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Alla Nympheaceer växa i vatten \ i de större varmare

vattnen finnas äfven de praktfullaste arterne. Gamla
verldens största floder, Nilen och Ganges, hafva ock från
äldsta tider varit berömde för sina Nympheaceer. I lik¬
het med de flesta vattenväxter finnas de, till utseendet

likformiga, eljest utbredda i alla zoner och öfver de fle¬
sta länder på jorden. Likväl aro de mera sällsynta i den
södra hemisferen, från hvilken man blott känner få arter

från Cap, Madagascar och Peru. I hvarje folkslags
myther och sagokrets hafva de blifvit helgade åt flod-
gudomligheter, från kuslerne af Malabar till Ishafvet;
så i gamla som nya verlden. Man har utom bestämda
uppgifter redan ett bevis derpå uti deras namn, Neckros,
Nymphaea *) o, s. v. I de äldre naturkulterne spelade de
en ännu högre rol. Liksom Nymphaea pubescens var Gän¬
gens symbol**), så var N. Lotus Nilens; liksom den sed-
nare var jemte Nekmbium ***) en väsendtligen in^égre-

*) Bestämdare säger Plinius Lib. XXV. c. vir. "Nymphaea
nata traditur Nympha zelotypia erga Herculem mortua."
**) Jon. Asiat* res. 5. p. 285. Creuz. Convment. in Herod.

IV. p. 177. Man bör dervid likväl iakttaga att man orätt an¬
tager, alt växten och dess kult kommit till Hinduerne från
Egyptierne, som, utom af inre grunder, vederlägges deraf,
att den Indiska Lotus är en annan art.

**.*) Delil, Fl. Aeg. p. 169 sq.



rande del i Isis' dyrkan*), hvarom vidare nedanför, så
ännu i dag thronar Chinesernes Fumbo på blomman a£
Nelumbium speciosum * *).

Men det är icke blott genorn sina praktfulla blom¬
mor, det symboliska uti deras uppsimmande ur vattnet
vid dagens början, som gifvit denna familje sin histori¬
ska betydelsej äfven deras användande som födoämne
bör tagas i betraktande. Vi linna som gemensamma

egenskaper för denna familj, som för vårt ändamål för-
tjena uppmärksamhet: den tjocka rotbålen innehåller en

mängd stärkelse, som är födande. Hos våra inhemska
arter finnas derjemte ett bittert adstringerande ämne,
som gör dem föga passande till näringsmedel***), men

*) Se Creuz. Symb. Myth. i. p. 531.
**) Kirch. Chin. p.191. Dec. Syst. 2. ρ. 46. Vi ega icke

tillgång till Mem, Miss. Chin., der man skall finna historien
öfver Chinesernes Lien-kien eller den märkvärdiga jEuryale
jerox, som för 5oco år sedan infördes uti China, och först i
sednare åren blifven funnen vild i sjöarne emellan Nepaul och
Lacnau.

***) Att de likväl i Sveriges norra landsorter, som npd-
brÖdsamne blifvit begagnade, är bekant, ehuru löga tjenlige i
deras nativa tillstånd. Lyckades det att uppfinna någon me-
thod att afsöndra det adstringerande bittra ämnet, skulle de
för sin storlek blifva af vigt, Familjens allmänna egenskaper
antyda redam deras Ijenlighet till födoämne,· och den till ver
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icke så hos de varmare klimaternes. Roten af Nelum-
biurn speciosum användes allmänt af Öst-Asiater, som en
sund spis och smakar likt Ärtskocker« Åfven rötterne af
Nymphaea Lotus insamlas i Egypten af fattigt folk till
föda. Ånnu mera som en läckerhet värderade än frön
af Nelumbium. Utan dess ingå nämnde arter i desse
folkslags medicin. I forntiden stodo de i högt anseende,
antiaphrodisiaca; hos nu varande Egyptier just för mot¬
satsen.

§. 2.

Öfuer de af Gréherne hånde Nympheaceer.
Utom de tvenne öfver hela Europa utbredde, både

i Sverige och efter Dioscorides i Grekland inhemska
Nymphaea alba och lutea, hvilka blott omtalas (af Theo-
phrastus otydligt) bestämdt af Dioscorides*), voro trenne

getion Nympheerne liknande Arum Colacasia har än mera
skarpa egenskaper, men sedan dessa blifvit afsöndrade, använ¬
des den lika med Nymphaea Lotus i Egypten.
*) Dioscoridis beskrifningar (Edit. Colon. 1529 ρ. 259,440.

