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For at undersöge det i Henfeende til Grændser saa udftrakte, 

i Henseende til Former saa rige, og i Henfeende til Sammen- 
hæng og besynderlige Forhold, ligefaa vidunderlige som fkiönne 
vegetabililke Rige, gik, fom bekiendt, Naturforfkerne en dob- 
belt Vei: den heuriflifke nemlig, og den fynoptilke, at jeg 
fkal bruge Hr. Dr. Bredsdorfs*}  meget paffende Benævnelser, 
til at cliaracterisere de hidtil saa kaldte naturlige og kunstige 
Methoder.

*) S. hans inaug. Dissertation: de regidis in ilassificationc verum natura
lium observandis. Havnit 1817. \

Medens hiins og dennes Forfægtere ftride, ja undertiden 
kives, om hvilken der bör have Fortrinet, indfeer den roelige 
upartifke Naturforlker, at begge, hvis Værd allerede udtrykkes 
ved hine Benævnelfer, have, fkiöndt i forfkiellige Retninger, 
fremmet de botanifke Videnskaber overmaade meget; og at det 
derfor er at önlke, for at nærme fig til Fremftillelfen af et 
fuldstændigt, fra flere Synspuncter underfögt Heelt, at de for- 
lkiellige Climaters Planter blive underfögte efter cliffe forlkiel- 
lige Methoder,
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Men det gik fom det saa ofte gaaer, og som det altid * 
gaaer, naar Partilkhed blander lig i den sor fig baa gavnlige 
Iver fer Underfogelfcn af videnfkabelige Gienltande — man blev 
eenfidig: Underfogelferne indskrænkede lig, i de forfkiellige 

* Lande, til den Methode fom der var adopteret, og ligefom 
man i Frankerig, i det mindste til et nyere Tidspunct, saae 
ned paa den LinnéisPe heuriftifke Methode, som et Product as 
mere empirifke Kundfkaber, der ikke ledte til nogen höiere 
Anlkuelse af Videnfkaben; betragtede man i Norden Jussieus 
fynoptifke Tndeeling af Planterne, fom en Methode der ikke 
fvarte til lit Navn, hvilket og i Henfeende til nogle Afdeelin- 
ger var fandt, fom et Aggregat af naturlige Hobe, der mang- 
lede inbyrdes Sammenhæng og fom et Syftcm, der kun var 
brugelig for den allerede med Botaniken Fortroelige.

*) Nemlig: Loiseleur Deslonecham^s Flora gallica. Par. 1806.

Delte er Grunden til at man forft i de nyere Tider har 
i Frankerig erholdt et Syltem over Galliens Planter efter den 
fexuelle Methode*),  og at man her i Norden, indtil denne 
Dag, mangler en Fremftillelse af vore Vegetabilior i naturlige 
Ordener.

Det synes altsaa at man i Frankerig, Moderlandet for 
den fynoptifke Methode, har med mere Billighed bedömt det 
sexuelle, end man i Norden, hvor Linné dannede den for- 
trinliglte heuriftilke Methode, har bedömt det naturlige Syftem; 
og dog er det vift, at i Henfeende til Formændene for dilfe 
Methoder var Forholdet omvendt; thi medens den franlke
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Inddeelings Skabere fmaaligen ledte efter Feil i det Syfleni, 
fom giorde Nordens Aristoteles udödelig*),  forkyndte Linnéus 
höit hvor meget han batte Priis paa dc naturlige Inddeelinger.

Det er ikke min Hensigt her at sremsætte en Sammen- 
ligning af diffe Methoder, i Henfeende til det Botaniken fkyl- 
der dem, eller at vife hvoi' meget mere der var forarbeidet 
for den eene end for den anden (et Synspunct fom JBotani- 
kerne forreften ikke nok have taget i Betragtning i Henseende 
til Bedömmelfen af Linnés Værd); jeg vil her kun prove paa 
at betragte den naturlige Methode fra een af dens meget for
trinlige Sider, hvorved den fyncs mere at have gavnet Viden- 
fkaben end den heuriltifke. Der er nemlig neppe nogen 
Tvivl om at den, mere end hiin, har bidraget til at Kund- 
fkaben om .Planterne gik videre end til' at kiende dem ved 
Navn.

Da den mere gav fig af med at betragte Planterne i deres - 
naturlige Forhold, opftod, ved dens Dyrkeres Beftræbelfcr, 
faa at lige en symetritk Bygning, da derimod Resultatet af de 
enkelte Dceles Betragtning, som Sexualiften opholder fig ved, 
kun er et vegetabilifk Kort eller en Grundtegning, der vel 
er en sikker Traad til Veiledning i Labyrinten, der vel vifer 
Bygningen i Henfeende til dens Udstrækning, men ikke i Hen- 
feende til dens konftige Sammenhæng og dens Höide og Dybde.

Men det var ikke alene' denne herlige, ’endfki ondt endnu 
ufuldendte, Bygning den frembragte; den fremstillede oglaa 

*) F. E. JJrtwxo».
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Planterne i mangeliaande andre Forhold, eller gav i det mind- 
ste Anledning dertil, faaledes f. E. i deres Forbindelse med 
de övrige Naturriger, i deres Af- og Tiltagen i forfkiellig Voxe- 
sted, i deres Afhængighed af Climatets Virkninger, i deres 
Methamorphofer fra Spiren til den fuldkommen udviklede Plante, 
i deres Forandringer, ved Stigen til Biergets Top og Neddalen 
i Grubens Dybde, i deres Trang til at voxe fnart i famlede Hobe 
(og derved virke deels mod deels for Mennefkenes Beftræbelfer) 
fnart fom ifoleerte Individer og endelig i deres hele Phyfiogno- 
mie, hvorved hine selskabelige Planter kunne i imponerende 
MalTer give de forlkiellige Zoner et forfkielligt Udfeende.

Fra diffe Sider betragter Sexualiften ikke Planterne, og 
fra ditTe Synspuncter ere Danmarks Planter kun lidet under- 
fögte.

Vi kiende vort Fædreneland temmelig nöie i Henfeende 
til Antallet af dets vegetabilifke Producter, og faa Lande kunne 
maalke i denne Henfeende fætte fig ved Siden af Danmark; 
vi vide, maalke ligefaa godt fom de fleefte andre Nationer, 
hvortil diffe Producter kunne anvendes; men vi have endnu 
ikke fammenflillet de her sremkommende naturlige Familier 
med andre, deels under forfkiellig Brede beliggende Landes 
Frembringelfer; vi have ikke nöie nok underfögt Climatets Ind- 
flydelfe paa Planterne, vi have ikke nok lagt Mærke til For- 
fkiellen i Henfeende til Plantearterne paa den öftlige og 
vcftlige, den sydlige og nordlige Grændse af Riget. Nogle 
Vink herom, nogle Anlkuelfer denne Sag vedkommende, som 
flere Reiser i Danmarks forfkiellige Provindser, have givet 
mig Anledning til, haaber jeg derfor ville ikke være overflødige.



Danmark (Island, Færoerne og Grönland undtagne, 
som jeg ikke kiender saa nöie, at jeg paa denne Maade tör 
betragte deres Producter) har vel ikke nogen saa betydelig Ud- 
llrækning, at dets veftlige og oftlige, sydlige og nordlige ve- 
getabililke Frembringelser kunne være meget forfkiellige; imid- 
lertid maae Botanikeren dog i en Strækning af 5° i Brede og 
4° i Længde, vente at finde nogen Forfkiellighecl, saa meget 
mere som Jordbunden har megen Forfkiellighed af Afvexling.

Mindre endnu er Danmarks Afvexling af Naturproducter, 
for faa vidt som Jordbundens Höide over Havet frembringer 
denne. Det höiefte Punct i Danmark er Toppen af Rytter- 
knegten paa Bornholm, og denne er, efter Örsted og Es
march, ikke over 5oo Fod; en Höide fom ikke engang er 
sub alpin{k.

Meget mere Forfkiellighed iagttager man i Henseende til 
Havets vegetabilifke Producter; hvilket ogfaa ligger i Sagens 
Natur, da Danmarks betydelige Kyftftrækninger hætte det i 

* Forbindelse med Öftersöen, Kattegat og Nordfoen, som alle 
i Henseende til Hydrophyterne, ligesom ogsaa i Henfeende til 
de animalilke Frembringelfer, ere temmelig forfkiellige.

De Afvigelfer i Planternes Mængde og Art fom jeg har lagt 
Mærke til, vil jeg foge at fremftille, ved færlkilt at betragte 
de Provin elfer, fom i Henseende til deres vegetabilske Pro- 
ducter*  have noget færegent og derfor förft om

Bornholm.
Bornholm er den öftligfte Provinds af Danmark, den er , 

den eenelte fom har Urbierge, den er i .Henfeencle til Jords
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monnets Beliggenhed den höiefte, den har, frem for nogen an- 
den af de danlke Öcr og felv frem for det fafte Land, en fiel- 
den Mangfoldighed af Jord- og Biergarter og den nærmer fig, i 
Henfeende til Beliggenhed, til de af fynderlige vegetabilifke 
Producter faa mærkelige Oer: Oeland og Gulland, og kunde 
derfor formodes at deeltage noget i deres Flora, fom. vifer 
nogen Overeenftemmelfe med en langt mere sydlig og oftlig. 
Man kunde derfor med. Rimelighed vente, at dens Flora 
maatte være heeJt forfliiellig fra de mere veftlige og fydlige 
danlke Oers. Imidlertid strækker denne Forlkiellighed fig dog 
kun til folgende:

i) Man finder der adskillige Planter fom henhöre til den 
infraalpinfke Biergvegetation, og fom den har tilfælleds med 
det sydlige og lavere Norge og med nogle dertil fvarende Eg- 
ne af Sverrig, f. E. Ajuga pyramidalis *).  Sedum album**)  
Lqvisetum reptans, Fragaria collina ***),  Asplenium Tri
ck o inane s, Pyrus Aria, Mespilus Cotoneaster, Aspleniam Adi- 
anlhum nigrum', Lycopodium complanatum, og en Mængde 
af Licliener f. E. L. tartareus, pustulatus, deustus, chalybæus, 
etc., Jungerm. ciliaris Af fieldnere Planter som synes at röbe

*) Denne forekommer og i den nordlige Deel af Sielland, men meget 
■fielden.
Denne findes ogfaa i Danmark, men kun paa Steendiger i Nærheden 
af Hfiver, og da den forhen har varet dyrket under Navn af 
Tripmadatn formoder Jeg at den kun er forvildet og ikke egentlig 
vildvoxende.

***) Ligeledes i Sielland og i Fycn men meget fparfomt.
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en mere fydlig Vegetation bor jeg anföre, Trifolium ornitho- 
podioides, Tussilago spuria, Ulex europoeus, Dianthus pro
lifer, Geranium lucidum, Uyoseris minima, Carex extensa, 
Emphorbia segetalis? Mercurialis annua.*)  Sammenligner jeg 
denne Fortegnelse med det geognotilke Kort, som er vedlöiet 
Hr. Prof. Örsteds og Iuftitsr. Esmarchs Beretning om en Un
der sogelse o oer Bornholms Mineralrige , finder jeg at alle de 
fom infraalpinike Planter anfcrte, Pyrus Aria undtagen, voxe 
paa den egentlige Urbiergformation o“g at foruden di(fe Gera
nium lucidum voxer kun paa denne Bierg art; Trifolium montanum 
og Pyrus Aria findes ifær der hvor Underlaget er Graavakke, 
og Tussilago spuria, ligefom andre af denne Slægt, paa 
Leerjord.

•) DilTe tvende fidfte har jeg ikke felv fundet; Euphorbia segetalis har 
jeg anfeirt med Tvivl fordi det Exemplar jeg har feet deraf var faa 
flet at jeg ikke med Vished kunde beftemme Arten.

P7J. Sei. phy s. Skr. I Deek I Hafte 1821. X

Skovene paa Bornholm beftaae, fom bckiendt, af Elm, 
Eeg, Poppel, Lind og Birk. Det synes som B. ligger udenfor 
Bogens Grændfe, lkiöndt dette Træe fremtræder i fluttet Skov 
langt nordligere i Grevfkabet Iarlsberg i Norge. Hvidtornen 
opnaaer ved Grændferne af Urbiergene en ufædvanlig Stör- 
relfe; Birken fynes bedft at trives i den nordveftlige Deel; 
Lyngen udbreder fig ifær paa Ahneeningen, fom er den höielte 
Deel af Urbiergene, og naaer, der hvor man ikke for tidlig 
aflkiærer den, en betydelig Störreife.

