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I^Jaar man betragter Udbredelsen af de forskiellige Plantefor- 

mer paa Jordkloden og den niere eller mindre yppige Vegeta
tion som viser sig i dens forskiellige Zoner, vil man snart 
overbevise sig om, at naar et Land besidder mange Sorter af 
Jordbund, et for Vegetabiliernes Væxt gunstigt Clima, lave og 
höie, fugtige og torre Egne og kort sagt mange af de Betingel
ser under hvilke Planterne fremkomme, har det og den störste 
Mængde baade af Slægter og Arter. Imidlertid træffer man og- 
saa heri heel synderlige Undtagelser og Botanikerne have alt 
længe lagt Mærke til, at nogle Egne, hvis Jordbund ikke synes 
at være fortrinlig og hvis geogiaphiske Beliggenhed ikke er den 
som pleier at frembringe den störste Plantcmængde, dog, hvad 
deres Floras Rigdom angaaer, overgaae mange andre Lande 
som Naturen mere moderlig har udstyret, baade ihenseende til 
udmærkede og isolerte Planteformer og den Mængde af Arter, 
ja endogsaa af Individer, som Slægterne fremtræde med.

Et mærkeligt Exempel herpaa er Sydpynten af Africa. 
Faa Lande uden for Europa ere bievne undersögte saa ofte og 
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af saa udmærkede Botanikere som Capcolonien. Dels fra den 
ældre Tid bekiendte Planterigdoin, dets sunde Climat, Lethe
den at komme derhen o. s. v. have lokket Botanikere fra alle 
Lande i Europa didhen, og ingen er gaaet tilbage uden at have 
giort Opdagelser. Hollænderne Hårtog, Hermann og Ten Rhy
ne, Engellænderne Masson, Burchel og flere, Tydskerne: For
ster, Lichtenstein, Berg, Hess, Mund, Beil og Zeiher, de danske 
Oldeland og Eklon og Svenskerne Bergius, Sparmann og Thun- 
herg have alle samlet, især den sidste, en stor Mængde Planter 
paa den ikke meget udstrakte Capcolonie ved det gode Haabs 
Forbierg. Man skulde derfor troe at dets Flora var fuldstændig 
bekiendt, og dog behöver endnu den Dag i Dag en londonsk 
Nurseryman kun at sende en Gartner derhen for at erholde no
get Nyt tilbage *).

*) Tliunbergs Flora capensis indeholder 2800 phanérogame Planter og 
hvor meget har man ikke i den sildigere Tid opdaget der?

Den Mængde af der isolerede Planteslægter, hvortil der 
udentvivl kun findes Mage paa Nye-Holland og maaske paa Ma
dagaskar (hvilke Lande dog have en meget betydeligere Udstræk
ning end Capcolonien og ligge tillige more isolerede) indskræn
ker sig ikke blot til Landets vegetabiliske Beboere — ogsaa Ha
vets ere udmærkede, baade ved besynderlige Former og ved 
den Mængde hvori de fremtræde. Naar man undtager de Ste
der imellem Vendekredsene, hvor hele Qvadratmile af Havet ere 
bedækkede med den saakaldte Sargasso, og som kun bestaaer af 
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faa Arter, er der neppe noget, Afrika tilgrændsende, Hav som 
er rigere paa Tangarter end det der omgiver Cap. Dette er saa 
meget mere paafaldende som hele Vestkysten af Africa, fra de 
maroccanske Stater til henimod det godellaabs Forbierg, kun frem
bringe faa Arter af denne Plantefamilie ; i det mindste liave Adán- 
son, Isert, IIoslu nd-Smith, Thonning, Palisot Beauvois og Chr. 
Smith kun samlet meget faa Alger ved de Kyster som de have 
bereist. Med alt dette er det dog temmelig sikkert, at af alle de 
Vegetabilier som denne Egn frembringer, kiende vi dog mindst til 
dens Alger, thi af alle de Botanikere som have undersögt den, 
var ikke nogen egentlig Algolog og selv Thunberg har kun 20 
Arter Fuci derfra, hvilket neppe er i Part af hvad man har er
holdt derfra ved Samlere.