Lib. III. cap. 169 och i4o) äro tydliga och hafva derföre dess
växter aldrig varit tvist underkastade. Mera ovisshet råder
0111 Theophrasti. Alt dess γλυχιιχ νυμφχικ (Lib. IX. c. i5. ed.
Amstelod. ι644. ρ. 1095) är en Nymphaea, har från äldsta ti¬
der efter namnet varit antagit, ehuru beskrifning saknas, egen-
skaperne strida deremot; dess rot icke är söt, frukterne icke
atlige o. s. v. Men icke finna vi ett ord, som berättigar föra
den till någon bestämd* art. Sprengel (hist, rei herb; /. ρ. g4)
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arter Grekerne bekante från Egypten. Det äro dessa,
som de Grekiske historieskrifvarne omtala. De tvenne

förstnämnde äro så allmänt kände, att öfver dem intet
är alt anmärka. De sednare äro:

i. Neeijmbium specioium Wildenow, Dec. Syst. nat. 2.
Nymphaea Nelumbo a. L. Slägtet Netumbwm Juss,, som
är alldeles synonymt med Cyamus Salisbury, skiljer sig
från de egentliga Nymphaeae genom sina fria små frukter.
Föröfrigt likna de dem fullkomligt till utseendet. Blott
denna enda art tillhör gamla verlden, i Amerika har man
funnit ett par till, men de äro icke tillräckligen kände.

antager den vara Nymphaea lutea, hvartill väl ingen annan
grund finnes än sedan Theoph. Lib. IV. c. 11 blifvit hän¬
förd till N. alba var ingen annan att gissa på. Jemför man
åter Dioscorides finner man både att JV. alba var Grekernes
Νυμφχιοί κ<*τ ei. och den allmännare*, bägge hänvisa på Boeo-
tien. Sibthorp fann ock endast den hvita i Grekland. ■— Hvad
vidare Theophrasti Σ/Jy angår, som Sprengel hänför till Nymph.
alba, så är detta uppenbart oriktigt. Äldre Commentatorer,
som antogo Nv^<för N> alba, sökte N. lutea uti Σ.<Λ/, men
att den icke är någon Nymphaea har Bodaeus a Stapel i sin
Comm. in Dioscor. ed. cit. p. 462 segrande bevisat. Den hör
således icke till vårt ämne. Som Sprengels bestämningar af
de Gamles växter bland många gälla för klassiske, så böra vi
anmärka, att vi ofta genom Jemförande af källorne funnit dem
ganska osäkra och godtycklige, hvarpå vi framdeles skola
lemna flera bevis.
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Nehimb. speciosum liar bladen hela, kretsrunda, sköldlika,
d. v. s. bladskaftet är fastadt midt inunder den hela

bladskifvan, af i— 2 fots diameter. Blommorne stora,

praktfulla, sprida en ganska angenäm lukt, liknande anis;
blommorne egentligen rosenfärgade, men variera äfven
bvita, Frukterne, som äro ätlige, äro den bekanta Faha
Aegyptiaca, hvarom kan ses Plinius Lib. XVIII. c. 12 och
alla äldre Commentatorer *).

Denna arts stamland äro de östliga trakterne af A-
siens varmare länder, hvarest den än i dag är en helig
växt. Man har ingen säker källa att den finnes vild
vestligare än Indien. På öarne i Indiska oceanen, på Mo-
lukkiske öarne och Philippinerne; i Siarn, Cochinchina,
China och Japan finnes den äfven, Högst märkvärdigt är
derföre, att den i äldre tider, utan att vara sedd någon-
städes i närgränsande länder, fanns i Egypten, hvaröf-
ver vi icke blott hafva intyg af Herodot och flera Gre¬
kiske skribenter, utan ock i dess omisskänneliga afbildning
på Egyptiske inonumenter och mynt från den tiden. Men

*) Allt hvad som hörer till dessa växters litteratur ar full¬
ständigt citerat i Dec. Syst. nat. 2. — Hvad Plinius beträffar,
bör observeras, att han som särskilda växter beskrifver fruk¬
ten och sjelfva örten. Lib. XXI. c. 15. Föiöfrigt har denna
äfven blifvit förblandad med den Egyptiska Arum Colacasia„
hvars rot och blad ega någon likhet med Nymphaea.
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nu har sjelfva växten derstädes helt och hållet forsvun-
Tiit, så att man efter Delile och alla sednare Botanister,
som besökt Egypten, derstädes söker den förgäfves. Detta,
jemte öfrige geografiske skäl, vittnar att den der som en

helig växt blifvit införd; när Isis-kulten, hvilken
som sådan vårdade dem, upphörde, så försvann den äf-
ven ur Nilen, — Ännu träffar man den likväl med för¬
undran växande på ett enda från dess utbrednings-zon
än mer afvikande ställe, Tschulpan kalladt, bland Wol-
gas mynningar i Kaspiska hafvet. Detta växtställe har
synts så afvikande från all analogi, att man hufvudsak-
ligen af detta skal föreslagit antaga den derifrån som egen
art (V. catpicum Fisch.), ehuru detta icke genom karak-
terer låter rättfärdiga sig. Vi äro mest benägne antaga,
att den äfven der vore ursprungligan införd, helst man

svårligen kan antaga en så utmärkt växt inskränkt till en
enda punkt om den vore inhemsk och historiska urkun¬
der dessutom gifva anledning att betrakta den der som ett
forntidens minnesmärke.

