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§ I

edan fornt, fiftiedit Sr, hafva blifvir, under Herr Prae-
iidis infeende, urgifne trenne Difputationer om utldndße
tråd, büßar och blomßerv&xicr, Tom tåla fvenfka klimatet,
och kunna blifva1, till mycken nytta får Fäderneslandet,
odlade; uti* fiere eller färre af defs åtfkillige landlkap. Men
ehuru Tillf'defs bemödande ifynenrhet gått derpå ur, att
rikta fin åhkade Fofterbygd med utlåndfke växter; har
Han likväl icke' lemnat uturfigre fådane fållfyntare fven-
ike tråd och bu&ar, fem endaft funnits växande på något
enfkildc (tålle, eller uti någon enfkild landsort, for att
åfven erhålla dem rill Upfala trägård , och fedan, genom
frön, telningar, rotter, eller plantor utfprida dem till an¬
dra rikets landsbygder. Då desfas nytta förut på ett in-
fkrånkt ftålle varit obetydlig, måtte den otvifvelagtigt,
igenom en vidare utfpridning, blifva allmännare och
feorxe. En forteckning och befkrifning på desfe, år der,
fem jag får det nöjet att lämna. Jag fmickrar mig med
det hopp, att då jag nu utgifver mir forfta Academifka
lårdomsprof, det icke fkali blifva utan nytta for fven-
fke jandtmån, och vänner af fållfyntare trådflags odling,
att lära känna och begagna fådane, fom åro inhemfke,
fehån icke allmånne, utan fållfyntare, och ofta ganfka
ekande arter.
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§ 2.

Sådane växter åro ifynnerhet följande:
r. »etüla pinnata, ifrån Veriruland, etc hybrid tråd,

tillkommet genom blandning af a:ne andre. Den år icke
långe fedan upptäckt och befkrifven af D:r Lundmark
uti Kongk Svenlka Vetenfkaps Akademiens handlingar
for år. 1790 pag, 13.0. Den har allt 'hittills ej kunnat göras
mycket alimån. Uti den nya Akademilka trägården har
den planterad trifvirs val, och åfven blommat; men ej
gifvit fullmogne frön under öppen himmel. Betitla inca.
na, och Sorbut aucuparia åro fannohkr des fhmfåder.
Den finnes växande i Vermelands Finnmark.

2. »ETÜLA laciniata eller dalecartica, Ornåsbjörken kallad,
år åfven en hybrid våxt utaf Björk och Lönn, förft i fed-
nare tider tillkommen, funnen uti vilda fkogen, alldeles
enfam, och flyttad i litt unga rillftånd, till Ornås gård
i Dalarne, der denfamma ånnu finnes våxande, utan att
den kunnat antingen med frön eller aflåggningar förökas.
Den blommar ganfka mycket och frambringar rigtiga
frön, hvilka dock hittills icke kunnat bringas till gro*
ning.

Den år befkrefven af H:r Asfesfor D:r Blom uti
Kongl- Vetrenfkaps Akademiens handlingar för år 178$,
pag. 186. Denna art af Björk år vål ett af de fållfynta-
üe, och fannolikc det endafte tråd, fom finnes. Önfke-
ligt vore derföre, att innan det af ålder dör bort, nå-»
gre mogne frön, aflåggningar eller rot-fkott kundi er-
Källas. Den uptåektes alldraförft vid flutet af *7jo:talet.

3. Be*
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3. Betul.v glutinofa, kånnss lått med fme klibbige blcr

der, fom åro fördelDe i ,flikar. Denna år dfven en Hy¬
brid våxt, tillkommen af Ahl och något annat trådflag:,
fame urfprungeligen blifvit funnen uti Vermeland* yid
fjaft fänden.» och flyttad till Lofnås heatnian. Torde kun¬
na med fkott från xoten och åggningar fortplantas. .

