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Varen
en B o t a n i s k  b e t r a k t e l s e .

A n m u  livarje var uppföres tredje skapelse-dagens stora 
dranna, då ”jorden forst bar gräs och ö r te r ,” och 
detta i sann t poetiska skådespel, lifvets pånyttfödelse, är 
hela naturens gladaste fest. För sina nya formers 
måingfald och skönhet har den af ålder varit benämd 

on mosis si mus annus;” och hvilken egen, magisk 
tjusmingskraft ligger icke redan i blotta ordet, Vår. 
Det egifvas derfbre lå ämnen, som skalderne ollare och 
hel di re besjunga; icke något, som lifligare anslår hvar- 
je vaarelse med känsla och lefnadslust Och hvad 
innelbär icke våren för vextverlden? Uppvaknandet 
till eett ny t t  Jif. Och för Botanisten? Föga mindre. 
DerlVöre tro vi den älven lrån Botanisk synpunkt ser- 
skildlt förtjena betraktas.

Ar då våren så herrlig och skön i Norden? 
Vanlligen i hoppet, här bokstafligen det grönklädda, 
men sällan i den grå verkligheten, åtminstone icke 
liar kring Up s ala. ”Vårens blommor” äro rätt  tunn- 
saddie pa de öppna kala 1 al ten ; ”vårens ljumma v in 

*) Det är väl ett af de mest gripande uttryck af melankoli,  
tdå en snil lrik man en gäng y ltrade  den ön sk a n ,  att den  
«enformiga våren för  om bytes skull en gång m ålle  b lifva  
i blodröd.
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dar ” *-'Zpj)hire?is f l ä k t / ’ ära  mest en saga, lånad 
från llesperidernes land. Dock, hvarföre klaga ju st 
der, hvarest inan omgifves af den högre oförgängli-

• » i i  • • • o O
ga våren i memnskolilvet, de herrliga blommorna i 
ynglinga-sinnet! Denna glada andliga vår bortskym- 
mes icke af den naturligas eljest så prisade ”Maji- 
skyar”_, som i Norden ofta nedgjuta frusna, stelnade 
tårar. Huru efterlångladt är  likväl icke livarje vå
rens förebud! Huru kär hvarje hälsning från Söder 
med de till sitt barnsdoins näste å tervändande flylt- 
foglarne! Huru mången undran  nä r  den kära gä-O O O
slen skall anlända till vår strand ocli sedan till vå
ra berg! Och ändå är den nordiska våren en fjel- 
Irad A n d r o m e d a som Perseus först befriar —  en 
snödroppande GalanlhuSj som på sina hvila ”blom
blads spets endast baifsagt bär vårens outsägliga ord.”

