta blommor.
ionoglo’ssus. Med violett tunga.
ionophy’llus. Med violetta blad.
io’lithus. Violsten (den violdoftande algen Trentepo’hlia
io’lithus).
io’s. (gr.) 1. Gift, 2. Rost.
Ipomoe’a. (gr.) i’ps=orm; ho’moios=som liknar.
i’ps. (gr.) Orm.
I’rio. PLINIUS.
I’ris. (gr.) i’ris=regnbåge. TEOFRASTOS.
i’ris. (gr.) Regnbåge.
irpici’nus. Lik en kratta (raka, harv).
irregula’ris. Oregelbunden.
irriga’tus. Översvämmad, vattensjuk.
irri’guus. Översvämmad, vattensjuk.
irrita’bilis. Känslig, retbar.
isabelli’nus. Isabellafärgad, smutsigt gulbrunt.
I’satis. (gr.) isa’zo=jämna, släta ut. HIPPOKRATES, CAESAR.
isa’zo. (gr.) Jämna, släta ut, balansera.
Ischae’mum. (gr.) i’scho=stoppa; hae’ma=blod. TEOFRASTOS.
ischae’mus. Blodstillande.
ischno’s. (gr.) Tunn, slank.
ischnope’talus. Med smala kronblad.
i’scho. (gr.) Stoppa, stanna, stämma.
isla’ndicus. Från Island.
Iso’ëtes. (gr.) i’sos=lik; e’tos=år. PLINIUS.
iso’gynus. Med lika kön, (tvåkönad).
Iso’lepis. (gr.) i’sos=lik; lepi’s=fjäll.
iso’lepis. Med lika fjäll.
isophy’llus. Med lika blommor.
i’sos. (gr.) Lika, liknande.
iso’stichus. Med lika leder (rader).
ita’licus. Italiensk.
i’tio. Resa, gående, gång.
ithyphy’llus. Med släta blad.

itinera’rius. Som hänför sig till resor.
I’va. Okänt ursprung.

J
Ja’cea. BRUNFELS.
ja’ckii. Efter bot. W. Jack.
Jacobae’a. Som blommar vid jakobsmässan (25 juli).
BRUNFELS.
japo’nicus. Japansk.
jaquinia’nus. Efter bot. N. J. von Jaquin.
jaqui’nii. Efter bot. N. J. von Jaquin.
Jasio’ne. (gr.) i’asis=kurering. TEOFRASTOS.
jemtla’ndicus. Från Jämtland.
jessoë’nsis. Från ön Jesso i Japan.
joke’lae. Efter bot. P. S. Jokela.
ju’ba. Man (på lejon, häst).
juba’tus. Med tjockt hår, likt en man.
juda’icus. Judisk.
juga’tus. Sammankopplad.
jula’ceus. Hängelik, som har hängen.
Junca’go. Avlett av Ju’ncus. TOURNEFORT.
junce’llus. Lik en liten Ju’ncus.
ju’nceus. Lik Ju’ncus.
juncoi’des. Som liknar Ju’ncus.
junco’sus. Full av säv.
ju’nctus. Förenad, sammankopplad.
Ju’ncus. PLAUTUS.
juniperi’nus. Lik Juni’perus, på Juni’perus.
Juni’perus. CATO.
jurmoë’nsis. Från Jurmo i Finland.
juvena’lis. Ungdomlig.
juveni’lis. Ung(domlig).
ju’xta. Nära.

K
kaempfe’ri. Efter den tyske läkaren E. Kämpfer.
Ka’li. arab: kali eller kaljun=soda, aska efter saltväxt.
DODOENS.
kamtscha’ticus. Från Kamtschatka.
Kentrophy’llum. (gr.) ce’ntron=sporre, tagg; phy’llon=blad.
kettagate’nsis. Som växer vid Kattegatt.
keme’nsis. Från Kemi i Finland.
kermesi’nus. Karmosinröd, ”knallröd”.
Ki’ckxia. Efter den belgiske bot. J. Kickx. Dumortier.
kitaibelia’nus. Efter den ungerske bot. P. Kitaibel.
kjellma’nii. Efter den svenske bot. F. Kjellman.
Kna’utia. Efter den tyske läkaren C. Knaut. LINNÉ.
Kobre’sia. Efter den tyske bot. P. von Cobres. WILLDENOW.
Ko’chia. Efter den tyske bot. W. D. J. Koch.
ko’chii. Efter den tyske bot. W. D. J. Koch.
Koele’ria. Efter den tyske prof. G. L. Koeler.
Koeni’gia. Efter den danske läkaren J. G. Koenig. LINNÉ.
Kohlra’uschia. Efter den tyske bot. H. Kohlrausch. KUNTH.
ko’htsii. Efter bot. F. Kohts.
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kolaë’nsis. Från Kolahalvön.
komarovia’nus. Efter den ryske bot. V. L. Komarov.
Ko’niga. Efter den tysk-engelske bot. C. D. E. Konig. BROWN.
kotilai’ni. Efter den finske bot. M. Kotilainen.
kulle’nsis. Från Kullen i Skåne.
kuzene’vae. Efter den ryska bot. O. I. Kuzeneva-Prokhorova.

L
labe’in. (gr.) Hålla sig fast.
labia’tus. Läppig, läppad.
la’bilis. Ostadig, labil, (förgänglig).
labio’sus. Storläppig.
laborio’sus. Mödosam.
la’brum. Läpp.
Labu’rnum. Okänd betydelse.
labyrinthe’us. Labyrintisk.
labyri’thinus. Labyrintisk.
lac. Mjölk, mjölksaft.
lacca’tus. Som ser lackerad, fernissad ut.
lacera’tus. Sargad, flikad.
lace’rtus. Ödla.
lace’rus. Sargad, flikad.
lachena’lii. Efter den schweiziske professorn W. de la Chenal.
la’chne. (gr.) Ull, ludd, fjun.
la’chneus. Ullig.
laci’nia. Skört, flik.
lacinia’tus. Flikig.
lacinio’sus. Mycket flikig.
la’cmus. Gredelin, lila.
la’crima. Droppe, tår.
lacrimifo’rmis. Droppformad.
la’crymans. Gråtande.
lacta’neus. Mjölkvit.
lacta’rius. Mjölkvit.
la’cteus. Mjölkvit.
la’ctifer. Mjölkproducerande.
lactiflo’rus. Med mjölkvita blommor.
Lactu’ca. lac=mjölk. VARRO.
lactuca’ceus. Lik Lactu’ca.
lactuce’lla. Lik en liten Lactu’ca.
la’cuna. Pöl, vattenpuss, göl.
lacu’nar. Yta med fördjupningar.
lacuno’sus. Gropig, full av luckor.
la’cus. 1. Tråg, kar, tunna. 2. Insjö, damm.
lacu’stris. Som växer i eller vid sjöar.
la’danon. (gr.) Aromatiskt gummi, mastix (från Ci’stus cre’ti-
cus).
La’danum. (gr.) la’danon=mastix. HERODOTOS.
laestadia’nus. Efter den svenske bot. L. L. Laestadius.
laesta’dii. Efter den svenske bot. L. L. Laestadius.
laete’virens. Livligt grön.
laetiflo’rus. Som blommar livligt.
lae’tius. Frodig, livskraftig.
lae’tus. Glättig, munter, livlig.

laeviga’tus. Glatt, jämn, slät.
lae’vipes. Med slät fot (skaft).
laeviro’stris. Med slät näbb.
lae’vis. Slät.
lagaro’s. (gr.) Tunn, smal, slankig.
lage’na. Flaska.
lagenifo’rmis. Flaskformad.
lagerbe’rgii. Efter den svenske bot. K. E. T. Lagerberg.
Lagoe’cia. (gr.) la’gos=hare; oi’cos=bostad.
lago’pinus. Som har med harar, (ripor) att göra.
lago’pus. Harfot, ripfot.
lago’s. (gr.) Hare, (ibl. ripa).
Lagu’rus. (gr.) lago’s=hare; oura’=svans.
laimo’s. (gr.) Svalg, gap.
la’ma. Göl, pöl, kärr.
lama’rckii. Efter den franske bot. J. B. M. de la Marck.
lame’lla. Tunn skiva.
lamella’ris. Skivad, uppdelad i tunna skivor.
lamella’tus. Skivad, uppdelad i tunna skivor.
lamello’sus. Skivad, uppdelad i stora skivor.
Lamia’strum. Avlett av La’mium.
la’mina. Bladskiva.
lamina’ris. Bladlik.
laminifo’rmis. Bladformad.
La’mium. PLINIUS.
lamproca’rpus. Med blanka frukter.
lamproca’ulus. Med blank stjälk.
lamprophy’sus. Med blanka, blåslika frukter.
la’mpropus. Med glänsande fot.
lampro’s. (gr.) Lysande, strålande, briljant.
lamprospe’rmus. Med blanka frön.
lamy’i. Efter den franske bot. E. Lamy.
la’na. Ull.
lana’tus. Ullig, täckt med mjuka böjliga, ihoptvinnade hår.
la’ncea. Spjut, lans.
lancea’tus. Lansettlik.
lanceola’tus. Lansettlik.
lance’olus. Liten lans.
lancifo’lius. Med smalt jämnbreda blad.
lancifo’rmis. Lansettformad.
lancila’bris. Med spjutformad läpp.
lancipe’talus. Med spjutformade kronblad.
landma’rkii. Efter den norske bot. A. Landmark.
la’neus. Ullig.
la’ngei. Edter den danske bot. J. M. C. Lange.
langue’scens. Slokande, vissnande.
langu’idus. Slapp, matt.
langu’or. Slapphet, svaghet.
lanica’ulis. Med ullig stjälk.
la’niger. Ullbärande.
lano’sus. Ullig.
Lanta’na. Oklar betydelse. lanu’go=ludd eller le’nto=böja.
GESNER, DODOENS.
lanugino’sus. Finullig.
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lanu’go. Ull, ludd, fjun.
lapathifo’lius. Med blad som Lapa’thum.
Lapa’thum. CICERO.
lapi’cida. Stenhuggare.
lapide’scens. Som blir förstenad, stenhård.
lapi’deus. Stenhård, gjord av sten.
lapido’sus. Stenig.
la’pis. Sten.
La’ppa. (gr.) labe’in=hålla sig fast. PLINIUS.
la’ppa. Kardborre.
lappa’ceus. Kardborrelik.
lappo’nicus. Från Lappland, lapsk.
lappo’num. Som har med lappar att göra.
La’ppula. Liten La’ppa. RUPPIUS.
La’psana. VARRO.
la’psus. 1. Flykt. 2. Ras.
la’rgus. Frikostig, givmild.
laricifo’lius. Med blad (barr) som La’rix.
La’rix. VITRUVIUS.
lasci’vus. 1. Uppsluppen, yster. 2. Lättsinnig, otuktig.
la’ser. (gr.) Aromatiskt harts.
Laserpi’tium. (gr.) la’ser=aromatiskt harts; piti’zo=droppa.
PLAUTUS.
lasioca’rpus. Med luden frukt (fruktgömme).
lasio’s. (gr.) Ullig.
la’tebra. Gömställe.
latebra’rus. Som växer i gömslen.
latebro’sus. Undangömd, hemlig.
la’tens. Gömd, dold.
la’ter. Tegel(sten).
lateri’cius. Tegelröd.
lateriflo’rus. Med sidställda (tegelställda) blommor.
lateri’tius. Tegelröd.
la’tex. Vätska, mjölksaft, (vatten).
Lathrae’a. (gr.) lathrai’os=hemlig. LINNÉ.
lathrai’os. (gr.) Hemlig, gömd, dold.
lathyroi’des. Lik La’thyrus.
La’thyrus. TEOFRASTOS.
lati’basis. Med bred bas.
latifo’lius. Bredbladig.
lati’frons. Med bred bål (panna).
latiglu’mis. Med breda agnar.
latila’bris. Med breda läppar.
lati’lobus. Med breda flikar.
la’tipes. Med bred fot, (blomstjälk).
latise’ctus. Sönderskuren i breda flikar.
lati’ssimus. Det bredaste, mycket bred.
latiu’sculus. Ganska bred.
latro’rsus. Riktad längs sidorna.
la’tus. 1. Bred, vid. 2. Sida, flank.
laurifo’lius. Med blad som liknar La’urus (lager).
lauri’nus. Som liknar La’urus.
Lava’ndula. DIOSKORIDES.
lava’ndulus. Lavendelviolett.

Lavate’ra. Efter den schweiziske läkaren J. H. Lavater.
TOURNEFORT.
lawsonia’nus. Efter den engelske bot. M. A. Lawson.
laxanthe’lus. Med öppen korgsamling.
laxiflo’rus. Glesblommig.
la’xus. Slak, lös, porös.
lebetifo’rmis. Bäckenformad, kittelformad.
le’bes. Kittel, bäcken.
lecano’s. (gr.) Vinflaska.
leco’qii. Efter den franske bot. H. Lecoq.
le’ctus. 1. Samlad, plockad. 2. Säng, bädd.
lecythifo’rmis. Kägelformad.
lecytho’s. (gr.) Oljeflaska.
le’don. (gr.) Gummibuske (Ci’stus cre’ticus), mastix.
Le’dum. (gr.) le’don=mastix. DIOSKORIDES.
Lee’rsia. Efter den engelske apotekaren E. D. Leers.
lee’rsii. Efter den engelske bot. J. D. Leers.
leg. (= le’git) Han insamlade.
legi’timus. Äkta, legitim.
Legou’sia. Påhittat namn. DURANDE.
legu’men. Balja, böna.
legumino’sus. Som har baljor.
leimo’n. (gr.) Våtäng.
leioca’rpus. Med släta frukter.
leiophlo’ios. (gr.) Med glatt bark.
leiophy’llus. Med släta (glatta) blad.
leio’placus. Med slät bål.
lei’os. (gr.) Hal, slät, jämn.
leiphae’mius. Blek, blodfattig.
le’irion. (gr.) (Vit) lilja, liljeliknande.
le’mma. Ytterblomfjäll (hos gräsblomma).
Le’mna. (gr.) li’mne=pöl. TEOFRASTOS.
lemoi’nei. Efter de fra. trädgårdsm. V. eller E. Lemoine.
le’niter. Mjuk, blid, mild.
Lens. Lins (ärt). CATO.
Lentibula’ria. lens=(ärt)lins; bu’lla=blåsa.
lenticula’ris. Linsformad.
lentifo’rmis. Linsformad.
lenti’gerus. Linsbärande.
lentigino’sus. Fläckig, (fräknig).
le’ntus. Seg, klibbig.
le’on. (gr.) Lejon.
Leo’ntodon. (gr.) le’on=lejon; odo’n=tand. LINNÉ.
Leonu’rus. (gr.) le’on=lejon; oura’=svans. Breyne.
lepadi’nus. Som liknar Le’pas (en havstulpan).
lepi’deus. Fjällig.
Lepi’dium. (gr.) lepi’s=fjäll. SCRIBONIUS LARGUS.
lepidoca’rpus. Med fjällika (ibland sirliga) frukter.
lepido’myces. Fjällig svamp.
Lepido’tis. BEAUVOIS.
lepido’tus. Täckt med små fjäll.
le’pidus. Vacker, angenäm, sirlig.
lepi’s. (gr.) Fjäll, flarn, (ägg)skal.
lepori’nus. Som har med harar att göra.
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lepta’nthus. Med fina (finlemmade) blommor.
leptobla’stus. Med fin(lemmade) skott.
leptoca’rpus. Med fina frukter.
leptochi’lus. Tunnläppig.
lepto’cladus. Med tunna grenar.
leptode’rmicus. Med tunn hud, tunt skal.
lepto’lepis. Med tunna fjäll.
leptone’urus. Finnervig.
leptophy’llus. Med tunna blad.
lepto’pterus. Smalvingad.
leptorrhi’zus. Med tunn och fin rot.
lepto’s. (gr.) Tunn, fin, slank.
leptothy’rsos. Med slank blomställning.
le’pus. Hare.
Lerchenfe’ldia. Efter J. R. von Lerchenfeld.
lesinifo’rmis. Sylformad.
let(h)a’lis. Dödlig.
leucaca’nthus. Med vita taggar, tornar.
Leuca’nthemum. (gr.) leuco’s=vit; a’nthemon=blomma.
leuca’nthus. Vitblommig.
leucoce’phalus. Vithuvad.
Leuco’jum. (gr.) leuco’s=vit; i’on=viol.
leuco’melas. Vit och svart.
Leuco’rchis. (gr.) leuco’s=vit; o’rchis=testikel. MEYER.
leuco’s. (gr.) Vit.
leucophle’bius. Ljusådrig.
leucosti’gma. Vitprickig.
leuco’stomus. Med vit mynning.
leuco’trichus. Vithårig.
leviga’tus. Glatt, jämn, slät.
le’vis. Slät.
Levi’sticum. Från Ligurien (Norditalien). DIOSKORIDES.
lewi’sii. Efter den amerikanske ståthållaren M. Lewis.
Le’ymus. Omkastade bokstäver i E’lymus.
li’banos. (gr.) Virak-träd (som anv. till rökelse), rökelse.
Libano’tis. (gr.) li’banos=rökelse. TEOFRASTOS.
lichenoi’des. Lik en lav.
li’dii. Efter den norske bot. J. Lid.
lige’ricus. Som växer vid Loire (=Liger) i Frankrike.
ligna’tilis. Som växer på ved.
ligne’scens. Som blir träig, vedartad.
li’gneus. Vedartad.
ligni’cola. Levande på eller i ved.
ligni’tis. (gr.) Brunkol.
ligno’sus. Vedartad, träig.
li’gnum. Trä.
lignyo’tus. Rökig, sotig.
li’gula. Liten tunga, landtunga.
Ligula’ria. li’gula=liten tunga.
ligula’tus. Tunglik, tungig.
liguliflo’rus. Som har tunglika blommor.
Ligu’sticum. ligu’sticus=ligurisk. CELSUS.
ligu’sticus. Ligurisk, från Ligurien (norra Italien).
Ligu’strum. VERGILIUS.

lila’ceus. 1. Liljelik. 2. Gredelin.
lilaci’nus. Blekt gredelin.
lilia’go. Lik Li’lium.
Li’lium. HOMEROS.
lillefosse’i. Efter den norske bot. T. Lillefosse.
limba’lis. Med sammanhängande nerver i bladkanten.
limba’tus. Kantad.
limbospe’rmus. Med sporgömmen i kanten.
li’mbus. Bård, bräm, rand, kant.
li’mes. Gräns.
limita’tus. Begränsad.
li’mne. (gr.) Stilla vatten, pöl.
limo’n. (gr.) Våtäng.
Limo’nium. (gr.) limo’n=våtäng; io’n=viol. TEOFRASTOS.
Limose’lla. limo’sus=gyttjig. VON LINDERN.
limo’sus. Gyttjig, dyig.
li’mpidus. Klar, genomskinlig.
li’mulus. Som växer i dy.
limula’tus. 1. En aning sned. 2. som växer i dy.
li’mus. 1. Dy, gyttja. 2. Sned, skev.
Lina’nthus. (gr.) li’non=lin; a’nthos=blomma.
Lina’ria. li’num=lin. SYLVESTRIS.
lindebe’rgii. Efter den svenske bot. C. J. Lindeberg.
lindma’nii. Efter den svenske bot. C. A. M. Lindman.
linearifo’lius. Med linjesmala blad.
linea’ris. Jämnbred, linjesmal.
linea’tus. Med fina parallella linjer.
lineola’tus. Med fina parallella linjer.
Li’ngua. li’ngua=tunga. CATO.
li’ngua. Tunga.
linguifo’rmis. Tungformad.
lingula’tus. Tunglik.
lini’colus. Som växer i linåkrar.
linifo’lius. Med blad som Li’num.
linipe’rdus. Som fördärvar lin.
Linnae’a. Efter Carl von Linné. GRONOVIUS.
linnaea’na. Efter den svenske bot. C. von Linné.
linnae’i. Efter den svenske bot. C. von Linné.
linoi’des. Lik Li’num.
li’non. (gr.) Lin.
Lino’syris. Li’num, Osy’ris. LOBELIUS.
Li’num. HERODOTOS.
Li’paris. (gr.) liparo’s=oljig. RICHARD.
liparo’s. (gr.) Fett, glänsande fet och vacker, oljig.
lique’scens. Som övergår till vätska.
li’quidus. 1. Flytande. 2. Genomskinlig.
li’quor. 1. Flytande tillstånd. 2. Klarhet.
li’ra. Fåra.
lirella’tus. Med fåror.
lirelli’nus. Med långa och smala fåror.
lire’llus. Med små fåror.
Liste’ra. Efter den engelske läkaren M. Lister. ADANSON,
BROWN.
li’thos. (gr.) Sten
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Lithospe’rmum. (gr.) li’thos=sten; spe’rma=frö. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
lithua’nicus. Från Litauen.
litora’lis. Som växer på havsstränder.
lito’reus. Som hör till strand.
lito’s. (gr.) Enkel, måttlig, tarvlig.
littora’lis. Som växer på havsstränder.
Littore’lla. lito’reus=som hör till strand. BERGIUS.
litto’reus. Som växer på havsstränder.
li’ttus. Havsstrand, kust
li’tus. Havsstrand, kust.
live’scens. Som blir blygrå.
li’vidus. Blygrå.
lloy’dii. Efter den engelske bot. G. Lloyd.
loba’tus. Flikad, med lober.
Lobe’lia. Efter den holländske bot. M. Lobelius. PLUMIER.
lobelia’nus. Lik Lobe’lia.
lobo’s. (gr.) Flik, lob, skida.
Lobula’ria. (gr.) lobo’s=lob. DESVAUX.
lo’bulus. Liten flik.
lo’bus. Flik.
loca’lis. Lokal, som hör till en viss plats.
locella’tus. Delad i två separata delar.
lo’chos. (gr.) 1. Barnafödsel. 2. Bakhåll.
lo’cus. Plats.
locu’sta. Gräshoppa.
Locu’sta. locu’sta=gräshoppa. GESNER.
loese’lii. Efter den tyske bot. J. Loesel.
Lo’gfia. Omkastade bokstäver i Fila’go.
Loiseleu’ria. Efter den fra. bot. J. L. A. Loiseleur-
Deslongchamps. DESVAUX.
lolia’ceus. Lik Lo’lium.
Lo’lium. VERGILIUS.
lo’ma. (gr.) Kant, bräm.
Lomatogo’nium. (gr.) lo’ma=kant; gyne’=kvinna.
lomenta’rius. Med ledlikt insnörda kanter.
lo’nche. (gr.) Lans(spets), spjut(spets).
Lonchi’tis. (gr.) lo’nche=spjut. DIOSKORIDES, PLINIUS.
lonchi’tis. Spjutlik.
longae’vus. Långlivad, av hög ålder.
longi’dens. Långtandad.
longifo’lius. Långbladig.
lo’ngipes. Med lång fot, långt blomskaft.
longipe’talus. Med långa kronblad.
longiro’stris. Med långt spröt.
longise’tus. Långborstig.
longisquamo’sus. Med långa fjäll.
longi’ssimus. Mycket lång, längst.
longiu’sculus. Ganska lång.
Loni’cera. Efter den tyske läkaren A. Lonitzer. PLUMIER.
Lopho’chloa. (gr.) lo’phos=hjälmbuske; chlo’e=gräs.
lo’phos. (gr.) Hjälmbuske.
lora’tus. Remlik, bunden med remmar.
lo’reus. Remlik.

lo’rica. Pansar, rempansar.
lorica’tus. Bepansrad.
lorifo’rmis. Remformad.
lo’rum. Rem, tygel, (piska).
lotoi’des. Lik Lo’tus.
loto’s. (gr.) (Lotus)blomma.
Lo’tus. HOMEROS.
loxo’s. (gr.) Sned, skev, sluttande, på tvären.
lu’bricus. Slipprig, hal, glatt.
lu’cens. Glänsande, blank.
lu’ceo. Lysa, stråla, skina.
luce’rna. Ljus, lampa.
lu’cidus. Glänsande, lysande.
luci’liae. Efter schweiziskan Lucile Boissier.
lu’cus. Skogsdunge. (offer)lund.
luco’rum. Som växer i skogsdungar, lundar.
lu’culus. Liten lund.
ludovicia’nus. Från Louisiana (USA).
lumbrica’lis. Masklik.
lumbricifo’rmis. Maskformad.
lumbri’cus. Daggmask.
lu’na. Måne.
Luna’ria. lu’na=måne. BOCK.
luna’ris. Månskärelik.
luna’rius. Månskärelik.
luna’tus. Månskärelik.
lunula’tus. Lik små månskäror.
Lupi’nus. lu’pus=varg. CATO.
lupuli’nus. Lik (Hu’mulus) lu’pulus.
Lu’pulus. lu’pus=varg. BRUNFELS.
lu’pulus. Liten varg.
lu’pus. Varg.
lu’ridus. Gulgråblek, askgrå, smutsbrun.
Luro’nium. RAFINESQUE-SCHMALZ.
lusita’nicus. Portugisisk.
lu’stro. Upplysa, belysa.
luta’rius. Som lever i dy.
lute’nsis. Som lever i dy.
luteoa’lbus. Gulvit.
Lute’ola. lu’tum=gulört. LOBELIUS.
lute’olus. Gulaktig.
luteo’virens. Gulgrön.
lute’scens. Gulnande.
lutetia’nus. Oklar betydelse. Från Paris (=Lute’tia) eller efter
trollkvinnan Lutetia.
lu’teus. (Rent) gul.
lutule’ntus. Nedsmutsad.
lu’tum. 1. Slam, dy, lera. 2. Vau, gulört (Rese’da lute’ola).
lux. Ljus.
luxu’rians. Lysande.
Lu’zula. Oklar betydelse. lu’culus=liten lund eller lu’ceo =
skina.  ANGUILLARA.
luzuloi’des. Lik Lu’zula.
lychea’nus. Efter den norske bot. R.T. Lyche.
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Ly’chnis. (gr.) ly’chnos=lampa. TEOFRASTOS.
Lychni’tis. (gr.) ly’chnos=lampa. DIOSKORIDES, PLINIUS.
lychni’tis. Som liknar ett ljus.
ly’chnos. (gr.) (Hand)lampa, ljus.
Ly’cium. Från Lykia (Mindre Asien). CELSUS.
lyco’ctonus. Som dödar vargar
Lycope’rsicon. (gr.) ly’cos=varg; pe’rsea=träd med söt frukt.
GALENOS.
Lycopodie’lla. Liten Lycopo’dium.
Lycopo’dium. (gr.) ly’cos=varg; podio’n=liten fot. TABERNAE-
MONTANUS.
lycopsoi’des. Lik Lyco’psis.
Lyco’psis. (gr.) ly’cos=varg; o’psis=liknande. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
Ly’copus. (gr.) ly’cos=varg; pou’s=fot. FUCHS.
ly’cos. (gr.) Varg.
lyngbye’i. Efter den danske prästen H. C. Lyngbye.
ly’ra. Luta, lyra.
lyra’tus. Lyrlik.
lyrifo’rmis. Lyrformad.
Lysichi’ton. (gr.) ly’sis=lossa; chito’n=tunika.
Lysima’chia. Efter kung Lysimachos i Trakien. SCRIBONIUS

LARGUS.
ly’sis. (gr.) Lossa, frigöra.
ly’ssa. (gr.) Galenskap.
ly’thron. (gr.) Levrat blod, blodfärgad.
Ly’thrum. (gr.) ly’thron=blodfärgad. DIOSKORIDES.