Blandt disse Hydrophyter har især een tiltrukket sig de
res Opmærksomhed, som giennemplöiede Havet omkring det 
gode Ilaabs Forbierg, nemlig Fucus buccinalis Lin., og det er 
mærkeligt at denne Plante, som de Söefarende kaldte Trom
petgræs, egentlig var bedre kiendt af dem end af Botanikerne, 
og at man, uagtet den paa Höiden af Cap er saa almindelig 
at den er et Landmærke og at enhver Soemand som har været 
der, veed at benævne den, har man dog indtil nu hverken havt 
en rigtig Beskrivelse eller en naturtroe Afbildning eller fuld
stændige Exemplarer af den. Man bragte ofte Stumper af den 
til Europa, især saadanne som vare dannede til at bruges som 
blæsende Instrumenter, men just derfor vare disse ikke skikke
de til at give en rigtig Idee om Planten, thi de udgiorde ikke 
engang det Fícele af Stængelen.
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Kolbe som ikke var Botaniker, og som er een af de for
ste der omtaler den, giver en næsten ligesaa rigtig Beskrivelse 
af den som Osbeck, der var Botaniker. Linné, som kjendte den 
af Königs Beskrivelse og i sin Mantissa plantarum gav en god 
Diagnose af den , havde dog en ufuldstændig Kundskab om den, 
og selv den for alt naturvidenskabeligt sig altid inlerresserende 
Banks, var ikke istand til at forskaffe sig et Exemplar deraf til 
sin Samling, hvoraf man kunde see Plantens forskiellige Dele. 
Det ufuldstændige som han besad var imidlertid del eeneste som 
fandtes i de engelske Herbarier og Turner maatte, da han ud
gav sit store Værk over Tangarterne, benytte sig af dette, og 
gav derfor, blandt de mange fortræffelige Forestillinger af Fuei, 
en meget ufuldstændig og tildeels urigtig Figur af denne *).  Ja 
Tydsklands förste Algolog, Professor Mertens i Bremen, tilstaaer, 
i Recens, over Turners historia fucorum, (indfort i algem. lit
terat. Zeit. 1815 No. 55 ¿Ce.) at han aldrig har seet den.

*) Temporibus diversis aliqvot hujus Fuci frustula vidi, sed nihil quod 
cum speciinine hie depicto conferri possit, qvanivis hoc qvoqve 
mancum; maxima enim stipitis parte, tota qvidem illa qvæ fistulosa 
est, caret, et præcipua specici nota e stipite pendet inflato ; Ilinc 
fit ut tabula nostra neqvaquam satis apte respondeat description! su
pra e Linnæi Mantissa exseriptæ.— Mirum qvidem qvod F.buccinal. 
in omnibus fere dcsideretur phytophylacéis, qvoniam inter naviga- 
tores bene diu innotuit, tiibœ marinœ nomine his cognitus. Histor. 
fucor 3. p. 13.

Det har derfor længe været mig meget magtpaaliggende 
at erholde et fuldstændigt Exemplar af denne Plante; men uag
tet jeg af enhver, som ventede at komme i de Farvande, hvor 
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den viser sig, erholdt Lovte derom, har jeg dog forst nylig op- 
naaet mit Onske.

Hr. Pharmaceut Eklon*},  fra Apenrade, som var i Tie- 
neste hos den af alle til Cap reisende Naturforskere bekiendte 
danske Apotheker Pohlmann i Capstaden , og som förend han 
reiste til Cap var mig bekjendt som en ivrig Botaniker, var den 
förste som sendte nogenlunde fuldstændige Exemplarer af Fucus 
Luccinalis hertil, og ham skylder jeg at jeg nu kan give en 
rigtig Figur af den og som jeg Iiaaber en Beskrivelse som er 
bedre end de hidtil havte: dog maae jeg tilstaae at jeg ikke 
endnu har seet Exemplarer med fuldstændig Rod.

*) Ilan har nu i Sinde, understottet af den würtembergske Foreening 
til at lade Naturforskere reise, at giöre en Reise i det indre af Cap- 
landet og har ved Capstaden anlagt en Have, hvori dyrkes en stor 
Mængde af Omegnens Planter, hvorom han har udgivet et lidet 
Skrift.

Fid. Sel. phys. og mathem. Skr. III. Feel. C C C

Men förend jeg fremlægger denne Beskrivelse, være det 
mig tilladt at anföre et Par Ord om denne besynderlige Plan
tes Form, dens Egenskaber og dens Plads i Systemet. Det som 
især har giort de Söefarende og andre Reisende opmærksomme 
paa den, er dens Störreise, dens læderagtige Textur, dens be
synderlige Form og den Anvendelse som er en Folge heraf.