Så klagade för flera år sedan främlingen från 
Söder i en uppsats öfver vårens  sena antog  till oss. 
Endast få vintrar hade då förrunnit sedan han såg 
sin hembygds bokar i deras gröna vårskrud och Bo
tanisten, liksom plantan (J>åda äro fängslade vid den 
gröna gräsmattan, fast blomman, anden, sträfva mot 
ljuset), behöfver tid för att acclimatiseras. Sedan 
dess hafva, likt en codex rescriptus, nya bilder bli t— 
vit öfverllyttade på de gamla minnenas blad —  och 
äfven vi öfverlefvat m ildare, blidare vintrar i högre 
norden , utan dessa idkeliga recidi ver al vinter; en 
envis frossa, hvars krisis sommarsolen först fulländar. 
Af den uppmärksamhet närude uppsats lör tillfället 
vann, anse vi oss förbundne att något mildra vårt 
omdöme och utförligare lemna grunddragen till vå
rens historia och beröra icke blott dess framskridan
de, ulan ock dess olika lysiognorni under skilda zo
ner och på speciella lokaliteter; betrakta vårblom- 
mornes många egendomligheter och slutligen våga 
fiirstulet blicka in uti vårlilvets underbara verkstad,
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då vex ternas myriader af atomer (må ett bildlikt u t
tryck oss tiilgifvas) innom kort tid. s( ' a trådarno 
till trädens kläder och jordens grönskande duk. Skå
da vi en bikupa, en myrstack, en Corall-bank, livil
ket livimlande iiaf af lif och verksamhet för vår syn! 
Men hvarje träd  bildar just ett likartadt samhäl
le (o c h  ho kan räkna i skogen deras ta l l) ;  hvarje 
dess knopp är en egen j 1 'a ,:)  med individuell 
lif, som åter upplöses i otaliga indi viduer med skilda 
functioner, fast allt är så innerligt, organiskt sam
m angju te t, a tt det för våra blickar framställer sig 
blott till en hel bild. Hvilken talla, om våra ögou 
b lo tt  en vårdag lingo skåda in i dessas inre, livim
lande  verksamhet? Icke blott i det oändligen stora, 
ligger en hel verld of van vår naturliga synkrets, u- 
tan iifven i det oändligen lilla, ej mindre under
bar *c) .  Den sig så gerna förgudande menniskan ser 
dock blott ett fragment ur midten af tingens kedja, 
u tan  att ana hvarken deras början eller slut. Den 
åt bada sidor framträngande, forskande menniskoan- 
den trö ttnar  snart 0(di antingen svindlar eller ham
nar vid de abstracta begreppen, tid och rum, oänd
lighet och evighet. Midi lör vårt fönster star i des
sa vårdagar en med tusende blommor ötversållad 
M espil; i den inre kraft, som alstrat, och de tallösa 
elementar-organer, so n fostrat dessa, se vi en allrnagt 
och oändlighet lika väl som i summan af alla verlds- 
system er; i hvarje knopp ligger anlag Lill utveckling 
i oändlighet;  i hvarje frö slumrar möjlighet till en 
evighet.

G  illar man blott den l e d a n d e  ideen, (i annat fall anses 
hvarje  framställningsform misslyckad ***)),  så för-.

*) Redan inse dt af  Aristoteles.
**) Jemfur Linnés afliandling de mundo invisibili.

***) D et  är b ä m ti  grunden ligger t i l l  olika bedöm ande af
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later mail lått det ordsvall* en jagad [tenna så lätt 
nedskrifver, då den ej hinner utstryka livarje fåfängt 
ord , och derföre önskade vi först vinna Läsaren för 
vai t «imne; da denna uppsats är äm nad som here— 
delse till den instundande Lagerfesten , litterära lif- 
vels kians »it sina varhlonnnor med cn och annan 
inflätad femtioårig eternell, så synes betraktelsen af 
déss a(Inld i den y ttre  natnren af alla ligga närmast 
till hands. Ieke dess m indre skola vi göka i sjelfva 
afhandlingen gifva den allt det vetenskapliga inne
håll oss möjligt, leda kända facta till nya combina- 
tioner. Skalden, tänkaren, konstnären må söka ide
alisera och försköna sina föremål; naturforskaren åter 
nödgas alltid ei känna , att dess teckningar äro 
ofullkomliga efterbildningar af sitt oändliga original, 
hvais alla skönheter han mahända i några lyckliga 
stunder dunkelt anar, men fåfängt skulle söka på 
papperet ofverflytla, Just iklädandet af  ändlig ge
stalt, ntpiäglandet i ordens skiljemynt, är ideernes 
syndafall, de gamles maluni nietapliysicum. Derföre 
klaga sa ofta med Kepler framtidsmännen i vetenska
p e n , att ’calamus in verborum angustiis titubat” 
och den, som ej någonsin skådat framom det närva- 
lande bestämda, den har held re aldrig anat naturens 
inre lif. Må vi dock vakta oss, a tt med f. d. naturfilo
sofien deruli se den nuvarande, beståndande veten
skapen; det <t i endast töcken höljda, stormma vår— 
brytningar för en kommande sommar, en hägriim af 
»y  -̂ 1 denna forvandlskap med våren
förklaras äfven alla yngre lifligare sinnens sympa- 
llner för den samma och må vetenskapens rnaktegan- 
de, de som uteslutande lefva i samtidens ideer, (de,sorn 
let va blott i det förflutnas, äro tidens hypokondri} ,