M
ma’cer. Mager, utmärglad.
macera’tus. Som blivit mjuk (genom uppblötning).
ma’cero. Uppmjuka, göra mör.
macile’ntus. Utmagrad, tunn, mager.
mackenzie’i. Efter den amerikanske forskningsresanden A.
MacKenzie.
maclovia’nus. Från Falklandsöarna.
macraca’nthus. Med stora taggar, tornar.
macranthe’lus. Med stora korgar
macra’nthus. Med stora blommor.
macre’llus. Mager.
macroca’rpus. Med stora frukter.
macrophy’llus. Storbladig.
ma’cropus. Med stor fot.
macrorrhi’zus. Med stor rot.
macro’s. (gr.) Lång, stor, vid.
macro’sporus. Storsporig.
macro’stachys. Med stort ax
macrosta’chyus. Med stort ax.
macrosti’gma. Med stort märke.
macrothy’rsus. Med stor blomställning.
macrou’rus. Med stor svans.
ma’cula. Fläck, prick.
macula’tus. Fläckig, prickig.
maculifo’rmis. Fläckformad.

maculo’sus. Med många fläckar.
madefa’ctus. Uppblött, fuktad.
Ma’dia. indianskt ord: madi. MOLINA.
ma’didus. Fuktig, våt.
ma’dor. Fuktighet, väta.
madrile’nsis. Från Madrid.
madrite’nsis. Från Madrid.
magella’nicus. Som växer vid Magellans sund.
mage’nteus. Purpurröd.
magni’ficus. Storartad.
ma’gnus. Stor.
Ma’haleb. arab: machleb. MATTIOLI.
Maho’nia. Efter den amerikanske trädgårdsm. B. M. Mahon.
Maia’nthemum. ma’ius=maj; (gr.) a’nthemon=blomma.
WEBER.
ma’inomai. (gr.) Göra rasande.
ma’ius. Maj (månad).
maja’lis. Som blommar i maj.
ma’jor. Större.
mala’ceus. Mjuk.
mala’che. (gr.) Malva.
malachi’teus. Malakitgrönt.
mala’chius. Gredelin, malvafärgad.
malaco’s. (gr.) Mjuk, slapp, svag, mild.
mala’sso. (gr.) Mjukgöra.
Mala’xis. (gr.) mala’sso=göra mjuk. SOLANDER.
Malco’lmia. Efter den engelske trädgårdsm. W. Malcolm.
BROWN.
ma’lifer. Äppelrik.
Malo’pe. (gr.) mala’che=malva.
Ma’lus. CATO, TEOFRASTOS.
Ma’lva. (gr.) mala’che=malva. HESIODOS, CICERO.
malva’ceus. Lik Ma’lva.
malvetti’nus. Ljust gredelin, malvafärgad.
malvi’color. Ljust gredelin, malvafärgad.
malvi’nus. Ljust gredelin, malvafärgad.
mami’lla. Bröst(vårta).
mamilla’tus. Vårtbärande.
mamma’tus. Vårtförsedd.
mammifo’rmis. Lik en bröstvårta.
mammo’sus. Vårtrik, som har stora vårtor (bröst).
ma’ncus. Lemlästad, ofärdig, bristfällig.
mandari’nus. Orange, mandarinfärgad.
Mandra’gora. (gr.) mandrago’ras=alruna, trolldomsväxt.
manife’stus. Tydlig, klar, uppenbar.
mantegazzia’nus. Efter den italienske läkaren P. Mantegazzi.
Mantisa’lca. Omkastade bokstäver i salma’ntica (= från
Salamanca).
ma’ppa. Servett, tygstycke.
ma’rceo. Vara vissen, murken.
marce’scens. Som håller på att vissna.
ma’rcidus. Vissnad, murken.
ma’re. Hav.
margari’ta. 1. Pärla. 2. Efter den belgiska trädgårdsm.
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Marguerite Closon.
margarita’ceus. Pärllik.
margarita’tus. Pärllik.
margina’tus. Med ram, kantad.
ma’rgo. Rand, kant, ram.
maria’nus. Efter Jungfru Maria.
mari’nus. Som växer i havet.
Mari’scus. PLINIUS.
mari’timus. Som växer vid havet.
marmora’tus. Marmorerad, spräcklig.
marocca’nus. Från Marocko.
maro’ni. (gr.) Kastanj.
marro’ninus. Rödbrun, kastanjefärgad.
Marru’bium. hebr: mar=bitter; rob=saft. CELSUS.
Marsi’lea. Efter den italienske bot. L. F. Marsigli. MICHELI,
LINNÉ.
marsupia’tus. Påsig.
marsupifo’rmis. Påsformad.
marsu’pium. Påse, pung.
Ma’rtagon. Turkiskt namn på turban eller efter guden Mars.
MATTIOLI.
mas. Manlig, av hankön.
masculi’nus. Manlig.
ma’sculus. Manlig.
mastoi’deus. Vårtlik, spenlik.
matricariifo’lius. Till bladen lik Matrica’ria.
matrica’lis. Moderlig.
Matrica’ria. ma’trix=livmoder (ma’ter=mor). SYLVATICUS.
matricarioi’des. Lik Matrica’ria.
ma’trix. Mor, livmoder.
matro’na. Husmor, fru.
matrona’lis. Som tillkommer en förnäm dam.
Matteu’ccia. Efter den italienske fysikern M. Matteucci.
TODARE.
Matthio’la. Efter den italienske bot. P. Mattioli. PLUMIER.
mature’scens. Mognande.
matu’ritas. Mognad, mogenhet.
maximifo’rmis. Storvuxen.
ma’ximus. Störst, mycket stor.
mays. Peruanskt namn på majs.
meandrifo’rmis. Slingrande, meanderlik.
mecha’nicus. Mekanisk.
me’con. (gr.) Vallmo.
Mecono’psis. (gr.) me’con=vallmo; o’psis=lik.
media’nus. (I) mitten.
Medica’go. (gr.) medice’ po’a=växt från Media (Persien).
ARISTIDES.
medice’ po’a. (gr.) Växt från Media (Persien), medick (slags
klöver).
medicina’lis. Medicinsk.
medifi’xus. Ansluten till mitten.
medioa’mifer. Grenad vid mitten.
medio’cris. Mitt emellan, medioker.
mediterra’neus. Från Medelhavet.

me’dius. Som är mitt emellan.
medu’lla. Märg.
medullo’sus. Som har märg.
megasta’chyus. Med jätteax.
megistophy’llus. Med jättestora blad.
me’gistos. (gr.) Mycket stor.
meini’chii. Efter norrmannen H. T. Meinich.
meio’gyrus. Rullad inåt.
mel. Honung.
melago’nium. Med mörka leder.
melale’ucus. Svart och vit.
Melampy’rum. (gr.) me’las=svart; pyro’s=vete. TEOFRASTOS.
melanaca’nthus. Med svarta taggar.
Mela’ndrium. Kanske efter den italienske bot. G. Melandri.
CLUSIUS.
melanoca’rpus. Med svarta frukter.
melanoca’ulis. Med svart stjälk.
melanogra’mmus. Svartstreckad.
melanophtha’lmus. Svartögd.
me’lanops. Svart.
mela’nopus. Svartfotad.
melanospe’rmus. Med svarta frön.
melano’tes. Svärta.
melano’trichus. Svarthårig.
Mela’nthium. (gr.) me’las=svart; a’nthos=blomma.
me’las. (gr.) Svart.
Melea’gris. (gr.) melea’gris=pärlhöna. DODOENS.
me’li. (gr.) Honung.
Me’lica. Möjligen av (gr.) me’li=honung. CRESCENZI.
Melilo’tus. (gr.) me’li=honung, Lo’tus. TEOFRASTOS.
meline’. (gr.) Hirs.
meli’ssa. (gr.) Bi.
melite’nsis. Från Malta.
me’lius. Bättre.
me’lleus. Honungsfärgad.
me’llifer. Honungsalstrande.
melli’tus. Honungssöt.
me’lon. (gr.) Äpple.
membrana’ceus. Hinnlik.
membranifo’lius. Med hinnaktiga blad.
memno’nius. Brunsvart.
mendo’sus. Felaktig.
me’ne. (gr.) Måne.
menisca’tus. Halvmånformad, skärformad.
meniscoi’deus. Tunn och urglaslik, (konkav-konvex).
mens. Intellekt, sinne.
me’nsis. Månad.
me’struus. Månatlig, som varar en månad.
mensu’ra. Mätning, mått.
me’nsus. Uppmätt.
Me’ntha. Efter nymfen Minthe i grekisk mytologi.
menthifo’lius. Med blad som Me’ntha.
me’ntum. Haka.
Menya’nthes. (gr.) meny’o=göra känd; a’nthos=blomma.
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TEOFRASTOS.
meny’o. (gr.) Göra känd.
menzie’sii. Efter den engelske läkaren A. Menzies.
Mercura’lis. Efter guden Merkurius i grekisk mytologi. CATO.
me’rda. Smuts, orenlighet, spillning.
merda’rius. På spillning.
meridia’nus. 1. Sydlig. 2. Middagssol.
meridiona’lis. Sydlig.
me’ros. (gr.) 1. Del, portion. 2. Ställe, plats.
Merte’nsia. Efter den tyske bot. K. H. Mertens. ROTH.
mertensia’nus. Efter den tyske bot. K. H. Mertens.
merte’nsii. . Efter den tyske bot. K. H. Mertens.
mesente’ricus. Tarmlik.
meso’chorus. Som har med inlandet att göra.
meso’psilus. Till hälften slät.
me’sos. (gr.) Mitt, medel-.
meta’chrous. Som förändrar färg (efter torkning).
meta’llicus. Metallisk.
meta’tus. Avmätt.
mexica’nus. Från Mexiko.
Me’um. DIOSKORIDES, PLINIUS.
meyeria’nus. 1. Efter den ryske bot. C. A. Meyer. 2. Efter
den tyske bot. E. H. F. Meyer.
Mezere’um. pers: mazeriyn=döda. JANUENSIS.
mica’ceus. Glittrande.
mi’cans. Blank och glänsande.
mi’co. Glittra, skimra, glänsa.
micra’nthus. Småblommig.
microca’rpus. Med små frukter.
microce’phalus. Med litet huvud.
microglo’chin. Med små uddar.
microglu’mis. Med små agnar.
micrope’talus. Med små kronblad.
microphy’llus. Småbladig.
microspe’rmus. Med små frön.
micro’sporus. Småsporig.
microsta’chyus. Med små ax.
micro’stomus. Med liten mynning (mun).
micro’s. (gr.) Liten.
milia’ceus. Lik Mi’lium.
milita’ris. Soldat(hjälm).
Mi’lium. (gr.) meli’ne=hirs. HERODOTOS, VARRO.
mi’lle. Tusen.
millefo’lium. Tusenblad.
millepuncta’tus. Tusenprickig, tusenpunkterad.
millifo’rmis. Tusenformig, mångformig.
mi’mos. (gr.) Skådespelare, mimiker.
mimosi’nus. Mimosagul.
Mi’mulus. (gr.) mi’mos=skådespelare. PLINIUS.
minia’tulus. En aning mönjeröd.
minia’tus. Mönjeröd, cinnoberröd.
mi’nimus. Minst, mycket liten.
mi’nor. Mindre.
Minua’rtia. Efter den spanske bot. J. Minuart. LÖFLING.

mi’nus. Mindre.
minu’tulus. Mycket liten.
minu’tus. Mycket liten.
mira’bilis. Underbar, sällsam, märklig.
mirabili’ssimus. Mycket märkvärdig.
miri’modis. Förvånande.
mi’ror. Förundra sig, förvånas.
mi’rus. Underbar, anmärkningsvärd.
misa’ndrus. Som saknar hanblommor.
Miso’pates. (gr.) mi’sos=hat; pate’o=gå, trampa. RAFINESQUE

-SCHMALTZ.
mi’sos. (gr.) Hat.
miso’s. (gr.) Halv.
missourie’nsis. Från Missouri (USA).
mistura’tus. (Ihop)blandad.
mi’stus. (Ihop)blandad.
mi’tis. Mild, söt, mogen (smak).
mi’xtus. (Ihop)blandad.
mnioi’des. Lik (mossläktet) Mni’um.
mo’bilis. Rörlig.
modiolifo’rmis. Navformad.
moea’nus. Efter den norske bot. N. G. Moe.
Moehri’ngia. Efter den tyske bot. P. H. Moehring. LINNÉ.
molda’vicus. Från Moldavien.
molendina’ceus. Försedd med stora vinglika utskott.
Moli’nia. Efter den spanske jesuitmunken J. I. Molina.
mo’llio. Uppmjuka, göra mjuk.
mo’llis. Mjuk.
molli’ssimus. Den mjukaste, mycket mjuk.
molliu’sculus. Något mjuk.
molluccellifo’lius. Med blad som Molucce’lla.
Mollu’go. mo’llis=mjuk. PLINIUS.
mollu’scus. Mjuk.
moly’bdeus. Blygrå.
mona’nthus. Enblommig.
mone’nsis. 1. Från ön Man. 2. Från Anglesey (norra Wales).
Mone’ses. (gr.) mo’nos=ensam; hi’emai=skynda sig.
SALISBURY.
moni’le. 1. Halsband. 2. (Häst)man.
monilifo’rmis. Lik ett pärlhalsband.
monoca’rpus. Enfruktig.
mono’gynus. Med en pistill.
Mono’lepis. (gr.) mo’nos=ensam; lepi’s=fjäll.
monophy’llus. Enbladig.
Mono’rchis. (gr.) mo’nos=ensam; o’rchis=testikel. BAUHIN.
monospo’rius. Ensporig.
monosta’chyus. Enaxig.
mono’s. (gr.) Udda, omaka, ojämn.
mo’nos. (gr.) Ensam, övergiven.
mono’tocus. Som bara ger en avkomma.
Mono’tropa. (gr.) mo’nos=ensam; tro’pos=levnadssätt. LINNÉ.
mons. Berg.
monspelie’nsis. Från Montpellier (Frankrike).
monstro’sus. Avvikande, monstruös.
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monstruo’sus. Avvikande, monstruös.
monta’nus. Som växer på berg.
monte’llii. Efter den finske bot. J. Montell.
Mo’ntia. Efter den italienske bot. G. Monti. MICHELI.
monti’cola. Som växer i bergstrakter.
mo’rbidus. Sjuk, osund.
morbo’sus. Sjuklig.
morchellifo’rmis. Murkellik.
morifo’rmis. Lik Mo’rus (mullbär).
Mo’rio. (gr.) moro’s=dum. DIOSKORIDES, PLINIUS.
mo’rio. Partikel.
moriso’nii. Efter den engelske bot. R. Morison.
moro’s. (gr.) Narraktig, dum.
mors. Död.
mo’rsus. Bett, bitande.
Morsus-ra’nae. mo’rsus=bett; ra’na=groda. LOBELIUS.
mors-u’vae. mo’rsus=bett; u’va=druva. ”Krusbärsdöd”.
mo’rus. Mullbärsträd.
Moschate’llina. (gr.) mo’schos=myskoxe. BAUHIN.
moschate’llinus. Något myskluktande.
moscha’tus. Myskluktande.
mo’schos. (gr.) (Kalv av) myskoxe.
moupine’nsis. Från Mouping (Kina).
mucedino’sus. Mycket möglig.
mucedi’nus. Möglig.
mu’cidus. Slemmig, möglig.
mu’ciger. Slembildande, mögelbildande.
muco’sus. Slemmig, möglig.
mu’cro. Spets, egg.
mucrona’tus. Spetsig.
mucronula’tus. Inte fullt så spetsig.
mu’cus. Slem, mögel.
Mulge’dium. mu’lgeo=mjölka. CASSINI.
mu’lgeo. Mjölka.
multica’ulis. Med många stjälkar.
multicu’lmis. Med många stjälkar, strån.
multi’fidus. Mångflikig.
multiflo’rus. Mångblommig.
multifo’rmis. Mångformad.
multine’rvis. Med många nerver.
muni’tus. Skyddad, tryggad.
mura’lis. Som växer på murar.
murbeckia’nus. Efter den svenske bot. S. Murbeck.
murbe’ckii. Efter den svenske bot. S. Murbeck.
muria’ticus. Lik saltlake, lutartad.
mu’ria. Saltlake.
murica’tus. Med taggar, piggar.
murifo’rmis. Murlik.
muri’nus. 1. Som har med råttor att göra (mus=råtta) 2.
Blekt brungrå.
muro’rum. Som växer på murar.
murraya’nus. 1. Efter den ty. bot. J. A. Murray. 2. Efter den
eng. bot. A. Murray.
mu’rus. Mur.

mus. Råtta, mus.
mu’sca. Fluga.
Mu’scari. arab: muschirumi. CLUSIUS.
musca’rius. Som har med flugor att göra.
mu’scifer. Som har med flugor att göra.
musci’genus. Alstrad i mossa.
musco’sus. Mossig.
mu’scus. Mossa.
mussi’nii. Efter den ryske kemisten A. A. Mussin-Pushkin.
muste’la. Vessla.
muta’bilis. Föränderlig.
muta’tus. Förändrad.
mu’ticus. Trubbig, spetslös.
mutila’tus. Kortklippt, snaggad.
mu’tilus. Stubbad, avskuren.
mya’gra. (gr.) Musfälla.
myagroi’des. Lik My’agrum.
My’agrum. (gr.) mya’gra=musfälla. DIOSKORIDES, PLINIUS.
myo’myces. Råttsvamp.
Myoso’tis. (gr.) mys=mus; oti’s=öron. DIOSKORIDES, PLINIUS.
Myoso’ton. (gr.) mys=mus; oti’s=öron. DIOSKORIDES, PLINIUS.
myosuroi’des. Lik Myosu’rus.
Myosu’rus. (gr.) mys=mus; oura’=svans. LOBELIUS.
Myri’ca. (gr.) myri’ce=tamarisk. HOMEROS.
Myrica’ria. (gr.) myri’ce=tamarisk. DESVAUX.
Myriophy’llum. (gr.) myri’os=oräknelig; phy’llon=blad.
DIOSKORIDES, PLINIUS.
myri’os. (gr.) Oräknelig, oändligt mycket.
myristico’s. (gr.) Doftande.
My’rrhis. (gr.) my’rrhis=av myrra. DIOSKORIDES, PLINIUS.
myrsinifo’lius. Med blad som My’rtus.
myrsini’tes. Lik My’rtus.
myrtilli’nus. Som växer på (Vacci’nium) myrti’llus.
myrtilloi’des. Lik My’rtus.
Myrti’llus. (gr.) my’rtos=myrten. Liten My’rtus. LONITZER.
my’rtos. (gr.) Myrten.
My’rtus. ARISTOFANES.
mys. (gr.) Mus, liten råtta.
mytili’nus. Lik en mussla.
my’tilus. (Ätbar) blåmussla.
myu’rum. Lik en råttsvans.

N
naevo’sus. Med (ursprungliga) märken.
nae’vus. Födelsemörke.
naïa’s. (gr.) Vattennymf, najad.
Na’jas. (gr.) naïa’s=najad. LINNÉ.
nana’ndrus. Liten man.
nannfe’ldtii. Efter den svenske bot. J. A. E. Nannfeldt.
na’nos. (gr.) Dvärg.
na’nshan. Från Nan-shan (Kina).
na’nus. Dvärg, dvärglik.
nape’llus. Liten rova.
Nape’llus. LONITZER.
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napifo’rmis. Rovformad.
napobra’ssica. Rovkål.
na’pus. Rova.
Na’pus. CELSUS.
narboe’nsis. Från Narbonne (Frankrike).
na’rcissos. (gr.) Narciss.
Narci’ssus. (gr.) na’rcissos=narciss. HOMEROS.
narco’ticus. Narkotisk.
nardi’nus. Lik Na’rdus.
na’rdos. (gr.) Nardus(olja), välluktande olja.
na’rdus. Olja, parfym.
Na’rdus. (gr.) na’rdos=nardusolja. TEOFRASTOS.
Narthe’sium. (gr.) na’rthex=stav. MOEHRING.
na’rthex. (gr.) (Ihålig) stav, käpp (från en stor umbellat).
na’scens. Födande, som börjar.
na’scor. Födas.
Nastu’rtium. na’sus=näsa; to’rtus=vriden. CELSUS.
na’sus. Näsa.
nasu’tus. Stornäst.
nata’lis. Som hör till födseln.
na’tans. Simmande.
nata’tio. Simning.
na’tus. Född.
Naumbu’rgia. Efter den tyske bot. J. S. Naumburg. MOENCH.
na’usea. Illamående, sjösjuka.
nauseo’sus. Som orsakar, sjukdom, illamående.
navi’cula. Båt.
navicula’ris. Båtformad.
naviculifo’rmis. Båtformad.
nebrode’nsis. Från Monte Nebrodi (Italien).
ne’bula. Dimma, töcken.
nebula’ris. Töcknig.
nebulo’sus. Dimmig, töcknig.
neca’tor. Som dödar.
ne’co. Döda, mörda.
necro’s. (gr.) Avliden, död.
negle’ctus. Förbisedd.
negu’ndo. Indiskt folknamn på en Vi’tex-art.
ne’ma. (gr.) Tråd.
Nemo’phila. (gr.) ne’mos=lund; phi’los=som tycker om.
BARTON.
nemora’lis. Som växer i lundar, skogar.
nemore’nsis. Som växer i lundar, skogar.
nemo’reum. Som växer i lundar, skogar.
nemoro’sus. Som växer i lundar, skogar.
nemo’rum. Som växer i lundar, skogar.
ne’mos. (gr.) Lund, liten skog.
ne’mus. Lund, skog.
ne’os. (gr.) 1. Ung. 2. Ny.
neossia’. (gr.) Fågelbo, rede.
Neo’ttia. (gr.) neossia’=fågelbo. LINNÉ.
nepale’nsis. Från Nepal.
Ne’peta. Efter staden Nepete (Nepi) i Etrurien (nära Rom).
nepete’lla. Som en liten Ne’peta.

nephroi’deus. Njurlik.
nephro’lepis. Med njurlika fjäll.
nephrophy’llus. Med njurlika blad.
nephro’s. (gr.) Njure.
nepo’. (gr.) Vatten.
neri’cius. Från Närke.
ne’rion. (gr.) Oleander.
nerva’lis. På en nerv.
nervifo’lius. Med kraftiga nerver på bladen.
nervi’philus. (Blad)nervälskande.
nervise’quens. Längs nerverna.
nervo’sus. 1. Nervig. 2. Senig, muskulös.
Ne’slia. Efter den franske bot. J. A. N. de Nesle. DESVAUX.
ne’sos. (gr.) Ö.
nesse’nsis. Från Loch Ness (Skottland).
neumannia’nus. Efter den svenske rektorn L. M. Neuman.
neu’ro. (gr.) Nerv.
neurophy’llus. Med kraftiga nerver på bladen.
ne’xus. Hopflätning, hopfogning.
nicaee’nsis. Från Nice (=Nicaea) (Frankrike).
Nica’ndra. Efter den gr. läkaren Nikandros från Kolofon.
Nicotia’na. Efter den franske diplomaten J. Nicot.
nidi’ficus. Bobildande.
ni’dulans. Bobildande.
niduli’ferus. Som bär små bon.
ni’dus. Bo, fågelbo, rede.
Ni’dus-a’vis. Fågelbo. LOBELIUS.
Nige’lla. nige’llus=svartaktig.
nige’llus. Svartaktig.
ni’ger. Svart.
nigre’llus. Liten och svart, nästan svart.
nigre’scens. Svartnande.
ni’gricans. Svartnande.
nigrifa’ctus. Svartnad.
Nigrite’lla. ni’ger=svart. RICHARD.
nigrite’llus. Svartaktig.
ni’gritus. Svärtad, svartaktig.
nigrolimita’tus. Med svart begränsning.
nipha’da. (gr.) Snöflinga.
ni’phas. (gr.) Snö.
nippo’nicus. Från Nippon (=Japan).
ni’tens. Glänsande.
ni’tidus. Glänsande.
ni’tor. Glans.
nitra’tus. Med lukt av salpeter.
ni’tricus. Nitrös.
ni’trum. Natronlut.
niva’lis. Växer vid snö.
nive’scens. Som blir snövit.
ni’veus. Snövit.
nivo’sus. Snörik.
nix. Snö.
no’bilis. Ädel, berömd, ryktbar.
noctiflo’rus. Nattblommande.
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noctilu’ca. Månen, nattens lykta.
noctu’rnus. Nattlig.
nodo’sus. Knutig, knölig.
nodulo’sus. Med många små knutar.
no’dulus. Liten knut.
no’dus. Knut.
No’li-ta’ngere. No’li me ta’ngere=rör mig icke. MATTIOLI.
no’ltii. Efter den tyske bot. E. E. Nolte.
no’men. Namn.
nomina’tus. Namngiven.
nomo’s. (gr.) 1. Lag, vana. 2. Bete.
nonscri’ptus. Ej omskriven, ej tydd.
No’nea. Efter den tyske bot. P. Nonne. MEDIKUS.
no’nus. Nionde.
nootkate’nsis. Från Nootka (USA).
nordhag(en)ia’nus. Efter den norske bot. R. Nordhagen.
no’rdicus. Nordisk.
nordmannia’nus. Efter den tyske bot. A. von Nordmann.
norma’lis. Normal.
normania’nus. Efter den norske bot. J. M. Norman.
norma’nii. Efter den norske bot. J. M. Norman.
norve’gicus. Norsk.
no’ta. Kännemärke, fläck.
nota’bilis. Värt att notera.
nota’tus. Igenkännlig, ökänd.
no’thus. Oäkta, falsk.
no’tia. (gr.) Söder, syd.
no’tios. (gr.) Sydlig.
noti’s. (gr.) Fukt, vätska.
no’ton. (gr.) Rygg
no’tos. (gr.) 1. Söder, syd. 2. Rygg.
no’tula. Notis.
no’vae-a’ngliae. Från Nya England.
nove’llus. Ung, ny.
no’vem. Nio.
nove’nus. Nio i sänder.
no’vi-be’lgii. Från Nya Belgien (Virginia, USA).
no’vie(n)s. Niofaldig.
no’vus. Ny.
nox. Natt.
no’xa. Skada.
no’xius. Skadlig, fördärvlig.
nu’bes. Moln, sky.
nu’bifer. Molnbärande.
nu’bilis. Redo för pollination.
nu’bilus. 1. Mulen, mörk, gråblå. 2. Giftasvuxen.
nu’bo. Äkta, gifta sig med.
nucamenta’ceus. Nötkärneformad.
nuca’tus. Nötbrun.
nu’cifer. Nötbärande.
nucifo’rmis. Nötformad.
nuclea’tus. Med (nöt)kärna.
nucleifo’rmis. (Äppel)kärnformad.
nu’cleus. Kärna, nöt.

nu’cula. Liten nöt.
nudica’ulis. Utan stjälkblad, med bar stängel.
nudiu’sculus. Nästan naken.
nu’do. Blotta, avkläda.
nu’dus. Naken, bar.
nulline’rvis. Utan nerver.
nu’llius. Ingen, inte alls.
numero’sus. Många, mångfaldig.
Nummula’ria. nu’mmus=mynt. BOCK.
nummula’rius. Som påminner om mynt.
nu’mmus. Penning, mynt.
nuncupa’tus. Benämnd, uttalad, utnämnd.
nu’phar. (gr.) Blåglänsande.
Nu’phar. pers. nufar=näckros; möjl. (gr.) nu’phar=blåglän-
sande. DIOSKORIDES.
nu’tans. Lutande.
nu’to. Vackla, vaja.
nutri’cius. Uppfostrad, ammad.
nu’triens. Födande, som förser med mat.
nutrito’rius. Som förser med mat.
nu’trix. 1. Värdväxt. 2. Amma.
nu’tus. Böjning, lutning.
nux. Nöt.
ny’chta. (gr.) Natt.
nyma’nii. Efter den svenske bot. C. F. Nyman.
Nymphae’a. (gr.) ny’mphe=nymf. TEOFRASTOS.
ny’mphe. (gr.) Nymf.
nymphoi’des. Lik Nymphae’a.
ny’x. (gr.) Natt.