Da Bornholm ikke har Kalkfteen, findes der meget saa 
Arter af Orchidernes Familie. Af Soevextex' findes ved Ky- 



Herne omtrent de famine Arter som ved de övrige danlke Ky- 
iter mod Ofterfoen, dog færre as de ftorre Arter, hvilket for
modentlig er en Folge af at Söevandet er der mindre falt; thi 
den fteenige Bund, som difTe Væxter især opholde fig paa, fin- 
des overalt ved Bornhohns Kyfter. Dette er. ogsaa Tilfældet 
med andre indiluttede. Have f. E. det forte Hav og felv Mid
delhavet længlt fra dets Udlöb i det atlantilke Hav.

■

leg maae i denne Anledning bemærke, at da man paa 
Bornholm ikke er uvidende om adlkillige Lavarters fordeelagtige 
Anvendelfe til Farverie, have de Hrr Rawer t og Garlieb, i 
det af dem 1819 udgivne Skrift: „Bornholm bejkreven paa en 
Reife i klaret 1S15„, anbefalet Indfamlingen af dilfe fom de 
anfee for at kunne blive en ikke uvigtig Handelsartikel, og man 
lkal endog paa Bornholm liden den Tid have tænkt paa at ud- 
före dette. Men for faavidt jeg kiender til Bornholm, og jeg 
har dog bereift denne Oe i mange forfkiellige Retninger, vil 
der neppe komme noget betydeligt ud af denne Indsamling; thi 
for det förfte, findes dilfe Lichener hverken i betydelig Mæng
de eller betydelig Störrelfe paa Bornholm; for det andet ere 
de Arter fom bemeldte Hrr. anföre som rige paa Farveftof, ikke 
de bedste i denne Henfeende og Lichen tarlareus, den egent
lige Farvelav, af hvilken der udförtes en betydelig Mængde fra 
Norge, og fom ikke ftaaer paa Listen hos Ratrertf og Garlieb, 
er der endogfaa kun i ringe Qvantitet. Desuden bör man 
lægge Mærke til, at de farvende Lichener ere pereneren de 
Planter og voxe temmelig langfomt til den Störrelfe da de kun- 
ne bruges, og at man ahfaa, ved at aflkrabe de der voxende, 
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fnart vilde sor en lang Tid blotte Landet for et Farvematerial, 
der bedre kunde anvendes til Brug i Landet selv.

Det er forhen bemærket at man paa Oeland og Gulland 
ifær paa den förfle, finder mange Planter af en fydlig Flora, 
fom kunne lade formode at de vare didbragte, ja man kunde 
vel endog antage, at denne Plantevandring gik for fig ved 
Korstogstiden og forhen, da Handelssorbindelsen imellem Öfter- 
landene og Norden fkecde over diiTe Öer, hvor der, for faavidt 
jeg veecl, var Oplagsfteder og hvorved altfaa lettelig Plantefröe 
kunde medbringes i de Indpaknings Materialier man anvendte. 
Af Planter der robe en lignende Oprindelfe har jeg ikke fundet 
nogen paa Bornholm, thi Carex extensa findes allerede ved 
Heiligenhaven, Ulex europæus almindelig i Holfteen og Melilo- 
thus ornithopodioides i det nordlige Tylkland; men udentvivl er 
Bornholm den öftliglte og nordligste Grændfe for dille Planters 
Forekommende, i det mindfte er det mig ikke bekiendt at de 
ere fundne paa det fafte Land af Sverrig eller i Norge.

I Henfeende til Climatet paa Bornholm, for faa vidt det 
har Indflydelse paa Planterne, har man ikke i flere Aar ftadigen 
giorte Obfervationer, £aa at man derefter kunde beregne Micl- 
deltemperaturen. Man antager imidlertid at Vinteren er der 
ftærkere og længere end hos os, hvilket vel er grundet i Ind- 
flydelfen af det flore og kolde Continent fom det har i Nærheden. 
Man antager ogfaa at Bornholm lider i Almindelighed meget af Tör- 
ke, hvilket er endnu mere befynderligt, da det ligger temmelig 
ifoleret, er, om ikke fkovrigt dog træerigt, og har paa de 
ileefte Steder fremragende Biergarter, fom pleie at tiltrække 

X 2 
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og gieinme Fugtigheden og beftaaer i det Hele ikke af nogen 
lordart fom mere end vores fluger Regnen. At imidlertid den- 
ne Bemærkning om Torke paa Bornholm er sand, troer jeg at 
finde bekræftet derved, at da jeg var der (i Sommeren 1817 
fom her vai’ meget fugtig) vare alle Bække törre og felv Mos
ferne, de meeft hygrometrilke Planter, viifle at Luften og 
Jorden manglede Fugtighed og Væske.

Möen.
Alt fra Kyllings Tid har denne Oe været bekiendt for 

fin Rigdom af Planter, ifær af fieldnere Sorter, hvilken Rig- 
dom den lkylder fin lidt fydligere Beliggenhed, fine meget for- 
fkiellige Situationer, Forfkiellighed af Jordbund og ifær sine 
Kridtbierge; thi det er især paa dille at man finder en Mæng- 
de af Planter henhörende til Orchidernes Familie, som enten 
aldeles ikke eller dog meget sielden findes i de övrige Egne af 
Danmark. Dette bekræfter den af Botanikerne" giorte Bemærk- 
ning, at Planter af denne naturlige og hoift befyndcrlige Or
den ifær trives paa Kalkgrund. Möen har, saa vel i Hen- 
feende til diffe Planters Forekomft som i Henfeende til fine 
Kridtklinter, megen Overeenftemmelse med den lige over for 
denne beliggende Oe Rygen, faa at de Forfattere fom have 
paaftaaet at diffe Öer forhen have været famlede ogfaa finde 
Grund for deres Mening i Botanikernes lagttagelfer; med min- 
dre man ubetinget vil antage fom Regel at de famme kosmifke 
Momenter frembringe de famme Planter.

Möen er kun omtrent i° fydligere end Egnen omkring 
Kiöbenhavn, dens Bakker og Kridtbierge have langt fra ikke 



den Höide som Bornholms Urbierge^ og dog finder man at 
begge difTe Ubetydeligheder have Indflydelse paa Planteriget. 
Det er vift at, hvad den lavere Deel angaaer, dens Foraar og 
med det Planterne kommer noget tidligere frem end her og 
at det derimod paa de höiere Steder kommer noget sildigere. 
Ogfaa findes der nogle Planter fom ikke egentlig höre til den 
Vegetation fom ligger norden derfor, f. E. Cardamine impa
tiens, Arabis petræa, Holosteum umbellatum*} , Scandix, 
Pecten, Caucalis daucoides, Fumaria capreolata, Orchis mi
litaris, Ophrys Corallorhiza, Serapias, rubra, grandiflora, 
mier ophy lla, og Ranunculus arvensis hvilken lidfte er en almin- 
delig Ukrudsplante, fom, befynderlig nok, har udbredt fig i 
flor Mængde baade der, i Laaland, paa Falfter, i den fydlige 
Deel af Sielland og paa Bornholm, da den derimod ikke fees 
paa de ovrige danlke Öer og i Jylland.

*) Denne findes dog ogfaa, men fparfomt, i Siælland: nemlig ved 
Dronninggaard og ved Sorgenfrie.

,Af de lavere alpinfke Planter kan man ikke, efter den 
Hoide Bakkerne have og det Mineral de have til Grund- 
lag, vente nogen paa Möen. Imidlertid kunde man dog hen
regne Ribes alpinum, ifald den ikke er plantet der, Carda
mine petræa, Ophrys Corallorhiza og Eriophorum alpinum 
hertil, hvilken fidlle man dog ogfaa har paa vore Törve- 
mofer.

Möens Jordbund har meget mere vandholdende Kraft end 
Bornholms, i det mindfle finder man der mere Fugtighed hos 



Jorden, hvilket maafke ogfaa er en Folge af at en Deel af dens 
Skove have en temmelig höi Beliggenhed, og at Kridtunder- 
laget hindrer Vandets dybere Nedfænkmng.

Sielland.
Et Land uden Bierge fom Sielland og af blot en Snees 

Miles Udstrækning fra Syd til Nord kan vel ikke have me
gen Forlki ellighed i Vegetation og Clima, men det er dog ikke 
uvigtigt for Botanikerne, fordi vi nemlig kiende det bedre end 
nogen af de övrige Provindfer. Fra Kyllings Tid til nu har 
det beftandig været underfögt, især Egnen omkring Kiöben- 
havn, og det er derfor ingen Under at man har fundet faa 
mange Planter paa denne Öe, og at den kan figes at være be- 
dre underfögt end de övrige. Mærkelige Refultater i Henfeende 
til Producternes Art giver den heller ikke, da den hverken har 
fremragende Fielde, naar man undtager Kalkklipperne ved Faxöe 
og Stevens, eller betydelige Höider.

Imidlertid vifer dens Flora dog nogle Phoenomener fom 
ikke ere uinterresfante og dille ere:

1) At man bemærker en kiendelig Forlkiel imellem denne 
Öes nordoftlige og fydveltlige Flor.

2) At der i Henfeende til de Flydrophyter som dens Ky- 
fter frembringe, er en meget betydelig Forlkiel efterfom de 
forekomme paa denne Side, eller paa liiin Side Hchingöer.

Hvad det förfte angaaer, da fremkomme folgende Planter 
meget hyppig i den fydveftlige og derimod ikke i den nord- 
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ofllige Deel af Sielland*):  Dipsacus sylvestris, Ranunculus 
Philonotis, Prolium temulentum, Melampyrum arvense samt 
folgende sieldnere: Veronica spicata og triphyllos, Bromus 
arvensis, Diapsacus pilosus, Gentiana Pneumonanthe, Oe
nanthe pimpinelloides, Athamanta Libanotis, Campanula, 
glomerata, Samolus Valerandi, Jlerniaria hirsuta, Apium 
graveolens, Drosera anglica, Statice Limonium, Juncus ma
ritimus, Chrysosplenium opposite.folium, Potentilla fragari- 
oides, Papaver Rhoeas, Aconitum neomontanum, Galeob- 
dolon vulgare, Teucrium Scordium, Erysimum præcox, Ge
ranium Phoeum, Medicago falcata, Lotus maritimus, Or- 
nithopus perpusillus, Vicia dumetorum, Ononis arvensis 
Melilotus dentata, Trifolium montanum, Senecio paludo
sus, Tussilago alba, Ophrys spiralis, Orchis ustulata, 
Satyrium Epipogium, Arum maculatum, Hippophae rham- 
noides, Viscum album.

•) Man kan foreflille fig denne Foifkiellighed tydeligere ved paa Kortet 
over Sielland at trække en Linie fra Kbhvn. til Nyekiobing-.

Da mange af diffe anförte Planier vife Overeenftemmelfe 
med den Flor fom lindes paa de tilgrændfende Öer, Falfter, 
Laaland og Fyen, ja selv med Jylland S. Ex. Brom, arvens, 
Dips, pilos., Teucrium Scordium, Erys. præcox med Laaland, 
Atham. Liban., Chrysospl. oppositifol., Papav. Rhoeas, Vi
cia dumetor. med Fyen og Medicago falcata (ved Kalunborg) 
og Gentiana Pneumonanthe med Jylland, saa kunde man synes 
at (lette var et Beviis for at Planterne udbredte fig ved Vandring; 
men jeg finder med Prof. Schouw Grunden hertil i de cosmifke 
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Momenters Indflydelfe thi vare diffe Planter flyttede fra Laa- 
land, Fyen og Jylland til Sielland, £aa maatte de jo endnu 
meget lettere kunne flyttes fra Siellands sydveftlige til dens 
nordoftlige Deel.

I den nordoitlige Deel har jeg vel ikke lagt Mærke til 
nogen almindelig Plante £om ikke findes i de ovrige Dele, men 
vel til adskillige fieldnere, f. Ex. Utricularia media, Circæa 
alpina, Iris spuria, Schoenus ferrugineus, Cyperus fus
cus, Scirpus fluitans, Festuca hirsuta, JBromus erectus, 
Avena flavescens, Holo st eum umbellatum, Cornus svecica, 
Tillæa aquatica, Myosotis sparsiflora, Anagallis coerulea, 
Uerbascum Lychnitis, Datura Stramonium, Thesium pra
tense, Setinum lineare, Laserpitium latifolium, Fritillaria 
Meleagrie , Ornithogalum minimun, Anthericum ramosum og 
Liliago, Convallaria verticillata og Polygonatum, Polygo
num JBistorta? P. dumetorum, Platine Hydropiper, Gyp
sophila muralis, Cucubalus viscosus, Fragaria montana, 
Potentilla norvegica, Ajuga pyramidalis, Betonica offici
nalis, Scrophularia vernalis, Orobanche elatior, Malva 
pusilla, Sp artium scoparium, Lathyrus tuberosus, Melilo- 
thus alba, Hypericum hirsutum og pulchrum, Hieracium, 
cymosum og praemorsum, Carduus heterophyllus, Aster an
nuus, Satyrium viride og albidum, Ophrys cordata og pa
ludosa, Serapias ensijolia, Carex cyperoides, brizoides og 
Buxbaumii, Mercurialis annua, Littorella lacustris.