»amma , Iler l ik a ilad e  uppsatser;  l ivarje sjelfständig fö r 
fattare mäsle dock  d«raf ob ero en d e  framgå sin  bana  Jik- 
»åval som l lo d m ,  om deu ej skall  försiria i sanden.
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icke med vildarne utkasta det nyfödda barnet, hvars 
framtida bana ingen kan förutsäga, blott tillrättavisa 
den tillvexandes sjelfsvåld och öfvermod, att den ic
ke jnst derigenom må förlora sig sjelf. Qui vero, 
säger Baco, de natura, tamquam de re explorata, pro
nuntiare ausi sun t, sive hoc e x  animi fiducia f  ece- 
r in t , sive ambitiose et more professorio, m axim is 
illi scientias affecere detrimentis.

I  na tu ren , det stora hela, som vi för vår in
skränkta uppfattningsförmåga söndersplittra, finna vi 
ingenstädes de skarpa gränsor, som vi så gerna söka 
fastställa i våra vetenskapliga, helst systematiska verk 
—  o<ch a tt  detta eger sin fulla tillämpning vid be
s täm m andet af vårens början och slut, faller livar
och en  genast i ögonen, då våren så omärkligt aflö- 
ser v in tren  och mognar till sommar. I  hela närva
rande  uppsats möter oss ingen fråga svårare att be
svara, än d e n ,  när ha fva  v i v å r ? Orimligt vore
bestämma den efter Almanakan, Några torde vilja
räkna den från islossningen; men i S. Sverige (och
sistledne vinter här i Upsala) inträffar denna stun
dom flera gånger m idt i v intren; andra från sånings- 
t idens böi j a n , men utom det att denna är allt lör 
sen, är denna högst oregelbunden i olika landskap; 
för Botanisten blir det otvifvelaktigt naturligast, att 
räkna  den från vextlifvets fenomener, från knoppar- 
nes svällande och kort derefter följande lörsta vår
blom m orne, ss. Corylus, Galanthus, Daphne, S a lix  
daphnoides, Eriophorum vaginatum  o. s. v, fast ef
ter d e  förstnämdas blomning ofta skarpa recidiv af 
v in te r  kunna infalla. Dessa vårens förstlingar äro 
naturlig tv is olika i olika trakter och länder; men 
synnerlig  uppmärksamhet förtjenar alltid hvilka pä 
livarje ort blomma först; i V. Småland är det Co-
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rjJas  och Eriophorutn vaginatum. Dervid är lik
väl a tt  iakttaga, a tt man dervid icke får fästa sig vid 
sådane blommor, som stått öfver v in tren  eller i si« 
äro typiskt höstblommor, fast de vanligen blomma om 
våren. I  Skåne är vissa blida v in tra r  gräsvallen 
grön hela året om och friska blommor, ss. Bellis pe
rennis , att plocka på fälten i Januari och Februari 
månader. På samma sätt qvarstå Stel/aria m edia , 
Lam ium  purpureum , Viola tricolor m. fl. öfver viu- 
ti e n , älven i medlersta Sverige, och kunna när som 
helst under den samma, när blidare väderlek infal
ler, utsla nya blommor. De antyda således mera en 
blid  vinter än en tidig vår

Alldeles oefterrättlig är 'Helleborus niger; den 
är egentligen en vinterblomma, som under  denna 
årstid  utslår när som helst blidare väderlek infaller. 
Galanthus,  ehuru tidig, är dock en verklig vårblom
ma; sena vårar liafva vi funnit den uppvext ur is
k lädd m ark , höljd af djup snö, likväl så u tb ildad , 
att den uppgrafveu ur snön innan dygnet utbred t 
sina blommor i solen. Också skall den på medlersta 
Europas ijällar finnas blommande under snöhvalf, den 
ned ifrån genom jord varman bortsmälta snön. Andra åter, 
som blomma först om våren, f. e. 'Tussilago Farfara  
anse vi typiskt för höstblommor af grunder, som ne
danför skola uppgitvas; också fans den här blomman
de sistledne höst och under hela sistledne vinter. 
I lu ru  vexter kunna få en annan blomningstid än 
den dem typiskt tillkommande både af inre  och y t-