O
oakesia’nus. Efter den amerikanske bot. W. Oakes.
obclava’tus. Omvänt klubbformad.
obco’nicus. Omvänt konisk.
obdu’cens. Som täcker, sprider sig över.
obdu’ctus. Övertäckt, betäckt av.
obe’sius. Övernärd, fet.
o’bdolos. (gr.) Stank, dålig lukt.
Obio’ne. Antagligen av floden Ob (Sibirien). MOQUIN-
TANDON.
obla’tus. Nästan cirkulär, rund, svagt elliptisk.
obliga’tus. Bunden, obligatorisk.
o’blino. Bestryka, smörja över.
obli’quus. Skev, sned.
oblitera’tus. Utsuddad, utplånad, mycket svagt utvecklad.
o’blitus. 1. Nedsmord. 2. Överfylld.
obli’tus. Bortglömd.
oblivi’scor. Glömma.
oblonga’tus. Förlängd.
oblo’ngus. Avlång.
obna’tus. Som växt över, växer över.
obova’tus. Omvänt äggrund.
obovi’deus. Omvänt äggrund.
obru’tus. Övertäckt, begravd.
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obscura’tus. Mörk.
obscu’rus. Mörk.
observa’tus. Observerad.
obse’ssor. Belägrare, härskare.
obse’ssus. Upptagen, belägrad.
o’bsitus. Ansatt, belägrad.
obsole’scens. Som blir sliten, utnött, råkar i glömska.
obsole’tus. Sliten, gammal och nött, rudimentär.
obsti’pus. Böjd, lutad åt sidan, sned.
obstri’tus. Krossad, bruten.
obstru’ctus. Blockerad.
obte’ctus. Betäckt, höljd, överskyld.
obte’xtus. Överdragen, övervävd.
obtura’tus. Tilltäppt, tillstoppad.
obtusa’ngulus. Med trubbig vinkel.
obtusa’tus. Trubbad.
obtusifo’lius. Trubbladig.
obtusiu’sculus. Något trubbig.
obtu’sus. Trubbig.
obtu’tus. Framåtblickande.
obvalla’tus. Omgiven av vall eller ramp.
obve’rsus. Vänd mot.
obvolu’tus. Inlindad, insvept.
occidenta’lis. Västlig.
occi’duus. Nedgående (sol), västlig.
occlu’sus. Stängd, instängd.
o’cculo. Dölja, hölja över, skyla.
occu’ltans. Som gömmer sig.
occu’ltus. Dold, hemlig, osynlig.
ocea’nicus. Som hör till oceanen.
ocella’tus. Lik ett öga.
oce’llus. Litet öga.
ochra’ceus. Ockragul, gulaktigt brun.
ochrochlo’rus. Gulgrön.
ochrole’ucus. Gulvit.
ochro’s. (gr.) Bleklagd, gulblek.
O’chrus. (gr.) ochro’s=blekgul. ARISTOTELES.
o’crea. Benpansar, benskena.
ocrea’tus. Försedd med benskena.
octa’vus. Åttonde.
o’ctiens. Åttafaldig.
o’cties. Åttafaldig.
o’cto. Åtta.
octa’ndrus. Med åtta ståndare.
octoble’pharis. Med åtta (inre) tänder.
octofa’rius. Åttaradig.
octoflo’rus. Åttablommig.
octo’gonus. Åttahörnig.
octone’rvis. Åttanervig.
octope’talus. Med åtta kronblad.
octorrha’bdos. Med åtta remsor.
octovula’tus. Med åtta ägg.
o’culus. Öga.
ocymoi’des. Lik O’cimum (basilika).

odo’n. (gr.) Tand.
odonte’llus. Småtandad.
Odonti’tes. (gr.) odo’n=tand. PLINIUS.
odontoca’rpus. Med tandad (taggig) frukt.
odonto’chilus. Med tandad läpp.
odontoglo’ssus. Med tandad tunga.
odontope’talus. Med tandade kronblad.
odontorrhi’zus. Med tänder på roten.
o’dor. Lukt, doft.
odorati’ssimus. Högst väldoftande.
odora’tus. Väldoftande.
odo’rifer. Väldoftande.
odo’rus. Väldoftande.
odou’s. (gr.) Tand.
oede’ri. Efter den tysk-danske bot. G. Oeder.
oedoca’rpus. Med blåslik frukt.
oeksedale’nsis. Från Øksendalen (Norge).
oela’ndicus. Öländsk.
Oena’nthe. (gr.) oi’nos=vin; a’nthos=blomma. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
Oenothe’ra. (gr.) o’nos=åsna; thera’o=fånga. TEOFRASTOS.
offici’na. Verkstad, fabrik.
officina’lis. Använd som läkemedel, officinell.
officina’rum. Som har med apotek att göra.
officio’sus. Tjänstvillig.
oici’a. (gr.) Hus, hem, bostad.
oi’cos. (gr.) Hus, hem, bostad.
oi’nos. (gr.) Vin.
olea’ceus. Oljig.
ole’ifer. Som ger olja.
o’lens. Luktande.
O’lea. (gr.) elai’a=lat: o’lea=olivträd. HOMEROS, CATO.
o’leo. Lukta, dofta.
oleo’sus. Oljerik.
olera’ceus. Som hör till grönsaker.
olea’rium. Köksträdgård.
o’leum. Olja.
o’lidus. Som utsänder lukt.
oliga’nthus. Med få blommor.
oligoca’rpus. Med få frukter.
oli’godon. Med få tänder.
oligodo’ntus. Med få tänder.
oligo’merus. Med få delar.
oligophle’bius. Med få ådror.
oligophy’llus. Med få blad.
oli’gos. (gr.) Litet, föga.
olito’rius. Som har med grönsaker att göra.
oli’va. Oliv.
oliva’ceo-a’lbus. Olivgrönvit.
oliva’ceus. Olivgrön.
oli’vifer. Olivbärande.
olivifo’rmis. Olivformad.
o’lla. Gryta, kruka.
ollifo’rmis. Krukformad.
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o’lor. Svan.
o’los. (gr.) Hel.
o’lus. Grönsaker, kål.
oly’mpicus. Från berget Olympos (Grekland).
omi’ssus. Utesluten, förnekad.
o’mma. (gr.) Öga.
omnifa’riam. På alla sidor.
omnilatera’liter. På alla sidor.
o’mnis. All, varje, var och en.
Omphalo’des. (gr.) ompha’los=navel; oi’des=form. TOURNE-
FORT.
omphalo’s. (gr.) Navel.
omskia’nus. Från Omsk.
Ona’gra. DIOSKORIDES.
oncoca’rpus. Med uppsvullen frukt.
onco’s. (gr.) Volym, massa.
onero’sus. Tyngande.
Onobry’chis. (gr.) o’nos=åsna; bry’cho=äta ljudligt.
o’noma. (gr.) Namn.
Ono’nis. TEOFRASTOS.
Onopo’rdium. (gr.) o’nos=åsna; porde’=väderspänning.
o’nos. (gr.) Åsna.
onosmoi’des. Lik Ono’sma.
ono’ticus. Lik ett åsneöra.
o’nus. Börda, tyngd.
onu’stus. Lastad, överlastad.
onychiophy’llus. Med hornartade blad.
o’nyx. (gr.) Nagel, hov, klöv.
opa’cus. Ogenomskinlig, skuggig, mörk, skum.
opdale’nsis. Från Opdal (Norge).
opercula’tus. Försedd med lock.
ope’rculum. Lock.
ope’rtus. Dold, hemlig.
ophioca’rpus. Med ormlika frukter.
ophioglossifo’lius. Med blad som Ophioglo’ssum.
ophioglossoi’des. Lik Ophioglo’ssum.
Ophioglo’ssum. (gr.) o’phis=orm; glo’ssa=tunga. PLINIUS.
o’phis. (gr.) Orm
O’phrys. (gr.) o’phrys=ögonbryn. PLINIUS.
o’phrys. (gr.) Ögonbryn, ögonbåge.
ophtalmo’s. (gr.) Öga.
opi’mus. Fet, välgödd.
opina’bilis. Inbillad, osäker.
o’ppidum. Stad.
oppositifo’lius. Med motsatta blad.
oppo’situs. Belägen mitt emot.
ops. Kraft, förmåga, medel.
opsia’nthus. Senblommande.
o’psis. (gr.) Lik(nande).
o’ptimus. Bäst.
opule’ntus. Förmögen, rik.
opulifo’lius. Med blad som (Vibu’rnum) o’pulus.
O’pulus. VARRO.
o’pus. Arbete.

o’ra. 1. Tåg, tross. 2. Rand, brädd, kust.
orba’tus. Avdragen, berövad.
orbicula’ris. Cirkelrund.
o’rbis. Cirkel, omkrets.
orbole’nsis. Från Årbol (Sverige).
o’rca. Tunna (för salt fisk).
Orchicoeloglo’ssum. O’rchis, Coeloglo’ssum.
O’rchis. (gr.) o’rchis=testikel. TEOFRASTOS.
o’rchis. (gr.) Testikel.
o’rcula. Liten tunna.
orculifo’rmis. Tunnformad.
orea’des. På berg.
ore’as. (gr.) Bergnymf, berg.
Oreo’pteris. (gr.) o’ros=berg; pte’ris=ormbunke. SWARTZ.
Oreoseli’num. (gr.) o’ros=berg; se’linon=selleri.
o’rgya. Famn (= 1,83 meter).
orgya’lis. Famnlång, sex fot lång.
o’riens. Östern.
orienta’lis. Österländsk.
Ori’ganum. (gr.) o’ros=berg; ga’nos=prydnad. HIPPOKRATES,
ARISTOTELES.
ori’go. Ursprung, mitt.
origina’lis. Ursprunglig.
oriu’ndus. Bördig från, härstammande från.
orna’tus. (Väl)försedd, utrustad.
o’rnio. (gr.) Rovfågel, gam.
o’rnis. (gr.) Fågel.
o’rnitha. (gr.) Höna.
Ornitho’galum. (gr.) o’rnis=fågel; gala’=mjölk. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
ornitho’podus. Lik en fågelfot.
Orni’thopus. (gr.) o’rnis=fågel; pou’s=fot.
Oroba’nche. O’robus; (gr.) a’nchein=kväva. TEOFRASTOS.
oroboi’des. Lik O’robus.
O’robus. TEOFRASTOS.
Oro’ntium. GALENOS.
o’ros. (gr.) Berg, fjäll.
oro’s. (gr.) Vassla.
Orthi’lia. (gr.) ortho’s=rak, rät; he’lix=spiral.
o’rthios. (gr.) Rakt upp, uppför, brant.
orthoca’rpus. Med raka frukter.
orthone’urus. Med raka nerver.
ortho’s. (gr.) Rak, rät, (rätt).
orthospe’rmus. Med raka frön.
o’rtus. Uppkommen ur, härstammande från.
oryzifo’rmis. Lik ett risgryn.
oryzoi’des. Lik Ory’za (ris).
os. 1. Ben. 2. Mun, näbb.
osci’llans. Svängande.
oscillato’rius. Som kan svänga.
osloë’nsis. Från Oslo.
osme’. (gr.) Lukt.
Osmu’nda. Tyskt namn (Osmund(er)) på guden Tor.
BRUNSCHWYG.
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osmunda’ceus. Lik Osmu’nda.
osmundoi’des. Lik Osmu’nda.
o’sseus. Av ben.
ossifo’rmis. Knotlik, benformad med avslutande knöl.
ossi’fragus. Som bryter ben.
oste’ndens. Som visar fram.
ostenfe’ldii. Efter den svenske bot. C. E. H. Ostenfeld.
oste’on. (gr.) Ben
o’stium. Dörr.
o’strea. Mussla, ostron.
ostrea’tus. Med mussellika fjäll, mussellik.
o’strifer. Musselrik.
ostri’nus. Av purpur.
o’strum. Purpur(färg).
Ostru’thium. LONITZER.
oti’s. (gr.) Öron.
oti’tes. Med öra, lik ett öra.
otru’bae. Efter den tjeckiske bot. J. Otruba.
oura’. (gr.) Svans.
ovalifo’lius. Med äggformade blad.
ova’lis. Äggformad.
ovati’lobus. Med äggformade flikar.
ova’tus. Äggformad, äggrund.
oviflo’rus. Med ägglika blommor.
ovifo’rmis. Äggformad.
ovi’nus. Som har med får att göra.
o’vis. Får.
ovoi’deus. Äggformad.
o’vum. Ägg.
O’xalis. (gr.) oxy’s=sur; hals=salt. NIKANDROS.
oxyca’nthus. Med spetsiga taggar.
oxyca’rpus. Med spetsiga frukter.
Oxyco’ccus. (gr.) oxy’s=sur; co’ccos=bär. CORDUS.
oxydo’ntus. Med spetsiga tänder.
Oxy’ria. (gr.) oxy’s=sur. HILL.
oxy’s. (gr.) 1. Sur, skarp, besk. 2. Skarp, spetsig, vass.
oxyspe’rmus. Med spetsiga frön.
Oxy’tropis. (gr.) oxy’s=vass; tro’pis=köl. DE CANDOLLE.

P
pabula’ris. Som passar som foder.
pa’bulum. Foder.
pa’chos. (gr.) Tjocklek.
pachyca’rpus. Med tjock(skaliga) frukter.
pachy’cladus. Med tjocka grenar.
pachyde’rmus. Tjockhudad.
pachyphy’llus. Med tjocka blad.
pa’chypus. Tjockfotad.
pachy’pterus. Med tjocka vingar.
pachyrrhi’zus. Med tjocka rötter.
pachy’s. (gr.) Fet, tjock.
pachysta’chyus. Med tjock stjälk.
pachy’stylus. Med tjock stjälk.
Pa’dus. TEOFRASTOS.

pa’gina. Sida.
pai’gma. (gr.) Leka, -lek.
pai’rae. Efter bot. M. Paira.
pa’la. Spade.
pala’ceus. Med bladskiva och skaft liknande en spade..
palaemo’nius. Röd som en räka.
palaeobota’nicus. Hänför sig till fossila växter.
palaio’s. (gr.) Gammal, åldrig.
pala’ris. Stolp-, stör-, pållik.
pa’lea. Agnar.
palea’ceus. Fjällig, agnrik.
palibi’nii. Efter den ryske bot. I. V. Palibin.
palifo’rmis. Pållik.
palla’sii. Efter den tysk-ryske bot. P. S. Pallas.
pa’llens. Bleknande.
palle’scens. Bleknande.
pallidifo’lius. Med bleka (blekgröna) blad.
palli’dulus. Den blekaste.
pa’llidus. Blek.
pa’lma. 1. Öppna eller flata handen. 2. Palm.
palma’ris. Handstor.
palma’tus. Handlik, handflikig.
palmati’fidus. Handflikig.
palme’ri. Efter den engelske bot. E. J. Palmer.
paludo’sus. Som växer i kärr.
pa’lus. 1. Kärr, träsk, sumpmark. 2. Påle, stör, stolpe.
palu’stris. Som växer i kärr.
pan-. (gr.) Allt, överallt.
pandou’ra. (gr.) Luta, fiol.
pandura’tus. Fiolformad.
pandurifo’rmis. Fiolformad.
pa’ndus. Välvd, krökt, bukig.
pani’ceus. Lik Pa’nicum.
pani’cula. Vippa.
panicula’tus. Med (blom)vippa.
Pa’nicum. pa’nis=bröd. CAESAR.
pa’nis. Bröd.
pannifo’rmis. Filtlik, filtartad.
pannoci’nctus. Från Pannonia (Ungern).
panno’nicus. Från Pannonia (Ungern).
panno’sus. 1. Filtartad. 2. Trasig, sönderriven.
pa’nnus. Tygstycke, klädtrasa.
panormita’nus. Från Palermo (=Panormus) (Italien).
pantheri’nus. Panterfläckig.
Papa’ver. PLAUTUS.
papaveri’nus. Vallmoröd, orangeröd.
papi’lio. 1. Fjäril. 2. Tält.
papiliona’ceus. Fjärilslik.
papi’lla. Bröstvårta.
papilla’rius. Vårtig.
papilla’tus. Vårtig.
papillifo’rmis. Vårtformad.
papillo’sus. Vårtig, vårtliknande.
pa’pula. Blåsa, blemma.
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papulo’sus. Med stora blåsor, blemmor.
papyra’ceus. Pappersartad.
par. Lika stor, stark, god, jämlik.
para’. (gr.) Från sidan, nära, utgående från, vid sidan av.
parabo’licus. Svagt äggformad.
parado’xus. Märklig, oväntad.
paralle’lus. Parallell.
Para’pholis. (gr.) para’=vid sidan av; pho’lis=agn, fjäll.
HUBBARD.
parasi’ticus. Parasiterande, parasitisk.
para’tus. Försedd med, utrustad med.
pardalia’nches. Som kväver, undertrycker (en växt, eg. en
panter).
pa’rdalis. (gr.) Panter.
Parentuce’llia. Efter påven Nikolaus V (=T. Parentucelli).
pa’riens. Frambringande, producerande.
pa’ries. Vägg.
parieta’lis. På väggar.
Parieta’ria. pa’ries=vägg. APOLEJOS DE HERBIS.
parieti’nus. På väggar.
pa’rilis. Lik(formig), enahanda.
paripinna’tus. Parbladig utan toppblad.
Pa’ris. Ev. av Trojaprinsen Paris eller lat. par=lika stor.
MATTIOLI.
Parna’ssia. Från Parnassos i Grekland. DIOSKORIDES.
paro’icus. Samkönad (med hanorgan i den nedre delen av
blomställningen).
pars. Del.
Parthe’nium. (gr.) parthe’nos=jungfru. HIPPOKRATES.
Parthenoci’ssus. (gr.) parthe’nos=jungfru; cisso’s=murgröna.
parthe’nos. (gr.) Jungfru.
parti’bilis. Delbar, lättdelad.
parti’tus. Uppdelad.
parviflo’rus. Småblommig.
parvifo’lius. Småbladig.
pa’rvulus. Mycket liten.
pa’rvus. Liten.
pa’scha. (gr.) Påsk.
pascha’lis. Lik påskris.
pa’scua. Bete, betesmark.
pa’scuus. På betesmark.
Pastina’ca. CELSUS.
pa’stor. Herde.
pastora’lis. Som har med herdar att göra.
pasto’rius. Som har med herdar att göra.
pate’lla. Liten tallrik.
patellifo’rmis. Tefatsformad.
pa’tens. Vidöppen, öppen, fri.
pate’o. (gr.) Gå, trampa.
paterifo’rmis. Tallriksformad.
pa’thos. (gr.) Som relaterar till lidande och sjukdom.
patie’ntia. Tålamod.
patri’nii. Efter den franske läkaren E. L. M. Patrin.
pa’tulus. Öppen, utbredd.

paucidenta’tus. Med få tänder.
pauciflo’rus. Fåblommig.
paucifo’lius. Fåbladig.
pauci’jugus. Med få små bladpar.
paucine’rvis. Fånervig.
pa’uculus. Mycket få.
pa’ucus. Lien, obetydlig, fåtalig.
pa’uper. Fattig.
paupe’rculus. (Ut)fattig.
pa’usea. Oliv.
pauci’acus. Olivgrön.
pa’via. Efter P. Paaw.
pa’vo. Påfågel.
pavoni’nus. Påfågelsögd.
paxilloi’des. Pluggformad.
paxi’llus. Påle, pinne, plugg.
pe’cten. Kam.
Pe’cten-ve’neris. pe’cten=kam; Ve’nus=kärleksgudinnan.
PLINIUS.
pectina’tus. Kamlik, kamlikt grenad.
peculia’ris. Speciell, egendomlig.
peda’lis. En fot lång (=30 cm).
pedati’fidus. Med flikad fot.
pedatifo’lius. Med blad från basen (på långa skaft).
peda’tus. Dubbelt handflikig (eg: med fotlika delar).
pedemonta’nus. Från Piemonte (Italien).
pedia’da. (gr.) Slätt(landskap).
pedia’des. På slätter.
pedicella’ris. Med bladskaft, fruktskaft.
pedicella’tus. Med bladskaft, fruktskaft.
Pedicula’ris. pedi’culus=lus. SCRIBONIUS LARGUS.
pediculo’sus. Som har löss.
pedi’culus. Lus.
pedifo’rmis. Fotlik.
pe’dilon. (gr.) Sandal, sko.
peduncula’ris. Med blomskaft.
peduncula’tus. Med blomskaft.
pela’gicus. Som hör till havet.
pe’lagus. Hav.
peletera’nus. Efter bot. P. J. Pelletier.
pelli’cula. Litet skinn, hatthud (på svamp).
pelliculo’sus. Sammetsaktig, som en hinna (hud).
pe’lliger. Som har päls, skinn, hud.
pe’llis. Skinn, päls, hud.
pellu’cidus. Nästan genomskinlig.
pelo’rios. (gr.) Ofantlig, kolossal.
pe’lta. (Liten) sköld.
pelta’tus. Sköldlik.
peltifo’rmis. Sköldformad.
pelvifo’rmis. (Hand)fatformad.
pe’lvis. Tvättfat
penduliflo’rus. Med hängande blommor.
penduli’nus. Hängande.
pe’ndulus. Hängande.
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pe’netrans. Genomträngande.
penicilla’tus. Penselformad.
penicillifo’rmis. Pensellik.
penici’llus. Pensel.
pe’nitus. Inre, innanför.
pe’nna. Fjäder, vingpenna.
penna’tus. (Be)vingad, vingsnabb.
pennine’rvis. Fjädernervig.
pen(n)sylva’nicus. Från Pennsylvania.
pentaca’rpus. Femfruktig.
Pentaglo’ttis. (gr.) pe’nte=fem; glo’tta=tunga. TAUSCH.
pentago’nus. Femkantig.
pentandroi’des. Lik (Sa’lix) penta’ndra.
penta’ndrus. Med fem ståndare.
penta’pterus. Femvingad.
pentase’palus. Med fem foderblad.
pentaspe’rmus. Femfröig.
pentasti’chtus. Femfläckig.
pe’nte. (gr.) Fem.
pe’nthos. (gr.) Smärta, sorg.
Pe’plis. (gr.) pe’plos=kostym. HIPPOKRATES.
peploi’des. Lik Pe’plis.
pe’plos. (gr.) Kostym, dräkt.
pe’po. Pumpa.
pe’ra. Ränsel, dubbelsäck.
peraffi’nis. Nära släkt.
peragra’tus. Korsad.
pe’rdomai. (gr.) Släppa väder.
perdu’cens. Som leder igenom.
perdu’ctus. Förd, ledd.
perdu’rans. Som uthärdar, håller ut.
peregri’nis. Främmande, utländsk.
peregri’nus. Främling, utlänning.
pere’nnis. Mångårig.
perfolia’tus. Stjälkomfattande.
pe’rforans. Genomborrande.
perfora’tus. Genomborrad, perforerad.
perfo’ssus. Hålgjord, ihålig.
pergama’ceus. Pergamentlik.
pergamenta’ceus. Pergamentartad.
pergame’nus. Pergamentartad.
pergra’tus. Behaglig, mycket välkommen.
perhi’emans. Bestående över vintern.
peri’. (gr.) Kring, omkring.
Pericly’meum. (gr.) peri’=omkring; cly’meon=klängväxt.
DIOSKORIDES.
pericly’meum. Omslingrande.
peristo’matus. Runt mynningen.
peri’tropus. Riktad horisontellt.
peri’tus. Skicklig, erfaren.
perla’rius. Pärlliknande.
perla’tus. Mycket bred.
perni’cies. Fördärv, undergång.
pernicio’sus. Destruktiv, ruinerande.