I Henseende til Hydrophyttcrnes eller rettere Thalassio- J
phy ter nes Forlkiellighed, for faavidt de frembringes af Öfler- 
föen eller Nordfoen, da har den en lkarpt aflkaaren Grændfe 
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vcd Pynten af Kronborg.' Paa denne Side finder man nemlig 
kun de Arter af Algæ aquaticæ som ere almindelige for Öfter- 
föen, da man derimod paa den anden Side af denne Pynt, 
fom vender mod Kattegat, finder en ftor Mængde af Nordföens 
vegetabililke Produkter, f. Ex. Fucus sachcirinus, esculentus 
alatus, digitatus, rubens, sangvineus, nodosus etc. En 
Undtagelfe fra denne Regel er faa at fige frembragt ved Kunft, 
da man paa de Steendæmninger foin findes ved Trekroners Bat
terie finder adskillige af de Algæ aquaticæ , foin egentligen 
henhöre til Nordföens Flora f. Ex. Fucus Fascia og Rivula- 
ria multifida, foruden nogle af de forhen nævnte.

Grunden til denne Forfkiellighed i de Producter af Havet 
fom findes paa denne og paa hiin Side af Kronborg, formoder 
jeg er tildeels Havbundens Forfkiellighed, da den i Öfterfoen 
fom bekiendt er i Nærheden af Landet sandig eller kun belagt 
med mindre Stene, da den derimod i Nordföen og Kattegat 
ved Kylterne er klippeagtig eller belagt med ftörre Stene, til— 
deels den ftörre Mængde af Salt kom findes i Nordföens end i 
Öftersöens Vande.

Til Mærkværdighederne af Planteriget i 'Sielland horer 
adskillige Planters pludfelige Forekomst i Mængde, uagtet de 
fbrlien ikke vare fundne der, eller dog kun meget sparsomt, 
saaledes f. Ex. Carex cypero ides, som i ftörfte Mængde for 
nogle Aar liden blev fundet af Hr. botanisk Gartner Holboll, frem- 
kommende i en udtomt Dam ved. Frederiksborg; hvilken Plante 
ikke er fundet paa noget andet Sted i de danlkc Provindfer og 
findes ikke engang i det nordlige Tyfkland. Den er liden for- 
fvundet igien; Potentilla norvegica, fom lörft er observeret af 
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Prof. Schumacher} hvem vi lkylde mangfoldige Opdagelser, 
den siellandfke Flora vedkommende, ved en liden Söe i Nær
heden af Rudersdahl. Denne Plante forsvandt ogfaa snart men 
er nu i dette Aar igien bleven fundet i ftor Mængde i en an- 
den udtomt Söe i Nærheden deraf; Senecio viscosus, fom efter 
Kbhvns Ildebrand, sremkom i Mængde paa mange afbrændte 
Tomter, endlkiönt den för den Tid aldeles ikke faacs i Byen, 
og fielden i dens Omegn. Hertil hörer ogfaa den lige faa 
fieldne fom fmukke Plante Latyrus palustris, fom i ældre 
Tider fandtes i Mofen ved Lundehufet, i mange Aar var al- 
deles ikke at finde der, men er nu i de fildigere Aar atter 
fremkommet i Overflöclighedj og Campanula rapunculoid.es, 
fom for faae Aar liden var faa fielden at man paa Excurfio- 
nerne kun fandt nogle enkelte Exemplarer i Egnen af Lyngbye, 
men fom nu er faa almindelig at den er bleven et fkadeligt 
Ukrud.

Saadan pludselig Fremkommen af vide Planter er för iag- 
taget i andre Lande og er hoiftmærkelig; den fortiente nöiere 
at underföges, hvortil jeg har famlet adfkillige Materialier, fom 
jeg maafke en Gang fkal give mig den Frihed at forelægge 
Selfkabet; ifær er det befynelerligt hvad man paa flere Steder har 
lagt Alærke til, at ikke almindelige Planter fremkom i ftörfte 
Mængde paa afbraendte Steder, faaledes f. Ex. Sisymbrium 
h 'io i London efter den ftore Ildebrand 1666 og Blitum capi
tatum i Kongsberg efter Branden.

Sielland har adlkillige Planter som hidtil ikke ere fundne 
i de andre Provindfer, men mueligt er det at dille vilde ved 
nöiere Underfogclse kunne hndes f. Ex. Selinum lineare
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,Schum., Lotus maritimus, Orobanche elatior, Fragaria 
sterilis, Anthericum ramosum og Liliago, Potentilla norve- 
sica, Herniaria hirsuta, i Alt 56.

Laaland og Falster.
Diffe tvende Öer have i Henfeende til Situationer og 

Jordbund megen Overeensftemmelse, og kunne derfor betragtes 
under et. Den flade, lave Beliggenhed og den prædominerende 
leeragtige Jord udelukker naturligviis en Mængde Planter, fom 
bedst trives paa en höi Belliggenhed. Derimod findes der i 
Alængde adfkillige Planter, kom fieldnere forekomme paa de 
övrige Oer hvor Jorden i det heele er mere fandig eller sand- 
blandet, og mindre fugtig. Derfor har Laaland længe havt en, nu 
tabt, Handelsartikel fom forreften ikke fandt Sted i Danmark — i 
Mannagrynene, derfor udbredte Hvedeavlen lig der tidligere end i 
Sielland, derfor voxer Engelkieren der faa hyppig, og derfor 

1 kunde denne Öe fremfor de övrige være tienlig til Rap fæd.
Blandt de der ikke fieldne Planter fom ikke eller meget ' , 'V

fparfomt findes paa de andre Oer, fortiener at bemærkes: Pa
nicum Crus Galli, Alopecurus agrestis, Hordeum pratense, 
Campanula Cer vicaria, Atropa Belladonna, Physalis Al
le ek engt, Atriplex laciniata, Salsola hirsuta, Ligusticum 
scoticum, Asparagus officinalis, Euphorbia Lathyris, Malva 
moscata , Latyrus latifolius, Tragopogon porrifolium, Ar- 
themisia Absinthium, i alt 15. Det er paafaldende at iblandt 
diffe findes en Deel narkotilk giftige Planter. Alopecurus agre
stis er et faare almindeligt Ukrud i Kornet, fom vifer Landets 
Lighed i viffe Hcnfeender med Marlklandene, hvor denne
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Græsart forekommer meget hyppig. . Althæa officinalis og As
paragus officinalis naae her udentvivl deres nordliglte Grændfe 
ligesom Ligusticum scoticum, fom jeg forrelten ikke selv har 
fundet, den sydligste.

F y e ri?
Næflen enhver fom reiser sra Sielland til Fyen, bemær- 

ker en kiendelig Forlkiellighed imellem diffe Öers Vegetation. 
Dette beftaaer ikke deri at de srembringe meget forlkiellige Pro- 
ducter, thi dette er i det mindfte ikke iöiefaldende. Men Plan- 
terne ere mere blomftrende, det Gronne mere liveligt og Sko- 
vene mere frodige. Dette har neppe lin Grund i Jordbunden, 
thi denne er, i det mindfte hvad de modfatte Kyfter ail- 
gaaer, bedre i Sielland end i Fyen, men maae udentvivl for- 
klares ved de veltlige Vinde, fom overalt i Danmark vife en 
for Vegetationen dræbende Virkning, og for hvilke Siellands 
veltlige Kyi! er mere udfat end Fyens öftlige.

Vi kiende langt fra ikke Fyen faa nöie i botanisk Hen- 
feende som vi kiende Sielland, imidlertid nöie nok for at mærke 
at dens Vegetation ikke er meget forlkiellig fra dennes, und- 
tagen for faavidt den, ifær med dens veltlige Grændfe, vifer 
nogen Overeensstemmelfe med det sydlige lylland og det nord
lige Slesvig. Derfor begynder her at vife fig Ilex aquifolium, 
Vlex europæus , Ph'yteuma spicata, Ranunculus hederaceus, 
Hypochæris minima , Centaurea plirygia, Sium repens , Oro- 
banche minor, Cotula coronopifolia (egentlig paa Thorfeng), 
Genista tinctoria og spinosa. Af Planter fom ere egne for 
Fyen, ere der 12. Blandt alle de danlke Kyfter er ingen 
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frugtbarere paa Algæ aquaticæ ænd den nordlige Deel af Fyen, 
hvorom de sidfte Hefter af Flora danica vidne. Kæften alt 
hvad man finder af denne Familie paa de övrige Kyfter famles 
her paa den korte Distance fra Hindsholm til Æbeloe, hvortil 
Kyfternes Befkaflenhed, Nordföens Indvirkning og Fiordenes 
Dannelfe bidrage. Det er ogfaa her at den forunderlige Til- 
fætning af Land ved Hielp af en liden Conferve {Conf. Chtlio- 
noplastes] hvorom jeg forhen har mecldeelt Selfkabet Beretning, 
förit er obferveret af Hr. Hofman Bang *).

*) Cf. Hofmann Bang de usti confertarum in oeconomia natura. Haftt. 
1818. c. tab. an., Flora danica tab. 1485 og Lyngbye Tentam. hydro- 
phyt. dan. p. 92. Tab. 27.

Jylland.
Der er ingen af de danlke Provindfer fom i et faa kort 

Mellemrum vifer saa megen Naturforlkiellighed fom Jyllands 
Öft— og Veftkylt. Situationer, Productioner, Havets Phöno- 
mener alt er her forfkielligt. Paa Öftkyften et frugtbart Jords- 
mon, frodig Vegetation, Rigdom paa Skov, Mængde af Fiorde, 
gode Havne, malerifke Situationer — paa Veflkyftcn derimod et 
næften aldeles goldt og det font værre er næften ftedfe bevæ- 
geligt Jordsmon, en stadig Strid imellem Vinden, fom oproder 
Sandet, og Planterne fom föge at befæste det, Sandbierge af 
temmelig Höide men fom Stormen paa een Nat dog kan flytte, 
et næften altid oprört Hav, uden Fiorde og uden Havne, fom 
Sandet dænmier for, en total Mangel paa Skov og næften 
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ogfaa paa det for Giet faa behagelige vegetabilifke Teppe, og 
dog med alt dette Skiönhed, for faavidt det Store, det Vilde, 
det Mægtige er det herfkende. Mellem diffe Contrafter udstræk- 
ker fig den mærkelige Hede, fom naaer fra Skagen til langt ind 
i Tylkland, og som Naturen næften udelukkende har indröm- 
met til Lyngen, den Plante, som blandt alle dem som holde 
sig i fluttet Tilltand, er den der har den meeft ddelæggencle 
Virkning paa de övrige Vegetabilier. Kun hifl og her, hvor

' J.
Jordbunden er lavere og fugtigere, fremkommer, ligeledes i 
fluttet Stand, Porfen (Myrica Gale) Erica Tetralix og Empe~ 
irum nigrummen den enefte Plante Tom paa nogle Steder 
prover at giöre Lyngen Pladfen llridig, er Meelbærrifet (Arbu
tus uva ursi), hvis billigste Grændfe i Jylland er Midten af denne 
Lyngftrækning, og fom udbreder fig mere jo mere man nær
mer fig Veftkyften, men taber fig aldeles med de övrige Lyng- 
planter, hvor Flyvesandet begynder.