*) Vi känna ö fv er l iu fv n d  noga v id  Iivilken tem peraturgrad  
de exot iska  v e x tern e  h o s  oss bor lfrysa  (de fropiske  för  
e x .  v id  + 1 0 — >4°J; men knapt för någon a f  våra in 
hemska, huru många graders kö ld  de kunna uthärda; v i  
sluta derlil l  af deras förek om m an de  högre e l le r  längre  
m ot p o len ,  men detta är a l ltför  o t i l lräck lig t ,  alt d irecta  
observat ioner  i denna väg voro af högsta v igt.  D e re m o t  
skadas nästan inga v ex ters  frö af någon köld.



l ie  orsaker liar mail flera exempel. Älven Jen egent
ligaste höstblom man, Colchicum autumnale blommar 
först om va ren då Jen vexer på ställen, som om hö 
sten tid ig t öfversvämmas. Iluru åter vårblommor i 
förtid  kunna utvecklas om hösten, har man många 
exempel, f. e. i fruktträden, då de sistnämde årstid 
b lomm a för andra gången. I samband härmed tro 
vi oss här böra anmärka ett annat märkvärdigt fa
c tu m : Den berömde Thouin i Paris hade vinterti
den sänd t D em ido ff i Moscau en samling af ädlare 
Äpplesorter, hvilka frusna anlände till sin bestäm
melse, der de, för alt icke genom varma skadas, ned- 
sattes i en iskällare. Då våren började flyttades de 
d e ru r  för a tt utplanteras, men tillfälligtvis blef en 
låda förgäten och hela året om qvar i den samma, 
h va runder träden förblefvo frusne; följande år u t
planterades dessa lika som förra årets, och utslogo då 
sina löf och lillvexte efter IS  månaders vinter
sömn Men man eger en mängd likartade rön;
jag här sjelf sett en plats, som vintertiden blef be- 
läekt ofvan snön med ett djupt lager af trädspån o. 
d. och då platsen rengjordes i Sept. var den ännu 
betäckt af is; men följande vår infunno sig alla pe
renna  vexter, som förut vuxit på samma ställe. I 
arktiska länder och fjällar synes det icke vara något 
ovanligt förhållande, der snögränsen efter olika års- 
gångar upp- eller nedflyttas, och Ramond  antager att 
flera fjällvexter vanligen äro begrafne af snö och en
dast, vissa blida somrar komma till utveckling, så att 
mången af dem på ett sekel endast upplefver tio 
v å ra r  **).

Anförde exempel torde tillräekeligen bestyrka 
vextlifvets och blommornes beroende af vttre mo-