pe’ro. (Grov) stövel.
perona’tus. 1. Stövelklädd. 2. Ulligt överdrag på svampfot.
perpa’ucus. Mycket få, mycket liten.
perpa’ulum. Extremt litet.
perpendicula’tus. Lodrät, vertikal.
perple’xus. Förvirrad.
perplu’rimus. Väldigt många.
perpusi’llus. Mycket liten.
perru’ptus. Genombruten.
Persica’ria. (gr.) persico’s=persika. FUCHS.
persica’ria. Med blad som (Pru’nus) pe’rsica.
persicifo’lius. Med blad som (Pru’nus) pe’rsica.
persici’nus. Gredelin, persikofärgad.
pe’rsicus. Persisk.
perso’na. (Ansikts)mask.
persona’tus. Maskerad.
persoo’nii. Efter den tysk-franske bot. C. H. Persoon.
perte’rebro. Genomborra.
pe’rtinens. Som tillhör.
pertu’sus. Genomborrad, perforerad.
pe’rula. Liten ränsel.
perula’tus. Med knoppfjäll.
peruvia’nus. Från Peru.
pervaga’tus. Utspridd, spridd, vanlig.
pervalva’ris. Som har en öppning (i toppen).
pe’rvius. Perforerad, som har en utgång.
pervulga’tus. Mycket vanlig.
pes. Fot.
pe’ssimus. Ytterst dålig.
pe’stifer. Förpestande, osund.
petali’nus. Kronbladslik.
petaloi’des. Kronbladslik.
petaloi’deus. Kronbladslik.
pe’talon. (gr.) (Kron)blad.
Petasi’tes. (gr.) pe’tasos=hatt. DIOSKORIDES.
pe’tasos. (gr.) (Bredbrättad) hatt.
petera’nus. Efter den tyske bot. G. A. Peter.
petiola’neus. Som bara har bladskaft.
petiola’ris. Som har med bladskaft att göra.
petiola’tus. Med bladskaft.
petio’lulus. Med små bladskaft.
pe’tra. (gr.) Sten.
petrae’us. Som växer på klippor.
petre’nsis. Funnen bland klippor.
Petrorha’gia. (gr.) pe’tra=sten; rhaga’s=spricka.
Petroseli’num. (gr.) pe’tra=sten; se’linon=selleri. CELSUS.
petro’sus. Klippig.
Petu’nia. Från det sydam. språket tupi-guarani: petume =
tobak.
peu’ce. (gr.) Pinje, fura, tall.
Peuce’danum. HIPPOKRATES.
pezizoi’des. Lik Pezi’za.
Pha’ca. (gr.) phace’=lins. HIPPOKRATES.
phace’. (gr.) (Botanisk) lins.
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Phace’lia. (gr.) pha’celos=bunt. JUSSIEU.
pha’celos. (gr.) Knippe, bunt.
phaeade’nius. Med mörka glandler.
phaea’nthus. Med mörka blommor.
phaeoce’phalus. Med brunfärgad huvud.
phaeoglo’ssus. Med mörkbrun tunga.
phago’s. (gr.) Frossare.
phai’no. (gr.) Göra synlig, synas, glänsa.
phaio’s. (gr.) Brun, mörk.
Pha’laris. (gr.) pha’laros=med en vit fläck. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
pha’laris. (gr.) Sothöna.
pha’laros. (gr.) Med en vit fläck.
pha’nai. (gr.) Göra synlig, synlig.
phanera’nthus. Med utskjutande ståndare.
pha’os. (gr.) (Dags)ljus.
pha’selos. (gr.) (Slags) böna.
Phase’olus. (gr.) pha’selos=böna.
pha’sis. (gr.) Anklagelse, påstående.
Phego’pteris. (gr.) phego’s=ek; pte’ris=ormbunke. LINNÉ.
phego’s. (gr.) Bok, ek.
Phelypae’a. Efter den franske bot. H. Phelipeaux.
phe’ro. (gr.) Bära.
phila’delphos. (gr.) Broderlig, systerlig, syskonkär.
Philade’lphus. (gr.) phila’delphos=broderlig. SOFOKLES.
philo’s. (gr.) Vän.
phi’los. (gr.) Som älskar, som tycker om.
Phi’ppsia. Efter den engelske polarforskaren C. J. Phipps.
TRINIUS.
phle’ba. (gr.) Åder, (blad)nerv).
phleboca’rpus. Med ådrig frukt.
phlebophy’llus. Med nerviga blad.
phleoi’des. Lik Phle’um.
Phle’um. ARISTIDES.
phlogi’nus. Skär, floxfärgad.
phlomoi’des. Lik Phlo’mis (läppblomstriga).
Phlo’x. (gr.) (Eld)flamma.
phoeni’ceus. Purpurröd, scharlakansröd.
phoenocola’ceus. Med purpurröd hårfäll.
phoi’sca. (gr.) Blåsa.
pho’lis. (gr.) (Hårt) fjäll, agn.
phorbe’. (gr.) Mat, föda.
phoro’s. (gr.) Bära fram.
pho’ros. (gr.) Tribut, en del som uppbär en annan, gåva.
phra’gma. (gr.) Skärm, stängsel, staket, bröstvärn.
Phragmi’tes. (gr.) phra’gma= stängsel. DIOSKORIDES.
phrygano’des. Lik torra strån.
phry’gius. Utstofferad, lik fina kläder från Frygien.
phy’cos. (gr.) Sjögräs, alg.
phylicifo’lius. Med blad som Phy’lica (ett städsegrönt träd).
phylla’nthus. Med gröna blad i blomman.
Phylli’tis. (gr.) phy’llon=blad. DIOSKORIDES.
phylloce’phalus. Med bladiga (blom)huvuden.
Phyllo’doce. En sjöjungfru hos Vergilius. SALISBURY.

phylloglo’tta. Med tunglika blad.
phy’llon. (gr.) Blad.
phyllo’philus. Lövälskande.
phyllothy’rsus. Med bladig blomställning.
phymato’deus. Vårtig, med utväxter.
phy’sa. (gr.) Blåsbälg, (luft)bubbla, blåsa.
physali’da. (gr.) Bubbla.
Phy’salis. (gr.) phy’sa=blåsa. DIOSKORIDES.
physalo’des. Lik Phy’salis.
Physoca’rpus. (gr.) phy’sa=blåsa; carpo’s=frukt.
phydo’des. Blåslik.
Phyteu’ma. (gr.) phy’teuma=växt. DIOSKORIDES.
phy’teuma. (gr.) (Odlad) växt.
phyto’n. (gr.) Växt.
pica’ceus. Beckfärgad.
Pi’cea. pix=tjära. VERGILIUS.
pi’ceus. Becksvart.
pi’creus. Bitter.
picri’dis. Lik Pi’cris.
Pi’cris. (gr.) picro’s=besk. ARISTOTELES.
picro’s. (gr.) Besk, skarp.
pi’ctus. Målad.
pigme’ntifer. Pigmenterad.
pigmenti’vorus. Färgätande, som förstör färg.
pigmento’sus. Full av pigment, välfärgad.
pi’la. Boll.
pilea’tus. Hattformad, hattlik.
pi’leus. Hatt, mössa.
pi’lifer. Hårbärande.
pili’ferus. Hårbärande.
pilifo’rmis. Hårlik, hårformad.
pi’los. (gr.) Filt.
Pilose’lla. pilo’sus=hårig. HILDEGARDIS DE PINGUA.
pilo’sus. Hårig.
pi’lula. Liten boll, piller.
Pilula’ria. pi’lula=liten kula. VAILLANT.
pilu’lifer. Pillerbärande, som har små kulor.
piluli’ferus. Pillerbärande, som har små kulor.
pi’lus. Hårstrå.
Pimpine’lla. CRISPUS, SYLVATICUS.
pimpinellifo’lius. Med blad som Pimpine’lla.
pina’stri. Som växer på tall, (gran).
Pingui’cula. pi’nguis=fet. GESNER.
pi’nguis. Fet, välgödd.
pini’cola. Som växer på tall.
pinifo’lius. Med barr som Pi’nus.
pinito’rqua. Som vrider (missbildar) tall.
pinnati’fidus. Parflikig.
pinna’tus. Parbladig, parvis ordnade (småax).
Pi’nus. CATO.
pi’per. Peppar.
pipera’tus. Pepprad.
piperi’tus. Pepprad.
pi’rus. Päronträd.
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pisifo’rmis. Ärtlik.
pisi’nus. Ärtgrön.
piso’s. (gr.) Ärt.
Pi’stia. (gr.) pisto’s=vätska.
pistilla’ris. Lik en mortelstöt.
pistilla’tus. 1. Honblommig. 2. Lik en mortelstöt.
pi’stor. Mjölnare.
pisto’s. (gr.) Vätska, flytande medicin.
Pi’sum. (gr.) pi’sos=ärt. ARISTOFANES, CELSUS.
pi’sum. Ärt.
pithoë’nsis. Från Piteå.
pi’t(h)yus. På tall.
piti’zo. (gr.) Droppa.
pitui’ta. Slem.
pituito’sus. Slemmig.
pity’reus. Klilik.
pi’tyron. (gr.) Kli.
pi’tys. (gr.) Fura, tall, pinje.
pix. Beck, tjära.
place’nta. Kaka av mjöl, ost, honung.
placentifo’rmis. Rund och flat.
pla’cidus. Jämn, slät.
Plagio’botrys. (gr.) pla’gios=åt sidan; bo’trys=druvklase.
plagione’rvus. Med sneda nerver.
pla’gios. (gr.) Sned, sluttande, åt sidan.
planifo’lius. Med platta blad.
planisi’liquus. Med platt skida.
planiu’sculus. Ganska platt.
pla’nta. Fotsula.
plantagi’neus. Lik Planta’go.
Planta’go. pla’nta=fotsula; a’go=sätta igång. CELSUS.
pla’nus. Platt.
platanifo’lius. Med blad som Pla’tanus.
platanoi’des. Med blad som Pla’tanus.
Platanthe’ra. (gr.) platy’s=platt; a’nthera=ståndarknapp.
RICHARD.
Pla’tanus. ARISTOFANES.
plate’nsis. Från Rio de la Plata (Argentina).
platyca’rpus. Med breda frukter.
platyca’ulis. Med bred stjälk.
platyglo’ssus. Med bred tunga.
platy’lobus. Med breda flikar.
platype’talus. Med breda kronblad.
platyphy’llus. Bredbladig.
platy’s. (gr.) Bred, vid, platt, flat.
platyse’palus. Med breda foderblad.
ple’cto. (gr.) Sticka, fläta.
plecto’s. (gr.) Snodd, flätad.
ple’gma. (gr.) Något vridet, tvinnat.
ple’os. (gr.) Full, mer än vanligt.
pleiospe’rmus. Med tättsittande frön.
plei’stos. (gr.) Mest.
ple’niceps. Full av (små) huvuden.
pleniflo’rus. Med dubbel blomma, med många kronblad.

ple’on. (gr.) Mera.
pleura’. (gr.) Strimma, sida, revben, på ena sidan.
pleura’nthus. Med strimmiga blommor.
pleuroca’rpus. Med frukt på sidan.
pleuro’n. (gr.). Strimma, sida, revben, på ena sidan.
Pleuropo’gon. (gr.) pleura’=revben; po’gon=skägg.
Pleurospe’rmum. (gr.) pleura’=revben; spe’rma= frö. HOFF-
MANN.
plica’tilis. Veckad, rynkad.
plica’tus. Veckad (på längden).
pli’co. Vika, rulla ihop.
plietesia’lis. Levande många år men bildar bara en frukt.
ploci’. (gr.) Något vävt, väv.
plu’ma. Fjäder, dun.
pluma’rius. Fjäderformad.
Plumba’go. plu’mbum=bly. PLINIUS.
plu’mbeus. Blyfärgad.
plu’mbum. Bly.
plumie’ri. Efter den franske munken C. Plumier.
plumo’sus. Fjäderlik.
plu’mula. Liten fjäder.
plumulo’sus. Lik små fjädrar.
plu’res. Flera, en smula mer.
pluriflo’rus. Mångblommig.
plurifo’lius. Mångbladig.
plurilocula’ris. Mångkamrad.
pluri’vorus. Mångätande.
plu’via. Regn.
pluvia’lis. I regn(vatten).
pluvia’tilis. I regn.
pneu’ma. (gr.) Luft, vind.
pneuma’ticus. Som har med luft att göra.
pneu’mon. (gr.) Lunga.
Pneumona’nthe. (gr.) pneu’mon=lunga; a’nthos=blomma.
CORDUS.
Po’a. HOMEROS.
poci’llum. Liten bägare.
poculifo’rmis. Bägarformad.
po’culum. Bägare.
poda’gra. (gr.) (Fot)gikt.
Podagra’ria. (gr.) poda’gra=gikt. LOBELIUS.
poda’ios. (gr.) En fot hög/lång.
po’dex. Bakdel.
podio’n. (gr.) (Liten) fot.
podophy’llus. Med blad från basen, med fotlika blad.
poecila’nthus. Med spräckliga blommor.
poë’ticus. Poesi(ns narciss), poetisk.
po’gon. (gr.) Skägg.
pogona’nthus. Med håriga blommor.
poici’los. (gr.) Mångfärgad, spräcklig.
pojarko’vae. Efter den ryska bot. A. I. Pojarkova.
pola’ris. Som växer i polartrakter.
polemonioi’des. Lik Polemo’nium.
Polemo’nium. Efter kung Polemon i Pontos (Mindre Asien)
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eller (gr.) po’lemos=strid. DIOSKORIDES.
po’lemos. (gr.) Strid.
pole’sicus. Polsk, från Polesien.
poli’. (gr.) Mycket.
polifo’lius. Med blad som (Te’ucrium) po’lium.
polio’s. (gr.) Grå.
poli’tus. Kal, glättad, polerad.
Po’lium. (gr.) polio’s=grå. TEOFRASTOS.
po’llens. Stark, mäktig.
po’llex. Tumme.
pollica’ris. Tumslång (=2,5 cm).
polli’chii. Efter den tyske läkaren J. A. Pollich.
pollina’ris. Som hänför sig till pollen.
pollina’rius. Beströdd med mjöl.
polli’nicus. Som hänför sig till pollen.
polli’nifer. Pollenbärande.
po’llis. Fint mjöl.
polo’nicus. Från Polen.
polyade’lphus. Som har ståndare i flera grupper.
polya’nthemus. Mångblommig.
polya’nthus. Mångblommig.
poly’botrys. Med många (blom)klasar.
polyca’rpicus. Som bär frukt i många år.
polyca’rpus. Mångfruktig.
poly’cladus. Med många skott.
Polycne’mum. (gr.) poly’s=många; cne’me=vad(muskel).
polychro’mus. Mångfärgad.
polyco’ccus. Mångkornig, med många bär.
polyda’ctylus. Mångfingrad.
polye’drus. Mångsidig.
Poly’gala. (gr.) poly’s=många; gala’=mjölk. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
poly’gamus. Med en- och tvåkönade blommor.
Polygo’natum. (gr.) poly’s=många; go’ny=knä. DIOSKORIDES,
PLINIUS. 
polygonifo’lius. Med blad som Poly’gonum.
polygo’nius. Mångkantig.
Poly’gonum. (gr.) poly’s=många; go’ny=knä. SCRIBONIUS

LARGUS, DIOSKORIDES.
polygra’mmus. Mångstreckad.
poly’gynus. Med många pistiller.
polymo’rphus. Mångformad.
polype’talus. Som har många (och fria) kronblad.
polyphy’llus. Med många blad.
Polypo’dium. (gr.) poly’s=många; podio’n=liten fot. TEO-
FRASTOS.
Polypo’gon. (gr.) poly’s=många; po’gon=skägg. DESFONTAINES.
poly’pterus. Mångvingad.
polyrrhi’zus. Med många rötter.
poly’s. (gr.) Många.
polyspe’rmus. Mångfröig.
polysta’chyus. Mångaxig.
Poly’stichum. (gr.) poly’s=många; sti’chos=rad. ROTH.
poly’stichus. Mångradig.

polytrichoi’des. Lik Poly’trichum.
poly’trichus. Med mycket hår (hårränder).
poly’tropus. Mångformig.
poma’ceo-vi’ridis. Äppelgrön.
poma’ceus. Som har med fruktträd att göra.
poma’rius. Som har med frukt att göra.
pomera’nicus. Från Pommern.
pomeridia’nus. Som öppnar sig på kvällen.
po’mifer. Fruktbärande, fruktrik.
pomifo’rmis. Äppellik.
po’mum. Äpple.
po’mus. Fruktträd.
pondero’sus. Tung.
po’ndus. Tyngd, vikt.
pons. Bro.
po’nticus. Från Pontos (vid Svarta Havet).
pooi’des. Lik Po’a.
populi’nus. Som har med Po’pulus att göra.
popu’lneus. Som har med Po’pulus att göra.
Po’pulus. CATO.
porca’tus. 1. Som bildar en ås, rygg. 2. Som har med grisar
att göra.
po’rcus. Gris, svin.
porde’. (gr.) Väderspänning.
porphy’ra. (gr.) Purpur.
porphyra’nthus. Med purpurröda blommor.
porphy’reus. Purpurfärgad, brunröd.
porphyrole’ucus. Röd och vit.
porphyrophy’llus. Purpurbladig.
porra’ceus. Purjolöksgrön.
porre’ctus. Utsträckt, framsträckt.
porrifo’lius. Med blad som (A’llium) po’rrum.
po’rrigens. Som sträcker fram, ut.
po’rrum. Purjolök.
porsi’ldii. Efter den danske bot. M. Porsild.
porta’tus. Buren.
portento’sus. Vidunderlig.
Po’rtula. po’rtula=liten dörr. DILLENIUS.
po’rtula. Liten dörr.
Portula’ca. po’rtula=liten dörr. VARRO.
portulacoi’des. Lik Portula’ca.
poscharskya’nus. Efter den tyske trädgårdsmästaren G. A.
Poscharsky.
po’situs. 1. Placerad. 2. Ställning, läge.
poste’rius. Senare, efteråt.
po’sticus. Som är bakom.
Potamoge’ton. (gr.) potamo’s=flod; ge’ton=granne. DIOSKO-
RIDES.
potamo’philus. Flodälskande.
potamo’s. (gr.) Flod.
pote’ntia. Makt, kraft.
Potenti’lla. pote’ntia=makt. FUCHS.
pou’s. (gr.) Fot.
powe’llii. Efter den engelske bot. C. Baden-Powell.
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p.p. (=pro pa’rte). Delvis.
prae. Före, framför.
praea’ltus. Mycket hög.
praecipita’tus. (Ned)störtad.
praeclu’sus. Stängd.
prae’cox. Tidig.
praedi’tus. Försedd med.
praelo’ngus. Mycket lång.
praemo’rsus. Avbiten.
prae’stans. Framstående, förträfflig.
praeteri’tus. Förbigången.
praetermi’ssus. Förbigådd, utelämnad, förbisedd.
praetexta’tus. Brämprydd.
praete’xtus. Fransad, med bräm.
pra’sinus. Ljusgrön, (purjolöksgrön).
pra’son. (gr.) Lök.
prate’nsis. Som växer på ängar.
prateri’cola. Som växer på ängar.
pra’tum. Äng, slätt.
prehe’nsilis. Gripande, som tar tag i.
Prena’nthes. (gr.) pre’nes=framåtböjd; a’nthos=blomma.
PLUKENET.
prenanthoi’des. Lik Prena’nthes.
pre’nes. (gr.) Framåtböjd.
presco’ttii. Efter bot. J. D. Prescott.
pre’ussicus. Från Preussen.
primae’vus. Ungdomlig.
prima’rius. I första ledet, chef.
primi’genus. Förstfödd, först producerad.
primiti’vus. Primitiv, det första av något.
pri’mitus. Först, för första gången.
primordia’lis. Först formad.
primoti’nus. Som växer först.
Pri’mula. pri’mus=den förste. BRUNFELS.
pri’mus. Främst, först, den förste.
principa’lis. Huvudsaklig.
pri’on. (gr.) (Verktyget) såg.
priono’chilus. Med sågad läpp.
priono’des. Vasstandad som en såg.
prionoi’des. Vasstandad som en såg.
prionophy’llus. Med sågade blad.
priono’tus. Vasstandad som en såg.
prisma’ticus. Lik ett prisma.
pri’stinus. Föregående, tidigare.
probosci’deus. Snabelformad.
probo’scis. Snabel.
pro’bstii. Efter den schweiziske bot. R. Probst.
pro’cerus. Högväxt.
pro’creans. Producerande.
procu’mbens. Nedliggande, krypande.
procu’rrens. Framskjutande, framspringande.
pro’diens. Som kommer fram, visande sig.
produ’ctus. Utsträckt, förlängd, frambringad.
pro’fluens. Flytande, rinnande.

profu’ndus. Djup.
profu’sus. Utspridd, utsträckt.
progre’diens. Växer till i ena änden och dör i den andra.
prola’tus. Förlängd.
pro’les. Avkomma, ättling, (blad)skott.
pro’lifer. Som bildar skott.
proli’ferus. Som bildar skott.
proli’ficans. Skottalstrande.
proli’ficus. Skottalstrande.
prolonga’tus. Förlängd.
promi’nulus. En aning utstående.
promi’scuus. Blandad, promiskuös.
pro’mptus. Tydlig, redo.
pro’nus. Framåtlutad.
propi’nquus. Besläktad, nära släkt.
propo’situs. Föreslagen, visad.
propu’llulans. Som slår ut, skjuter fram.
propu’lsus. Framdriven.
pro’rsus. Rakt på sak, direkt.
proru’mpens. Frambrytande.
prostra’tus. Nedliggande.
prote’nsus. Utsträckt.
prote’ntus. Utsträckt.
protera’ndrus. Som bildar pollen innan honblomman är
mogen.
protera’nthus. Som blommar efter det att bladen kommit.
protero’gynus. Honblomman mogen innan pollenet mognat.
pro’teros. (gr.) Före, tidigare.
pro’tos. (gr.) Före, tidigare.
proto’typus. Ursprunglig.
protra’ctus. Utdragen, förlängd.
protru’sus. Undanskjuten, bortdriven.
protu’berans. Svullen, bullig.
prove’ctus. Avancerad, framförd.
proxima’lis. Närmast (axeln).
pro’ximus. Närmast.
Prune’lla. ty: braun=brun. BOCK.
prui’na. (Rim)frost.
pruina’tus. Mjölig, frostig, blådaggig.
pruino’sus. Mjölig, frostig, blådaggig.
pruna’stri. Som växer på Pru’nus.
pruni’color. Plommonfärgad, ljust purpur.
prunifo’rmis. Plommonlik, körsbärslik.
pruni’nus. Plommonfärgad, ljust purpur.
pru’nulus. Litet plommon.
pru’num. Plommon.
Pru’nus. TEOFRASTOS.
pru’riens. Som förorsakar klåda, stickande.
pru’ssicus. Från Preussen.
psammo’philus. Sandälskande.
psa’mmopus. Med sandig fot.
psa’mmos. (gr.) Sand.
Pseudaca’cia. (gr.) pseu’dos=lögn, Aca’cia.
Pseuda’corus. (gr.) pseu’dos= lögn, A’corus. BOCK.
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pseude’s. Falsk, oäkta.
Pseudoco’rdiger. (gr.) pseu’dos=lögn, (O’rchis) cordi’gera.
Pseudocy’perus. (gr.) pseu’dos=lögn, Cy’perus. DIOSKORIDES.
Pseudofuma’ria. (gr.) pseu’dos=lögn, Fuma’ria.
Pseudohe’lvolus. (gr.) pseu’dos=lögn, (Ca’rex) he’lvola.
Pseudolysima’chium. (gr.) pseu’dos=lögn, Lysima’chia.
Pseu’domas. (gr.) pseu’dos=lögn, (Dryo’pteris filix-)mas.
Pseudonarci’ssus. (gr.) pseu’dos=lögn, Narci’ssus. DODOENS.
pseudopa’llidus. Falskt blek, en aning blek.
Pseudophry’gius. (gr.) pseu’dos=lögn, (Centaure’a) phry’gia.
Pseudopla’tanus. (gr.) pseu’dos=lögn, Pla’tanus. LINNÉ.
pseudoplica’tus. Falskt veckad, nästan veckad.
Pseudo’rchis. (gr.) pseu’dos=lögn, O’rchis.
pseu’dos. (gr.) Lögn.
Pseudotsu’ga. (gr.) pseu’dos=lögn, Tsu’ga.
psila’nthus. Med kala blommor.
psiloca’rpus. Med kal frukt.
psilo’cladus. Med kala skott.
psilo’s. (gr.) Fin, tunn, kal, bar.
psilosa’nthus. Med kala blommor.
psilo’stachys. Med fint (och naket) ax.
psittaci’nus. Papegojgrön.
psitta’cus. Papegoja.
ptai’ro. (gr.) Nysa.
Pta’rmica. (gr.) ptai’ro=nysa. DIOSKORIDES.
pte’ridis. Som växer på Pte’ris.
Pteri’dium. (gr.) pte’ris=ormbunke. EMPIRIKUS.
Pte’ris. (gr.) pte’ris=ormbunke.
pte’ris. (gr.) Ormbunke.
ptero’n. (gr.) Fjäder, vinge.
pterospe’rmus. Med vingade frön.
pterygospe’rmus. Med vingade frön.
pte’ryx. (gr.) Vinge.
ptychi’. (gr.) Veck, rynka, flik.
pu’bens. Som är dunhårig.
puberule’ntus. Med korta hår.
pube’rulus. Något hårig.
pube’scens. Fjunig, småluden.
Puccine’llia. Efter den italienske bot. B. Puccinelli. PARLATORE.
Pucciphi’ppsia. Puccine’llia, Phi’ppsia.
pue’lii. Efter den franske läkaren T. Puel.
pue’lla. Flicka.
puella’ris. Som har med flickor att göra.
pu’gio. Dolk.
pugionifo’rmis. Dolklik.
pu’gnus. (Knyt)näve.
pulche’llus. Småtäck, ganska vacker.
pu’lcher. Vacker.
pulche’rrimus. Mycket vacker, vackrast.
pulegioi’des. Lik (Me’ntha) pule’gium.
pule’gium. Loppört, väldoftande ört.
pu’lex. Loppa.
Pulica’ria. pu’lex=loppa. CICERO.
pulica’ris. Som har med loppor att göra.