At Flyvefand fkulde, som Hr. ProfelTor Oluf sen paa- 
Raaer, i fin Lærebog (p. 3a. i den lidfle Udgave), være for- 
fkielligt sra andre Sandarter derved at det beltaaer af fmaae 
tynde Plader (hvilket, ifald det var faa, vilde være höift 
mærkværdigt) har jeg ikke fundet bekræftet ved mangfoldige 
Underfögelfer, fom jeg har giort paa Jyllands veftlige Kyfter 
fra Fanöe til paa hiin Side Harboöre. Der er, i Henfeende 
til Dannelsen aldeles ingen Forfkiel imellem Flyvesandet og det 
almindelige Sand. Da dette Sand har fin Kilde i Veflerhavet, - 
hvorfra det daglig opfkylles af de næften aldrig rolige Bolger, 
faa var det interreffant at vide, men vanfkeligt at faae Kund- 
skab om, hvorvidt denne Kilde ftrækker fig mod Veiten og hvor

I V 
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dybt. At den har sm sydlige Grændfe ved Fanoe, sees paa 
det Land som tilsættes daglig synden for denne Öe og, paa 
Öen Amrum og nogle faa andre nær, lige til Elbens Udlob. 
Det fynes endog at denne SandmafTe ikke er aldeles uafbrudt 
ved Jyllands hele Veflkyft; thi ikke at tale om at Kyften ved 
Bogbierg og Hammer Norden for Harboöre vifer et mere leer- 
agtigt Jordlag, fynes det at der i Nærheden af Nyemindcgab 
eller Indlöbet til Ringkiöbing Fiord maae være en Jordbund 
under Havet af en ganlke anden Bcfkaffcnhed, da det er vift 
at den öfllige Kyfl af Ringkiöbing Fiord har paa nogle Aar 
erholdt en meget betydelig Tilfætning ved de faakaldte Tipper, 
hvis Jordlag, baade i Henfeende til Udfeende og Vegetation, hai’ 
megen Lighed med den faakaldte Slik som Sonden for Ribe 
danner Marfklandene. At ved Marfklandenc Tilsætningen lkeer 
ved Opfkyllingen af det endnu paa Havets Bund liggende og 
for flere Seculer siden ved Vandflod undergaaede Land, er ri- 
meligt, men hvorfra kommer Slikken op imod Ringkiöbing 
Fiord, thi der vecd man ikke at noget Land er unclergaaet. 
Mærkeligt er det at medens Ebbe og Flod famt Veftvinde paa. 
den nordlige Dcel af Halvöens Veftfide frembringe faa skadelige 
Virkninger ved Sandet de medföre, berige de den sydligere 
Deel af famme Kyfl ved det frugtbare Land, de fremlkylle, og 
Aar for Aar tilfætte.

Om denne Sandflugts Dæmpning ved Ilielp af Sandplan- 
tor, er der fkrevet faa meget at det er vanfkeligt for den fom t 
ikke practilk har givet sig af med Dæmpningen at tilföie noget, 
kun det Onfke vil jeg ytre : at de fom have Opfigt med denne 
höift vigtige Sag, paa det ftrængefle ville see Anordningerne om

t
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Fred paa dille Steder overholdte, da uden dette Planternes og 
Planterens forenede Magt kun lidet vil hielpe. Man behöver 
kun at fee med hvilken, Hurtighed Sandplanterne udbrede hg 
hvor de erc overladte til lig felv og hvor de nyde blot en kort 
Roelighed, for at overbevife lig om at Mennefkene ved diffes 
Hielp vil kunne blive Herrer over Sandet, naar ikke Menne
fkene felv tilintetgiöre deres Beftræbelfer.

I Henfeende til Valget af Planterne fom man anvender 
der til Sandets Dæmpning, har man især indskrænket fig til 3, 
og det til dette Brug vift meget fortræffelige Græsarter, nemlig:

*

Flymus arenarius, Arundo arenaria og Carex arenaria; 
Men mueligt var det dog at andre kunde findes, fom i vifTe 
Henfeender kunde have Fortrin for dilTe, hvilket jeg ikke troer 
er bleven underfcgt af dem fom hos os have practilk eller 
theoretifk givet Cg af rned denne Sag. Jeg vover i denne Hen- 
feende anbefale en Græsart, ,fom i Mængde findes ved Ky-= 
fterne af Öfterföeii, fra Lytgenburg til henimocl Roftock, og 
fom hos Prof. Schrader i hans Flora germanica er befkrevet 
under Navn af Arundo baltica*).  Den har fuldkommen faa 
krybende Rödder fom Arundo arenaria, voxer ligefaa frodig 
fom denne og har det Fortrin at den holder lig i meget mere z 
fluttet Stand, og kan altfaa rimeligviis meget bedre modflaae 
Vindens Magt. Saavidt jeg veed har man og paa nogle Steder 
i Tylkland anvendt denne Plante til Flyvesandets Dæmpning, 
og fundet at den endnu bedre fvarede til Henfigten end de 
ovennævnte.

*) Flora, dan. tab. 1684*
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Mod flige For flag pleier man at indvende: at Naturen 
paa hvert Sted frembringer Midler til at fætte Grændser for 
dens Ødelæggelser, og at det derfor er bedft i denne Hen- 
feende at bruge de Planter fom Naturen ligefom felv har valgt 
paa hvert Sted; men ikke at tale om at det Flyvefand, fom 
findes i Midten af Jylland, er bleven dæmpet ifær ved Kyfter- 
nes Vegctabilier, maac man ogfaa lægge Mærke til at en 
Plante ofte ikke findes paa et Sted, naar den paa et andet, 
ikke meget fiernt og under omtrent famme Momenter bélig- 
gende, findes i Mængde.

Af Planter fom ere tienlige til at vove paa det dæm
pede Sand, ifær til Qvægfoder, har man med Rette anbefalet 
og anvendt Pisum maritimumf da den udbreder lig meget; 
men en anden, i Jylland ogfaa hyppig forekommende Plante, 
nemlig Medicago falcata, fortiente ikke allene at proves her 
men og paa mange andre Steder, hvor Jordbunden er for 
mager til at frembringe Klöverarterne, da den er en fortræffelig 
Foderurt og voxer oyermaade frodigen, endogfaa i det tör- 
refte Sand.

For Botanikeren er naturligviis den öftlige og den veft- 
ligc Kyft meget interresfantere end Midteri af Landet; hiin 
fordi den frembringer den. ftörfte Mængde af Planter, thi det 
giör altid den bedre Jordbund, under et forreften omtrent lige 
Climat, — denne fordi der findes, i en forreften mager Egn, 
adlkillige fieldnc Planter. I Heden derimod trættes Oiet 
ved den uafbrudte Slette og ved Identiteten af Planteformerne, 
hvortil bidrager ifær at Lyngen, fom i og for lig betragtet er
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en smuk Plante, ifær naar den blomftrer, i duttet Stand*  be- 
staaer for en flor Deel af udgaaede eller dog bladlöfe Stammer.

Der er vel neppe nogen, fom har bereift dide Jyllands 
Stepper, der jo hos fig felv har yttret det fromme Önlke, at fee 
ditfe forvandlede til veldyrket Land. Onlkerne frembringe At- 
traaen til at virke, og Attraaen indbildte Midler hertil og dette 
er nok Grunden til de mange Projecter man har til denne 
Sags Fremme. Men Opdyrkningen af Hederne er forbunden 
med faare mægtige Vanskeligheder. Mod Agerdyrkeren stricter 
her ikke alene en paa de flelte Steder overmaade gold lord
bund, men ogfaa Mangel af Vædke, Mangel paa Læe, Lyn- 
gens reproductive Kraft, fom beftandig driller Agerdyrkeren, 
ved at komme igien hvor man troede den udryddet, men ifær 
Ahlen, dette jernholdige forhærdede Leerlag, fom i ttörre eller 
mindre Dybde overalt findes under Hederne, som felv er re- 
productivt, og fom det fynes Vegetabilierne ikke kunne gien- 
nemtrænge. Det er sandt at med Giödning kan den flettede 
Jord forbedres, men tilstrækkelig Giödning kan ikke frembrin- 
ges uden Qvæghold, dette ikke uden Græsning og Græsning 
ikke uden Fugtighed. Dette feer man ifær paa Hederne: hvor 
man finder en lille Bæk, finder man ftrax ved dens Bredder 
Lyngen forjaget, og et grönt Græsteppe at indtage dens Plads. 
Den Fugtighed dille udbrede frembringer undertiden, hvor 
Ahlen ikke ligger for nær, paa Hederne fmaae frugtbare Plet- 
ter der fryde Öiet fom Oaferne i de afrikanlke Örkener.

Til at formere Van elbeholdningen og udbrede denne, er 
der ingen Tvivl om at Skove vilde bidrage meget, men imod 
dilles Anlæg frembyder hg i Hedeegnene tvende vigtige Hin-
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dringer, om man endog vælger Træesorter som tage til Takke 
med flet Jordbund, Veftvindene nemlig bom nedkue al Træe- 
vegetation til vantrevne Bufke og Ahlen som ikke tillader de 
dybere trængende Rödder at gaae derigiennem.

At flige Foretagender desuden forudsætte en overmaade 
betydelig Kapital, er det ikke her Stedet at underföge.

Det bliver vel altfaa det rigtigfte at overlade denne Sag 
til dens egen naturlige Gang i at lade enhver vinde saa meget 
fra Heden fom han har Evne og Kræfter til; og paa denne 
Maade er og virkelig meget blevet vundet.

Nogle have troet at Lyngen ikke altid har været den 
herlkende Plante paa Hederne, men at den havele overvundet 
en anden Fiende af Vegetation, ligefom den i Tiden vilde 
blive fordreven af en tredie. Hvilken Plante den förfle fkulde 
have været veed jeg ikke, men at den fom fkulde kunne for- 
drive Lyngen er Pors, fom man har tiltroet denne Magt, fin- 
der jeg Grund til at nægte, da denne holder af Mofebund, 
hvorfor dens egentlige Plads er i Lyngmofer, da derimod 
Lyngen trives bedre i ikke vaad Jord. Desuden har jeg hver
ken i egne Iagttagelfer eller i Erfaringer af Andre, fom i 
mange Aar have familiariferet fig med Hedeegnene, fundet 
noget Beviis for denne Formodnings Rimelighed.

Omtrent de famme Planter, fom jeg i Artikelen om 
Fyen har bemærket at vife dens Overeensflemmelfe i Vege
tation med Jylland og Slesvig, forekomme paa Jyllands öftlige 
Kylt, men gaae egentlig kun op imod Randers Fiord; Norden 
herfor finder man enkelte Spor as en tildeels mere nordilk til- 
deels mere-höi Vegetation, f. Ex. i Arnica campestris , Ru- 
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bus Chatiiæmorus] Silene maritima, Carex incurva, Betula 
pubescens og Polygala amara. Mærkeligt er det at i Egnen 
af Aarhuus og imellem Grenaae og Randers sindes en Art af 

' Orchidernes Familie, som ikke andenfteds findes i Danne- 
mark, nemlig Orchis sambucina. Jylland vifer overalt meget 
mere Overeensftemmelse med Continentets Vegetation end Öerne,' 
saaledes ere f. Ex. folgende Planter, som hift og her findes i 
Jylland, i Henfeende til deres egentlige Hiem, mere sydlige, 
nemlig: Feronica longifolia, Koeleria glauca og cristata, Festu
ca brojnoides, Exacumfiliforme, Eryngium campestre, Leucorum 
æstivum, Colchicum autumnale, Asarum europæum, Cheli
donium Glaucium , Digitalis purpurea , Lunaria rediviva 
etc., hvilke alle udentvivl her have deres nordligfte Grændfe. 
At Vensyffel har én mere nordlig Vegetation end det övrige af 
Jylland, vifer og den Mængde hvori Cornus svecica forekom- 
mer, fom paa andre Steder i Dannemark kun findes temmelig 
sparfomt.

Naar man gaaer fra Kolding ind igiennem Heden, va
rer det længe inden man moder nogen ufædvanlig Plante, dog 
finder man hyppig der en Plante fom man ikke fknlde vente 
midt i Landet, nemlig Plantago maritima, fom er meget 
hyppig ved alle Veie. Denne Plantes Forekomft her er 
imidlertid neppe nogen Indication af Saltgrund, saaledes 
fom Salicornia herbacea er det, hvilken ogfaa findes midt 
inde i Landet i Jylland, men netop ved en Saltkilde i Vild
mosen. — Det vilde være interreffant at underfoge om denne Plan- 
tago indeholder ligesaa meget Soda fom den der findes ved Strand
kanten. Förll naar man kommer nærmere mod Veltkyften
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vifer den smukke Narthecium Ossifragum kig, lom længere 
ind paa Heden mod Havet, ligesom Moserne tiltage, bliver 
mere hyppig, tilligemed den smukkelle og fkionnefte as vore 
Gentianer nemlig: Gentiana Pneumonanthe. Midt inde i 
Landet op imod Viborg fremkommer, fkiöndt lielden Eryngium 
campestre. Dette er nok denne Plantes nordlige Grændfe. 
Sandvegetationen er meget mere afvexlendc, ifær der hvor 
Klitterne afvexle med Söer; her finder man Lobelia Fort- 
manna, Alisma natans, Cucubalus Otites, Koeleria glauca, 
Rosa spinosissima, den befynderlige Afart af Cakile maritima*}  
fom nogle Botanikere have antaget for en egen Art o. f. v.

Enkelte udmærkede Planter fremkomme vel, fkiondt me
get fieldent, hift og her i Jylland, f. E. Glaucium luteum, 
men afgive egentlig ingen vigtige Refultater i Henfecnde til. 
Landets Flor.