*) Dec. Phys. Ve g. p. i o3 i .
**) diam ond A nnul, d. jMuseum  1804. p , 4oo.
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inettlc r; men äfven an lyda del förras kraft, alt emot- 
stå dessas förstöring och att icke af dem fullt bese
gras. Det är tänkbart, att i fall de obekanta länder- 
ne i Söderhafvet skulle befrias från sin ständiga snö- 
och isbetäckning, skulle deras förgångna vegetation, 
till  b vilken man ännu funnit tydliga spår, åter kun
na efter otaliga sekler uppvakna till en ny  vår; vi 
hafva äfven exempel bos oss, att vexter, som 20— '10 
år slumrat i jorden, åter plötsligt visat sig. Men 
detta vexternes uppvexande vid bestämda tider beror 
äfven af en mängd inre omständigheter. Deraf bero 
de många tidiga och senare beständiga förändringar 
man eger af vissa vexter, som i sig endast äro in d i 
viduella former; en mängd höst— och vårblommande 
afarter al samma art. Så blomma ock T a zetter , Jon- 
quiller  m. 11. bäst bos oss innom bus den Lid deras sam- 
slägtingar utgöra S. Europas ängars vårprydnad, un
der det ännu snö- och rimfrost-blommor betäcka vå
ra. Mest märkvärdiga äro likväl de, som genom lö
kar och a fl ägga re bl i f vit till oss öfverförde från Sö
dra hemisteren. Så länge tie genom dylika fortp lan
tas (die deraf uppkommande plantor äro endast delar 
af «len första från fosterjorden öfverflvttade ind iv i
d e n , hvarfbre sådaue alltid bibehålla alla dess in d i
viduella egenskaper; endast fröet fortplantar arten**} 
bibehålla de sin naturliga blomningstid bos oss, f. e. 
de Capske locierne, Moraeerne o. s. v. vid ju ltiden; 
de fira vårens nögtid efter samma calendarium som 
syskonen i hemlandet. Men uppdragas sådana vexter 
genom frön, det vill säga en verklig ny generation 
uppslå r ,  då rätta de sig vanligen efter våra årstuler, 
liksom en till främmande land öfverflylla l person 
gerna bibehåller hemlandets bruk och seder, m en 
barnen antaga det nya fäderneslandets. M ärkvärdigt

*) För v tx lkullurei»  a‘r denna grundsats en af de aldra v ig -
(ig iste.



är hä r  vid äfven, att se den stora ofvemisstämjuelsen 
emellan de största ylterliglieterues i köld oeh varma 
likartade verkan på vegetationen, livilket den fina 
in s t ink t,  som yttrar  sig i språken, äfven uppfattat; 
m an säger ju så väl om varman som om kölden, a tt 
lie bortb ränna  (calor9 fr ig u s  ur i t). Liksom hos oss 
lialimen ligger i dvala under sin hvita likmantel den 
kalhi å rs t iden , så sker i de tropiska länd erne under 
den hela ; dä tläden hos oss fälla sina löt* emot vin- 
tren och grönskas ånyo emot våren; så fälla de tio- 
piske sina emot den heta och utslå dem vid regnti
dens början , som egentligen motsvarar hösten c' \  
Derigenoin blir begreppet af vårtiden om vändt i den 
hela och kalla zonen; i den varmare tempererade zo
nen aler  blifva träden vanligen ständigt grönskande. 
F lera  dylika läcta skulle kunna anföras, men vi in
skränka oss alt anföra ett, som väl ännu är okändt, 
Lafverne äro , som bekant de vexter, hos hvilka lit— 
vet är segast, som längst af alla framtränga mot den 
eviga snöns gränsor, der de bilda en egen zon ofvan 
den öltiga vegetationen, och finnas äfven på de för 
snö tillfälligtvis blottade klipporne ofvan den eviga 
snögränsen; men på samma sätt äro Lafverne äfven 
de, som långt framtränga, efter mig muntligen med
delad uppgilt af den berömde E/irenbergj i de trak