pulla’tus. Klädd i brunsvart.
pu’llulans. Groende, knoppande.
pu’llus. 1. Brunsvart, svartaktig. 2. Ungdjur.
pu’lmo. Lunga.
Pulmona’ria. pu’lmo=lunga. CLUSIUS.
pulmona’rius. Som har med lungor att göra.
pu’lpa. Muskelvävnad, kött.
pulpo’sus. Fläskig, köttig, mosig.
Pulsati’lla. pu’lso=slå, stöta. PENA, LOBELIUS.
pu’lso. Slå, stöta, bulta, dunka.
pulvera’ceus. Pulverartad, puderartad.
pulve’reus. Pulverartad, puderartad.
pulvera’tus. Pudrad.
pulverule’ntus. Pudrad.
pulvina’tus. Som bildar dynor, kuddformad.
pulvinifo’rmis. Kuddformad.
pulvi’nus. Kudde, dyna.
pu’lvis. Damm, stoft, krut.
pu’lvis-py’rius. Eldpulver, krut.
pu’milus. Liten.
puncta’tus. Punkterad, prickig.
puncticula’tus. Fint punkterad.
puncticulo’sus. Fint punkterad.
punctifo’rmis. Punktformad.
punctula’tus. Fint punkterad.
pu’ngens. Stickande.
puni’ceus. Purpurröd.
pu’rgans. Som verkar avförande.
purpura’scens. Purpurrodnande.
purpura’tus. Överdragen med purpur.
purpure’llus. Svagt purpurfärgad.
purpu’reus. Purpurröd.
pu’rus. Ren.
Puschki’nia. Efter den ryske bot. G. Mussin-Puschkin.
pusi’llus. Liten.
pu’stula. Liten blåsa.
pustula’tus. Med blåsor.
pustulifo’rmis. Blåsformad.
puti’llus. Liten unge, fågelunge, gosse.
putre’scens. Ruttnande.
pu’tridus. Rutten.
pycna’nthus. Med tättsittande blommor.
pycno’s. (gr.) Tät, kompakt.
pycno’trichus. Med tättsittande hår.
pygmae’us. Dvärglik.
py’li. (gr.) Ingång.
pylzowia’nus. Efter den ryske forskningsresanden A. Pylzow.
pyraca’nthus. Med eldfärgade taggar.
pyra’ceus. På Py’rus.
pyramida’lis. Pyramidlik.
pyramida’tus. Pyramidlik.
pyrena’icus. Från Pyrenéerna.
pyrifo’rmis. Päronformad (med spetsen nedåt).
pyri’nus. På Py’rus.
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pyriodo’rus. Med päronlukt.
pyro’galus. Med brännande mjölk.
Py’rola. pi’rus=päronträd. FUCHS.
pyrolifo’lius. Med blad som Py’rola.
pyro’o. (gr.) Brinna.
pyro’s. (gr.) Vete.
pyrro’s. (gr.) Eldfärgad, brandgul.
Py’rus. pi’rus=päronträd. VERGILIUS, HOMEROS.
py’xis. Dosa, ask.

Q
quadrangula’ris. Fyrkantig.
quadrangula’tus. Fyrkantig.
quadra’ngulus. Fyrkantig.
quadra’tus. Kvadratisk.
quadriala’tus. Fyrvingad.
quadri’dens. Fyrtandad.
quadridenta’tus. Fyrtandad.
quadrifa’rius. Fyrradig.
quadri’fidus. Fyrkluven.
quadriflo’rus. Fyrblommig.
quadrifo’lius. Fyrbladig.
quadriloba’tus. Fyrflikig.
quadri’lobus. Fyrflikig.
quadrilocula’tus. Fyrkamrad.
quadrine’rvi(u)s. Fyrnervig.
quadripe’talus. Med fyra kronblad.
quadriradia’tus. Fyrstrålig.
quadri’valens. Fyrvärd (kromosom).
quadrivu’lnerus. Med fyra sår(lika fläckar).
quarci’ticus. Kvartslik.
quaterna’rius. Med fyra av något.
qua’t(t)uor. Fyra
Que’rcus. CATO, CICERO.
querci’nus. Som växer på Que’rcus, med eklika blad.
qui’es. Vila, lugn, ro.
quie’scens. Vilande.
quie’tus. Lugn, stilla.
quina’rius. Som har fem av något.
quina’tus. Som har fem av något.
qui’nque. Fem
quinquecosta’tus. Femribbad.
quinquedenta’tus. Femtandad.
quinquefa’rius. Femradig.
quinqueflo’rus. Femblommig, med femtalig blomma.
quinquefolia’tus. Med fem småblad.
quinquefo’lius. Fembladig.
quinque’lobus. Femflikig.
quinqueparti’tus. Femdelad.
quinqui’fidus. Femkluven.
quintu’plex. Femfaldig.
qui’ntus. Femte.
quoquove’rsus. Åt alla håll.
quotidia’nus. Daglig, allmän, vanlig.

R
race’mifer. Med blommor i klase.
racemiflo’rus. Med blommor i klase.
race’miger. Som bär klasar.
racemo’sus. Med klase.
race’mus. Fruktstjälk, druvklase, druva.
radia’lis. Strålformad, radiell.
ra’dians. Strålformad, radiell.
radiatifo’rmis. Med yttre blommor större än de inre.
radia’tus. Strålformad, radiell.
radica’lis. Radikal, basal, utgående från roten.
ra’dicans. Rotslående.
radica’tus. Med (lång) rot.
radice’lla. Liten rot.
radicello’sus. Täckt med små rötter.
radico’sus. Med rot.
ra’dii. Som växer på strålblommor.
Radi’ola. ra’dius=stråle. APULEJOS DE HERBIS.
radio’sus. Med strålblommor, strålbärande.
ra’dius. Stråle, stav, hjuleker.
ra’dix. Rot.
ra’dula. Rivjärn, rasp.
ra’dulans. Sträv, raspig.
raduloi’des. Som påminner om rivjärn.
ra’ii. Efter den engelske bot. J. Ray.
ramea’lis. Som hänför sig till grenar.
ramea’nus. Som ersätter en gren (t.ex. tagg, torn).
ramenta’ceus. Täckt av tunna fjäll.
rame’ntum. 1. Avfall, spånor. 2. Tunt, membranöst fjäll.
ra’meus. Som hänför sig till grenar.
rami’cola. Som växer på grenar.
ra’mifer. Grenbärande.
rami’ficans. Som grenar sig.
ramiflo’rus. Som blommar på äldre grenar.
ramifo’rmis. Grenlik.
rami’genus. Som bildar grenar.
Rami’schia. Efter den tjeckiske bot. F. X. Ramisch. OPIZ.
ramispa’rsus. Spridd längs grenar.
rami’spinus. Med grenad huvudstam.
ramosi’ssimus. Med talrika grenar.
ramo’sus. Grenig.
ramuli’nus. Som hänför sig till kvistar.
ramulo’sus. Som har (många) kvistar.
ra’mulus. Kvist, liten gren.
ra’mus. Gren.
ra’na. Groda, padda.
rana’rius. Som har med grodor att göra.
ra’ncidus. Unken, skämd.
rangiferi’nus. Som har med renar att göra.
rangifo’rmis. Lik renhorn.
ranunculi’nus. Lik Ranu’nculus.
ranunculoi’des. Lik Ranu’nculus.
ranu’nculus. Liten groda.
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Ranu’nculus. ra’na=groda. PLINIUS.
ra’pa. Rova.
Ra’pa. ra’pa=rova. CATO.
raphani’strum. Lik Ra’phanus.
Raphani’strum. Ra’phanus; (gr.) a’stron=stjärna). MORISON.
raphanoi’des. Som luktar rädisa (rättika).
raphani’s. (gr.) Rättika.
ra’phanus. Rättika.
Ra’phanus. (gr.) raph’e=söm. ARISTOFANES.
raphe’. (gr.) Söm, sutur.
ra’pifer. Rovbärande, (rättikbärande).
rapifo’rmis. Rovlik, (rättiklik).
Rapi’strum. ra’pa=rova; (gr.) a’stron=stjärna. COLUMELLA.
rapunculoi’des. Lik liten rova, rättika.
rariflo’rus. Glesblommig.
rari’ssimus. Ytterst sällsynt.
ra’rus. 1. Rar, sällsynt. 2. Lös, tunn, gles.
ra’silis. Glättad, glatt, (avskavd).
raunkiae’rii. Efter den danske bot. Raunkiaer.
ra’vidus. Gråaktig.
ra’vus. Blekgrå, grågul, black.
re’cavus. Konkav, inåtböjd.
re’cens. Ung, frisk, nykommen.
reci’sus. Avskuren, avhuggen.
reclina’tus. Tillbakaböjd.
rectangula’ris. Rektangulär.
rectifo’lius. Med raka blad.
rectiu’sculus. Ganska rak.
re’ctus. Rak, upprätt.
reco’gnitus. Igenkänd.
recurva’tus. Tillbakaböjd.
recurviro’stris. Med nedböjt spröt.
recu’rvus. Tillbakaböjd.
recuti’tus. Flådd, utan skinn.
reda’ctus. Reducerad, förminskad.
redivi’vus. Som åter lever upp, åter begagnad.
re’dolens. Som avger lukt.
redo’wskii. Efter den ryske bot. D. Redowsky.
redu’ncus. Krökt (bakåt).
re’ferens. Som representerar, refererar till.
refe’rtus. Fylld, fullproppad.
refle’xus. Tillbakaböjd (mer än 90 grader).
reflu’xus. Ebb.
reforma’ndus. Som behöver revision.
refracti’vus. Återspeglande, brytande.
refra’ctus. Skarpt bakåtböjd.
refri’ngens. Som bryter upp, tvingas öppna.
refu’gium. Tillflykt.
re’fugus. Tillbakaflyende.
rega’lis. Kunglig.
re’gius. Kunglig.
rege’lii. Efter den tyske bot. E. Regel.
regula’ris. Reguljär, enhetlig.
reicha’rdtii. Efter den tyske bot. H. W. Reichardt.

reichenbachia’nus. Efter den tyske prof. H. G. L.
Reichenbach.
reje’ctus. Avstött, avvisad.
reli’ctus. Som är kvarstående, relikt.
reli’quus. Återstående.
re’manens. Som stannar kvar.
remotiu’sculus. Ganska gles.
remo’tus. Gles.
re’nes. Njurar.
renifo’rmis. Njurformad.
renne’ri. Efter bot. O. Renner.
repa’ndus. Bakåtkrökt, uppåtböjd.
re’pens. Krypande.
repe’rtus. (Åter)funnen.
reple’tus. (Över)fylld.
replica’tus. Ihopvikt.
repraesenta’neus. Som representerar.
re’ptans. Krypande och rotslående.
repu’llulans. Groende igen.
repurga’tus. Rensad, rengjord.
Rese’da. resi’do=läka. PLINIUS.
resi’do. Läka, hela, lugna sig, avstanna.
re’simus. Uppåtvänd, (tillbakaböjd).
resi’na. Kåda, harts.
resina’ceus. Kådig.
resino’sus. Kådig, kådartad.
reso’rptus. Som åter suger upp.
restri’ctus. Tät, nära, (restriktiv).
resupina’tus. Tilltryckt, helt utbredd.
rete’ntus. Kvarhållen.
reticula’tus. Nätformad, nätlik.
reti’culum. Litet nät.
retifo’rmis. Nätformad.
retine’rvis. Med nätlika nerver.
reto’rtus. Bakåtböjd.
reto’rridus. Skrumpen.
retra’ctus. Undangömd, avlägsen.
re’tro. Tillbaka, baklänges.
retrocurva’tus. Krökt bakåt.
retrocu’rvus. Krökt bakåt.
retrofle’xus. Bakåtböjd.
retro’rsus. Tillbaka, tillbakaböjd.
retroserra’tus. Sågtandad (med tänderna riktade mot basen).
retu’sus. Avtrubbad, slö.
reve’rsus. Omvänd.
revo’cans. Som återkallar.
revolu’bilis. Som kan rullas tillbaka.
revoluti’vus. Med tillbakarullade kanter.
revolu’tus. Tillbakarullad.
revo’lvens. Tillbakarullande, bakåtvridande.
rex. Konung.
Rhaba’rbarum. ra’dix=rot; ba’rbarus=barbar.
rhabdoca’rpus. Med strimmig frukt.
rhabdoto’s. (gr.) Strimmig.
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rha’chis. (gr.) Ryggrad, grundstomme, som hör till huvudaxel.
rhaco’des. Trasig.
rhaco’dius. Trasig.
rhaco’dytos. (gr.) Trasig, sönderriven.
rhaco’eis. (gr.) Trasig, sönderriven.
rha’cos. (gr.) Trasa.
rhaga’s. (gr.) Spricka, springa.
rhaibo’s. (gr.) Böjd, krokig.
rhamnoi’des. Lik Rha’mnus.
rha’mnos. (gr.) Slags buske.
Rha’mnus. TEOFRASTOS.
rhapo’nticus. Rabarber från Pontos (Mindre Asien).
rhax. (gr.) Druva.
rhena’nus. Som växer vid Rhen.
rhe’on. (gr.) Rabarber.
rheo’philus. Som älskar strömmande vatten.
rhe’os. (gr.) (Vatten)ström.
Rhe’um. (gr.) rhe’on=rabarber.
rhi’n. (gr.) Nos, näsa.
Rhina’nthus. (gr.) rhi’n=nos; a’nthos=blomma. LINNÉ.
rhipidophy’llus. Med viftande blad (som asp).
rhipi’s. (gr.) Solfjäder, fläkt.
rhi’s. (gr.) Nos, näsa.
rhi’za. (gr.) Rot.
rhiza’nthus. Som blommar på roten.
rhizi’nus. Med rot, (rhizom).
rhizi’on. (gr.) Liten rot.
rhizoca’rpus. Som sätter frukt på roten.
rhizo’des. Som en rot.
rhi’zoma. (gr.) Rot, rhizom.
rhizomato’sus. Med välutvecklad rot, rhizom.
rhizomo’rphus. Rotlik.
rhizo’philus. Som lever på rötter.
rhizo’phorus. Rotbärande.
rhizophy’llus. Som bildar blad från rötterna.
rhodalo’s. (gr.) Blekröd, rosa.
rhoda’nthus. Med rosafärgade blommor.
Rhodi’ola. (gr.) rho’don=ros. LINNÉ. 
rhodoca’rpus. Med rosafärgade frukter.
rhodo’chilus. Med rosafärgade läppar.
rhodo’chrous. Rosafärgad.
Rhodode’ndron. (gr.) rho’don=ros; de’ndron=träd. DIOSKO-
RIDES.
rhodo’lepis. Med rosa fjäll.
rhodole’ucus. Rödvit.
rho’don. (gr.) Ros.
rhodope’talus. Med rosa kronblad.
rhodopo’lius. Rödgråaktig.
rhodo’spathus. Med rosafärgat hölster.
rhodospe’rmus. Med rosa frön.
Rhoe’as. (gr.) rho’ias=vallmo. TEOFRASTOS.
rhoia’. (gr.) Granatäpple, mullbär.
rho’ias. (gr.) (Vild) vallmo.
rho’mbeus. Rombisk.

rho’mbicus. Rombisk.
rhombifo’lius. Med rombiska blad.
rhombifo’rmis. Rombformad.
rhomboi’deus. Rombisk.
rhopala’nthus. Med klubblika blommor.
rho’palon. (gr.) Klubba, (knöl)påk.
rhyaco’philus. Som älskar att växa i forsar.
rhy’ax. (gr.) Fors, störtflod.
rhyncoca’rpus. Med näbblika frukter.
rhynco’physus. Med näbblika fruktgömmen.
rhy’nchos. (gr.) Snabel, näbb, försedd med näbb.
Rhynchosina’pis. (gr.) rhy’nchos=snabel; Sina’pis. VON HAYEK.
Rhyncho’spora. (gr.) rhy’nchos=snabel; spora’=frö). VAHL.
rhyso’s. (gr.) Skrumpen, rynkig.
rhytidophy’llus. Med rynkiga blad.
rhytidospe’rmus. Med skrynkliga frön.
rhyti’s. (gr.) Rynka, skrynkla.
rhytispe’rmus. Med skrynkliga frön.
Ri’bes. (pers. riwas=slags rabarber). JANUENSIS.
ribi’cola. Som växer på Ri’bes.
richardso’nii. Efter den skotske bot. Sir J. Richardson.
ri’cinus. Fästing, flått.
Ri’cinus. ri’cinus=fästing, flått.
ri’ctus. Öppen mynning, mun.
ri’gens. Styv, stel, oböjlig.
rige’scens. Styvnande, stelnande.
rigidiu’sculus. Något styv, stel.
rigi’dulus. Något styv, stel.
ri’gidus. Stel, hård, oböjlig.
ri’ma. Spricka, springa, rämna.
rimifo’rmis. Lik en spricka.
rimo’sus. Sprickfull.
ri’ngens. Gapande.
ri’pa. Strand(region).
ripa’rius. Som har med stränder att göra, som växer på
stränder.
ri’te. I vederbörlig ordning.
riva’lis. 1. Som växer vid bäckar. 2. rival.
rivinia’nus. Efter den tyske bot. A. Q. Rivinius.
rivula’ris. Som växer vid små bäckar.
rivulo’sus. Med små rännilar.
ri’vulus. Liten bäck.
ri’vus. Bäck.
ri’xa. Gräl, vild strid.
rixo’sus. Ilsken, uppskärrande (till färgen).
robbinsia’nus. Efter den amerikanske bot. J. W. Robbins.
robertia’nus. Efter Robert II (den fromme), fransk kung..
Robi’nia. Efter de franska trädgårdsmästarna J. och V. Robin.
ro’bur. 1. Kärnved, ekträ. 2. Styrka, kraft.
robu’stus. Stadig, kraftig.
Rodge’rsia. Efter den amerikanske marinofficeren J. L.
Rodgers.
Roegne’ria. Efter bot. Rögner.
Roeme’ria. Efter den schweiziske bot. J. J. Roemer.
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ro’ridus. Daggig, fuktig av dagg.
Rori’ppa. GESNER.
ros. Dagg(droppe).
ro’sa. Ros(enbuske).
Ro’sa. PLAUTUS.
rosa’ceus. 1. Rosenröd. 2. Lik en rosblomma.
rosaeflo’rus. Med roslika blommor.
rosa’lbus. Rödaktigt vit.
rosa’nthus. Med ros(lika) blommor.
Ro’sea. LONITZER.
rosea’tus. Rosfärgad.
roseiflo’rus. Med rosenröda blommor.
rose’llus. Nästan rosenröd.
rose’olus. 1. Nästan rosenröd. 2. Med doft av ros.
ro’seus. 1. Rosenröd. 2. Som doftar ros.
rosiflo’rus. Med roslika blommor.
rosifo’rmis. Med form som Ro’sa.
rosmarinifo’lius. Med blad som Rosmari’nus.
ro’ssii. Efter den engelske bot. Sir J. C. Ross.
rostella’tus. Med kort näbb.
roste’llum. Näbb (i blomma).
rostkovia’nus. Efter den tyske läkaren F. W. T. Rostkovius.
rostra’tus. Försedd med spröt, näbb.
rostrifo’rmis. Näbbformad.
ro’strum. 1. Näbb, spröt. 2. Nos, tryne, snabel.
ro’sula. Rosett.
rosula’tus. Rosettformad.
ro’ta. Hjul.
rota’tus. Hjulformad.
rothmale’ri. Efter den tyske bot. W. Rothmaler.
ro’tula. Litet hjul.
rotunda’tus. Rundad.
rotundifo’lius. Med runda blad.
rotu’ndus. (Klot)rund.
roy’lei. Efter den engelske bot. J. F. Royle.
rube’llus. Rödlätt, rödaktig.
ru’bens. Röd, rodnande.
ru’ber. Röd.
rube’scens. Rodnande.
Ru’bia. ru’ber=röd. VITRUVIUS.
rubicu’ndus. Röd, rödblommig.
ru’bidus. Röd.
rubigino’sus. Brunröd, rostfärgad.
rubi’neus. Rubinröd.
rubrica’ulis. Med röd stjälk.
rubrifo’lius. Med röda blad.
rubroca’ulis. Med röd stjälk.
Ru’bus. CATO.
Rudbe’ckia. Efter den svenske bot. O. Rudbeck. LINNÉ.
rudera’lis. Som växer på grusiga ställen, skräpmark.
ru’dis. Naturvuxen, obearbetad.
ru’dus. Grushög, ruin, (murbruk).
rufe’scens. Som blir rödbrun.
rufi’nus. Svartröd, brunröd.

ru’fulus. Rödaktig.
ru’fus. Rävröd, eldröd.
ru’ga. Veck, skrynkla, rynka.
rugifo’rmis. Lik ett veck.
rugo’sus. Rynkig, skrynklig (utrymmet mellan rynkorna är
konvext).
rugulo’sus. Något rynkig.
ru’men. Svalg.
Ru’mex. PLAUTUS.
rumina’tus. Ojämn av små håligheter, idisslad, omtuggad.
ru’mpens. Som brister, öppnar sig.
runcina’tus. Med bakåt- eller nedåtböjda hakar.
ru’pes. Klyfta, klippa, bergvägg.
rupe’stris. Som växer på klippor.
rupi’colus. Som växer på klippor.
Ru’ppia. Efter den tyske bot. H. B. Ruppius. LINNÉ.
ruprechtia’nus. Efter den tjeckisk-ryske bot. F. J. Ruprecht.
rup’tilis. Som slår ut, brister oregelbundet.
ru’ptor. Brytare.
ru’ptus. Brusten, utslagen.
rura’lis. Som finns på landet.
ruri’vagus. Spridd på landet.
rus. Land (i motsats till stad).
russe’olus. Rodnande, roströd.
ru’ssicus. Rysk.
ru’ssus. (Ljus)röd.
rustica’nus. Lantlig, från landet.
ru’sticus. 1. Lantman. 2. Lantlig, enkel.
Ru’ta. CATO, NIKANDROS.
ruta’bulum. Ungsraka.
Ru’ta-mura’ria. BRUNFELS.
ruthe’nicus. Från Rutenien (Karpaterna).
ru’tilans. Rödskimrande.
ru’tilus. Rödaktig, ibland guldgul, blond.
ruyschia’nus. Efter den holländske bot. F. Ruysch.

