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UTLÄNDSKE TRÅD, BUSKAR OCH BLOMSTER-'
VÄXTER,

Som kunna tåla Svenska Klimatet.

7. Mcspilus Amelanchier har utvandrat fran fodra Eu¬
ropas mildare lufrftrek, och trotfar omkring Upfala defs
kalla oeh med varma vårdagar omväxlande, famt för
Floras ålfklingar mycket fkadliga froftnåtter. Den up-
våxer fallan fåfom tråd, med enkel ftariig flarn. Me¬
rendels uprinna från roten Acre fmalare, nagra alnars-
ho era telningar af mer eller mindre pyramiciahfk (orm.
Den kan planteras till prydnad och nytta uti Engelfka
trägårdar, på rabatter och andra ftåilen. Den tåfiar med
Pyrus baccata i fägring, då tidigt om våren hela bufken
éfverhöljes med hvita blommor. Båren åro mogna redan i
Augufti månad, fvartbiå till fårgen, liknande ganfka
mycket Blåbåren, men äga en fot och mera behaglig
fmak. Till flera orter i Riket har H:r Praefes uefpride
denne nyttige bufke, och år all anledning till den för¬
modan, att han igenom utfånde fron fkall öfver allt blif-
va likfå allrnån, fom nyttig och välkommen.

g. Morus alba, hvita Mullbärsträdet år något ömtå¬
ligt for kölden vid Upfala; men rål mycket båttre finfka
KHrnatet. Med måfta fördel kan det dock odlas i rikets
födra provincer.

9. 10. Cornus alba, och sanguinea ifrån Siberien och
Norra Amerika, hafva bågge, men ifynnerhet den fed^
nare, blifvit mycket allmånne uti Engellka parker, på

B rabatter
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rabatter och åfven med andre till hackar utplanterade,,,
Den fednare år ganfka vacker. och\befynnerlig med fina
blodröda grenar.

ii. is. Crataegus =: coccineaoch tnonogyna ■ våxa lika
fortråfligt, fom deras fivenika fam-fytler. oxt/acantha. De
åro prydliga med lina blad, nyttiga med fina röda frug
ter och tjenliga till hackar med fina fiyfva taggar.

13. 14. Rosa alba och- galliea- hafva båda uti långre
rid utgjort våre.Trådgårdars prydnad, med fina merendels :
dubbla blommor, fom åga en angenäm lukt och använ¬
das-till Purperi lamt till beredning af Rofenvatcen. Hvi~
ra T6rnro,f@r fkilja fig ifrån andra fina flågtingar genom fina ■
Jköna blommor. Denna år gemenligen fåBfynra# uti
trädgårdarna och tyckes vara något ömtåligare för. köl¬
den- Planteras annars lått med fönderdelade rötter,
hvarig^nom den, åfveoforn den fkona Eglanterra, kunnat
göras allmännare, Den hvita Rofen åger en plats i Flo-•
ras Calendarium* emedan defs blommor ordentligen
framkomma uti Julii månads början, få att, då någon
blomma håraf vifar fig, kan man vara fåker, att Julii må¬
nad år inne. Endäft kalla och fena Sömrar kunna göra,
art blommorna vifa fig fednare. Défsa afplåckns åfven* lättare:
ån af den röda, forn blommar två till tre veckor fednare0

15: iEscutus Hijjjpmastänuw, Håftkaftanietråd, år ett
af dé fkönafte, fom ifrån Södern någonfin blifvit införde
till Sverige, få våi för fina fingerfika blader, fom för
fin prågtiga Sultan-lika blomfpira. Dét trifves båttre un-
der den fydligare ock* blidare polhöjden, ån under kalla¬
re luftftreck, der det med mera möda updrages af frön
och med mindre framgång planteras, OiVanföre Uplands
gråns forökas defse fvårigheter. Uti alléer gör det i fyn?-
aerhet en ikon prydnad*
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16. Fagus Costanen, Ågta Caftanietråd, år får '0®
ftrångare köld ömtåligt, och kan fåledes endaft odlas i
Rikets fodra Landfkap och på defs öar, hvareft det för¬
mår mogna fina frugter: men under infallande ovanligt
k^lla vintrar går det förloradt af kölden åfven derftådes•

17. Juglans regia år lika forn det föregående, öm¬
tåligt för.köldenj likval trifves det i Upfala, på Ströms¬
holms Kungsgård och uti Finland, ^ehuru f ödra -Europa
.år för derfamma mer tjänligt.