At man, paa Ulva diaphana nær, fom er meget almin
delig paa Veftkyften og fom altfaa voxer paa Sandbund, næ- 
flen ikke finder nogen Thalassiophyt paa denne Kyft, vil den 
ikke undres ovcr fom veecl, at man kan reife fra Elben til 
den nordligfte Pynt af Jylland, uden al finde een eneste Steen, 
undtagen paa de faa Steder hvor Landet springer frem fom 
en Klint. Dog har jeg bgfaa fundet paa denne Kyft nogle 
Stumper af Fucus loreus, fom altid voxer paa Stene, men 
da det er bekiendt at Fuci kunne fores meget langt med 
Strömningerne og denne Art er meget kei, faa er, det mueligt 

*) Flor. dan. t. 1583.



at den kan være didfort meget langt fra. Saa blottet fom denne 
Kylt er for diffc Vegetabilier, faa rig er derimod den Öftlige, 
især paa nogle Steder S. E. ved Biorns Knude i Veile Fiord, 
ved Grenaae, ved Frederikshavn og ifær ved Hirzholmen. Skulde 
man paa noget Sted i Danmark med Fordeel kunne anvende 
de flörre Fucus Arter til Kelpbrænding, da maatte det være 
ved Hirzholmene, hvor de findes ikke allene i den ftörfte 
Mængde men endog af den betydeligfte Störrelfe.

Sammenligner man de fpeciellé Floraer af diffe Provind- 
fer med hverandre, faaer man i Henseende til Rigdommen af 
Planter og enkelte Producter, fom findes i een Provinds men 
ikke lindes i de övrige: folgende Resultater:

1) At Sielland er den rigelte paa Planter og at der i den
findes 56 Arter som ikke ere fundne i de övrige Pro
vindfer. Dette Fortrin har unægtelig fin Grund deri at 
vi kiende denne Öe bedst.

2) At Jylland kommer denne nærmelt og har 35 Plantearter
som ere den egne; men hvilke alle have noget mere 
characterisiifk end de fiellandfke. Var clenne Halvöe saa 
nöie umlersögt som de övrige Provindser vilde uden- 
tvivl Resultatet blive til Fordeel for dtn, thi det er 
umiskiendeligt at Continentalindvirkningen vifer fig her mere.

5) At Fyen har, paa faa Afvigelser nær, den Siellandlke 
Flor, men, formodentlig fordi den er mindre underfogt, 
færre den egne Planter nemlig kun 12; thi man maatte 
ellers antage at Continentalindvirkningen fra Jyllands Side
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fkulde vise fig mindre paa Fyen end den samme Indfly- 
delfe fra Sverrig paa Sielland, hvilket ikke er rimeligt.

4) At Laaland har en temmelig færegen Vegetation, fom me
get godt fvarer til dens lave Fladhed. De for den egne 
Planter ere imidlertid kun 10.

5) At Möen, uagtet den er den mindfte af de fammenlignede
Provindfer, har en betydelig Rigdom paa Planter og i 
egne Arter ftaaer ved Siden af Laaland.

6) At Bornholm fkylder fin höiere Beliggenhed og dens for-
ikiellige Biergarter, det udmærkede ved dens Vegetation 
og at man paa denne, dog kun lidet endnu i botanilk 
Henfeende underfögte Oe, finder ligefaa mange Planter' 
fom den har frem for de andre, som i Laaland; ja at 
den endog i Henfeende til nogle af de lavere Vegetatio- 
ners Mængde, fom jeg ikke har fammenftillet, over- 
gaaer de ovrige Provindser.

Hertugdommene.
I Holfteen, Slesvig og Lauenborg kan man vel ikke 

vente betydelig Forfkiellighed, fra den egentlige danfke Flo- 
ra, da Afftanden imellem diffe og de övrige Provindfer ikke 
er ftor, Jordbunden ikke meget forfkiellig og Höiden over 
Havet omtrent den samme; men. nogle Afvigelser vilde vi dog 
kunne finde, da de climatilke Forholde dog ikke ere ganfke de 
famme. Hvad Holfteen og Slesvig angaaer, da sinde vi, lige- 
som i Jylland, en mærkelig Forlkiel imellem deres velllige og 
öftlige Kyiter, men dog paa en anden Maade. Hvad der af 
Hertugdommene grændfcr imod Oiterfoen har vel megen Lig
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hed, i de mange skovbekrandsede Bugter, tildeels temmelig 
höie Kyfter og en ret frugtbar Jordbund, med de Egne as Jyl- 
land, bom grændse mod det lille Belt og Kattegat; men des- 
betydeligere er Forfkiellen i Henfeende til Jordbunden paa difle 
Landes veltlige Kyfter. Hvor Havet i Jylland opskyller Sand i 
uhyre odelæggende og ufrugtbare Matter, oplkyller det i Her- 
tugdömmene den frugtbare Jordart, fom man kalder Slik. I 
Jylland dæmme hine Maffer mod Havets Vold; i Slesvig og 
Holfteen maae den mennefkelige Kunft og Vindfkibelighed for- 
hindre Havet fra igien at borttage fin Gave.

Det er, forfaavidt jeg veed, ikke nokfom oplyfl af Geo- 
logerne, hvorfra Havet har den, foni det fynes, utømmelige 
Kilde af frugtbar Jord, fom. aarlig tilfættes langs med. Kyflerne 
fra Ribe til Elben; om denne allene fkulde være Stykker af 
det ved Vandflod undergaaede Land, eller om den allerede 
exifterede förend hiin Revolution, og det er ei heller nokfom 
underfögt af Botanikerne, hvorledes og i hvilke Gradationer 
det vundne Land indtages af Vegetabilierne. Da jeg i Aaret 
1818 bercille en Deel af Marlklandene, var det iblandt andet 
ogfaa min Henfigt at underföge hvilke Organismer af Planteriget 
der vare de forite fom fæflede fig paa den opfkyllede Slik, 
hvilke der fulgte paa dilTe o. S. v., men Refultaterne af mine 
Underfögelfer fvarede ikke til min Forventning. DifTe Kyfter 
ere nemlig meget mindre tilgiængelige end Jyllands Klitkyfter, 
og Operationen, fom den vegetabilifke plastifke Kraft foretager, 
{keer ikke paa eengang, men faa succeffive at der maatte Aar, 
ja flere Aar for at iagttage den nöiagtigen. Faa Dages Under- 
fögelser ville altfaa kun give meget liden Oplysning. Af Be- 

X
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boerne kan man ikke faae megen Underretning; thi Yel vide 
de at forfkiellige Planter overgroe og b esælte i fucceffive Ep o- 
ker det Land, fom Havet har oplkyllet; (nogle foregive endog 
at der er indtil 7 faadanne Epoker), men hvilke dilTe Planter 
ere, i hvilken Orden de folge paa hverandre, og hvorledes 
den enes Dod tiener til at vedligeholde den folgendes Liv, 
derom kan man naturligviis hos dem ikke faac tilfredsstillende 
Oplysning. Saavidt jeg har kunnet bemærke er ogfaa der de 
lavede Vegetabilier de forfte fom fremtræden og ifær de fom 
staae paa det lavefle Trin blandt Hydrophyterne; saaledes f- 
Ex. Ofcillatorierne, bom, ved den flimige Materie fom omgiver 
dem, fynes overalt hvor de fremkomme i Alængde, at 
danne en for andre Vegetabilier ti enlig Grund. Imellem diffe 
og Græsarterne ere fikkerlig flere Forbindelfesled, men diffe 
kiender jeg ikke. Græsarternes Fremtræden begynder ikke med 
de fuldkorønere til oeconomilk Brug fortrinlige Arter af denne 
Familie, men med de mindre Arter af Slægten Juncus, f. Ex. 
Juncus buffonius.

•x z

Adfkillige af dilfe findes endnu der hvor Bunden allerede 
er falt, og ere langt fra ikke faa uduelige til Qvægfoder, fom 
man i Almindelighed antager dem for, da de ikke have de 
lkarpe Kanter og den Mangel paa Saft, som giör de ftörre 
Arter af Slægterne Scirpus og Carex ubrugelige til Foering for 

• Qvæg.
Saafnart dilTe Vegetabilier have tilberedt og befæftet 

Jordbunden, faafnart Inddæmningerne ere opförte til at hin
dre Havets Indbrud og Överfkyllen, og de nödvendige Vand— 
afledningsgrövter ere gravede, begynde forfl Arterne af de

• Vid. Sei, phyf. Skr. I Deel. I H<tfre 1821» a 



186

fuldkomnere Plantefamilier at fremkomme i Mængde, og da 
kan man förft faae et Begreb om denne Egns Flora. Da Van- 
det, uagtet Havet er udelukt, beftandig fpiller en Hovedrolle 
i Marfkegnene, faa er det ifær af Vandplanterne man finder 
en Mængde, eller dog af faadanne fom fordre en fugtig Grund. 
Mængden af dilfes Arter er imidlertid ikke faa mærkelig fom 
Storr elfen.

Den meelt udmærkede af dem er den linneilke Menyctn- 
/hes nymphoides, fom Welter meget rigtig har giort til en 
egen Slægt, under Navn af Waldschmiedia, hvilket Navn de 
nyere Botanikere uden Grund have forkaflet, uagtet de ret godt 
have indfeet at Planten burde udgiöre en egen Slægt. Denne 
Plante fynes i vore Marlklande at have fin nordligfte Grændfe.

Forreften maae jeg herved bemærke, at Kilderne til 
Kundfkab om de holfteenfke Planter ere meget faa, det vig- 
tigfte og paalideligfte fom derom er udkommet er Primitiæ 
floræ Holstatiæ, en Dr. Disputats, som udkom 1780 i Kiel un- 
der F. H. Wiggers Navn, men som, tillige med et Tillæg 
dertil, har den ældre ProfelTor Weber til Forfatter. Men i 
denne favner man mange Planter fom findes i Holfteen og ad- 
fkillige af de af Weber, fom nye Arter anforte Planter, ere 
det ikke, f. Ex. Poa nitens, planiculmis etc., om -andre veed 
man ikke hvad han har meent dermed, f. Ex. Cheiran- 
thus hybridus. En Fortegnelse af den yngre Buech, over 
Planterne omkring Hamborg, er forfattet uden Kritik, og en 
lignende af Ritter er det endnu meget mere. Uheldigviis 
ere Dr. Flügges mangeaarige Erfaringer, fom han havde op- 
tegnet om de Planter S0111 voxe omkring Hamborg, liden For
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fatterens Död ikke blevne bekiendtgiorte; men man kan haabe 
at Befidderen deraf Hr. Dr. Nolte vil bekiendtgiöre dem. Jeg 
har altfaa, for at faae et nogenlunde fuldstændigt Catalog over 
Planterne i Holfleen, maattet folge Weber, og tage Henfyn paa 
de Arter fom ere indförte i Flora danica, samt især til de 
Fortegnelfer som jeg selv har havt Ledighed, til at giöre paa 
mine Reiser i dette Land. Om Hertugdömmet Sleswig har man 
endnu mindre og aldeles ikke andet end hvad Rector Esmarch 
har indfort i nogle smaae Programmer, og S0111 ikke er andet 
end en Lifte over nogle særdeles almindelige Planter, £om man 
a priori kunde vide maafte voxe der, hvilket er saa meget 
mere besynderligt, fom den interresTantefte Situation og den 
hvori ogfaa de mærkeligfle Planter fra denne Provinds findes, 
er netop Egnen omkring Gottorp.