S
sabi’nei. Efter den engelske bot. Sir E. Sabine.
sabuleto’rum. Som växer i sand.
sabulo’sus. Som växer i sand, sandig.
sa’bulum. Grus, grov sand.
sacca’tus. Som har säckar.
sacchara’tus. Sockrad.
saccha’rifer. Sockerbärande.
saccha’rinus. Med färg av (bränt) socker, sockrig.
saccifo’rmis. Säckformad.
sa’cculus. Liten säck.
sa’ccus. Säck.
sachaline’nsis. Från Sachalin.
sa’chari. (gr.) Socker.
sa’cos. (gr.) Sköld.
sadle’ri. Efter den ungerske prof. J. Sadler.
saepia’rius. Som växer på gärdesgårdar.
saepi’ncola. Som växer på gärdesgårdar.
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sae’ptum. Stängsel, vall, mur.
sagi’na. Gödning, göda, göra fet.
Sagi’na. sagi’na=göda. LOBELIUS.
saginoi’des. Lik Sagi’na.
sagi’tta. Pil.
Sagitta’ria. sagi’tta=pil. PLINIUS. PLUKENET.
sagitta’rius. Pillik.
sagittifo’lius. Med pillika blad.
sagittifo’rmis. Pil(spets)formad.
sal. Salt.
sa’lebra. Grop, gupp, skrovlighet.
salebro’sus. Knölig, sträv.
Salica’ria. Av Sa’lix. FUCHS. 
salice’llus. På Sa’lix.
salici’cola. Växande på Sa’lix.
salicifo’lius. Med blad som Sa’lix.
salici’nus. Lik Sa’lix.
sa’licis. Lik Sa’lix, på Sa’lix.
Salico’rnia. sal=salt; co’rnu=horn. DODOENS.
sali’gnus. Lik Sa’lix.
sali’nus. Som växer i salt(haltig mark).
salisburge’nsis. Från Salzburg.
Sa’lix. CATO.
salma’nticus. Från Salamanca (Spanien).
salmo’neus. (Lax)skär.
Sa’lsola. sa’lsus=saltsmakande. CAESALPINI.
salsugino’sus. Som växer på brackvattenhaltig mark.
sa’lsus. Som växer i salt, saltsmakande.
saltue’nsis. Som hör till skog.
sa’ltus. Skog.
sa’lus. Välbefinnande.
Sa’lvia. sa’lus=välbefinnande. PLINIUS.
salviifo’lius. Med blad som Sa’lvia.
sambucifo’lius. Med blad som Sambu’cus.
sambuci’nus. Lik Sambu’cus.
Sambu’cus. PLINIUS, COLUMELLA.
samojedo’rus. Från samojedernas område.
Sa’molus. Troligen ett keltiskt namn hos PLINIUS.
samuelsso’nii. Efter den svenske bot. G. Samuelsson.
sanguina’lis. Blodröd.
sanguina’rius. Som har med blod att göra.
sangui’neus. Blodröd.
sanguinole’ntus. Blodfläckad.
sa’nguis. Blod.
Sanguiso’rba. sa’nguis=blod; so’rbeo= suga. FUCHS.
Sani’cula. sa’no=läka. HILDEGARDIS DE PINGUA.
sa’no. Bota, läka.
Sa’ntalum. BAUHIN.
sa’pios. (gr.) Rutten, murken.
sa’po. Såpa.
sapona’ceus. Med såplukt, såplik.
Sapona’ria. sa’po=såpa. BOCK.
sapona’rius. Såplik, med såplukt.
sa’por. Smak.

saprophy’ticus. Saprofytisk.
sapro’s. (gr.) Rutten, murken.
sarca’nthus. Med köttiga blommor.
sarcoi’des. Köttlik.
sarde’nsis. 1. Från Sardinien. 2. Från Sardes (Mindre Asien).
sardo’nius. Sardisk, från Sardinien.
sardo’us. 1. Från Sardinien. 2. Från Sardes (Mindre Asien).
sarma’ticus. Polsk, från Sarmatien.
sarmenta’ceus. Med långa rotskott.
sarmento’sus. Med långa rotskott.
sarme’ntum. Kvist, ris.
Sarotha’mnus. (gr.) saro’s=kvast; tha’mnos=buske. WIMMER.
sarrachoi’des. Trol. arabiskt ord: sarra’cum=tvåhjulig lastvagn.
sarve’lae. Efter den finske bot. J. Sarveda.
sarx. (gr.) Kött, fläsk.
sa’tanas. Som har med djävulen att göra.
sa’tio. Mätta, uppsuga.
sati’vus. Odlad.
satura’tus. Mättad (om färg).
Sature’ja. sa’tio=uppsuga. OVIDIUS.
Saussu’rea. Efter den schweiziske geologen N. T. de
Saussure. DE CANDOLLE. 
saxa’tilis. Som växer på klippor.
saxi’cola. Som växer på sten.
Saxi’fraga. sa’xum=klippblock; fra’ngo=spränga. EMPIRICUS.
saxi’fragus. Som växer i klippskrevor, stenbrytande.
saximonta’nus. Från Klippiga Bergen.
saxo’nicus. Från Sachsen.
sa’xum. Klippblock, sten.
sca’ber. Ojämn, sträv.
scabe’rulus. Något ojämn, något sträv.
sca’bies. Skorv, ojämnhet.
Scabio’sa. sca’bies=skorv.
scabiosaefo’lius. Med blad som Scabio’sa.
scabiosi’cola. Som växer på/vid Scabio’sa.
scabio’sus. Skabbig.
sca’bo. Riva.
scabre’llus. Något ojämn, något sträv.
sca’bridus. Något ojämn, något sträv.
scabri(di)u’sculus. Något ojämn, något sträv.
scabro’sus. Tydligt ojämn, sträv.
sca’lae. Trappa, stege.
scalarifo’rmis. Trappformad.
scala’ris. Trappformad.
scalpellifo’rmis. Lansettformad, skalpellformad.
scalpra’tus. Som har vass egg.
scalptura’tus. Inristad, graverad.
sca’ndens. Som klättrar, slingrar sig, klättrande.
sca’ndicus. Skandinavisk.
scandina’vicus. Skandinavisk.
sca’ndix. (gr.) Körvel, hundloka.
Sca’ndix. (gr.) sca’ndix=körvel. ARISTOFANES.
sca’nicus. Från Skåne.
sca’pifer. Som har stjälk.
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scapiflo’rus. Med blommor direkt på stjälken.
scapifo’rmis. Som liknar en stjälk.
scapo’sus. Med välutvecklad stjälk.
sca’pus. Stjälk, stängel.
Scario’la. ANGUILLARA.
scario’sus. Hinnartad.
sca’tens. Sprudlande, framvällande.
sca’tera. Springkälla, källsprång.
scato’. (gr.) Dynga.
scaturigi’nus. Som har med källsprång att göra.
scelera’tus. Farlig, giftig.
sce’ptron. (gr.) Vandringsstav, spira.
sce’ptrum. Spira.
Sce’ptrum-caroli’num. (gr.) sce’ptron=spira; Karl XI. RYDBECK.
sche’da. Biljett, herbarietikett.
scheuchze’ri. Efter den schweiziske prof. J. Scheuchzer.
Scheuchze’ria. Efter de schweiziska. prof. J. J. och J.
Scheuchzer.
scheu’tzii. Efter den svenske bot. N. J. W. Scheutz.
schlechtenda’lii. Efter de tyska bot. D. och D. Schlechtendal.
schi’sis. (gr.) Delning, klyvning.
schista’ceus. Skiffrig, skiffergrå.
schistoglo’ssus. Med kluven tunga.
schisto’s. (gr.) (Upp)delad.
schizochi’lus. Med delad läpp.
schizope’talus. Med djupt delade kronblad.
schlicku’mii. Efter den tyske apotekaren J. Schlickum.
schmidtia’nus. Efter någon av de många bot. Schmidt.
schmi’dtii. Efter någon av de många bot. Schmidt.
schoeni’cola. Som växer med Schoe’nus.
Schoenople’ctus. (gr.) scho’inos=säv; ple’cto= fläta.
Schoeno’prasum. (gr.) scho’inos=säv; pra’so=lök.
Schoe’nus. (gr.) scho’inos=säv. HOMEROS.
scho’inos. (gr.) Säv.
schrade’ri. Efter den tyske bot. H. A. Schrader.
schrader(i)a’nus. Efter den tyske bot. H. A. Schrader.
schrebe’ri. Efter den tyske bot. J. C. D. von Schreber.
schulte’sii. Efter de tysk-österrikiska bot. J. A. och J. H.
Schultes.
scia’. (gr.) Skugga.
scia’dion. (gr.) Solskydd, parasoll.
scia’philus. Skuggälskande.
scia’stra. (gr.) Mörk.
sci’lla. (gr.) Havslök.
Sci’lla. TEOFRASTOS.
scilloi’des. Lik Sci’lla.
scio’caris. Som hör till skugga, växande i skugga.
scirpi’nus. Lik Sci’rpus.
scirpoi’de(u)s. Lik Sci’rpus.
Sci’rpus. PLATON.
scissoi’des. Lik (Rubus) sci’ssus.
sci’ssus. 1. Sönderriven. 2. Rynkig.
sci’tulus. Ganska klok, ganska skicklig, fyndig, kvick.
Sclera’nthus. (gr.) scliro’s=hård; a’nthos=blomma). LINNÉ.

scleroide(u)s. Hårdnad, sklerotisk.
Sclero’poa. (gr.) scliro’s=hård. GRISEBACH.
sclero’ticus. Hårdnad, sklerotisk.
scliro’s. (gr.) Hård.
scobicula’tus. Likt sågspån.
scobifo’rmis. Likt sågspån.
sco’bis. Sågspån, hyvelspån.
Scolo’chloa. (gr.) sco’los=tagg; chlo’e=gräs. LINK.
Scolope’ndium. scolope’ndra=tusenfoting. TEOFRASTOS.
scolope’ndra. Tusenfoting.
sco’pa. (gr.) Fin kvist, ris.
sco’pae. (Ris)kvast.
scopa’rius. Kvastlik.
scopa’tus. Med styva, rislika hår.
scopia’. (gr.) Bergstopp, utsiktspunkt.
scopo’lii. Efter den italienske bot. J. Scopoli.
sco’pulus. Klippa, bergstopp.
scor. (gr.) Dynga.
Sco’rdium. DIOSKORIDES.
sco’rodon. (gr.) Vitlök.
scorodo’nia. Vitlök.
scorodo’nius. Lökluktande.
scorodo’prasum. Lök.
scorpioi’des. Skorpionlik.
Scorpiu’rus. (gr.) scorpiu’ra=skorpionstjärt.
Scorzone’ra. spa. escorzón=slags orm. LOBELIUS.
sco’ticus. Skotsk.
sco’tinus. Dunkel, mörk.
sco´tos. (gr.) Mörker.
sco’tticus. Skotsk.
scri’ptum. Skrift, något skrivet.
scrobicula’ris. Smågropig.
scrobicula’tus. Smågropig.
scro’bis. Grop, hål.
Scrophula’ria. scro’fulae=sår på halsen. SYLVATICUS.
scrotifo’rmis. Pungformad.
scro’tum. (Testikel)pung.
scrupo’sus. Skrovlig.
scru’pteus. Stenig, skrovlig.
scu’lptus. Utskuren, skulpterad.
scuta’tus. Sköldlik.
scute’lla. Skål.
Scutella’ria. scu’tum=sköld. CORTUSO.
scutella’tus. Med små sköldar.
scutelloi’des. Skålformad.
scutifo’rmis. Sköldformad.
scu’tulum. Liten sköld.
scu’tum. Sköld.
scy’phifer. Koppbärande.
scyphifo’rmis. Koppformad.
scy’phiger. Koppbärande.
scypho’calyx. Med kopplikt foder.
scyphoi’des. Kopplik.
scy’phos. (gr.) Kopp.

Växternas latinska namn62



seba’ceus. Talgartad.
se’bifer. Talgbärande.
sebo’sus. Talgig, vaxig.
se’bum. Talg, vax.
Seca’le. PLINIUS.
secali’nus. Lik Seca’le, bland Seca’le.
sece’dens. Som delar sig, drar sig undan.
sece’rnens. Avsöndrande.
sece’ssus. 1. Förd åt sidan. 2. Ensamhet.
sec’tilis. (Sönder)skuren, snidad.
se’ctus. Skuren.
secu’ndus. 1. Följande, andra. 2. Ensidig, som går i samma
riktning.
secu’rifer. Yxbärande.
Securi’gera. secu’ris=yxa; ge’ro=bära).
secu’ris. Yxa, bila.
sedenta’rius. Stationär.
se’des. Sittplats.
Se’dum. (se’deo=sitta, stå stilla). COLUMELLA, PLINIUS.
se’ges. Gröda, säd.
segeta’lis. Växer bland säd.
se’getum. Växer bland säd.
segrega’tus. Åtskild, segregerad.
seira’. (gr.) Rep, band, sträng.
seju’nctus. Avskild.
Selagine’lla. Liten Sela’go. BEAUVOIS.
selaginoi’des. Lik Sela’go.
Sela’go. PLINIUS. (Möjligen keltiskt namn på ett barrträd.)
se’linon. (gr.) Selleri.
Seli’num. (gr.) se’linon=selleri. HOMEROS.
selki’rkii. Efter den skotske greven T. Douglas av Selkirk.
se’lla. Stol, avlång pall med nedgående sidor, sadel.
sellaefo’rmis. Sadelformad.
sellifo’rmis. Sadelformad.
selme’ri. Efter den norske statsministern C. Selmer.
se’men. Sädeskorn.
se’mi-. Halv-
semia’lbus. Vitaktig, halvt vit.
semiamplexica’ulis. Med halvtomfattande blad.
semideca’ndrus. Med hälften av (andra arters) 10 ståndare.
semifru’ctus. Med halv frukt.
semina’lis. Som hänför sig till sädeskorn.
semi’nifer. Sädeskornbärande.
semi’niger. Sädeskornbärande.
semiorbicula’tus. Halvcirkelformad.
semo’tus. Avlägsen, fjärran.
se’mper. Alltid, städse.
sempe’rvirens. Ständigt grön.
Sempervi’vum. se’mper=alltid; vi’vo=leva. PLINIUS.
sena’tus. Siennafärgad.
Sene’cio. se’nex=åldring. PLINIUS.
sene’ctus. Ålderdom.
sene’scens. Åldrande, ”grå”.
se’nex. Åldring, gubbe.

Se’nna. arab. sena med oviss betydelse.
se’nsu la’to (latio’re). I vidsträckt mening.
se’nsu stri’cto. I inskränkt mening.
sentico’sus. Full av taggar, tornar.
se’ntis. Törnbuske.
se’ntus. Tornig, taggig.
sepali’nus. Som hänför sig till foderblad.
sepaloi’deus. Foderbladslik.
se’palum. Foderblad.
separa’bilis. Delbar, ej vidhäftad.
se’pes. Inhägnad, gärdesgård, häck.
sepia’rius. Växer i häckar, använd till häck.
sepia’ceus. Sepia(brunt).
se’pium. 1. Växer vid häckar. 2. Brunsvart.
septa’lis. Som hör till ett septum.
septangula’ris. Sjuhörnig.
septa’tus. Septerad, uppdelad.
se’ptem. Sju.
septe’mfidus. Sjudelad.
septena’rius. Bestående av sju.
septena’tus. Bestående av sju.
septentriona’lis. Nordlig.
se’pticus. Som åstadkommer förruttnelse.
septifo’lius. Sjubladig.
se’ptum. Inhägnad, vägg, mur, tvärvägg.
sepulcra’lis. Som växer på gravkullar.
sepu’lcrum. Gravkulle.
se’res. Östasiatiskt folk, bekanta för fina sidentyger.
seria’lis. I rader, radvis.
seria’tus. I rader, radvis.
se’ricans. Silkesartad.
serice’llus. Silkeshårig, sidenglänsande.
seri’ceus. Silkesartad, silkeshårig.
se’ries. Kedja, rad.
se’ris. (gr.) Sallad, (endive).
sero’tinus. Sen, höstlig.
se’rpens. 1. Krypande. 2. Kräldjur, orm.
serpetini’cola. Som växer på (bergarten) serpentin.
serpe’ntinus. 1. Ormlik, slingrande. 2. Växer på (bergarten)
serpentin.
serpyllifo’lius. Lik blad av (Thy’mus) serpy’llum.
Serpy’llum. ARISTOFANES.
serpy’llym. 1. Timjan. 2. Krypande växt.
se’rra. Såg.
Serra’tula. se’rra=såg. PLINIUS.
serra’tus. Sågtandad, sågad.
serri’olus. Finsågad.
se’rrula. Liten såg.
serrula’tus. Finsågad.
se’rus. Sen.
serva’tus. Räddad, bevarad, skyddad.
Se’seli. ARISTOTELES.
Sesle’ria. Efter den italienske läkaren L. Seslero. SCOPOLI.
se’squi. En och en halv, halvannan.
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sessiliflo’rus. Med oskaftade blommor.
sessilifo’lius. Med oskaftade blad.
se’ssilis. Oskaftad.
se’ta. Borst, ragg.
seta’ceus. Borstig, borstlik.
Seta’ria. se’ta=borst. ACHARIUS, BEAUVOIR.
se’tifer. Som bär borst.
setifo’rmis. Borstlik.
se’tiger. Med fint borst.
seti’nus. Med borst.
seto’sus. Tjockborstig, hårdborstig.
setulo’sus. Obetydligt borstig.
sex. (Talet) sex.
sexangula’ris. Sexkantig.
sexdenta’tus. Sextandad.
se’xiens. Sexfaldig.
sexlocula’ris. Sexkamrad.
se’xtus. Sjätte.
sexua’lis. Sexuell.
sexua’liter. Sexuellt.
Shera’rdia. Efter den engelske bot. W. Sherard.
shera’rdii. Efter den engelske bot. W. Sherard.
Sibba’ldia. Efter den engelske bot. R. Sibbald.
sibe’ricus. Sibirisk.
sibi’ricus. Sibirisk.
sicca’tus. Torkad.
si’ccitas. Torka, torrhet.
si’ccus. Torr.
sicyoi’deus. Kalebassformad.
Si’cyos. (gr.) sicyo’s=gurka.
sicyo’s. (gr.) Gurka.
Si’da. Okänt ursprung.
Sideri’tis. (gr.) si’dero=järn. DIOSKORIDES.
si’deros. (gr.) Järn.
sieboldia’nus. Efter den tyske bot. F. von Siebold.
Siegli’ngia. Efter den tyske bot. Siegling.
sieversia’nus. Efter den tysk-ryske bot. J. Sievers.
sigilla’tus. Prydd med reliefer, märkt med sigill.
sigmoi’deus. Böjd som den grekiska bokstaven ? (sigma).
si’gnum. Kännetecken.
Si’laum. TOURNEFORT.
Si’laus. PLINIUS.
Sile’ne. Efter Bacchus’ följeslagare Silenos (fylleriets gud).
LOBELIUS.
si’lex. Kiselsten, granit, (flinta).
sili’ceus. Sur (om mark), lik flinta, granit.
siliculo’sus. Med små baljor, skidor.
si’liqua. Skida, balja.
siliquo’sus. Rik på baljor.
si’lphion. (gr.) Spenört.
Si’lphium. (gr.) si’lphion=spenört.
si’lvia. Skog, dunge.
silva’ticus. Som växer i skog.
silve’stris. Som växer i skog.

Si’lybum. (gr.) silybo’s=slags tistel. DIOSKORIDES, PLINIUS.
simila’ris. Liknande.
si’milis. Liknande.
simi’liter. På liknande sätt.
simo’nsii. Efter den svenske prof. H. Simmons.
si’mplex. Enkel, ogrenad.
simplicifo’lius. Med hela blad.
simplisi’ssimus. Alldeles hel, (helt ogrenad).
simpliciu’sculus. Ganska enkel, nästan hel.
si’mulans. Imiterande, simulerande.
simula’thrix. Som simulerar.
simulta’neus. Samtidigt.
si’mulus. Samtidigt.
Sinaca’lia. si’no=Kina; caca’lia= slags korgblommig växt.
Sina’pis. TEOFRASTOS.
singula’ris. Ensam, unik.
sini’ster. Vänster.
sinisto’rsum. Mot vänster.
sinua’tus. Starkt vågig.
sinuola’tus. Svagt vågig.
sinuo’sus. Vågig, urnupen.
si’nus. Krök, båge, bukt, inbuktning.
si’on. (gr.) Kärrört.
si’pho. 1. Hävert, sifon. 2. Brandspruta.
si’phon. (gr.) Rör, slang, pip.
siphona’ceus. Med avlångt rör, pip.
siphona’nthus. Med pipformade blommor.
sira’. (gr.) 1. Rad, tur. 2. Rep, sträng, band.
sisymbrifo’lius. Med blad som Sisy’mbrium.
Sisy’mbium. (gr.) si’symbron=mint, timjan. ARISTOFANES.
Sisyri’nchium. (gr.) sisyrinchi’on=svärdslilja. TEOFRASTOS.
sita’ri. (gr.) Vete.
sitche’nsis. Från Sitka (Alaska).
si’tos. (gr.) Vete.
si’tus. Placerad, nedsatt.
Si’um. (gr.) si’on=kärrört. TEOKRITOS.
s.l. (=se’nsu la’to (latio’re)). I vidsträckt mening.
slesvice’nsis. Från Schleswig.
smallia’nus. Efter den amerikanske bot. J.K. Small.
smara’gdinus. Smaragdgrön.
sma’ragdos. (gr.) Smaragd.
Smilaci’na. smi’lax=taggreva. ARISTIDES.
smi’lax. Taggreva.
smithia’nus. Efter den svenske bot. H. Smith.
smola’ndicus. Från Småland.
so’boles. Nytt skott, tillväxt.
sobo’lifer. Rotskottbärande.
soboli’ferus. Med rotskott.
so’brinus. Måttlig, nykter, (torr).
sobri’nus. Kusinbarn, syssling.
so’brius. 1. Nykter, måttlig, förståndig. 2. Torr.
sogne’nsis. Från Sogn (Norge).
so’ja. Kinesiska för böna.
solaefo’rmis. Skosuleformad.
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Sola’num. CELSUS.
Soldane’lla. Trol. so’lidus=äkta, gedigen (om mynt).
so’lea. Sandal.
soleifo’rmis. Skosuleformad.
sole’nas. (gr.) Rör, pipa, slang.
solferi’nus. Purpurröd.
Solida’go. So’lido=göra solid. BRUNFELS.
solidine’rvis. Med odelade nerver.
so’lidus. Tät, ej ihålig.
solita’rius. Ensam, solitär.
so’litus. Vanlig, bruklig.
solstitia’lis. Som blommar vid midsommar.
solu’bilis. Som delar sig.
so’lum. Botten, golv, nedersta delen.
so’lus. Ensam.
solu’tus. Frigiven, separerad (från omgivande delar).
so’ma. (gr.) Kropp.
soma’ticus. Kroppslig.
sommerfe’ltii. Efter den norske bot. S. C. Sommerfelt.
so’mnifer. Sömngivande.
somni’ferus. Sömngivande.
so’mnus. Sömn.
So’nchus. (gr.) soncho’s=slags tistel. TEOFRASTOS.
sonde’nii. Efter den svenske prof. C.M. Sondén.
so’phia. (gr.) (Sårläkares) visdom.
so’phis. (gr.) Vis, klok.
sopho’des. 1. Vis. 2. Mörk (osäker betydelse).
so’phos. (gr.) Vis, skicklig.
Sorba’ria. Avlett av So’rbus. SERINGE.
so’rbeo. Sörpla, suga, dricka girigt.
sorbifo’lius. Till bladen lik So’rbus.
So’rbus. CATO.
so’rdidus. Smutsgrå.
so’rdes. Smuts.
soredio’sus. Med soredier.
so’rifer. Sorediebärande.
So’rghum. It: so’rgo=durra.
soroca’rpus. Med hopade frukter.
soro’s. (gr.) Kista.
sp. (=spe’cies). Art.
spadi’ceus. Brun.
spa’dix. Kastanjebrun.
spaethia’nus. Efter de tyska bot. F. L. och H. L. Späth.
spa’nios. (gr.) Sällsynt.
spanospe’rmus. Med fåtaliga frön.
sparganifo’lius. Med blad som Sparga’nium.
Sparga’nium. (gr.) spa’rganon=band, linda. DIOSKORIDES,
PLINIUS.
sparga’o. (gr.) Skjuta skott.
spa’rgo. (Ut)strö, stänka.
sparsiflo’rus. Med strödda blommor.
spa’rsus. Strödd.
Spa’rtina. (gr.) spa’rton=snöre, rep.
spa’rton. (gr.) Snöre, rep.

spa’tha. (gr.) Slagsvärd (med konturen av en sked).
spatha’ceus. Med hölster, skedlik.
spathifo’rmis. Skedformad, spatelformad.
spathula’ris. Med litet hölster.
spathula’tus. Skedlik (och flat).
spatio’sus. Med stor utsträckning, rymlig, vidsträckt.
spa’tium. Rum, utrymme.
specia’lis. Speciell, inte allmän.
spe’cies. 1. Art. 2. Framträdande, uppvisning.
spe’cimen. Kännetecken, märke, prov.
speciosi’ssimus. Den skönaste.
specio’sus. Skön, grann.
specta’bilis. Sevärd, ansenlig, ståtlig.
specta’tus. Sedd, uppskattad.
Specula’ria. spe’culum=spegel. HEISTER.
spe’culum. Spegel.
spe’culum-vene’ris. Venusspegel.
spei’ra. (gr.) Spiral.
Spe’lta. Lågty. spëlza=spalta upp.
spelu’nca. Grotta, håla.
spennera’nus. Efter den tyske prof. F. L. Spenner.
Spe’rgula. ty: Spe’rgel=linband. LOBELIUS.
Spergula’ria. Avlett av Spe’rgula.
spe’rma. (gr.) Frö.
spermoi’des. Frölik.
spetsberge’nsis. Från Spetsbergen.
sphacela’tus. Brunsvedd, brunspräcklig.
spha’celos (gr.) Kallbrand.
sphae’ra. (gr.) Klot, kula.
sphae’ricus. Klotrund.
sphaeroca’rpus. Med rund frukt.
sphaeroce’phalus. Med runt huvud.
sphaeroi’des. Klotformad.
sphagni’cola. Som växer på  (mossläktet) Spha’gnum.
sphe’na (gr.) Kil, kloss, stötta.
spheno’basis. Med kilformad bas.
sphenochi’lus. Med kilformad läpp.
sphenophy’llus. Med kilformade blad.
Sphondy’lium. (gr.) sphondy’lios=ryggkota. NIKANDROS.
spi’ca. 1. (Sädes)ax. 2. Tagg, spik.
spi’cant. Tyskt folknamn på kambräken. BOCK.
spica’tus. Med ax.
spi’ca-ve’nti. Vindax.
spi’cifer. Axbärande.
spicifo’rmis. Axformad.
spicula’tus. Täckt med fina (upphöjda) punkter.
spi’culum. Spets, gadd.
spi’na. Tagg, torn.
Spina’cia. Pers. aspanach=spenat. MAGNUS.
spi’niger. Törnbärande, taggbärande.
spinosi’ssimus. Mångtaggig, mest taggig.
spinosu’lsus. Småtaggig.
spino’sus. Tornig, taggig.
spinulo’sus. Med små taggar.
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Spirae’a. (gr.) spei’ra=spiral. TEOFRASTOS.
spira’lis. Spiralvriden, vindlad.
Spira’nthes. (gr.) spei’ra=spiral; a’nthos=blomma.
Spirode’la. (gr.) spei’ra=spiral; delo’s=tydlig. SCHLEIDEN.
spirosty’lis. Med spiralvridet stift.
spiro’stylus. Med spiralvridet stift.
spisse’scens. Tjocknande.
spi’ssus. Tät, tjock.
spitha’meus. C:a 19 cm lång/hög.
spithami’. (gr.) Avståndet mellan tummen och lillfingret vid
utspärrad hand = 7,5 tum = 19 cm.
spitsberge’nsis. Från Spetsbergen.
spitzberge’nsis. Från Spetsbergen.
spitze’lii. Efter den tyske bot. A. von Spitzel.
sple’n. (gr.) 1. Mjälte. 2. Mjältsjuka, svårmod.
sple’ndens. Glänsande.
spodo’chrous. Askfärgad.
spodo’s. (gr.) Aska, damm.
spo’ngia. Svamp.
spongio’sus. Svampig.
sponta’neus. Naturligt vildväxande.
spora’. (gr.) Frö, spor.
spora’dicus. Sporadisk, här och där.
sprenge’lii. Efter den tyske bot. K. P. J. Sprengel.
spu’ma. Skum, fradga.
spu’meus. Skumartad.
spumo’sus. Skummig.
spu’rius. Falsk, oäkta.
squa’lidus. Oren, smutsig.
squa’ma. Fjäll.
squama’rius. Med fjäll.
squama’tus. Fjällig.
squamo’sus. Fjällig (av grova fjäll).
squamulo’sus. Småfjällig.
squarrosu’lsus. Något utspärrad.
squarro’sus. Utspärrad.
ssp. (=subspe’cies). Underart.
s.str. (=se’nsu stri’cto). I inskränkt mening.
sta’bilis. Stadig, fast.
sta’chys. (gr.) 1. Ax, årsskott. 2. Avkomma, barn
Sta’chys. (gr.) sta’chys=ax. DIOSKORIDES, PLINIUS.
stagna’lis. Som växer i stilla vatten.
stagna’tilis. Som växer i stilla vatten.
stagni’nus. Som växer i pölar.
sta’gnum. Pöl, damm, stillastående vatten.
sta’la. (gr.) Droppe.
sta’lix. Stake, påle, stör.
sta’men. Tråd, sträng.
stamina’lis. Som hänför sig till ståndare.
stamina’ris. Som hänför sig till ståndare.
stamina’tus. Hanblommig, försedd med ståndare.
staminea’lis. Som hänför sig till ståndare.
stami’neus. Som hänför sig till ståndare.
stami’nifer. Ståndarbärande.