•18. Liriödendron ^/ipi/>ra, Tulpantrådet ifrån Norra
Amerika, högt och redigt, med ;fköna ftora blommor
och befynnerligt fkapade blader, kan icke ^vånjas, under
bar himmel, vid ^Upfala hårda klimat, frön hafva ofta
blifvit fadde och de uppväxte plantorna-af köld gått för¬
lorade. Deremot trifvas devål i Södra andan af riket

• och Bohus lån; famt omkring iGötheborg »får man fe
flora tråd deraf frodas och blomma.

19, ^'Clethra ralnifotia, ifrån Amerika införd, trifves
vål både i Holland och flereftådes i Tyfkland, men för¬
drager endaft Sveriges Södra blidare »himmel ehuru den
år ännu fållfyntare ån Tulpantrådet, s

20. Kalmia <mngnstifolia, ^en vacker bufke ifrån Ame¬
rika, har åfven för någon tid fedan blifvit införd i Sveri¬
ges Södra trakter, dår den någorlunda velat trifvas. H:r
Praefes har icke lyckats, att vänja denna bufke vid Up-
falas föränderliga våderfkiften, ehuiu ftor ån defs ön-
fkan varit, att kunna fortplanta en få »rill blader fom
blommor fltön bufke, åfvenfom för defs namn. Deremot
har det lyckats i Bohuslån och omkring Götheborg, un¬
der en" blidare himmel. Uti Holland, Tylkland famt
England , trifves icke alienaft denna utan åfven defs fann
fy (kon och gtnusa.
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Si. 22. ViBURNUM Lanterna och Lentago rekommende¬
ra fig bågge fåfom vackra bufkar på Rabatter, i Engel-
/ka parker och ålvem till hackar i blandning med andra.
Under blomningstiden om våren lyfa de med lina talri¬
ka och våliuktande blomklafar. Den förra, fom både
år mera lommig och vackrare, har likvåi blifvii. allmän¬
nare och vidare utfpridd.

23. 24. SpiRvEA Gkämcedrifotia och hyperuifolia. Den
Förra från Siberien och den fednare från Canada trifvaä
förtråffhgen vål i Upfala Trådgård, både på rabatterna
och planterade till hackar dels for ßg fjelfva, dels i före¬
ning med andra likfom de dertill nyttjas i Japan, hvareft
de åfven åro inhemika och mycket värderade. Oagtads
klippning frambringa do ändock en ftor mångd af hvita
blommor uti klafar,, fom. förfköna en fådan håck. I Sve¬
rige uthärda de klimatets ftrångare köld.

25. Spirjea salicifolw år af ålder leånd fåfom ea
fkön och tjenlig bufke till hackar inom Trådgården. En
fådan håck blir tåt, låter klippa fig och prydes med rö*
da blommor..

26. SpiRjEA fovigata, en liten, mindre anfenlig bus¬
ke, för någon tid fed an hitkom ra en från Siberien,. fom
fkånkt ofs Eere af Floras fållfyntherer, hvilka nu pryda
fäderneslandet. Denna bufke föga öfver en alns höjd
ksn utplanteras dels på Rabatter, dels i Engellkaj parker
dels annars efter behag. Den år prydlig, med Ena glat¬
ta blader och flerfårgade,. Sultan-like blomfpiror. Låttaft
utplanteras och förökas^ den genom rötternas delning och
fkadäs ej af vintrens köld,

27. 2g. Syringa vulgaris och persica-, Syrén med
blå blomma har långe varit inom fofterbygden en lika
så allmän fom fkön bufke, hvarS vackra blommor emsi^
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lan Pingft och Midfommaren både pryda och fprida era
angenäm lukt. Den hvitblommiga Syrenen har varit
mer fåilfynt och år ånnu icke få allmän, ehuru dera
tyckes vara vackrare. Bagge defsa förändringar fort¬
plantas låttaft genom fönderdelade rötter. Vid bonings-
frufen och på Rabatrerna gör de.n prydnad och låter
klippa hg i åtfkilliga former. Engelfke parker föffltönar
den anfenligt o.h då den planteras till hackar, våxer den
både fort och med fine hjertlike blader gör den häcken
råt, famt kan drifvas till fkre alnars höjd. Perska år en
mycket liten bufke och ännu ganfka fåilfynt,. ehuru
han fördrager klimatet,