4. Sorjbus hybrida, tillkommen utaf Hannens och O-
»eins bebländning. Den har bladen deita hkafotp både
R6nn och Oxel; men icke låfisvt, fom Rån nen, och nå¬
got .mer ån Oxeln, hvilken den mera liknar. Tråder,
fom har För fl funnits i Finland och på Gothland,år resligt
och vackert, blommar och gifver mogen frugr, fom
mindre fur och mera behagtig, famt brukbar&re, ån Rönn¬
baien. Af denna har H:r Pracfes updragit1 en .mycken¬
het plantor uti Akademie trägården, h^araf månge ,bli£-
vit till åtfkijlige orter otfpeidde, och .fiere vackre tråd
»finnas bårande vid Tunaberg, en liten fandtgård ptorpi
Upfdla ftad, uti gamla Upfala fockep.
r t» cra.t.$gus Monqgynn^ an fe någre Botatjifter endaft fom
en variation af den va«Hga fvenfka Vägtornen, (Cratae¬
gus Oxyacantha) men den år mycket mera finbladig ochi fynnerhet (kild med fin erikla rHona. Uti U.pfala trä¬
gård år den en gammal invånare och whårdiar all vih-
itrens ftrånghet. Den blommar tflU år och gifver ofta
mogne bår, fom H:r Pracfes utdelat till.flere Rikets land.
fkap.

acér cat»ptjlrey Skånfka lönnen, växer endaft all¬
männare uti Skåne; men låter åfven irrån detta Sverigesblidare klimat utplantera ügt «hyrji dep tyckes icke yjjjL

K



kunna uthärda kölden omkring Up fa! a och ide nordlie
gare .delar af Riket. Likväl har der lyckats både med
frön och med fmä plantor, att omkring Up fala, fort¬
planta den, oagtadt den af kölden mycket lidit och ften-
dom åfven alldeles dödt ut. Uti tydligare Landfkap
bör den kunna trifvas båttre och blifva mera allmåa.

7; HEPPOfHAe. rhanmoides, finnes vild växande half! vid
TIafs<ftrånder, blir någre alnars högt tråd, med iilfver*
glånfande finale biader. Trädet år vå! icke fynnerligen
vackert och defs fpitfige raggige grenar göra der åfveri
inindre behagligt; men år dock i engelfkeparker, i bland¬
ning med andre icke utan allt ahleende. Till häckar*
i blandning med andre, år det fortriffeligt, för fine tag¬
gar. Det kan fortplantas* dels med rot-telningar, dels
med frön, som Honträdet frambringar och mognar. Trä¬
det trifves vål uti Academrens botanifka trådgärd och ut¬
härdar all vintrens ftrånghet, blommar hvan år och gif-
ver ofta mogne from

g. TAXUS baccata, Id-gran, ar ett ganfka vackert träd*
liknande Barr-tråden, med breda, beftåndigt grönfkandd
blad, men med en mycket olika frukt. Detra nåd, ehu-
ru fvenlkt, år dock fållfynt, och finnes icke urHlor ym-
n i g het, eller utgör någ.re fkogsp^rker. Det; växer ock
nåftan endaft i, fkårgådten, i Småland, Weftergörhland
och åfven i Upland. Uti Acaderniens Orangeris kall¬
rum ägas 2:ne fiore Trän, hvilka man ej vägWntfiyrra
under bar himmel, och desfie hafva icke eller gifvir nå¬
gon mogen fru gr. Det år dock ingen fvifvei, art ju det¬
ta fköpå tråd fkalf kunna trifväs vål åfven under ffi
himmel, om antingen fmå plantor, eller mogne frön dej-
af kund? erhållas,- ' s '
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$. fägus ftjkaiicå, "Bok-tråder, ©ch
io. Cakpinus tetulus, Afvenbokcn urgöra de vackra-

fle fkogar i Skåne och nårgrånfande Landfkap. De er¬
känna fåledes endaft Rikets fodra orter for fitt h em vi il,
fpm Blekingen och Småland. De ålfka heldft en milda-
te himmel och blidare vintrar, få att ds fvårligen låta
utvidga fin gråns till och uröfver Upfala Pol höjd. Utaf
iiiångtufende mig tillfånde frön och nötter, har blott etc
ganfka ringa antal velat gro. Af de plantor, fom up-
kommit och blifvit utplanterade, hafva de måfte vantrif-
vits och fiundom utdödr. Nåra och omkring Stockholm,
i granfkap med hafvet, har luften för Bokars odling va¬
rit förmånligare, åfven fom det på någre andre ftållen
båttre lyckats, under fkygd af andre Tråd, fkog eller*
uti engelfka parker, Begge desfe Trån åro ganfka nytti-
ge med fine Tråd-flag till virke, ftåfver, med mera, och
bokrötterna i flere affeenden. Bok-trådet har fåledes,
fom nåmnt år, låtit ftundoni fortplanta fig i de nordligare
Landfkap, anda till Uplandj men med Afven-boken har.
det fållan, nåftan icke velat lyckas.