stamino’sus. Med dominerande ståndare.
sta’minum. Ståndare.
stans. Upprätt.
staphyle’. (gr.) Druvklase.
starkea’nus. Efter den tyske prästen J.C. Starke.
Sta’tice. (gr.) statico’s=statisk, stå stilla. PLINIUS.
stefanssonia’nus. Efter den isländske bot. S. Stefánsson.
ste’ge. (gr.) Tak, skydd.
ste’go. (gr.) Sluta tätt till.
ste’gos. (gr.) Tak.
ste’le. (gr.) Kolonn, minnessten.
ste’lechos. (gr.) Stjälk, stängel.
ste’lla. Stjärna.
Stella’ria. ste’lla=stjärna. BRUNFELS.
stella’ris. Stjärnlik.
stellatopilo’sus. Med stjärnhår.
stella’tus. Stjärnformad.
stellera’nus. Efter den tyske bot. G. Steller.
stellula’tus. Lik en liten stjärna.
ste’ma. (gr.) Ståndare.
ste’mma. (gr.) Krona, krans.
stemma’teus. Kransartad.
ste’mon. (gr.) Varp, tråd, ståndare.
Stena’ctis. (gr.) steno’s=smal; a’ctis=stråle. CASSINI.
steno’lepis. Med smala fjäll.
stenophy’llus. Smalbladig.
steno’s. (gr.) Smal, trång, snäv.
Stepana’ndra. (gr.) stepha’ni=krans; andro’s=man.
stepha’ni. (gr.) Krans.
ste’phos. (gr.) Krans, girland.
stercora’ceus. Med lukt av gödsel, som har med gödsel att
göra.
sterco’reus. Som växer på spillning, med lukt av gödsel.
ste’rcus. Dynga, gödsel.
ste’rilis. Mager, ofruktbar, steril.
sterne’ri. Efter den svenske bot. R. Sterner.
sti’chos. (gr.) Rad.
stictoca’rpus. Med prickig frukt.
sticto’s. (gr.) Med punkter, prickar.
sti’ctus. Prickig.
sti’gma. (Bränn)märke.
stigma’ticus. Försedd med pollenmottagande yta.
stigmatifo’rmis. Lik ett märke.
sti’lbo. Glittra.
sti’lboma. (gr.) Polering, glanskning.
stilbo’stomus. Med glänsande mynning.
sti’mulans. Stickande, stingande.
stimulo’sus. Välförsedd med taggar.
sti’mulus. Tagg, pik.
Sti’pa. (gr.) stu’pa=blånor. CAESAR.
stipa’tus. Förtätad, fullpackad, myllrande.
sti’pes. 1. Skaft. 2. Knölpåk, vedträ.
stipita’rius. Med skaft.
stipita’tus. Skaftad.
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sti’po. Sammandraga.
sti’pticus. Med sammandragande smak, adstringerande.
stipula’ceus. Med stipler.
stipula’neus. Som ersätter stipler.
stipula’ris. Med stipler.
stipu’lifer. Med stipler.
stipulifo’rmis. Lik stipler.
stoe’be. Som används till stoppning.
stoibe’ (gr.) Växt, använd till stoppning, vaddering, madras-
sering.
sto’lon. Utlöpare, reva, rotskott.
stolo’nifer. Med krypande skott.
stoloni’ferus. Med krypande skott.
stolonifo’rmis. Lik krypande skott.
stra’men. Halm.
strami’neus. Halmgul.
stramo’nium. Ital: =spikklubba. HILDEGARDIS DE PINGUA.
strangula’tus. Insnörd.
stra’ngulo. Strypa.
Stratio’tes. (gr.) stratio’tes=soldat. DIOSKORIDES.
strato’sus. I tydliga skikt.
stra’tum. Täcke, madrass, skikt.
stre’pho. (gr.) Vrida, sno.
stre’pidus. Vriden, snodd.
streptoca’rpus. Med vriden frukt.
stria’tus. Strimmig.
stricticu’lmis. Med styv stjälk.
stri’ctipes. Med rak fot.
stricti’ssimus. Den styvaste, stelaste.
stri’ctus. Rak och styv, stram.
strigo’sus. 1. Strävborstig. 2. Mager, skinntorr.
striifo’rmis. Strimlik.
striola’tus. Fint strimmig, strierad.
strobila’ceus. Med överlappande (kotteliknande) fjäll.
strobilifo’rmis. Formad av överlappande fjäll.
strobi’linus. Med överlappande fjäll.
strobilo’s. (gr.) Spinning, vridning.
stro’bos. (gr.) Vridning, virvling.
stro’bus. Vridning, virvling.
stro’ma (gr.) Bädd, dyna, madrass.
stro’mbos. (gr.) 1. Rundvriden kropp. 2. Virvel. 3. Slags orm.
strombulifo’rmis. Vriden till en lång spiral.
strophe’. (gr.) Vändning.
struma’rius. Som hjälper mot struma.
strume’lla. Liten ansvällning.
stru’mifer. Med (hals)knöl.
stru’thion. (gr.) Struts.
struthio’pteris. (gr.) stru’thion=struts; pte’ris=ormbunke.
CORDUS.
stu’p(p)a. Blånor, grovt lin.
stu’ppeus. Täckt av blånor.
stuppo’sus. Täckt av grova blånor.
sty’gius. 1. Underjordisk, som växer i (djupa) kärr. 2. Mörk,
tröstlös.

styla’tus. Försedd med stift.
sty’lifer. Stiftbärande.
stylifo’rmis. Stiftformad.
styli’nus. Som hänför sig till stift.
stylo’sus. Med långt och tydligt stift.
styx. Underjordiskt vattendrag.
Suae’da. arab. suwed mullah=svart salt. FORSKÅL.
suave’olens. Välluktande.
suavi’ssimus. Den mest välluktande.
subacu’tus. Ganska spetsig.
subalpe’stris. Som växer i lågfjäll.
subalpi’nus. Som växer i lågfjäll.
suba’rcticus. Från S. delen av Arktis, subarktisk.
subarena’rius. Lik (Ammo’phila) arena’rius.
subarrane’nsis. Lik (So’rbus) arrane’nsis.
subauri’ferus. Nästan guldbärande.
subcaeru’leus. Blåaktig.
subcani’nus. Lik (Ro’sa) cani’na.
subcapita’tus. Ungefär huvudformad.
subcolli’nus. Lik (Ro’sa) colli’na.
subcorda’tus. Nästan hjärtformad.
subcrena’tus. Något naggad.
subdeco’lorans. Som mist något av sin färg, urtvättad.
subdu’ctus. Bortförd, borttagen.
subdu’lcis. Sötaktig.
su’ber. Kork.
subere’ctus. Inte helt upprätt.
su’berus. Korkartad.
subero’sus. Mycket korkartad.
subfarina’ceus. En aning mjölig.
subgla’ber. Inte helt kal.
subglobo’sus. Nästan klotrund.
subgo’thicus. Som påminner om (Ru’bus) go’thicus.
subintege’rrimus. Nästan helbräddad.
subintegrifo’lius. Med nästan hela blad.
subje’ctus. Som ligger under, placerad under.
sublolia’ceus. Lik (Ca’rex) lolia’cea.
sublu’stris. Halvljus, något skum, som växer i halvdager.
submari’nus. Under havet, havsytan.
subme’rsus. Nedsänkt (under vattenytan).
subnebrode’nsis. Lik (Sene’cio) nebrode’nsis.
subnodulo’sus. 1. Något småknutig. 2. Lik (Ju’ncus) nodu-
lo’sus.
subpeletera’nus. Lik (Hiera’cium) peletera’num.
subpinna’tus. Något flikig.
subpola’ris. Nära polartrakterna.
subquina’tus. Som har ungefär fem av något.
subri’gidus. Lik (Hiera’cium) ri’gidum.
subsidia’rius. Som har med reserv att göra, skydds-.
subsi’milis. Nästan lik.
subspatha’ceus. Med litet hölster.
subsphae’ricus. Nästan klotrund.
subterra’neus. Underjordisk.
subtetra’ndrus. Lik (Cera’stium) tetra’ndrum.
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subti’lis. Liten, smal, fin.
su’btus. Under.
su’bula. Syl.
Subula’ria. su’bula=syl. RAY.
subula’tus. Sylformad, ”ålformad”.
subulifo’rmis. Sylformad, ”ålformad”.
subve’xus. Uppåtlutande, uppåtsluttande.
succeda’neus. Ersatt.
su’ccido. Falla till marken.
succi’do. Skära av, avmeja.
su’ccidus. Saftig.
succi’neus. Bärnstensfärgad, ljust gulfärgad.
Succi’sa. succi’do=skära av. FUCHS.
succi’sus. Avbruten, avskuren.
succo’sus. Saftfull.
succu’bus. Överlappande.
succule’ntus. Saftrik.
su’cus. Saft, mjölk, simmig vätska.
sude’ticus. Från Sudeterna.
sue’cicus. Svensk.
suffla’tus. Uppblåst.
su’fflo. Blåsa upp (sig).
suffrute’scens. Som blir en aning träig.
su’ffrutex. Halvbuske.
suffrutico’sus. Med förvedad nedre del.
suffu’ltus. Försedd med stöd.
suffu’sus. Genomgjuten, (genomströmmad).
suio’num. Från svearna.
sulca’tus. Fårad.
sulcine’rvi(u)s. Med nedsänkta nerver.
su’lcus. 1. Plogfåra. 2. Något som liknar en fåra.
su’lp(h)ur. Svavel.
sulp(h)u’reus. Svavelgul.
su’mptus. Tagen.
su’perans. Som höjer sig över.
supe’rbus. Överst, främst.
superficia’lis. Som hänför sig till den övre ytan.
supe’rfluus. Onödig.
superimpo’situs. Placerad över, överlappande.
supe’rior. Högre, övre.
superje’ctus. Som ligger över, ovanpå.
superpe’ndens. Överhängande.
superpo’situs. Placerad över/på.
supi’nus. Bakåtböjd, liggande.
su’pra. Över, på översidan.
supraterra’neus. På jordytan, överjordisk.
supre’mus. Högst, ytterst.
su’rculus. Liten gren, ympkvist.
su’rgens. Som reser sig upp.
surre’ctus. Nästan rak.
surroga’tus. Ersatt.
su’rsum. Uppåt.
su’rus. Gren.
suspe’nsus. Hängande, upplyft, svävande.

su’stinens. Upprätthållande, underhållande.
sutu’ra. Söm.
sutura’lis. Med söm.
sutchue’nsis. Från Sutchou (Kina).
svalbarde’nsis. Från Svalbard.
sy’con. (gr.) Fikon.
sy’lva. Skog.
sylva’ticus. Som växer i skog.
sylve’nii. Efter den svenske bot. N. O. V. Sylvén.
sylve’ster. Som växer i skog.
sylve’stris. 1. Vild. 2. Som växer i skog.
sylvi’cola. Som finns i skog.
sy’mei. Efter den engelske bot. J. T. I. (Boswell) Syme.
symme’tricus. Symmetrisk.
sympe’talus. Med förenade kronblad.
Symphorica’rpos. (gr.) symphe’ro=samla; carpo’s=frukt.
DILLENIUS.
symphe’ro. (gr.) Samla (ihop).
symphy’o. (gr.) Växa tillsammans, ihop.
Sy’mphytum. (gr.) symphy’o=växa ihop. SCRIBONIUS LARGUS.
syna’ntherus. Med ståndare ihopvuxna till en ring.
syna’nthus. Med blommor och blad samtidiga.
syncli’stus. Oöppnad, outslagen.
synge’nesus. Med ståndare förenade till en ring.
synoe’icus. Med han- och honorgan i samma blomma.
synthe’ticus. Sammanfogad.
syri’acus. Från Syrien.
Syri’nga. (gr.) sy’rinx=herdepipa. DIOSKORIDES, DODOENS.
sy’rinx. (gr.) Herdepipa, flöjt.
syziga’chne. Med förenade agnar.
sy’zygos. (gr.) Förenad, sammanhängande.

T
tabaca’rius. Som har med tobak att göra.
tabaci’nus. Tobaksfärgad.
taba’cum. Indianskt namn på tobak.
tabernaemonta’ni. Efter den tyske läkaren J. T. Müller
Bergzabern (=Tabernaemontanus).
tabe’scens. Bortkastande, hämmande, aborterande.
ta’bidus. Stadd i upplösning, aborterad.
ta’bula. Bräda, skiva.
tabula’ris. Utplattad (horisontellt).
tabula’tus. Brädbeklädd, Skiktad i våningar,
tacama’haca. Indianskt namn på balsam(poppel).
ta’ctilis. Känslig för beröring.
ta’ctus. Beröring, vidröring.
taeni’a. (gr.) 1. Band. 2. Landtunga.
taenia’nus. Lik bandmask.
taenia’tus. Bandlik.
taenifo’rmis. Bandlik.
taeniophy’llus. Med bandlika blad.
taernaë’nsis. Från Tärna(by).
Tage’tes. Uppkallad efter Tages, barnbarn till guden Jupiter.
COLONNA.
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tamarisci’nus. Lik Ta’marix.
Ta’marix. CELSUS.
tamnoi’des. Lik Ta’mus. ((gr.) tha’mnos=buske). HOMEROS.
tanacetifo’lius. Med blad som Tanace’tum.
Tanace’tum. (gr.) athanasi’a=odödlighet. CAPITULARE DE

VILLIS.
tanaë’nsis. Från Tana (=Tenojoki), gränsälv mellan Norge
och Finland.
tangeri’nus. Orange, mandarinfärgad.
tangu’ticus. Efter tangusfolket i Sibirien.
tara’xaci. Lik Tara’xacum.
taraxacoi’des. Lik Tara’xacum.
Tara’xacum. arab. tarakshakok= pers. talkh chakok=besk ört.
CREMONENSIS.
tardiflo’rus. Senblommande.
ta’rdus. Långsam, sen.
tarta’reus. Vinstenslik, med sträv, smulig yta.
tata’ricus. Tatarisk.
ta’uricus. Från Taurus (bergskedja i Turkiet).
taxifo’lius. Med blad som Ta’xus.
ta’xis. (gr.) Ordning.
ta’xon. Systematisk enhet, oberoende av rang.
Ta’xus. germ. teks=framställa, tillverka. CAESAR.
tecto’rum. Som har med tak att göra.
te’ctum. Tak.
te’ctus. Täckt, gömd.
Teesda’lia. Efter den engelske bot. R. Teesdale.
te’gens. Täckande.
tegme’ntum. Hölje, beklädnad, innerfjäll hos gräs.
te’gula. Takpanna, (tak)tegel.
te’la. Vävnad, spindelväv.
teleia’nthus. Komplett blomma (hermafroditisk blomma).
te’leios. (gr.) Slutgiltig, avslutad, komplett.
Tele’kia. Efter den ungerske greven S. Teleki von Szek.
Tele’phium. HIPPOKRATES.
Telli’ma. Omkastade bokstäver ur Mite’lla.
te’lma. (gr.) Kärr, träsk.
telmate’ius. Som växer i våtmark.
teme’tum. Rusdryck, vin.
te’mno. (gr.) Skära, snitta.
tempera’tus. Tempererad.
tempora’rius. Tillfällig, temporär.
te’mpus. 1. Tid. 2. Tinning.
temule’ntus. Drucken, rusig, (som orsakar rus).
te’mulus. Rusande, som orsakar yrsel.
tenace’llus. Något seg.
te’nax. Seg.
tene’brae. Mörker, skymning, natt.
tene’bricans. Mörknande.
tenebro’sus. Mörk.
tenellifo’rmis. Lik (Ca’rex) tene’lla.
tene’llus. Späd, tunn.
te’neo. Hålla fast.
te’ner. Fin.

tene’rrimus. Spädast och finast.
tenuiflo’rus. Spädblommig.
tenuifo’lius. Smalbladig, tunnbladig.
te’nuis. Fin, späd, smal.
tenuise’ctus. Finskuren.
tenui’ssimus. Finast, spädast.
tenu’itas. Spädhet, finhet.
teodo’ri. Efter den svenske prof. Teodor Hedlund.
tephrole’ucus. Svart- och vitbrokig.
tephrope’plus. Med askgrått täckelse.
tephro’s. (gr.) Askgrå.
te’pidus. Ljum, måttligt varm, mild.
te’por. Ljumhet, mild värme.
te’rebra. Borr.
te’rebrans. Borrande, rörelse i spiral.
te’res. Trind, rundslipad, (svarvad).
teretica’ulis. Med trind stjälk.
teretifo’lius. Med trinda blad.
teretiu’sculus. Något trind.
tergemina’tus. Trillinglik.
terge’minus. Trilling.
termina’lis. Avgränsad, avslutad.
te’rminus. Gränsmärke, gräns, mål.
terna’rius. Tretalig.
terna’tus. Tretalig.
te’rra. Jord.
terre’stris. Som växer på jord.
te’rreus. Jordfärgad, brunaktig.
terri’cola. Som växer på jord.
tertia’rius. Som kommer i tredje hand, tertiär.
te’rtius. Tredje.
te’squa. Ödemark, öken, vildmark.
tessela’ris. Kubisk.
tessela’tus. Lik ett schackbräde.
te’ssera. Tärning.
tessula’ris. Kubisk.
te’sta. 1. Skal, täcke, hölje. 2. Tegelsten.
testa’ceus. Tegelröd.
testicula’ris. Pungformad.
te’tra. (gr.) (i sammansättningar =) fyra.
tetradi’dymus. Fyrparig.
tetra’dymus. Fyrcellig.
tetragono’lobus. Med fyrkantig skida.
tetrago’nus. Fyrkantig.
tetra’gynus. Med fyra pistiller.
te’trahit. Fyrkantig, med fyra ränder.
tetra’lix. Fyrradig.
tetra’ndrus. Med fyra ståndare.
tetraphy’llus. Fyrbladig.
tetra’pterus. Med fyra vingkanter.
tetraspe’rmus. Fyrfröig.
Te’ucrium. Efter den gr. hjälten Teucros. TEOFRASTOS.
te’xtilis. Vävd.
textu’ra. Vävnad, sammanfogning.
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tha’lamos. (gr.) Inre rum, kammare, blomfäste.
tha’lassa. (gr.) Hav (ofta Medelhavet).
thala’ssicus. Sjögrön, blågrön.
thalia’nus. Efter den tyske läkaren J. Thal.
Thali’ctrum. DIOSKORIDES, PLINIUS.
thallifo’rmis. Skottformad.
tha’llinus. Som hänför sig till skott.
thallo’des. Lik ett skott.
thallo’dicus. Som hänför sig till skott.
thalloida’lis. Som hänför sig till skott.
thallo’s. (gr.) Skott, ung kvist.
tha’mnos. (gr.) Buske.
thapsifo’rmis. Lik (Verba’scum) tha’psus. 
tha’psus. Från Thapsos (Tunisien). TEOFRASTOS.
the’ca. (gr.) Skrin, ask, kapsel, hylle, skärmfjäll.
the’ion. (gr.) Svavel.
thele’. (gr.) Bröstvårta.
theleca’rpus. Med vårtlik frukt.
thele’phorus. Med vårtlika utskott.
thelespe’rmus. Med vårtigt frö.
thelia’. (gr.) Ögla.
Thely’pteris. (gr.) the’lys=kvinnlig, pte’ris=ormbunke.
TEOFRASTOS.
the’lys. (gr.) Kvinnlig.
thera’o. (gr.) Fånga, jaga.
therma’lis. Som hänför sig till varma källor, varmt vatten.
Thermo’psis. (gr.) the’rmos=lupin, o’psis=som liknar.
the’rmos. (gr.) Lupin.
thermo’s. (gr.) Het, varm.
thesauro’s. (gr.) Skatt, lager.
The’sium. TEOFRASTOS.
thla’o. (gr.) Krossa, klämma sönder.
Thla’spi. (gr.) thla’o=krossa. HIPPOKRATES.
tholifo’rmis. Kupolformad.
tho’los. (gr.) Kupol, rund byggnad.
thoui’nii. Efter den franske trädgårdsmästaren A. Thouin.
thri’x. (gr.) (Huvud)hår.
Thu’ja. (gr.) thyi’a=slags en eller ceder.
thule’nsis. Högnordisk, från Thule.
thunbe’rgii. Efter den svenske bot. C. P. Thunberg.
thuringi’acus. Från Thüringen.
Thymelae’a. (gr.) thy’mon=timjan, elai’a=oljeträd. DIOSKO-
RIDES.
thymiflo’rus. Med blommor som Thy’mus.
thy’mon. (gr.) Timjan.
Thy’mus. (gr.) thy’mon=timjan. ARISTOTELES.
thyro’n. (gr.) Stänga till.
thyrsa’nthus. Med blommor i vippa/spira.
thyrsiflo’rus. Med blommor i vippa/spira.
thyrsoi’deus. Vippformad.
thy’rsus. 1. Stjälk, stängel, (vippa). 2. Stav, omlindad med
murgröna.
thysanochi’lus. Med fransad läpp.
thy’sanos. (gr.) Tofs, vippa, frans.

thysanoste’gius. Med fransat hölje.
tia’ra. Tiara, diadem, krona.
Tiare’lla. tia’ra=krona.
tibifo’rmis. Skenbensformad.
tigilla’ris. Som växer på brädor.
tigi’llum. Liten bräda, liten bjälke.
ti’gnum. Bräda, bjälke.
tigri’nus. Tigerlik, fläckig som en leopard.
Ti’lia. (gr.) ti’los=fiber. VERGILIUS.
tilia’ceus. Som växer på Ti’lia.
Tillae’a. Efter den italienske bot. M. Tilli. MICHELI.
ti’los. (gr.) Fiber.
tincto’rius. Som användes till färgning.
ti’nea. 1. Mal, mott. 2. (Gnagande) larv.
tintinna’bulum. Bjällra.
Tofie’ldia. Efter den engelske bot. T. Tofield. HUDSON.
tolmatche’vii. Efter den ryske bot. A. I. Tolmatchev.
tomente’llus. Småluden.
tomento’sus. (Filt)luden.
tomentulo’sus. Småluden.
tome’ntum. Stoppning, vaddering.
tommasia’nus. Efter M. R. von Tommasini i Trieste.
to’mos. (gr.) Del, klyfta.
to’nsus. Rakad, som blivit kal.
topha’ceus. Lik (bergarten) tuff, med grynig eller knottrig yta.
to’phulus. Smågrynig, sandartad.
to’phus. (Bergarten) tuff.
to’ra. Betydelse osäker, möjl. (gr.) toro’s=(genom)borrning.
To’rilis. ADANSON.
Tormenti’lla. to’rmina=(sjukdomen) kolik.
tormina’lis. Som lindrar buksmärtor (kolik).
tormino’sus. Som orsakar kolik.
torna’tus. Avrundad.
torne’nsis. Från Tornedalen.
to’rno. Svarva, avrunda.
toro’sus. 1. Muskulös, köttig. 2. Cylindrisk med avsnörningar.
torqua’tus. 1. Vriden. 2. Med blomkrans.
to’rqueo. Vrida, vända, kröka.
to’rquis. Halskedja, blomkrans, girland.
torrefa’ctus. Torkad, bränd.
to’rrens. 1. Het, kokande, skummande. 2. Fors, bergsbäck.
to’rreo. Torka, bränna, sveda.
to’rridus. Torr, upptorkad, förtorkad.
torsi’vus. Spiralvriden.
torssa’ndri. Efter den svenske prästen A. G. Torssander.
to’rtilis. Vriden.
tortuo’sus. Vriden.
to’rtus. Vriden, snodd, slingrande.
torulo’sus. 1. Cylindrisk med avsnörningar. 2. Med små knö-
lar.
to’rvus. Dyster.
tournefo’rtii. Efter den franske bot. J. P. de Tournefort.
townse’ndii. Efter de amerikanska bot. F. eller D. Townsend.
toxica’rius. Giftig.
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to’xicum. (Pil)gift.
tra’bea. Toga, mantel.
trabe’cula. Liten mantel.
trabecula’tus. Mantlad, insvept i.
trache’lium. (gr.) tra’chelos=hals. DODOENS.
tra’chelos. (gr.) Hals.
trachyca’ulus. Med sträv stjälk.
trachy’odon. Med sträva tänder.
trachyphy’llus. Strävbladig.
trachy’s. (gr.) Sträv, skrovlig.
tradesca’ntii. Efter den engelske trädgårdsmästaren J.
Tradescant.
tra’ditus. Överlämnad.
tra’do. Överlämna, avlämna.
traga’nus. Med lukt av bock.
Tragopo’gon. (gr.) tra’gos=getabock; po’gon=skägg.
TEOFRASTOS.
tra’gos. (gr.) Getabock.
tranqui’llus. Lugn, stilla.
trans. Över, till andra sidan.
transalpi’nus. Tvärs över Alperna.
transforma’tus. Förändrad, omformad.
tra’nsiens. Övergående.
transiti’vus. Övergående.
transla’tus. Överflyttad.
translu’cens. Genomskinlig, genomskinande.
translu’cidus. Genomskinlig.
transmi’ssus. 1. Överfart. 2.Utsänd,framsläppt.
transmuta’tus. Förändrad.
transpola’ris. Som växer tvärs över polartrakterna.
transversa’lis. Som ligger på tvären, tvärs över.
tra’peza. (gr.) Bord.
trapezia’lis. Trapetsformad (som en stympad triangel).
trapezifo’rmis. Trapetsformad (som en stympad triangel).
traunsteine’ri. Efter den österrikiske apotekaren J. Traun-
steiner.
trei’s. (gr.) Tre.
tre’ma. (gr.) Hål, öppning.
tremello’sus. Dallrande.
tre’mo. Darra, skälva, dallra.
tremuloi’des. Lik (Po’pulus) tre’mula.
tre’mulus. Dallrande.
tres. Tre.
tria’ndrus. Med tre ståndare.
triangula’ris. Trekantig.
trianguliva’lvis. Med trekantiga valvler, klaffar.
tribuloi’des. Lik Tri’bulus.
Tri’bulus. 1. Växtnamn med okänd betydelse. 2. Fotangel
med järnspetsar.
trichia’lis. Hårfin.
trichoca’rpus. Med håriga frukter.
trichoi’des. Hårlik.
tricholo’ma. Hårkant.
tri’choma. (gr.) Hår.