*) m otsvarand e  se vj bland Svarnparne, som egentli
g e n  om  hösten  visa sig i mängd, men d» ras förekomman
de om  liösten liar en djupare guind i deras frukt- och  
hy stero p l iy t isk a  natur. Deras plötsliga framkomst i 
m ängd på stallen, der de icke förut visat sig, sätter van
l igen  de  o ku nn ige  i förlägenhet, som derfore i a l l a b a n d a  
qualitat*s o ccu ltae  söka deras uppliof; verkliga förhål
landet år, alt  deras vegetativa system for lle fver  åi>t oin  
i jorden  o. s. v. , och deras hastiga framkomst i sådan  
mängd efter  några dagars regn 0111 liösten är hka natur
l ig  soti» iö fv eu s  utslående om  väien »fler  några degars  
varma. Se vår athaudl. öj\ er ä tliga  Syuthpar Uns. »8^6,
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te r ,  der en brännande hetta förstör all annan vege
tation. På Lappska fjällarne lefver Renen nästan u- 
teslutande af Renlafven (Renmossan), i Lybiska sten
öknen åter Antiloperne af en Parrnelia-art. Vid torr 
och klar luft förtorkar, liksom bortdör b varje laf; 
fast skendöd, kan lifvet dock slumra en lång följd 
af år (jag liar förvarat lafvar förtorkade flera år in- 
liom lins, men utflyttade i den fuktigare atuiosferiska 
luften hafva de vaknat till ny t t  lifj); hvarje ny regn
skur är för dessa en ny vårdag, ocli för kännaren är 
det en egen njutning att se, huru dessa vanligen lik
som förbrände vexler efter el t par dagars regn lik
som fröjdas af sitt 113̂ 1 lif. Men vi hafva nu förir
ra t  oss från vårt egentliga ämne: bestämmandet al 
vårens gränslinca från vintrcn. Den blir na turlig t
vis artificiell, liksom alla dq gränsor vi i naturen 
uppdraga; men vetenskapen kan endast operera med 
begrepp, som den sjelf fastställt. Vi få här åbero
pa, livad vi i en annan uppsats komma att u tförli
gare bevisa, att natur  och system  äro tvenne rakt 
motsatta begrepp, då det sednare materiell, som i 13o- 
taniske S3rstemerne vanligen sker, och icke ideelt u p p 
fattas; på samma sätt som ingen kan uppdraga en 
linea så, som den definieras, och den i vetenskapen 
måste uppfattas. Vi antogo vårens början m ed de 
verkliga vårblommornes framkomst, ( t y  vanligen lig
ga de i sitt vinterlager så förberedde, att blott en och 
annan vårdag fordras för deras u tveckling;) och kuop- 
parnes svällande; men full vår hafva vi icke lö rr  än 
löfsprickniligen börjar och när  den är afslutad, så ä r  va
ren slut och sommaren vidtager. Gränslinien emel
lan vår och sommar är hos oss vida lättare att be
stämma än emellan vinter och vår, emedan h ä r  i 
norden under den skarpa striden dem emellan den 
ännu ej fullvexta våren så ofta dukar under. Och 
i nordligare trakter kämpar viutren ännu med som 
maren 0111 herraväldet öfver naturen och blir ej säl-
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ian dfii segrande, tills på fjällarnes spets och kring 
polerne vintren bliv en verklig sjelfherrskare* Men 
älVcn i dess slutna rike intränger vexllilVels propa
ganda ( Prolococcus)  och sprider sig öl ver de på y- 
tan siidiltaiule snöinassorne —  och då Spilsbergens 
bergspitsar, som ligga 111110111 den eviga snöns och 
vintve 11 s gränsor, genom sin egna bildning befrias 
från sitt snölager genom stormarne, förmå älven de 
sned t fallande solstrålarne, som eljest ej skulle för
m att smälta den dessa tillkommande snömassa, att 
framkalla mot sommarens slut en kort vår, en torftig 
vegetation äfven af fullkomligare vexter, som ome- 
delbarligen eftertiä les  af vinter. I de zoner, som 
ligga ofvan buskgränsen, skulle vi endast vilja anta
ga tvenne årstider, en lång vinter och en kort vår, 
(som  infaller der vid medlet eller mot slutet af vår 
s o m m a r} , på hvilken ånyo omedelbarligen följer 
vinter.

i. Vårens anlag' och iithihlaaiug.
F rå n  den jordens trak t ,  som försmäktar i evig 

sommar vandrar våren, som välbekant anförd af den 
stigande solen, vexelvis mot norra och södra Polen.
Menskliga 

detgifves 
ning ?