I Henseende til Længden kan den vel ikke sættes ved 
Siden af Fucus pyriferus Lin. (som ogsaa findes paa samme Sted 
som denne og som efter Pérons og andres Efterretninger op- 
naaer en Længde af over 5oo Fod og er altsaa udentvivl, efter 
Calamus rudentum Lour, den længste af alle Vegetabilier) men 
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dens Udstrækning kan dog være temmelig stor. Jeg har ikke 
Selv seet Exemplarer af mere end 4 Alens Længde, men disse 
maae höre til de mindre, thi adskillige Skibscapitainer have for
sikret mig, at de paa Höiden af Cap havde seet Exemplarer som 
vare længere end Dækket af et stort Skib.

I Henseende til Tykkelsen og Fastheden af Stammen, som 
er omtrent som Pontlæder, overgaaer den Fucus pyriferus. 
Det som imidlertid meest udmærker den, er dens Stammes 
Form. Den er nemlig fra Roden til der, hvor den udbreder 
sig i Bladform, ganske liuul og kiölledannet, saaledes at den ne- 
dentil er smallere (paa de Exemplarer jeg har seet af et Haand- 
leds Tykkelse) men bliver henimod Enden tykkere og ender sig 
tilrundet der hvor den udbreder sig i Blade. Naar man i dens 
friske Tilstand afskiærer Roden og den bladagtige Deel af Plan
ten og giver den en snoet Form, hvilket let lader sig giöre, 
faaer den luldkommen Lighed med det blæsende Instrument 
som man kalder en Slange eller Serpent og kan ogsaa bruges 
paa samme Maade. Reisende fortælle ogsaa at Hottentotterne 
bruge den til at blæse i istedet for Horn, og havde de Gamle 
kiendt den, vilde de vist have forestillet Tritonerne blæsende 
paa Trompetgræs istedetfor paa Sneglehuuse; de franske kalde 
den derfor og la Trompete de F ep tune. Efter Eklcms Under
søgelse indeholder den mere Jodine end nogen ham bekiendt 
Tangart.

Forresten veed jeg intet andet om dens Anvendelse end 
at man paa Skibe bruger den som en Hævert lor at bringe 
Vand fra een Tonde i en anden , og at den efter ThunLergs 
Beretning svømmende paa Vandet er et Hvilested for Söefuglene 



387

hvortil dens hule Stamme giör den meere tienlig end andre 
Ta ngarter, samt at den er et Landmærke; efter Osbeck skulde 
dens Forekommende tilkiendegive at man er to Mile fra Caps 
Grunde. Ligesom flere af de större og faste Tangarter er den 
besat med en stor Mængde mindre Hydrophyter, og underti
den med Coraller og Conchylier.

At denne Plante henhorer til den Iinneiske Slægt Fucus, 
derom kan ikke være Tvivl, men da man i den sildigere Tid 
ved et nöiere Studium af Algologien, ved Arternes Mængde 
som bleve opdagede og ved deres Formers Forskiellighed, har 
været nödt til at deele denne Slægt i flere, er det et Spörgs- 
maal til hvilken af disse den henhörer.

Da man ikke kiendte dens Frugt og kun af hele Planten 
enkelte Stumper, saa kunde man i Henseende til Slægtbestem- 
melsen let tage Feil ; imidlertid har Prof. Lamouroux rigtig 
bestemt dens Plads for saavidt Formen af Lovet angaaer. Han 
har henfört den til den af ham dannede Slægt Laminaria, og 
det er vist, at den har i Formen megen Overeenstemmelse med 
de större Arter af denne Slægt f. e. Laminaria digitata, bul
bosa o. il. Agardh har beholdt denne Benævnelse, dog tilstaaer 
denne berömte Algolog {Spec. Algar. p. 112), at han er me
get uvis, da han ikke kiender dens Fructification, om dens rette 
Plads og at den, ihenseende til Farven mere nærmer sig til 
Slægten Halymenia*')» Men da Frugten hos Laminaria er Froe-

*j Bory St. Fincent har i Diction, classique dhistoire naturelle Vol. 9 
, henfört den til en Afdeeling af Laminaria som han kalder Fistu- 

laires og hvortil henhörer 2 Arter, nemlig denne og en nye Art 
fra Terre - Neuve soin han kalder Lamin, ophiura.