trichoto’s. (gr.) Hårig.
Tricho’manes. (gr.) thrix=hår;
ma’inomai = göra rasande. TEOFRASTOS.
trichomanifo’rmis. Lik Tricho’manes.
tricho’manis. Lik (Asple’nium) tricho’manes.
trichomanoi’des. Lik (Asple’nium) tricho’manes.
Tricho’phorum. (gr.) thrix=hår; fo’ros=gåva. PERSOON.
trichophy’llus. Hårbladig, med hårfint delade blad.
tricho’s. (gr.) Hår.
tri’color. Trefärgad.
trico’rnis. Med tre horn.
tricornu’tus. Med tre horn.
tricrena’tus. Trenaggad.
tricuspida’tus. Med tre spetsar.
tridactyli’tes. Trefingrad.
trida’ctylus. Trefingrad.
tridenta’tus. Med tre tänder.
tri’ens. Tredjedel.
trienta’lis. 1/3 fot=c:a 10 cm.
Trienta’lis. trienta’lis=1/3 fot. CORDUS.
trifa’rius. Treradig.
tri’fidus. Treflikig.
triflo’rus. Treblommig.
trifolia’tus. Trebladig, klöverbladslik.
trifo’lii. Som växer på Trifo’lium.
trifolio’rum. På Trifo’lium.
Trifo’lium. tres=tre; fo’lium=blad. CATO.
trifurca’tus. Tredelad, trekluven.
Triglo’chin. ((gr.) tris=tre; glochi’n=hulling). DALECHAMPS.
triglu’mis. Med tre agnar/fjäll.
Trigone’lla. (gr.) tri’gonos=trekantig. LINNÉ.
tri’gonos. (gr.) Trekantig.
tri’gynus. Med tre pistiller.
trihila’tus. Med tre öppningar, porer.
tri’lix. Tretrådig, treskäftad.
Tri’llium. tri’lix=tretrådig.
triloba’tus. Treflikad.
tri’lobus. Treflikad.
tri’mus. Tre år gammal.
trinacrifo’rmis. Treuddig (som i Siciliens vapen).
tri’nacris. Siciliansk.
trine’rvi(u)s. Trenervig.
Trio’num. TEOFRASTOS.
triparti’tus. Tredelad.
triphy’llus. Trebladig.
Tripleurospe’rmum. (gr.) tris=tre; pleuro’n = sida ; spe’rmum
= frö.
tri’plex. Trefaldig.
tripline’rvis. Med tredubbla nerver.
triplo’stichus. Treradig.
tripolio’s. (gr.) Trefalt grå, gråast.
Tripo’lium. (gr.) tripolio’s=trefalt grå. TEOFRASTOS.
tri’queter. Trekantig.
tri’quetrus. Trekantig, triangulär.
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tris. (gr.) Tre (gånger).
Trise’tum. tres=tre; se’ta=styvt hår. PERSOON.
tri’stachys. Med tre ax.
tri’stis. Mörk, trist.
trisu’lcus. Trekluven, med tre fåror.
triti’ceus. Som har med Tri’ticum att göra.
Tri’ticum. PLAUTUS.
tri’tus. Nött, illa medfaren.
triumfe’ttii. Efter den italienske bot. G. B. Trionfetti.
triu’mphans. Bekransad, triumferande.
trivia’lis. Vanlig, trivial.
trochlea’ris. Lik ett tunnband.
trochleifo’rmis. Lik ett tunnband.
trocho’s. (gr.) Hjul, tunnband.
Tro’llius. Kökslatin efter ty. Trollblume (=bollblomma).
GESNER.
trombifo’rmis. Smalt trattformad.
tromse’nsis. Från Troms i Norge.
tropaeo’linus. Rödorange, ”indiankrasseröd”.
Tropae’olum. (gr.) tro’paion=trofé. LINNÉ.
tro’paion. (gr.) Trofé.
trope’o. (gr.) Vändning.
tro’picus. Tropisk.
tro’pis. (gr.) (Skepps)köl.
tropo’. (gr.) Upprätt.
tro’pos. (gr.) Levnadssätt.
tru’lla. (Mur)slev.
trulla’tus. (Mur)slevslik.
trullifo’rmis. (Mur)slevsformad.
trunca’tulus. Något trubbig, något tvär.
trunca’tus. Avhuggen, tvär, trubbig.
tru’nco. 1. Hugga av. 2. Trädstam.
Tsu’ga. Japanskt växtnamn av okänd betydelse.
tu’ba. Rör, trumpet.
tubaefo’rmis. Trumpetformad.
tuba’tus. Trumpetlik.
tu’ber. Knöl, puckel, utväxt.
tu’berans. Som blir knölig.
tubera’scens. Som blir knölig.
tubercula’ris. Som har knölar.
tubercula’tus. Som har (vårtliknande) knölar.
tube’rifer. Med knölar.
tubero’sus. Mycket knölig.
tubiflo’rus. Med trumpetlika blommor.
tubifo’rmis. Trumpetlik.
tubula’tus. Trumpetlik.
tubuliflo’rus. Med små trumpetlika blommor.
tubulo’sus. Rörformad.
tu’bus. Tub, slang, rör.
Tu’lipa. turk. dulbend=turban. DE BUSBECQ, GESNER.
tu’meo. Svälla.
tume’scens. Svullnande.
tumidica’rpus. Med uppsvullen frukt.
tu’midus. Uppsvälld.

tumulo’sus. Rik på små kullar.
tu’mulus. Kulle, backe, hög.
tu’na. Spanska för Opu’ntia.
tundri’cola. Som hör till tundran.
tunica’tus. Täckt, klädd (av tunna lager).
tunifo’rmis. Fikon(kaktus)lik.
turba’tus. Störd, oordnad.
turbina’tus. Omvänt konisk (med spetsen nedåt), pluggfor-
mad.
turfa’ceus. Som växer på torv.
turfo’sum. Torvmosse.
turfo’sus. Torvartad.
Turge’nia. Efter den moskovitiske borgmästaren A. Turgeneff.
HOFFMANN.
TURGE’SCENS. Som sväller upp, tar åt sig vatten.
tu’rgidus. Uppblåst.
tu’rio. Årsskott.
tu’rma. Hop, grupp.
turma’lis. Gruppvis växande.
turrifo’rmis. Tornformad.
tu’rris. (Försvars)torn, mur.
Turri’tis. tu’rris=torn. LOBELIUS.
Tussila’go. tu’ssis=hosta; a’go=driva bort. PLINIUS,
DIOSKORIDES.
tu’ssis. Hosta.
ty’los. (gr.) Knut, valk, kallus.
tympanifo’rmis. Trumformad.
ty’mpanum. Handpuka, tamburin.
Ty’pha. (gr.) ty’phe=en växt man stoppar madrasser med.
TEOFRASTOS.
ty’phinus. Som växer på Ty’pha.
ty’rius. Purpurfärgad.

U

ubiqui’tus. Allmänt utbredd, överallt förekommande.
u’dus. Fuktig, våt.
U’lex. PLINIUS.
uligino’sus. Som växer på sanka ställen.
uli’go. Fuktighet, sumpighet.
ulma’rius. Som växer vid/på U’lmus.
ulmifo’lius. Med blad som U’lmus.
U’lmus. Plautus.
u’lna. 1. Armbåge. 2. Aln=2 fot=65 cm.
ulna’ris. Två fot lång.
u’ltimus. Längst bort, sist.
u’ltra. På andra sidan, längre bort, där bortom.
umbe’lla. Liten skärm.
umbella’tus. Flocklik.
umbelli’ferus. Flockbärande.
umbellifo’rmis. Skärmformad, flockformad.
umbilica’tus. Navlad, nedtryckt i mitten.
umbilicifo’rmis. Navlad.
umbili’cus. Navel, mitt, mittpunkt.
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u’mbo. Buckla, armbåge, utskjutande del.
umbona’tus. Bucklig, pucklad.
u’mbra. 1. Skugga. 2. Skärm, skydd.
umbraculifo’rmis. Paraplyformad.
umbra’tus. Beskuggad.
umbrati’cola. Som växer i skuggan.
umbra’ticus. Som håller sig i skuggan.
umbra’tilis. Som lever (och njuter) av skugga.
umbri’nus. Umbrabrun.
umbro’sus. Som växer i skugga.
unalaschke’nsis. Från Unalaska (Alaska).
unca’tus. Krökt, inåtböjd.
u’ncia. Tolftedel.
uncia’lis. Tumslång (en tolftedels fot).
uncifo’rmis. Kloformad.
uncina’tus. Med klor, försedd med hullingar.
u’nculus. Med ett oljigt intryck.
unctuo’sus. Med ett oljigt intryck.
u’nctus. Insmord, oljig, inoljad.
u’ncus. Hake, hulling.
u’nda. Våg, bölja.
unda’tus. Vågig.
unde’cim. Elva.
undula’tus. Vågig.
unguicula’ris. 1. Kloförsedd. 2. 1/2 tum lång = 1,3 cm.
unguicula’tus. Med små klor.
ungui’culus. Liten nagel, liten klo.
ungui’lobus. Med klolika flikar.
u’nguis. 1. Nagel, klo. 2. En halv tum (en fingernagel lång)
= 1,3 cm.
unguino’sus. Fet, oljig.
ungula’tus. Hovlik, kloförsedd.
ungulifo’rmis. Hovlik, kloförsedd.
u’nguo. Smörja, ingnida, göra oljig.
uni’color. Enfärgad.
u’nicus. Unik.
unifa’rius. I en rad.
uniflo’rus. Enblommig.
uniglu’mis. Med ett hylsfjäll.
unilatera’lis. Ensidig.
unioloi’des. Lik (gräset) Uni’ola.
unisexua’lis. Enkönad.
unistrato’sus. Enskiktad.
universa’lis. Generell, universell.
u’nus. En, ett.
upla’ndicus. Uppländsk.
urale’nsis. Från Ural.
urba’nus. Som växer i städer.
u’rbicus. Som växer i städer.
urbs. (Stor)stad.
urceola’tus. Vasformad, urnformad (med insnörd midja upp-
till).
urce’olus. Litet krus, liten kruka.
u’rceus. Kruka.

u’rens. Brännande.
u’rna. Krus, kruka, urna.
urnifo’rmis. Urnformad.
urni’gerus. Urnbärande.
u’ro. Bränna, sveda.
urophy’llus. Blad med ”svans”, med förlängd topp.
urose’palus. Med förlängda foderblad.
ursi’nus. Som har med björnar att göra.
u’rsus. Björn.
Urti’ca. u’ro=bränna. CATULLUS.
u.s. (=ut su’pra) Som ovan.
usitati’ssimus. Nyttigast, brukligast.
usita’tus. Bruklig, vanlig.
u’stilo. Bränna, sveda.
ustula’tus. Svedd.
usurpa’tio. Bruk, användning.
usurpati’vus. Felaktigt använd.
u’tilis. Användbar.
Utricula’ria. utri’culus=liten säck. LINNÉ.
utricula’ris. Blåslik.
utricula’tus. Blåslik.
utriculo’sus. Full med blåsor.
utri’culus. Liten säck.
u’va. Druva.
uva’rius. Druvklaselik.
u’va-cri’spa. (eg.=krusad druva), krusbär.
u’va-u’rsi. Björndruva.
uvi’dulus. Något fuktig.
u’vidus. Fuktig, våt.
uvifo’rmis. Druvklaseformad.

V
va’cca. Ko.
Vacca’ria. va’cca=ko. DODOENS.
Vacci’nium. Möjl. av ba’cca=bär. VERGILIUS.
vacci’nus. 1. Som har med kor att göra. 2. Gråbrun, råttfär-
gad.
vaci’llans. Ostadig, vacklande.
vaci’llo. Vackla, ragla.
va’cuus. Tom.
vado’sus. Grund, rik på sandbankar.
va’dum. Vadställe, grund.
va’gans. Kringströvande, utbredd.
vagina’tus. Slidbärande, med slida.
vaginervi(u)s. Med oregelbundna nerver.
vagi’nula. Liten slida.
va’gus. 1. Kringströvande, utbredd, 2. Planlös, regellös.
wahlberge’lla. Efter den svenske bot. P. F. Wahlberg.
wahlbe’rgii. Efter den svenske bot. P. F. Wahlberg.
wahlenbe’rgii. Efter den svenske bot. G. Wahlenberg.
vahlia’nus. Efter den danske bot. M. Vahl.
Vahlo’dea. Efter den danske bot J. Vahl. FRIES.
vailla’ntii. Efter den franske bot. S. Vaillant.
waldste’inia. Efter den österrikiske greven Waldstein-
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Wartenberg.
waldste’inii. Efter den österrikiske greven Waldstein-
Wartenberg.
valera’ndi. Efter D. Valerand.
va’leo. Vara stark, orka.
Valeria’na. va’leo=vara stark. SYLVATICUS.
Valeriane’lla. Avlett  av Valeria’na. COLONNA.
va’lidus. Stark, kraftig.
walli’chii. Efter den dansk-engelske bot. N. Wallich.
va’lva. Dörr, dörrflygel, valv.
valva’ceus. Försedd med valv.
valva’ris. Välvd.
valva’tus. Välvd.
vanhou’ttei. Efter den belgiske tr.mäst. L. eller L. J:r van
Houtte.
wanke’lii. Efter den tyske bot. Wankel.
va’por. Ånga, dunst, hetta, rök.
vapora’rium. Värmeledning.
vapora’rius. Rökfärgad.
varia’bilis. Föränderlig.
va’rians. Växlande.
varico’sus. Abnormt förstorad.
vari’egans. Som blir brokig.
variega’tus. Brokig.
varii’color. Av växlande färg.
va’rio. Göra brokig, låta växla.
va’rius. Föränderlig.
vas. Kärl, kanal.
vasculo’sus. Rik på kärl.
va’sculum. Litet kärl.
watere’ri. Efter den engelske trädgårdsm. A. Waterer.
watso’nii. Efter 1. Den engelske bot. P. W. Watson. 2. Den
amerikanske bot. S. Watson. 3. Den engelske trädgårdsm. W.
Watson.
ve’ctus. Buren, fraktad.
ve’geo. Vara livlig, sätta i rörelse.
vegetati’vus. Vegetativ.
ve’getus. Rörlig, rask, livlig, livskraftig.
Weingaertne’ria. Efter den tyske bot.
Weingaertner. BERNARDI.
vela’men. Hölje, täcke.
vela’tus. Täckt, (delvis) skymd.
velle’rus. Ullig.
ve’lleus. Ullig.
ve’llus. (Avklippt) ull.
velutino’sus. Sammetsluden.
velu’tinus. Sammetsluden.
velu’tipes. Med sammetsluden fot.
venena’tus. Giftig.
vene’nifer. Giftförande, giftig.
veneno’sus. Mycket giftig.
vene’num. Giftdryck, trolldryck.
ve’netus. Marinblå.
veno’sus. Ådrig.

vento’sus. Som har med vind att göra.
ventrico’sus. Bukig, svullen åt ett håll.
venu’stus. Vacker, behagfull, fager.
ver. Vår.
Vera’trum. ve’rus=sann; a’ter= svart. CATO.
Verba’scum. möjl. från ba’rba=skägg. SCRIBONIUS LARGUS,
PLINIUS.
Verbe’na. PLINIUS.
verdi’gris. Ärggrön.
ve’rgens. Lutande mot.
ve’ris. Som hör våren till.
vermicula’ris. Maskformad.
vermicula’tus. 1. (Dagg)maskfärgad, dovt rödgul. 2. Rutig,
brokig.
vermi’culus. Liten mask.
vermifo’rmis. Maskformad.
ve’rmis. Mask.
verna’lis. Som blommar på våren.
vernico’sus. Fernissad, lackerad.
ve’rnus. Som blommar på våren.
Vero’nica. Flera förklaringar finns: 1. Stavfel för vetto’nica
(Vetonia var en del av SO Spanien). 2. Ve’rus = sann; u’nicus
= den enda. BRUNSCHWYG, FUCHS

Veronica’strum. Avlett av Vero’nica.
veronici’nus. (Veronika)violett.
verru’ca. Vårta.
verruca’tus. Vårtig.
verrucifo’rmis. Vårtformad.
verru’cipes. Med vårtor på foten.
verruco’sus. Mycket vårtig.
verruculo’sus. Småvårtig.
versa’tilis. Vridbar, böjlig.
versi’color. Med växlande färger.
versifo’rmis. Av växlande form.
versipe’llis. Som byter skinn.
ve’rso. Vända och vrida, ofta vända.
ve’rtex. Virvel.
vertica’lis. Lodrät.
verticilla’tus. Kransställd.
vertici’llus. Virvel, ring av föremål i samma plan.
ve’rus. Äkta.
ve’scus. Avtärd, mager, spinkig.
vesi’ca. Blåsa.
vesica’rius. Med blåsor.
vesi’cula. Liten blåsa.
vesicula’tus. Blåsformad.
vesiculo’sus. Med små blåsor.
ve’spa. Geting.
vespa’rius. Getinglik.
ve’sper. Kväll.
vesperti’nus. Som hör till kvällen.
ve’stiens. Beklädande.
vestigia’lis. Rudimentär.
vesti’gium. (Efterlämnat) spår.
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vestime’ntum. Klädnad.
ve’stio. Kläda.
vesti’tus. (Hår)beklädd.
veterno’sus. Hastigt vitnande, ålderdomlig.
vete’rnus. Åldrad.
wettste’inii. Efter den österrikiske bot. R. Wettstein.
ve’tus. 1. Åldrad. 2. Åldring.
vetu’sus. Åldrad.
vexilla’ris. Med övre kronblad mycket större än de andra.
vexi’llum. Fana, standar.
weyri’chii. Efter den ryske bot. H. Weyrich.
Whitla’via. Efter den irländske bot. F. Whitlav.
via. Väg.
via’ticus. Som växer längs vägar.
Vibu’rnum. Vergilius.
vica’rius. Ställföreträdande.
vice’nsimus. Tjugonde.
wichu’rae. Efter den tyske domaren M. Wichura.
Vi’cia. VARRO.
vi’ciens. Tjugofaldig.
viciifo’lius. Med blad som Vi’cia.
vici’nia. Grannskap.
victoria’lis. Den segrande.
wiemannia’nus. Efter den tyske läkaren Wiemann.
vie’tus. Vissen, skämd.
vigoro’sus. Livskraftig.
villa’rsii. Efter den franske prof. D. Villars.
willdeno’wii. Efter den tyske bot. K. L. Willdenow.
willea’nus. Efter den norske bot. J. N. F. Wille.
villica’ulis. Med hårig stjälk.
vi’llifer. Med långa hår.
villi’ferus. Med långa hår.
villo’sulus. Fint mjukhårig.
villo’sus. Mjukluden.
vi’llus. Ragg, ludenhet.
vilne’nsis. Från Vilnius (Litauen).
wilso’nii. Efter den engelske bot. G. F. Wilson.
vi’men. Vide, pil, flätverk.
vimina’lis. Som används till flätning.
vimi’neus. Som används till flätning.
vina’ceus. Vinfärgad, purpurröd.
Vi’nca. PLINIUS.
Vinceto’xicum. vi’nco=segra; to’xicum=gift. FUCHS.
vinea’lis. Som växer i vingårdar.
vini’color. Vinfärgad, purpurröd.
vi’nifer. Som bär vin(druvor).
vino’sus. Vinfärgad, purpurröd.
Vi’ola. (vi’ola=viol, lövkoja). HOMEROS, CICERO.
viola’ceus. Violett, violfärgad.
vire’llus. Grönaktig.
vi’rens. Grönskande.
vire’scens. Grönskande.
vi’rga. Kvist, ris, vidja.
virga’tus. 1. Flätad, strimmig. 2. Lik ett ris.

Virga’urea. vi’rga=ris; a’ureus=guldgul. LOBELIUS.
virgina’lis. Jungfrulig.
virgi’neus. 1. Rent vit. 2. Som har med jungfrur att göra
(p.g.a. den vita färgen).
virginia’nus. Från Virginia (USA).
virgi’nicus. Från Virginia (USA).
vi’rgo. Jungfru.
vi’rgula. Liten kvist, litet ris.
virgulto’rum. Som växer på kvistar.
virgu’ltum. (Busk)snår.
virgu’tus. Flätad (av vidjor).
virida’rium. Lustgård.
viride’scens. Grönskande.
viridia’nus. (Friskt) grön.
vi’ridis. Grön.
viridi’ssimus. Djupgrön, mörkgrön, den grönaste.
viri’dulus. Grönaktig.
viro’sus. Giftig.
wirtge’nii. Efter den tyske läraren P.W. Wirtgen.
Visca’ria. vi’scum=fågellim. RIVINIUS.
visci’dulus. En aning klibbig.
vi’scidus. Klibbig.
visco’sus. Mycket klibbig.
vi’scum. 1. Mistel. 2. Fågellim (tillverkad av mistel). PLAUTUS.
visi’bilis. Synlig.
Visna’ga. RIVINIUS.
vi’sus. Sedd.
vi’ta. Liv, tillvaro.
vita’ceus. Som liknar vin.
vita’lba. Vit ranka.
vitelli’nus. Gul (som äggula).
viticifo’lius. Lik Vi’tex.
viticulo’sus. Med små rankor.
vitifo’lius. Lik vinrankans blad.
vi’tilis. Förfalskad.
vi’tis. (Vin)ranka.
vi’tis-idae’a. Vin från berget Ida (Kreta). GESNER.
vi’treus. Glasklar, genomskinlig.
vi’tricus. Glasartad.
vi’tta. Band, bindel.
vitta’tus. Strimlad, smyckad med band.
vittifo’rmis. Bandformad.
wittrockia’nus. Efter den svenske prof. V. B. Wittrock.
vi’vens. Levande.
vi’vidus. Livlig, energisk, ren (till färgen).
vivi’parus. Med groddknoppar, födande levande ungar.
vi’vo. Leva.
vi’vus. Levande, frisk.
viz. Förkortning av vide’licet=nämligen.
Voge’lia. Efter den tyske bot. R. A. Vogel.
vole’mus. Som fyller en hand, stor som en knytnäve.
volge’nsis. Från Volga.
vo’lgicus. Från Volga.
volu’bilis. Vridbar, rörlig.
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volu’tus. (Ihop)rullad, vält.
Woo’dsia. Efter den engelske bot. J. Woods. BROWN.
vo’ro. Sluka.
vulca’nicus. Vulkanisk.
vulga’ris. Allmän.
vulga’tus. Allmän.
vulnera’ria. vu’lnus=sår. BAUHIN.
vulnera’tus. Skadad, sårig.
vu’lnus. Sår.
Vu’lpia. Efter den tyske apot. J. S. Vulpius. GMELIN.
vulpi’nus. Som har med rävar att göra.
Vulva’ria. vo’lva=livmoder. DALECHAMPS.

X
xanthifo’lius. Med blad som Xa’nthium.
Xa’nthium. (gr.) xantho’s=gul. DIOSKORIDES.
xanthoca’rpus. Med gul frukt.
xanthochlo’rus. Gulgrön.
xantho’s. (gr.) Gul.
xanthosti’gma. Med gult märke.
xa’nthus. Gul.
xerampe’linus. Nejlikbrun.
Xera’nthemum. (gr.) xero’s=torr; anthemo’n=blomma.
BAUHIN.
xero’philus. Som älskar torr mark.
xerophy’llus. Med torra blad.
xero’s. (gr.) Torr.
xi’phodon. Med svärdlika tänder.
xiphoi’deus. Svärdliknande.
xi’phos. (gr.) Svärd.
xy’lon. (gr.) Ved.
xylo’philus. Vedälskande, som lever på ved.
xylorrhi’zus. Med vedartad rot.
xylo’steum. ((gr.) xy’lon=ved; oste’on=ben. DODOENS.
xy’res. (gr.) Vass.
xyro’n. (gr.) Rakkniv.

Z
za’hnii. Efter den tyske prof. K. H. Zahn.
za’li. (gr.) Vågskum.
Zanniche’llia. Efter den italienske bot. G. G. Zannichelli.
MICHELI.
zantho’s. (gr.) Gul (en språkvariant av xantho’s).
Zea. (gr.) zeia’=spält (slags vete).
zebri’nus. Strimmig (som en zebra).
zeille’ri. Efter den tyske bot. R. Zeiller.
ze’phyrus. Västanvind.
zi’zii. Efter den tyske läraren J. B. Ziz.
zona’tus. Zonerad, med bälten.
zo’ne. (gr.) Bälte, gördel.
zo’on. (gr.) Djur.
zoo’s. (gr.) Levande.
zoste’r. (gr.) Livrem, bälte, krigares gördel.
Zoste’ra. (gr.) zoste’r=livrem. TEOFRASTOS.

zosteraefo’lius. Med blad som Zoste’ra.
zosterifo’lius. Med blad som Zoste’ra.
zscha’ckei. Efter den tyske bryologen H. Zschacke.
zygo’meris. Förenade i par.
zygo’n. (gr.) Förena, spänna ihop, oka (ihop).
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