§ 3-

ibland Bufkar förrjåna följande, ätt anmårkaöi
ii Ligustrum Vulgare, Ligufler år en låg bufke,(med

beftåndigt gröna blad), fom rnsd rot-fkott låter lått ut¬
plantera fig och tjänar i fynnerhet till låga hackar och
titftingar omkring blomflerquarteren. Den finnes inhemfk
på Gothland och ön Öroufh Uti Akademifka Trä-går¬
den trifves den val till klipta häckar, af half alns höjd 3
likafom Buxbom; håcken blir ockfå någorlunda tår; meti
har dock den olägenheten, att vara ömtålig fqr kölden
öch art vifsa vintrar börtfryfä, antingen helt och hållet,
eller till någon del ofvan jord, håldft på den födra fidas
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der Selen om dagtrne med fin värma verkar, under idet
kalla froftnåtrer ånnu fortfara. Berta onda kan dock före-
konimas dermed, att man -med granns ruikor tå-ker hac¬
ken, till defs de vårfta froftnåtter åro förbi.

12. evonymus eurppaiity fotn växer på flere ftåTtea»
år visferhgen en tf de fmå tråd eller bufkar, fom férrjé-
na upmårkfarnher, ifynnerhet for den prydnod, fom den
gifver våre tråd-gård ar om höften, då den rred fm i fy¬
ra delar klufna och vidi urfpårrade brandgula fröhölfa lik¬
nar aldeles en i blomma ftående bufke. Uti Holland år
den &f mera anleende och varde; och fållan finnes nå¬
gon Trägård, dereft icke denna år én af de planterade
växter, (om pryda och förfk6n3 deras Landtgård^r. E>i
Xmaken för odling alt mer och mer innom Fäderneslandet
fprider (ig, bör man hoppas, art åfven denna bufke (kall
blifva närmare kand, omtyckt ocih med konit fortplantad.^

;i|. roTBwTiiLA fruticofa% år en fynnerligen vacker
ifcufke ifrån Oland och Gothland, af en eller knapntvå
alnars höjd. Den fortplantas aldralårtaft .med rot telnin-
gar, fom den ymnigt meddelar. Snart utvidgar den fig
och fortbringar en 'myckenhet gula blommor ifrån Julii
månad, anda till September, famc år fåbdes utaf mycken
prydnad i trägårdar, engeifk» parker och hvar den halft
planxeras. Uti Upland har kölden icke derpå någon &«•
delig verkan.

14. Vwukhum ppufur, hår och der i de flåfte landflcap,
vild växande, åger otvifvelagtigt uti fina ftora bvita, fnö-
bållslika blomklafar, en få flor fkönhet och prydnad, att
den Jean förrjena till att inflyttas både uti Trägårdar
på defs rabatter, och uti engelfka parker. Utplanteras
låtuft rped rot-telningar*
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15. SAMBUCUS Ebulur, våxer vild endoft uti Rikets fö-
dra laudikap, ifynnerhet omkring Calmar, och uthärdar
åfven under de norra orrers obiidare himmel. Den år
till fin rot flerårig, men dör bort hvart år jåmt med
jordytan, hvarefter den om våren och fommaren up-
våxer till en yfvig bufke af en mans höjd. Den år
prydelig med fin löda fårg, fine i flikar delte blader och
lina talnka blommor. Den utvidgar fig mycket af fig
fjelf efter hand och uttränger på rabatter andra våxrer,
bvarföre den håldlt bör ftå affides, håldft på fådane ftål-
len, fom åro mindre angenäme för ögat och fom fåledes
böra af någon våxt bortfkymmas. Ifrån botanifka Trä¬
gården har den i ymnighet blifvit meddelad och ut-
fpridd.



T HES ES.

■
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. CupiGititi, qua flagrant bcmir.es, covi quidquam difcendj, optime
fäasfaciunt fcientiae naturales.

J IT. *

Inter bona, quce e regnig naturae nobis ajTluunt, plurima fane e
v'egetabili capiuntur.

nr.

Alimenta, quae e regno vegetabili capiuntur, utiliora esfe corpo-
rl humano, quam ex animali cenfemus.

iv. ' ;%
Plantas fuas atque arbores originitus unieu'que terra? datas, qulset unicuique regioni esfe deftinatas, ron dubitandum cenfemas.

- V. --

Nullo fane tempore naturse corporumque cognitio tanta culturse
celebrjtate, tantaque incrementorum arnplitudine fplenduit, quantam no-ftro videmus revo, quodquidem haud inepte aureum fcientite naturalis
%.culum nominaremus.