C C C 2 
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korn indsluttede i Bladets Masse og ikke i Randen, og man lios 
ucits bu cci n alis finder, foruden det kornede Væsen i Blad
massen, i Randen af Bladet en dobbelt Rad af haarde kiertel- 
agtige Legemer, som ligeledes ere ai en kornet Substans, saa 
inaae man antage disse for at være Frugtgiemmer, og derfor, 
bör den udentvivl udgiöre en egen Slægt. Til Erindring om 
Hr. Eklon, hvis Fortienester af Botaniken jeg forhen har an- 
fört, har jeg kaldet denne Slægt Eklonia. Forstörrede Fore
stillinger af Bladmassen og af Randkiertlerne ere fremsatte paa 
Tegningen. Det er mig ikke bekiendt, at den er fundet paa 
andre Steder end ved Cap, hvor den efter Thunbergs Angivelse 
voxer paa Klipperne i Bayfalso og Taffelbay, og ved Öen Tri
stan d’Acunha , i hvis Farvande den, efter Kolbes Beretning, 
skal forekomme. König antager, at den voxer paa Stene i Ha
vet, hvor det har en stor Dybde, men dette er ikke rimeligt, 
thi paa en meget stor Dybde finder man neppe Planter.

Efter disse Bemærkninger om denne Plante, tillader jeg 
mig nu at fremsætte dens Slægt- og Artmærke med Synony
mer og Beskrivelse.

EKLONIA.

Char, essent i a l i s.

Glandulæ oblongæ graniferæ in margine frondis dispositæ.

Diagnosis et Sy n ony m i a.

Eklonia buccinalis : stipite fistuloso snpcrne clavato in laminas pinnatas 
expanso, pinnis utrinqvc attenuatis.
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Trombas; J. D. et J. J. de B rue der oriental. Indien P. 4. Tab. 10. Fi
gura pessima.

Arando indica íluitans : C. Bauh, Pin. p. 10. J. Bauh. hist, plant. 2. 
p. 489"

Fucus maritimus major multifolius. Seba. Thcsaur. Vol. 3 t. 102 fig. 6? 
secundum cxplicationem tabulæ citatæ papyraceæ tenuitatis est, qvod 
cum nostro non qvadrat.

Fucus maximus: Osbeck. Dagbok öfwer en ostindisk Ilesa p. 283.
Fucus buccinalis : stipite fistuloso, fronde pinnata coriácea, foliolis ensifor- 

mibus integerrimis. Lin. Mantiss. plant, ait. p. 312 Ej. Syst. plant. 
Ed. Gmel. Vol. 2. p. 1389. Turner historia fucor. Vol. 3 pag. et 
tab. 139. (fragnientum frondia). Thunb. flora cap. edit. Schultes, 
2. p. 754.

Varec Trompette : Poiret. Encyclop. method. Tom. 8. p. 345.
Laminaria buccinalis : Lamour. essai sur les genres de la famille des Tha- 

lassiophytes non articulées p. 22. Diction, des scienc. nat. Tom. 25. 
p. 189. Dictionair. classiqv. d’hist. natur. Tom. 9. p. 188.

Laminaria buccinalis: stipite fistuloso in laminam lanceolatam pinnatam 
expanso, pinnis utrinqve attenuatis. Agardh Spec. Alg. Vol. 1. P. 
1. p. 111. Ej. Syst. Algar. p. 270.

Descriptio.
Radix : ramosa, lignosa, testaccis et corallinis intertexta (secundum Köni- 

giuni lapidibus in fundo maris affixa).
Stipes : (secundum Osbeckiuin et Thunbergium plures et usqve ad septem 

ex una radice) longitudine 4-20 ped., fusco - nigrcscens, opacus, co- 
riaceo-lignosus, nudus, reticulatim rugosus v. sulcatus, teres, tubu- 
losus, basi attenuatus (Diametr. 1-3 poll.), sensim incrassatus, sub 
ápice inflato - clavatus , ápice iterum attenuatus , complanatus et in 
frondes expansus.

Frondes : stipitem terminantes coriaceæ, enerves, intus pulpa fibrosa gra- 
nulis intermixta repletæ, longitud. 1-5 pcd., pinnatæ vel simplices : 



390

piiinis lanceolatis > ápice et basi atteiiuatis (interdum ápice rotunda- 
tis), fusco-rufis, glabris, sublucidis, 2-4 pollic. latis | lin. crassis, 
margine incrassatis, liigrescentibus ct duplici serie glandularum al- 
ternantium armatis.

Fruclifiecitio : Glándulas oblongæ fusco - nigricantes, duplici serie alternatiin 
in margine pinnarum dispositæ, intus grannlis repleta?.

JE* xj? Heat i o ico n i s.

Figura major : Laminaria buccinalis ÿ magnitudinis.
— minor superior sinistra: Pars marginis fi ondis naturali niagnitudine.
— minor superior dextra: Margo frondis cum glandulis paruin aucta.
— minor inferior dextra: Pars pulpa? frondis cum fibris ct grannlis; 

maxime aucta.
— minor inferior finistra : Pars glandnlæ horizontaliter dissecta cum gra

nnlis, maxime aucta.
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