forskningsandenO
liagra lagi

frågar
ar

naturligtvis först: 
för dess ankomst och utbild- 

Visserligen; de större kosmiske neml. af jor
dens olika ställning mot solen äro tilliäckligeu be
kante; men alt de ieke äro de enda, foljer lika up
penbart af de mänga afvikelser deruti vi tinna. Men 
att äfven för dessa, liksom hvarje förändring i natu
ren , ligger en högre grund, kan ingalunda betviflas; 
ehuru  dessa Jagar, oakladt all deras enkelhet och har
moni, äro så storartade, alt dä vi för vår inskränkta 
uppfattningsförmåga måste upplösa dem, vi så lätt 
intrassla oss sjelfva, sä väl dä man efter sina beräk
n ingar vill ordna dem efter gifna former, som då 
man blott med snillets Alexander-svärd vill lösa
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knuten. Naturen sjelf innebor ändock det största 
snille.

Vanligtvis bar man hbtil ls  sökt utröna dessa 
momenter genom thermometer-observationer; rncn i 
Botaniskt afseende är väl riktigare hemla dessa från 
vexterna sjeltVa, dels emedan de föria aldrig  kunna 
lemna någon allmän princip, (den  värmegrad, som är 
tillräcklig att framkalla den arctiska zonens vegeta
tion, skulle döda den tropiska0), dels emedan vege
tationens utveckling icke ensamt beror af denna, u> 
tan af flera andra momenters samverkan. Hvem vet 
icke huru underbart ett vår-regn lifvar och liksom 
med ett språng framdrifver vårvegetationen; huru 
stundom allt, äfven under klara varma dagar, svnes 
stå stilla med en torr himmel. Vårregnens verkan

*) Det är ett < j ovanligt misstag, att man t i l l sk i i fv e r  de tro
piska länd ernes rikare vegetat ion  endast  den högre  va r -  
in•■'graden. Öknen Zara vittnar livad den • nsam t förmår.  
O ch ehuru en rik vegetation väl hufvudsakligen betingas  
af föreningen em ellan den högsta varma och nederbörd,  
Ii vårföre America med sin tredubbelt större nederbörd  
än Gamla verlden», har ä lv en  den rikaste veg ta t ion ,  så 
åro dessa m om enter  ingalunda de enda, som böra lagas i 
betraktande. Alt icke de varm are ländernes vegetat ion  blott  
betingas af en högre tem peratur ,  alt da man vandrar från 
de näinde emot de kallare ly r a  arler  förloras emot hvar-  
je ny som m ö ter ,  har ingalunda i den sin g r u n d ;  (ty  
naturen frambringar v e x la r ter  likaväl egendom liga  lör  
den kalla som varmare z o n e n ; )  utan uti den kortare  
vegetat ionsperioden .  Södern har redan afslutat Ilera 
blom generationer  af vårblom m or innan våren ännu hu n
nit till N orden;  dessas r ep ie sen ta n ter  blifva hos oss  so m -  
m a r v e x t e r ; södrens som m arvegetat ion  sträcker sig aldrig  
till  norden. D erföre  fram visar  aldrig Södern så hela  sin  
blomsterskrud på en lalla so m  N o r d e n ;  härigenom  kan  
äfven  ett bördigt nordiskt landskap (f. e. M edelpad) un
der högsom m aren  framvisa en rikare, ypp igare  b lo m ster -  
e x p o s i t io n  än många m ångdubbelt  a i lr ikare  länder i s ö 
der på en gång förmå.
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är så öfverraskande sfor, alt man trott sig böra söka 
förklaring deraf uti den elektriska spanning i afino- 
sferen, hvarmed de ofta äro förenade. Vexlligheleus 
samband med metereologien är omisskänligt, men 
vexterna sjelfva äro derföre sensiblare inslr innen ler , 
än några konstgjorda meteorologiska. Att begagna' 
båda i förening är onekligen d e t 'b ä s ta ;  inbördes bö
ra de upplysa och bestyrka b varandra. I samman
hang härm ed tillåta vi oss anmärka, att man nu i 
A extgeografi ( u r  meteorologi) och äfven Vexlfy- 
siolod ( a f  zoologisk comparation) , allt förmyeket
begagnar sig al förhållanden från närbosläglade kun—i w w   Ö
skapsarter, utan alt nog begagna sig af sina egna lill- 
gångar, hvilka just äro det förtjenstfulla och egen
domliga, då det förra ändå alltid blir ett främman
de lan. Detta insågs redan af Linné> hvars egna 
al handlingar så väl öfver vexternes blomningstid , 
som löfsprickningen , alltid komma alt bibehålla sitt 
v ä rde ;  emedan de fästa sig endast vid frågan, hvad  
som sker i naturen;  då nyare, som för skenet af 
egen skarpsinnighet, vanligen eftersträfva forklara, hu
ru och livar fö re  sä sker, eller bemöda sig lämpa det 
till e. f. zoologiska förhållanden, blifva mera efeme- 
ra producter. Allt jagande i förtid efter stora resul- 
ta te r ,  högre ideer, hvilka tidsandan vill fråssa med, 
är skadligt: när  facta äro ren t  och klart utredda fal
la dessa af sig sjelfva, liksom den mogna frukten från 
tiädet.  Man observere först i livad ordning vårbloni- 
moi ne utvecklas, vid hvad lid trädslagen grönska och 
genom jemförande af en mängd liklidiga och likar
tade obsei vationer vinner man den klaraste insi°t i 
lagai ne föi varens framskridande. De redan lemna- 
de (f .  e. efter Linne hos oss af BjerkanderJ JVezén 
in. fl.) äro icke tillräcklige för vårt syfte, emedan 
man saknar korresponderande observationer till jein- 
lörelse. Den förste, som i större skala samlade likti- 
diga observationer angående blommornes utveckling,
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vav Schiibelpi'j som deröfver lem nat cn lärorik upp
sats i Flora eller Botan. Zcitring i83o. 11. -2.3. Vis
serligen finnas deruti Ilera anomalier, som dels bero 
at* lokala omständigheter, dels maste tillskrifvas ob
ser vations»fel, men der igenom är det resultat vunnit, 
a tt vårens tågordnitig, dä den återvänder emot no r
den , är ö fv erh iijvu d  beräknad fy ra  dygn f ö r  
hvarje latituds-grad  eller föga öfver 21 Svensk mil 
om dagen. Så f. e. blommade 1829 KörsbärsträdetO . . ^