2. Nymfhaea Lotuf L. Denna och följande hafva
småfrukterne inneslutne inom det gemensamma fästet, lik¬
som vår vanliga Nymphaea alba, med hvilken de utgöra
ett och samma slägte, äfven om man afsöndrar vår van¬
liga N. lutea frgn de egentlige Nymplieerne. Bladen äro
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kretsrunda, hvasst sågade, sköldlika, men vid basen djupt
delade, på undre sidan gleshårige. Bladskaftens längd
(ända till 5 fot) varierar efter vattnets djup, och med
det samma tilltager växtens frodighet *). Blommorne
stora, hvita, omgifna af ett grönt i kanten rosenfärgadt
blomfoder.

Denna art tillhör endast Afrika; hufvudstationen är

Nilen och var som dess symbol helgad åt Isis. Då den likväl
endast finnes på de aldra äldste mynt tycks, att den blif-
vit något tillbakaträngd af den införda Nelumbium. Huru
långt den framtränger i det inre landet är obekant, lik¬
väl återfinnes den äfven vid vestliga kusten, f. e. y riket
Owar **). Utom Afrika känner man för densamma en¬

dast ett växtställe, nemligen den ständigt 19— 28 grader
varma bäcken Pecze vid Peterwardin i Ungern ***), der

*) Häraf kan förklaras, hvårföre dess luxurierande anses
beteckna en blifvande rik skörd, emedan båda delarne bero
på en hög uppsvämning af Nilen.
**) Pal. Baav. FL Owar. et Ben. 2. ρ. 5o..
***) Waldst. et Kitaib. Plant, rar. Hang. 1. ρ. i3. Decan-

dolle antager den för en egen art, Hymphaea thermalis; men
våra genom Sadlei* erhållna exemplar visa ingen väsentlig
skillnad från den Egyptiska N. Lotus. I allmänhet bafva vi
ringa tro på de arter man skiljer för deras förekommande vid
varma källor; det synes oss tvärtom vara helt naturligt, alt
dessa ersätta en eljest i landet lägre jordtemperatur.. Så f. e..
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den sannolikt är ursprungligen planterad, helst den med
lätthet låter fortplanta sig på likartade ställen, som sed-
nare åren skett i Kajserbad vid Ofen *). — Deremol är
den Indiska Nymphaea Lotus en egen art, hvilket är så
mycket nödvändigare att observera, som derigenom, utom
andra inre grunder, Passows m. il. uppgift om dess in¬
förande till Indien från Egypten, helt och hållet förfal-

är väl intet tvifvel på identiteten emellan Cyperns thermalis
Dumort från svafvelkällorne vid Aachen med den medelhafs-
länderna och egentligen norra Afrika tillhörande Cyperns bei-
dins. Desl. Genom vår ädle vän FCormskjold ega vi till och
med en Indisk Fimbristylis från varma källor i det kalla Kamt¬
schatka. (Detta lands, liksom Östra Asiens kalla klimat i all¬
mänhet i jemförelse med det emotliggande Amerikas, så att då
om våren på det sednares kust allt grönskar, är den motsva¬
rande Asiatiska ännu klädd i vinterskrud^ om hösten framvi¬
sar denna endast rimfrostblommor, då den Amerikanska ännu
har lefvande, härleder nämnde skarpsynte, verldsbereste ob¬
servatör, som till stor förlust ej publicerat sina vigtiga an¬
teckningar, från haivets strömningar, så att strömmen med
kallt vatten från Ishaivet följer Asiatiska kusten, den varma

åter från Stilla Oceanen följer den Amerikanska). Äfven in-
nom Djurriket har man analoga exempel alt varma källor er¬

sätta ett varmare klimat, men icke skiljer man djur derföre,
som arter. Kallus aquaticus, som i hela det kalla och tempe¬
rerade Europa är flytlfogel, stannar om vintern qvar vid Is¬
lands heta källor. Enligt Faber.

*) Reichenb. Fl. Excurs. p.