29. 30. Robinia Caragana och frutescens hafva fått
namn af Årttråd och under förledit århundrade från Sir
berien införde till Sverige, näftan Öfvergllt blifvit utfprid-
de och allmånne. Den förra låter genom irnderqviftning
updrifva fig till ett medelmåttigt tråd fom tillåter klipp¬
ning och erhåller en vacker krona,. Bågge arterne åro
likväl mera bufkartiga och tjenliga till häckar, isynner¬
het inom trådgårdar, att afftånga qyarteren, dar de nått
kunna klippas å alla fidor. Bågge åro med fina fmå i
rader ftålde blader och fina gula blommor af mycken
prydnad. Framför bigårdar åro häckar håraf bland alla
de förmonligafte, emedan då Svårmarne nedflå i dem,
defs böjliga grenar göra inkupningen lått oqh beqvåm-
lig. Når de planteras utmed plank och fä våxa fritt',,
blifva de flera alnar höga och gifva lugn emot rådande'
vindar. Årligen gifva de en myckenhet fkidor med
frön y men beklagligen åro de icke begärlige för de
hemtamde djuren och fåleds icke få nytrige> fom man
i början hade (kål att vänta. Till lefvande lufthus åro
de mycket förträffliga. De låta lått ifrån trådfkolor ut¬
flytta fig; åro icke örntålige och våxa åfve-n i mages
jord* fattån. mindre frodigt.
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31. TFraxinus Ornur, Mannatrådet, har val trifvits
ii BoWnfka Trädgården , Vuxit till ett flört tråd o. h ut¬
härdat -kölden j men har hittils icke hunnit bhlva mycket
utfpndt.

32. 33. 34. Acer rubrum, tartarkum och saccharinum
hafva alla uthärdat Svenfka klimatets firånga köld och
förändringar i väderleken. Tartarkum kan odlas åfven
omkring JUpfala, ännu båttre närmare födern. Rubrum
blir ett flört och prydligt tråd med rödakriga blader
och har långe prydt Akademiens gamla .Botanifka tråd.
gård. Saccharinum eller Sockerlönnen hknar ganlka myc¬
ket den Svenfka [platanoides . Den våxer vild och utgör
flora fkogar uti Norra Amerikas trakter, der den uthär¬
dar ej allenaft flrång köld , utan åfven väderlekens fvära-
fle fkiften. Den vånjes fåledes lått <vid Svenfka klima¬
tets hårdhet. Nåft Pyrus baccatn har detta tråd legat H:r.
Proefes meflomt om hjertat, att kunna anfkaffa och gö¬
ra allmänt inom fäderneslandet, utan att dels bemödan¬
de velat krönas med en onlkad framgång, Igenom defs
hedervärde och för fitt fäderneslands väl nitålfkande vän,
Proflen och Kyrkoherden vid Svenfka förfatnlingen i
Philadelphia, Herr Niclas Coliinj har väl H:r Praefes
erhållit många tufende Tion af denna-Lönn art; Men def-
sa hafva under tranfporten öfver hafvet förlorar fin gro-
ningsförmåga, få att af denna mängd frön, uti Akade-
milk a Trådgården blott en enda planra upkommit, hvar-
af nu ett refligt tråd af üere alnars höjd befinnes. På
detta tråd hvilar fåledes hoppet för en framtida ökning
och utfpridning, då det kan komma i blomma och gif-
va mogna frön, till fortplantning af ett för fin nytta o-
vårderligt tråd.