i Panna d. 12 Apr., i Ziirich d. l o  Apr., i T ub in
gen d. 24 Apr., i Jena d. 1 Maji, i Berlin d. 16 
Maji, i Greifswald d. 19 Maji. Ilärvid bör observe
ras, att de sydligare orterne bafva en betydligare böjd 
öfver bafvet än de nordligaste, äfvensom att stundom  
ett stillestånd i vårens framryckande inträffar, under 
det den andra tider mera fortskyndar.

Nämde resultat är egentligen liämtadt af förhål
landet i mediers t a Europa, men icke följer deraf, att 
förhållandet är fullkomligen det samma hos oss. Af 
de ännu ofullständiga facta vi ega samlade tro vi oss 
dock med visshet kunna antaga, att i Norden vårens 
framskridande sker hastigare än i de mera tempere
rade kiimaterne; liksom det är fullkomligen bevist 
a tt  vårens utveckling i de kallare sker långt raskare 
der vår och sommar nästan sammanflyta; g runden , 
liksom lagarne härför, torde icke vara svåra att fin
n a ,  då man besinnar, huru hastigare och efter vår- 
dagjemningen betydligare dagen emot polerne förlän- 
ges. I stället för den jemna progression, som m an i 
medlersta Europa antagit, tro vi oss emot den högre 
norden kunna antaga en i dubbelt hänseende accele- 
rad. Ty  genom flerårig observation af vegetationen 
i Lund och Upsala hafva vi funnit, a tt d. 24 Ju n i i  
—  1 Juli, efter vårens olika tidighet, vegetationen 
lika långt framskridit i Skåne och U p land , e h u ru  
icke blott det sydligare läget, utan äfven andra  lo
kala förhållanden verka, alt våren i allmänhet börjar