Midten af Slesvig og Holfleen er omtrent fom i Jylland 
en uafbrudt Heede , fom dog Beboernes Vindlkibelighed 
efterhaanelen bedre faaer Bugt med end i Jylland, hvilket maa- 
lke det mildere Klimat og en mindre Grad af Torhed, for
medelft en storre Mængde af Skov, har Deel i.- De Planter 
fom voxe i denne Strækning, ere omtrent de samme som i Jyl- 
lands Heder, dog ere der nogle faa som savnes paa det lidtte 
Sted, f. Ex. Luzula congesta og Juncus capitatus. Paa Öft- 
kyften möder man tidligere i Planternes Art Mærker paa at man 
nærmer fig til en sydligere Egn. Ranunculus hirsutus, Carex 
strigosa, Juncus maximus, Poa sylvatica træffer man förft 
ved Flensborg, og io mere man kommer mod Syden, defto

A a 2
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hyppigere blive de. Mærkeligt er det at Alclampyrum sylva~ 
ticum, som er saa almindelig i de norfke Skove, fremkommer 

\ i et Krat ved Flensborg og fiden ved Oldenborg. Jeg veed kun 
et Forbindclfesfted imellem dille Steder og Norge, nemlig et 
Krat ved Ingcrslev i Jylland, hvor den ogfaa findes. Ingen 
Egn i Holfteen er rigere paa Planter end. Landskabet Olden
borg 9 hvilket deels er en Folge af det meget coupperte Ter- 
rain, fom altfaa giver forfkiellig Exposition mod Solen og for- 
fkiellig Jordbund, deels af Naboelkabet med de öftlige tydfke 
Provindfer. Her finder man 2 Sorter af Orobanche 9 2 Atha- 
maniha 9 Chondrilla juncea 9 fom her udentvivl har fin nord- 
ligfle Grændfe, Silene gallica 9 Sium Falcaria, Antirrhinum 
spurium j Carex extensa, Tofieldia palustris (fom er forlkiel- 
Iig fra den norlke Tof. borealis 9 og som saavidt jeg veed ikke 
er fundet py. a noget andet Sted i Danmark) og aclfkillige flere. 
Et andet Sted i det liolfteenfke fom ligeledes er mærkeligt ved 
de der forekommende Planter, er den faakaldte Einfelder Soe; 
thi ikke at tale om at Lobelia Dortinanna, fom forreften kun 

f findes i Klitmoserne paa Veftkanten i Jylland, forekommer her 
i Mængde Isoetes lacustris 9 en Plante som de tydfke Bota- 
nikcre paaftode aldeles ikke fandtes paa denne Side Norge.
> Da jeg ved mine Excurfioner i det holfteenlke ifær tyede 

til faadanne Steder, hvor Situationen lovede mig et rigeligt 
Udbytte, faa maatte Egnen ved Segebcrg være et af de Steder 
fom ifær kaldte mig, da jeg af den gypsagtige Grund maatte 
vente at finde mange af de Planter, S0111 fædvanlig folge med 
Kalkfteenen, og fom er Grunden til at man paa Aloen og paa 
Kalkbicrgene ved Aalborg finder faa særegne Vegetabilior; men 

z



jeg blev meget ikuffet i min Forventning; thi jeg fanclt der 
hverken Orchideæ eller Gypsophila eller Cineraria campestris 
eller Asperula tinctoria eller Poterium Sangvisorba, fom hu- 
des paa hine Steder. Een eenefte, ved Voxcftedet udentvivl 
frembragt, Plante fandt Jeg der, som Jeg ikke har fundet paa 
noget andet Sted: nemlig den Asart af Tymus Serpyllum, fom 
man for Vellugtens Skyld dyrker i Haverne under Navn af Th. 
citriodora (Citron Thimian). Skulde vel den gypsagtige Bund 
være Aarfag til denne Afart, fom kun i Lugten er forlkiellig 
fra den almindelig vildvoxende Thimian? Et mere interresfant 
Sted for Botanikeren er Egnen omkring Oldesloe, og ifær for 
dem fom ikke antage Planternes Våndringer, men derimod 
deres Fremkomft ved kosmilke Momenter. Saltkilderne paa 
dette Sled give Bevifer i Alængde paa clet fidfte; thi allevegne 
hvor disfe findes, fremkomme en Alængde af Planter, hvis 
egentlige Hiem er Havbredderne, hvilke dog ere flere Alile 
hernede herfra, faafom: Salsola Kali, Poa maritima, Planta
go maritima , Atriplex littoratis og adskillige andre.

I denne Egn möder man og for förfte Gang Polygonum 
Bistorta, fom fiden imod Syden bliver meget almindeligere; 
thi at den, fom man har paaftaaet, fkulde være fundet i Siel- 
land, har de Underfögelfer, fom jeg og Flere have anstillet,’ 
ikke bekræftet.

Disfe Anmærkninger om enkelte Planters Fremkomft,’ 
kunne fynes at være Ubetydeligheder, og jeg nægter ikke at 
Angivelsen af Voxeftcderne for clisfe er af mange Florifter an— 
fort mere fom en Curiofitct, og fordi Mennefkene i Almindc- 
lighed have en Forkierlighed for det ficldnc, end fordi de ind- 
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faae at den havde en videnskabelig Interresfe; men de ere 
langt fra at være blotte Curiofa; de ere Balis for Plantegeo- 
graphien og uden disfe Efterretninger kan man ikke beftemme 
Climatets, Jordbundens og andre Momenters’ Indflydelse paa 
Planterne, ligefom man omvendt heller ikke uden Kundlkab 
om disfe Momenter, kan lære at kiende Planternes Natur.

En ikke mindre interrcsfant Egn for Botanikeren er Elv
bredderne ved Altona; thi Situationerne ere her heel forfkiel- - 
lige, det fydligere Climats Indflydelfe mere indvirkende end 
paa de forhen nævnte Steder, og Nærheden af en betydelig 
ftor Flod ogfaa mærkelig; thi ligefom man i Norge ved de 
mindre Elve kan paa de ved Bredderne voxende Planter fpore, 
om den nedrinder fra et ftort Field eller ikke, fordi de altid 
medbringe Fröe af Fieldets Productioner, faaledes kan man 
og her mærke, paa de Planter fom findes i denne Egn, at 
den itaaer ved en ftor Flod i Forbindelse med fiernere Egne. 
Teucrium Scorodonia, Gratiola officinalis, Symphytum tubero
sum} Salvinia natans, ere sorrøodentlig paa denne Maade 
hidbragte og om clen fidlte veed man det endog med Vished *).  
Man kan altsaa ikke nægte at Plantevandringerne i en vis Hen- 
feende finde Sted, lkiöndt deraf ingenlunde folger at Planter
nes Udbredelfe paa Jordkloden alene derved kan forklares.

*) Nemlig ved d«t Tommer fom Napolton lod flaade ned ad Elbefi til 
Hamborg, da Broen over Floden til Harburg blev bygget,

Adfkillige af de Planter fom nu findes vildvoxende i Hol- 
steen ere og et Beviis paa en Plantevandring fra en anden



Verdens Deel. Baade Aster annuus Erigeron canadense, og 
Oenothera biennis, som alle ere oprindelig amerikanlke, voxe 
paa flere Steder i Holfteen og ere formodentlig bragte tilfældig 
med Skibe til Europa; den fidfte, fom nu ogfaa findes forvil- 
det hos os, mueligt som Ziirplante.

Resultatet af Underfögelfen om Hertugdommene Slesvigs 
og Holsteens Frembringelser af Planteriget er: i) at det förfte 
langt fra ikke er faa rigt som det fidfte paa udmærkede Plan— 
ter, da det kun befidder 5 Arter som ikke findes i de egent- 
lige danlke Provindser eller i de övrige Hertugdommer. Disse 
ere: Plantago dentata Roth., Caucalis nodosa, Luzula maxi
ma, Antirrhinum Cymbalaria og Carduus tenuiflorus. Af 
Planter derimod som ikke findes i de danske Provindser men 
vel i Holfleen og Lauenborg, har det omtrent 12.

2) At Hertugdømmet Holfteen befidder 35 Planter, fom 
hverken findes i de danfke Provinclfer eller i de andre Hertug- 
dömmer, og 52 Arter kom det har tilfælleds med Lauenborg, 
men ikke med Slesvig og Danmark; 10 Arter fom findes i 
Slesvig og tildeels i Lauenborg men ikke i de danlke Provind- 
ser, altfaa 77 Arter som ikke ere fundne i Jylland og paa de 
danfke Oer.

Denne betydelige Overvægt i Henfeende til egne Planter 
imod Slesvig, kan ikke foges i andet end deels i Communi
cationes. med Continentet, ved Hielp af Elben, deels og ifær 
i den mere fydlige Beliggenhed; da Situationerne i begge digfe 
Lande, baade i Henfeende til Marlk , Geeft og Strandkyfler 
ere fælleds for dem begge, og Gypsbierget ved Segeberg, fom 
forhen er viift, ikke har nogen egen Vegetation. De for Hol- 



steen egne Planter ere: Salvia pratensis, Schoenus nigricans, 
Scirpus ovatus, Leer sia oryzoides, Chamagr ostis minima, 
Agrostis aspera JBeb. (ifald dette er en egen Art, thi jeg 
maae tilflaae at jeg ikke kiender den). Arundo baltica, (en 
Plante fom jeg allerede har nævnet og anbefalet som me^ct 
ti enlig til Flyvesandets Dæmpning), Bromus inermis, Avena 
tenuis, Balantia cruciata, Bal. Apar ine, Symphytum tube
rosum, Campanula hybrida og hederacea, Berbascum Blat
taria , Peucedanum officinale, Seseli venosum Hofm. Sium no
di florum og S. Falcaria, Sambucus racemosa (formodentlig 
indfort) Luzula albida, Tofieldia palustris, JAlatine Alsina—

I /

strum, Silene anglica, A juga chamæpithys, Lamium ma
culatum, Stachys germanica, Thymus Serpyllum citriodo- 
rus, Antirrhinum spurium, Orobanclie caryophyllacea, 
Cochlearia Armoracia (formodentlig forvildet fra Haver), Tri
folium spadiceum,- Senecio saracenicus, ' Najas marina, 
Amaranthus Blitum.

Med Slesvig har Holfteen folgende Planter tilfælleds, fom 
ikke findes i de danfke Provindser: Ligustrum vulgare, Sy
ringa vulgaris (begge indförte og nu forvildede), Festuca 
sylvatica, Juncus capitatus, Polygonum Bistorta, Tormen
tilla reptans, Ranunculus lanuginosus , Melampyrum syl-*  
vaticum, Brassica Napus (indfort til Dyrkning og nu forvil
det), Carex strigosa.

Med Lauenborg har Holfteen folgende Planter tilfælleds 
fom ikke findes i Slesvig og i de danfke Provindser: Gra- 
tiola officinalis, Feedia dentata, Scirpus triqveter, Digi
taria humifusa, Galium sylvaiicum, Isriardia palustris,
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Potamogeton densum, Borago officinalis (udvandret fra Haver),’ 
Waldschmiedia nymphoides, Campanula patula, Illecebram
verticillat^Lm , Athamania Oreoselinum,
lis, Alsinella viscosa, Sedum reflexum,

Corrigiola littora— 
Sedum sexangulare

(fom jeg vel veed lkal være sundet i Danmark, men fom jeg
ikke har kunnet finde paa det angivne Sted), Spergula pen- 
tandra, Euphorbia Esula, Theucrium Scorodonia, Mentha
gratissima, Galeopsis ochroleuca, Thymus angustifolius
Pers, (uden Tvivl blot en Afart af Th. Serpyllum} , Alyssum 
calycinum, Fumaria capreolata (den fom under dette Navn 
figes at være fundet paa Moen, er noppe andet end Fum.
claviculata}, Genista germanica, Trifolium hybridum, Chon- 
drilla juncea , Carduus nutans, Gnaphalium luteo-album, 
Carex pendula ? Poterium Sangvisorba og Bryonia dioica, 
i alt as Arter.