Det årlångcfedan vål bekant ©ch utrönt, att den
iSvenfka Lönnen om Våren åger en ymnig faft, hvilken
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inkokad gifver en fot firup, fom kam beredas till (Ic¬
ker. I detta affeende äger den Americanfka Sockerlön¬
nen företräde och af defs fafc hafva Americas infödingar
långe vetat att bereda fäcker. Sedan denna verldsdels
Colonifter gjort fig fjelffiändiga och all handel, un¬
der en längre tid med England måtte afbrytas, få att
hvar ken Såeker eller andra» handelsvaror kunde dem.
tillföras;: få blefvo defsa för fin frihet fågtande nybygv
gare nödfakade att [ikforii Landets fordne barn tillgripa
éermuvågen, att af fåckeriönnen bereda fit t fåckeiv-

Ifrån den tiden hafva fiere ordentlige Såckerbrnk'
tipkommit och Såckert blifvit- bragt till fämrna godhet
famt i det nårmafte till fämrna hvithet fom det, hvilket;
beredes af Såckerjöret, hvilket aldrig tillåter någon odling
på< kallare. jord". Om denna Såckerlönn hår i Landet i
en framtid kan blifva allmän, (kall den både göra pryd¬
nad fom ett fkönt tråd och gagna med fitt trävirke till
möbler famt med fin Såckerfafb. blifva af- en utmärkte
nytta».

35; 36. Ulmus pumitä och effiisa hafva bägge blifvit af
frön updragne och trifvits i Boranilka trådgården,åfven
fom frön blifvit urfånde till flero Landthushållare i Orter-
ne, der jag vill hoppas, att med tiden bägge défsa for-
ter få'vål fom americcina fkola blifva allmän ne. Af effii¬
sa åro redan i Finland flora; tråd f fom blommat och i

gifvit mogna frön»

3^. Populus heterophylla har blifvit updragem i Up-
filå trädgård och dériftån till några få andra ftållen med-
deladj men ehuru denna år.-ifrån Ganadas kalla klimat,
har den likväl i Upfala nåftän årligen antingen i toppar
ne eller ända ned till roten affrufir. För de mildare Sö¬
dra Sveriges Landfkap torde denna Tåleds endaft kunna
rekommenderas».

38. 39, POPULUS^
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Th. L Licet hocce et fascu'o antecedente max'me excultae fuerint
maltarum artium disciplinae, et pluribus atque novis auctse veritatibus
jure gloriari queant, frequentioribus tarnen inventis nulla superbire po-
teft quam Hißoria Naturalis.

Th. IL Inter omnes hujus feientlae partes, ea otrnino primum
abtinet locurn, quae regni vegftafeilis incolas nobis redd.it familiäres;
nen enim ex foia utiiitate Oeconomica, fed ex Medica etiam eft pTe-
tiu-m ftatuendum Botanices, ad cujus Cognitionen-) nun quam fane m -
ditando pervenimus vei legeudo perfe&arn, fed reliétis iibrorum acervis,
ipfa erit inveftiganda & contemplanda natura.

Th. III. Maximum adfert Reipublicse damnum et noftro hoc ma-
lum pasne inhaefit tempori, quod qui rem agrariam colunt, in ar^e fe-
rendi arbores plerumque fint rüdes; fi vei hanc etiam calleant artens,
«am plane negligunt, pofteritatis imraemores.

Th*- IV. Tnter bona, quae nobis adferunt folia arborum berbarum-
que varia , praeter nutriir.enta referendum certe eft. quod puritati per«
snultum inferviunt aeris , pinguique fimo agros laetificant.

Th. V. Omnes, quae hodie exftant, rerum naturaiium fpecies in-
ie a prima mundi creatione originem ducere Lifo contenditur, fic, Bo«
tanica quamvis jam fit perbene exculta, novas tarnen plantarum fpecies,
vei earum roixtione, quae exftact, vei aliis permultis occafionibus poft-
hac oriri posfe, non negamus,

Th. VI. Quamvis non omnium berbarum utiiitas aut noxa fit de.'
tefta* maxime tarnen expedit, fi herbas utiles ab inutilibus discernere
curamus. Nihilo tarnen minus conftat, nullam plantam esfe in oeco-
nomia naturae prorsus inutilem. v

Th. VII. Cum in Regnis Naturae maxima fumtni Numinis cernatur
gloria,, inde facile colligitur, Hiftoriae Naturalis Cognitionen), Sacra«
rum intfcrpreti litterarum, magno ufui esfe.