Lauen borg.
Dette Hertugdömme har, i Henfeendc til climatifke For- 

holde, de famme Fortrin som Holfteen, men det har tillige 
en meget ftörre Afvexling as Dale, Bakker, Skove og Soer; 
det ftaaer i erf nærmere Forbindelse med Continentet, og 
grændfer til Mecklenborg, et Land fom i Henseende til fine 
Vegetabilior vifer den besynderlige Anomalie, at man der gien
finder Planter fom henhöre egentlig til en meget mere nordlig 
Vegetation, S. f. Eedum palustre, Linnæa borealis, Pedicula
ris Sceptrum, Cinclidium stygium etc. Det har fremdeles de 
famme og endnu nærmere Fordele af den Communication fom 
Elben frembringer imellem fiernere Egne. Det har temmelig

Sti. fhys, Skr, I Deel, I Hafte 1821. Bb(
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Forfkiellighed i Henfeende til Jordbunden, og endlkiondt denne 
hverken er saa god. som Holfteens Oftkyft eller S0111 dets Marfk- 
lande, er det igien frie for den ftore MalTe af Heder fom ind- 
tager faa betydelig en Deel af Holfteen, og hvis Flor i det 
heele er temmelig eensformig. Naturligviis maae diffe Omstæn
digheder have en betydelig Indflydelfe paa Plantearternes Mængde 
og dette vifer ogfaa de anftillede Underlog elfer. Om dette 
Lands Flora hai' man endnu færre trykte Efterretninger end 
om Holfteens; jeg havde derfor maattet, i Henfeende til en 
Udfigt over de der voxencle Vegetabilier, alene bygge paa de 
Erfaringer jeg felv havde giort paa tvende Reifer dertil, der- 
fom jeg ikke havde været faa heldig der at træffe en Mand, 
som med udmærkede Kundskaber i dette Fag forbandt en 
utrættelig Iver for botanilke Underfögelfer og fom, i de tvende 
fidite Aar, udelukkende har anvendt denne til at opkoge og 
bestemme de Planter bom findes i denne, i flere Henfeender 
meget interreffante Provinds. Denne Mand er Dr. Nolte. For 
Flora danica har derfor Indlemmelsen af dette Land i den 
Kreds fom dette Værk omfatter, været meget frugtbringende, 
hvilket kan fees af det 28de og 29de Hefte af dette Værk, og 
af folgende Overligt af det mærkcligfte i Henfeende til dets ve*  
getabilifke Productioner:

AS Planter som findes i Hertugdømmet Lauenborg og fom 
ikke hidtil ere fundne i de danfke Provindfer eller i Slesvig 
og Holfteen, ere folgende mig bckienclte: Scirpus radicans og 
glaucus, Arundo stricta, Pseudophragmites, festucacea 
og varia, Panicum glaucum, Syntherisma glabrum, Poa 
bulbosa, Festuca calamaria, Galium erectum, Plan
tago arenaria , Patamogeton praelongum , Potamogeton 
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lanceolatum, Polamoget. acutif otium, Myosotis collina, Po- 
lemonium coeruleum (maalke forvildet fra Haver), Campa
nula urticæfolia Smith (maaüce kun en Varietet af C. Tra- 
chelium), Piola ericetorum Schrad., Chenopodium botryoides, 
Chenopod. acutifo Hum, Laserpitium prutenicum, Oenanthe me- 
gapolitana, Allium vineale, Allium carinatum, Ornithoga- 
lum villosum Bieber st., Juncus microcarpus Nolte, Rumex 
nemorosus Schrad., Luzula erecta, Luzula pallescens, Alisma, 
parnassifolia, Acer platanoides (maafke forvildet fra Plan- 
tager), Monotropa hypophaga, Ledum palustre, Pyrola 
clorantha, Dianthus Carthusianorum, Stellaria longifolia og 
herbacea, Bubus nemorosus, Rubus suberectus, Rubus glaji- 
dulosus, Rubus Sprengelii, Nymphæa pumila, A juga ge- 
nevensis, Mentha acutifolia, Mentha rubra, Mentha gen
tilis, Mentha gracilis, Mentha Pulegium, Balota ruderar
iis, Leonurus Marubiastrum, Thymus villosus Pers., Scutel
laria hastifolia (denne er udentvivl o g faa i Danmark), Rhinan- 
thus minor, Linnæa borealis, Leontodon palustre, Uieracium 
foliosum Kit., Crepis stricta Schult., Arctium minus, Sene
cio paludosus, Carex argyroglochin mihi, Carex Schreberi, 
Carex ciliata, Carex fulva, Chara pulchella, Chara aspera, 
Chara curta, Chara longifolia, i alt 66 fuldkomnere Planter 
fom ere egne^ for Lauenborg, og ikke findes, faavidt mig er be- 
kiendt, i de övrige Provindfer.

Med Hertugdommene Slesvig og Holfteen har L. folgende 
Planter tilfælleds fom ikke ere danlke: Festuca sylvatica, 
Juncus capitatus, Polygonum Bistorta, Tormentilla reptans, 
Ranunculus lanuginosus, Carex strigosa,, i alt 6.

B b 2



Med Holfteen alene har det de ovenævnte 52 Arter til- 
fælleds. Fölgelig har Lauenborg io4 forfkiellige phanerogame 
Planter, saavidt man af de hidtil anflillede Underfögelfer kan 
domme, fom ikke findes i de danlke Provindser.

' ' '
I Henfeende til de lavere Productioner af Planteriget 

(hvoraf vi kun kiende med nogenlunde Nöiagtighed Hydrophy- 
terne, hvortil Hr. Hofman Bangs og Hr. Lyngbyes Under- 
sögelfer have givet Bidrag, og hvad Sielland angaaer, Svam- 
pene, ifær ved Profeffor Schumachers Underfögelfer), da tör 
jeg ikke sor Tiden angive noget dm dilTes Forhold til de övrige 
Plantesamilier i Hertugdommene eller i det egentlige Danmark, 
da der horer en ftadig og mangeaarig Underfögelfc til at srem- 
bringe noget fuldstændigt og paalideligt derom; men jeg haa- 
ber imidlertid fnart at opfylde noget af denne Mangel, da flere 
unge og duelige Botanikere belkieftige fig flittig med Underfö— 
gelfen af dilTe Vegetabilier. Jeg vil kun bemærke, at i Hen*  
feende til Hydrophyternes Mængde, kan ingen af dilfe Provind- 
fer maale fig med de nordlige Kytter af Sielland, Fyen og 
Jylland, da de cleels grændfe til Ölterföen? der ikke er rig 
paa Hydrophyter, dcels til Nordföen, fom enten er for uroe- 
lig til at have mange af diffe Beboere, eller hvor den ikke er 
det, har en Grund fom ikke er paffende for dem og fom 
desuden ved. dens idelige Bevægelfe ikke tillader dem at fæfte 
fig deri, naar jeg undtager de meget fine og gelatinöfe; thi 
ligefom paa Landet det fpæde Straae ofte bedre taaler Stor- 
mens Magt end det ferke Træe, faaledes kunne de finefle 
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Hydrophyter modflaae den Voldsomhed af Flavet fom odelæg- 
ger de ftorre.

Jeg har nu, forsaavidt mine egne Underfögelfer og cte 
Oylysninger jeg har kunnet finde hos andre, have tilladt det^ 
henpeget paa de Hovedforfkielligheder som man finder i Hen
seende til Vegetabilierne paa de forfkiellige danfke Öer og i 
Hertugdommene, efter de Linneifke Benævnelfer og Syftem? 
men jeg har endntl ikke anfört noget om dilTe Vegetabiliers 
Forfkiellighed i Henfeende til de naturlige Familier, hvortil 
de henhöre. En Betragtning fom efter Botanikens nærværende 
Forfatning, horer til Dagens Orden og fom ogsaa med Henfyn 
til det jeg forhen har henpeget paa, er meget interreffant*

Alle de her betragtede Provindser belidde, faavidt jeg 
har kunnet indhente Kundlkab derom, 1197 sorfkiellige Plan
tearter af Mono- ogPDicoty ledonerne eller af de fuldkomnere 
Planter. .<

Af diffe henhöre til Monocotyledonerne 022 , altfaa lidt 
mere end omtrent L

Af Dicotyledonerne fölgelig 876 eller, af clet hele An- 
tal. Altfaa det famme Forhold som Humboldt angiver (i Pro
legomena til nova gen. et species') for den tempererede Zone.

Af de naturlige Familier som henhöre til diffe Hovedaf
delinger, vil jeg fremföre nogle af de vigtigfte med Bemærk— 
ninger over deres indbyrdes Forhold.

Af Glumaceæ, hvortil jeg henfaren ogfaa Cyp er oideæ. Junce æ 
og Typhaceæ 9 findes i de her berörte Egne 216 Arter. Forholdet

\ 1 ■ - • .
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af dille mod alle vore Monocotyledons, er altfaa fom 2-5 og imod 
det hele Antal af Phanarogamer næflen fom 1-6. Ogfaa dette svarer 
temmelig godt til Humboldts Angivelse, hvorefter nemlig Tylkland 
har et Forhold af diffe Familier til de övrige fuldkomnere Plan
ter fom 1-7, Lapland derimod som i-5. Det vifer ogsaa 
at det etablerede Princip: at Græsarternes Mængde i Forhold 
til de övrige Mono- og Dicotyledone-Planter tiltager imod Po
lerne, er rigtigt, hvilket Brown ikke ganfke vil tilflaae, men 
det vifer tillige at Danmark er et temmelig rigt Græsland, at 
man altfaa a priori kan flutte at det er fortrinligt til Qvægavl 
og at Linné havde ret, naar han i Flora lapponica i Forer- 
indr. p. 26 figer Daniam graminum occupant copiæ.

Af Familien Orchideæ findes her 26 omtrent Dette pas
fer ikke ganfke mod Humboldts Fremftillelse, da i Folge denne 
Forholdet af denne Familie fkulde aftage mod Polerne, i det 
Tylklands Forhold er A? Laplands

D i c o t y l e do n e r.
Labiat æ.

Denne Families Aftagende fra den tempererede Zone mod 
Polerne er hoift mærkelig. Forholdet af den mod de övrige, 
er i Frankerige fom 1-2 4, i Tyfkland som 1-26 og i Fin
marken som 1-715 man maatte altfaa formode at Forholdet 
blev for Danmark omtrent som 1-00, men dette er ikke Til- 
fældet.
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Danmark har nemlig 48 Arter deraf, hvilket er lidt min- 
dre end /4 Deel af det hele Antal og altfaa er Forholdet ftörre 
for Danmark end for Tyfkland.

Compositae.

Af denne betydelige Familie belidde vi 112 Arter,' altsaa 
omtrent sA af alle vore fuldkomnere Vegetabilier. Dette ltem- 
mer meget godt med Humboldts Beregninger, forfaavidt denne 
Familie aftager i Antal mod Polerne fra den varmere Zone, 
da Forholdet er i Tyfkland søm 1-8 og i Lapland fom 1-1S», 
hvorved jeg imidlertid maae bemærke, at efter Wahlenbergs 
Flora, som Humboldt dog formodentlig har betient lig af, er 
Forholdet fom 1-1L

U mb ellif er ce.

Af denne meget udmærkede Familie, fom aftager baade 
imod Æqvator og imod Polerne, have vi her 52 Arter, altfaa 
37 af det lieele.

Da Forholdet er i Tyfkland fom 1 -22 og i Lapland fom 
1-55, faa er det for Danmark angivne Forhold meget over- 
eenftemmende med den Progression, hvormed, diffe Planter gaae 
frem fra Polen til det tempererede Climat.

C r u c if e r æ.

Atter en Klaffe hvor Maximum ikke findes i den varme 
Zone men i den tempererede, men fom dog ikke aftager i den 
Grad imod Polerne som imod Æqvator, hvor den næften ganlke 

, forfvinder.
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Af diffe findes i Danmarks Provindfer 55 Arter. Forhol- 
det er altfaa omtrent fom 1-22, hvilket er betydelig mindre 
end i Tylkland, hvor det er fom 1-18, og lidet ftörre end 
i Lapland., hvor det er fom 1 - 24.

Malvaceæ.
Denne Familie, fom har lit Maximum imellem Vende- 

kredfene, forfvinder aldeles imod Polerne. Vi kunne altfaa 
vente at Antallet deraf er i diffe Lande, ikke betydeligt; hvil
ket og Underfögelfer lære, da vi kun have 6 Arter deraf. 

* Forholdet er her fom 1-199.
En Anomalie finder her Sted nemlig at uagtet vi have 

tvende Arier af denne Familie mindre end der findes i Tyfk- 
land, hvor der findes 8 Malvaceæ, faa er dog Forholdet her 
ltörre end der, hvor det er som 1-235. Denne Anomalie for- 
fvinder næften ganfke naar man udelader Malva moscata af 
den danlke Flora, hvortil den ogfaa vel neppe horer, da den 
formodentlig er forvildet fra Haver.

C a r y op hyllacece.

Denne Familie har i Henfeende til de mindre Planter 
fom man henregner dertil, f. Ex. Slægterne Stellaria;, Mre~ 
nariaf Spergula etc.f fit Maximum imod Polerne; diffe fmaae 
Planter ere enten annuelle eller faa fmaae at de lettelig dækkes 
og bclkiermes af Sneen. Antallet af de nellikeblomftrcdc Plan- 
ter i Danmark er 54. Forholdet er altfaa som 1- 21. Da For- 
holclet er i Lapland fom 1-17 og i Tylkland fom 1-27. saa 
er den angivne Progreffion imod Polerne derved stadfæstet.
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Legumino sæ

Det er bekiendt at Planterne med Erteblomft langt fra ikke 
erc saa hyppige her fom i de varme Klimater. Endfkiöndt disse 
Planter juft ikke have deres Maximum under Æquator, men 
som det synes i de öftlige Egne af Afien, faa er dog deres 
Aftagende mod Polerne meget kiendelig.

Vi have desuagtet et ikke ringe Antal deraf, nemlig 5g, 
hvilket omtrent er 5% af Total Summen: I Tydlkland er For
holdet fom 1 — 18; i Lapland som 1 — 35.

Ament a ceæ.

Ligefom Forholdet af Gramineæ og Cyperaceæ fanit Ca- 
ryophyllaceæ tiltager imod Polerne, faaledes er dette og Tilfæl- 
det med denne Familie; hvortil ifær Slægten Salix bidrager. 
Totalbelöbet deraf er her 35; hvilket er nærved -3% af de pha- 
nerogame Planter. I Tyfkland findes dille i et Forhold fom 
1 — 5g; i Lapland derimod fom 1 •— 17.

Antallet paa de fuldkomnere Planter paa dc danfke Öer, 
i Jylland og i Hertugdommene er 1197 Arter.

Uifle henhöre til folgende naturlige Familier:

V\i. Sei. phy s. Skr. I Deek. I Hafte 1821. C c
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Tabel
<»ver de danske Planter efter de naturlige Familier*}.

*) JeS hor i denne Tabel fulgt De Candulks Frem/lillelfe i Synopsis plau
tarum in flora gallica descriptarum, fordi den er een af de bedfte, 
uagtet jeg ikke bifalder alt i denne.

Monocoty ledoner.
1 F amilie Naj a de s: Char a i o Arter, Caulinia

i, Najas i, Lemna 4 . . i Alt 16 Arter.
2 Gr amine æ: Anthoxanthum i, Nardus 

i, Le er si-a i, Phalaris 2, Panicum 31 
Digitaria i, Syntherisma i, Phleum 3, 
Alopecurus 3, Milium i, Chamagrostis i,

*

X Agrotis 7, Arundo u, AiraS} Holcus 4,
Melica 3, Poa 12, Briza 1, Dactylis 1,
Cynosurus 1, Festuca 13, Bromus 11, 
Avena 6, Lolium 5, Rotlböllia 1 Fly

/

mus 2, Hordeum 3Triticum 4 109 —
/ o Cyp er ace ce: Cladium 1, Eriophorum 

5, Scirpus 15, Schoenus 6, Cyperus 2, 
Carex 5o 77 —

4 — Typhaceoez Typha 2, Sparganium 3 5 —
5 — Aroidece: Zoster a 1, Arum 1, Calla 1 5 —
6 — Juuceæ: Acorus 1, Juncus 17, IjU-

zula 6, Nartheticum 1 ... 25 —
7 Asparageæ: Asparagus 1, Convalla

tio, 5, Paris 1 . . . »i Alt 7 —
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9

10

11
12

1?

14
15

16

17

18

29
20
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Familie dlismaceæ: Potamogetcm 17, Ruppia
1, Zanickellia 1, Triglochin 2, Scheuch- 
zeria 1, Alisma 4, Sagittaria 1, Bu
tomus 1 ..... 28 Arter.

— Colchicaceæ: Colchicum 1, Tofiel-
dia 1 . . . . \ . 2 ——

— Liliaceæ: Tulipa 1, Fritillaria 1,
Ornithogalum 6, Allium 7, Leucojum 1, 
Galanthus 1, Anthericum 2 . . 19 —-

— Irideæ: Iris 3 .... 3 —
—• Orchideæ: Orchis g, Satyrium 5, 

Ophrys 6, Malaxis 2, Serapias 6 . 26 ——
—- Hydrochærides: Hydrochæris 1, Stra- 

tioles 1 ...... 2 —
I Alt 522 Arter.

Dicotyledoner.
— C onif er æ: Juniperus 1 . ; i
— Amentaceæ: Ulmus 1, Alnus

Qyercus ?} Fagus 1, Betula 1, Carpi
nus 1, Corylus 1, Salix 19, Populus 4, 
Myrica 1 ...... 55

— Urticeæ Humulus i, Urtica 2, Pa
rietaria 1, Xanthium 1 . . • 5
Euphorbiae e æ: Euphorbia 6, Mer

curialis 2 . . . . ... 8
Aristolochiae: Aristolochia 1, Asa

rum 1 ...... • 2
Elæagneæ: Thesium 1, Hippophae 1 2

Thymeleæ: Daphne 1 . ... 1
C c 2
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21 Familie P oly g oneoe: Rumex 31, Polygonum 11
22 — Chenogodeæ: Salicornia if Salsola

2, Blitum 1, Beta 1, Atriplex 6, Che
nopodium 12 • . . . .

20 — Amaranihaceæ: Illecebrum 1, Her-
niaria 2, Amaranthus 1 . ; .

24 — P l antag in eæ: Plantago 6, Littorella 1
a5 — Plumbagineæ: Armeria 2, Siatice 1
26 — P rimulaceæ: Centunculus 2, Ana-

- gallis 1, Lysimachia 4 , Hottonia 1, 
Trientalis 1, Primula 4, Samolus 1

27 Rhinanthac eæ: Polygala 2, Nero
ni c a 15, Euphrasia 1, Bartschia 1, 
Rhinanthus 2, Pedicularis 2, Melampy- 
rum 5, Orobanche 5, Lathrcea 1

28 — Ja s mine ce: Syringa 1, Ligustrum i?
Fraxinus 1 . . . ,

29 — pJr en a ce ce: Ferbena 1 »
50 — Labi at æ: Lycopus 1, Salvia 1, A juga

4, Teucrium 2, Nepeta 1, Mentha 10, 
Glechoma 1, Lamium 6, Galeopsis 4, Ga- 
leobdolon 1, Betonica 1, Stachys 4, Bal- 
Iota 2, Marubium 1, Leonurus 2, Clino- 
podium 1, Origanum 1, Thymus 2, Pru
nella 1 , Scutellaria 2 » , ,

51 Personatoe: Utricularia 3f Ping vi— 
cula 1, Limosella 1. Scrophularia 3, An
tirrhinum 6, Digitalis 1, Gratiola 1

32 *— Solanacece: Nerbascum 5, Datura j,
Hyoscyamus 1, Atropa 1, Physalis 1, 
Solanum 2 .... .

22 Arter,

23

4 —-

14 —

32 —

3 —
1 —

48 —

i3 —

11
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19 Arter.
Convolvulus Cu-

10»

1i

1

Oxycoccos^9

16
1

15
4a

4
i

4 o
4i

7
8

, Cynoglos- 
2, Symphytum 2, 

1, Ly c op sis 1
2,

• •

Polemonium 
Menyanthes

1
IEOld

'S;Ery træa

55
56

55 Familie B oragineæ: Echium 1, Lithospermum
2, Myosotis 7, Anchusa 1 
sum 1, Pulmonaria 
Bor ag o 1, Asperugo 

Convolvulacece:
scuta 2 / »
P demoniac e æ : . 
Gentianeoe: 

schmiedia 1, Gentiana 4, 
Exacitm 1 . ,
Apocineæ: Asclepias 1
Rli o d or a c e æ : Le dum 1 

Ericaceae: Eacciriium 3, 
Erica 2, 
rola 7, Empetrum 1 
Cu cu rbi t a c eae:

C a m p a nu l a c e æ: Campanula 12, Phy- 
teuma 1, Lobelia 1, Jasione 1.
Compositæ: Tragopogon 2, Scorzonera 

2? Picris 1, Sonchus 5, Lactuca 1, Chon- 
drilla 1, Prenanthes 1, Leontodon 2, Apar— 
gia 5, Hieracium 11, 
vis 1, Hypochaeris 5, 
chorium 1, Arctium 2, Serratula 
duus 11, Onopordon 1, Carlina 
dens 2, Eupalorium 1, Tanacetum 1, Ar
temisia 4, Gnaphalium 8, Conyza 1, Eri- 
geron 2, Tussilago 4, Senecio 8, Aster 2, 
Solidago 1, Cineraria 2 ? Inula 5 ■> Ar
nica i, Bellis i, Chrysanthemum 2f Py
rethrum 2, Anthemis 5, Cotula Achd-

54

Crepis 4, Hyose^
Lapsana 1} Ci-

1, Car-
1, Bi-

Andromeda 1, Arbutus 1, Py-
< * ♦

Bryonia 1 . i



112 Arter.

46

ii
67

/

I

52

6
49

8

5
4

5

5o
*

Montia i, 
Scierant hu s

Tillæa 1,

Tamarix
2

5a

Sedum 6,

2, Scabiosa
Faler i ane ae: Feedia 2, Faler iana 
Rubiaceæ: Sherardia 1, Asperula 

Galium 10, Valantia 2 . . 5
Cap r ifo liæ: Cornus 2, Lonicera 2, 

Fiscum 1, Fiburnum i, Sambucus 5, He
dera 1, Linnæa 1 .

Umbell if e r æ: Eryngium 2 , Hydroco- 
.tyle 1, Sanicula i, Bupleurum 2, Cau- 
calis Daucus 1, Conium 1, Selinum 
5, Athamanta 2, Peucedanum 1 , La- 
eerpitium 29 Heracleum 1, Ligusticum 2, 
Angelica 2, Sium 5f Sison 1, Oenan
the 3, Phellandrium 1, Cicuta 1, Æthusa 
1, Seseli 1, Scandix 4, Chaerophyllum 2, 
Imperatoria 1, Pastinaca 1, Anethum 1, 
Carum 1, Pimpinella 5, Apium 1, Ægo- 
podium . ...

Saxifrageæ: Adoxa 1, Saxifraga o, 
Chryso splenium 2

Cras sulace æ:
Sempervivum 1
Portui a c ace æ:

1, Corrigiola 1 ,
Gros sul ar iæ: Ribes 4
Salicariæ: Ly thrum 1, Glaux 1, Pe

plis 1, Ceratophyllum 2 <

lea 2f Centaurea 49 - Calendula 1, Echi- 
nops 1 . . ;

43 Familie D ip sac ece: Dipsacus
44
45

5 5
2 4

» 15
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55

17 Arter.
54

J

55

/

59
'56

16 —
59

55
60 Drosera

4

i

A

4
i

Ilex i,

67
58

.zZstrå— 
x4, Lo-

, Sisym- 
i, ./Ira— 
Sinapis

Familie Onagrariæ: Callit riche 2, Hippuris 
1, Myriophyllum 2, Circæa 2, Isnar dia 
1, Oenothera 1, Epilobium 8

— Rosaceæ: Sorbus 4, Mespilus 5f Py
rus O f Rosa 7 f Poterium 1, Sangvisorba 
1 > Agrimonia 1, Alchemilla 3 f Tormen— 
tilla 2, Potentilla 8, Fragaria 2, Getan 
2f Comaruin 1, Rubus 9, Spiræa 2, 
Prunus 6 ► » . , . .
Leguminosæ: Spartium 1, Genista, 4, 

Ulex if Ononis 2, Anthyllis 1, Pisum 2, 
Orobus 4, Lathyrus 5, Ficia, g, Ervum 
2f Ornithopus if Hedysarum 1, 
galus 2f Melilothus 4, Trifolium 
tus 2f Medic ago 4

— Frangulaceæ: Euonymus 1,
Rhamnus 2 ...

— B erb er ide ær: Berberis 1

— Papaver ace æ: Chelidonium 2, Glau- 
dum i. Papaver 4, Nymphæa oy Co
rydalis 5f Fumaria o ...

— Crucifer æ: Camelina 1, Rapistrum 1,
Draba 2, Alyssum 2, Lepidium 5, Thia— 
spt Of Cochlearia 4, Coronopus i? Iberis 
1 f Lunaria 2, Cakile 1, Bunias 1, Cram—- 
be 1 f Dentaria 1, Cardamine 5 
brium 7, Erysimum 6, Hesperis 
bis 2, Turritis 2f Brassica 
5f Raphanus 1 , .

— Capparideoe: Parnassia 1,
2, Reseda 1 , .
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61 Familie Cary o phy 11 a c ece: Holosteum i, Gyp
sophila i, Saponaria i? Dianthus 5, 
Silene 3? Cucubalus 4, Stellaria 9, Al- 
sinella 3, Arenaria 3, Agrostemma 1, 
Lychnis 4, Sagina 2, Alsine 1, Elatine 
2, Cerastium 8, Spergula 4, Linum 1,

I Alt Dieotyledoner 876 Arter. 
Monocotyledoner 522 —

Radiola 1 . . . r . 54: Arter.
62 — V iolace æ: Viola y ■ 7 --------T

63 — Cisti: Cistus 1 . .. 1
64 — T iliac e oe: Tilia 2 ... 2
65 — Malvaceae: Althea 1, Malva 5 6 ■ —

66 — Geranice: Impatiens lyOxalis 3? Ge-
ranium 14 ; ■; ; 18

67 — Hy per icinæ: Hypericum 7 7
). ■

68 — Acera: Acer 3 . . ; 5
I.

69 r- Ranunculaceæ: Myosurus 1, Tha- -
lictrum 5, Hepatica 1, Pulsatilla 2, Ane- -

mone 2, Adonis 1, Ranunculus 18, Trol-
Hits 1, Eranthis 1, Caltha 1, Acjyilegia
19 Delphinium 1, Aconitum 1, Actaea 1 55

70 — Genus incertae sedis: Monotropa 2 2 —

I Alt Phanerogame Planter 1197 Arter.


