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I.

en Planteverden, som nu findes her i Danmark, er ikke den

samme som for Aartusinder siden, og naar andre Aartusinder

ere svundne, vil den have undergaaet væsentlige Forandringer.

Der er en Udvikling i et Lands Plantedække, som der er en

Udvikling i hele den levende og livløse Natur; ingen Stilstand,

ingen Hvile. Vor Planteverden har altsaa sin Historie, og den

har ogsaa fundet sine Historieskrivere. Den første, som her maa

nævnes og som rager højt op over alle de andre, er JAPETUS

STEENSTRUP. Det er nu snart 70 Aar siden, at han (1837) be-

svarede en Pris-Opgave af Det K. Danske Videnskabernes Sel-

skab over de Forhold, hvorunder Træstammer forekomme i vore

Moser (^)*). Hans Resultat var, som bekendt, dette, at der her i

Danmark er fulgt fire forskellige Vegetationsperioder efter hver-

andre, hvilke han benævnede efter de fremherskende Træer:

Bævreaspens, Fyrrens, Egens og Ellens Periode, hvilken sidste

gik forud for den nuværende, Bøgens. Hvad Steenstrup saa-

ledes som 24-aarig Mand, med sit mærkelige Naturforskersnille

havde læst i Mosernes Tørvemasser, det har alle senere Under-

søgelser bekræftet; det har vist sig at have Gyldighed for store

^ Omraader af alle tilgrænsende Lande, og den Dag idag er det

"'— den Tidsinddeling, som Palæontologerne her i Nordeuropa mest

^^^ anvende for den postglaciale Tid. Det er ogsaa bekendt, hvordan

Steenstrup ved disse sine første Undersøgelser over Danmarks

113 Fortid paa ganske naturlig Vis førtes videre, ind paa Studiet af

*) Se Liteiatiirlistt'ii vod AfliaiidlingPiis Slutiuiig.



Køkkenmøddingerne*), af vor ældste Dyreverden og ældste Be-

folknings Liv og hvordan han her, paa Naturforskningens og

Oldforskningens Omraader, tildels i Forbindelse med Worsaae

og Forchhammer, opnaaede de berømte Resultater, der yder-

ligere befæstede hans Ry som en af vore mest fremragende

Naturforskere.

Om Grundene til det af Steenstrup paaviste Skifte af Skov-

vegetationen vare Meningerne delte. STEENSTKUP selv havde ikke

aldeles bestemt udtalt den Mening, at det skyldtes en Forandring

af Klimatet, men det var i alt Fald senere hans Mening ; desuden

tilskrev han Mennesket og Jordbundsforandring nogen Del. FORCH-

HAMMER fremhævede allerede 1846 paa Naturforskermødet i Kiel {-)

bestemtere, at den Rækkefølge, i hvilken Træerne optræde, gaar

parallel med deres Nordgrænser paa den norsk-svenske Halvø,

og han'saa heri „et fuldstændigt Bevis" for tidligere strængere

Klimater. Herimod indvendte SCHOUW (''), at alle af Steenstrup

i Moserne fundne Arter endnu den Dag idag findes i Danmark,

og at heller ikke Rækkefølgen i Moserne gik parallel med Nord-

grænserne for Træerne ; men „hvis vi i vore Moser fandt Dværg-

birken (Betnla nana), vilde vi med Grund slutte, at Klimatet

maatte i den tidligere Periode have været koldere". At Bøgen

først saa sent er kommen her, kunde skyldes „Jordbundens for-

andrede Beskaffenhed", og maaske havde her fundet en Slags

Vekseldrift Sted, saa at Træerne af denne Grund afløste hverandre.

I sine Moseundersøgelser, 1851, kom VAUPELL (**) til det Re-

sultat, at der kun var een Forandring i Danmarks Skovvegetation,

*) Der er i nyere Tid gjort Forsøg paa uden tvingende Grund at indføre et

andet Navn i Stedet for dette gamle Navn, der er blevet optaget ogsaa i

Udlandets videnskabelige Sprog, nemlig Navnet „Skaldynger". Dette strider

for det første mod de Principer, som gælde i Naturvidenskaben, hvor det

ikke er tilladt at ombytte ældre Navne mod nye af samme Betydning. Men
det bringer tillige Forvirring og Usikkerhed ind i Videnskaben, idet det

udvisker det Skel, som Navnet „Køkkenmødding" sætter mellem de kunstige

Skaldynger og de naturlige, der fra forskellig Tid findes omkring i Norden

f. Eks. Østersbanker fra Tapestiden, glaciale Banker i Bohuslån og Norge.

„Skaldynge" er for snævert, idet det jo ikke kan omfatte de Køkkenmøddinger,

der slet ikke indeholde Skaller eller ikke i nævneværdigt Antal, og det er

(Midelig ogsaa unationalt at ville fjerne et Navn, der henleder Tanken paa

Danmark og de vigtige Undersøgelser, der af Danske ere udførte med Hensyn

til Køkkenmøddingerne.



og Grunden hertil var ikke at søge i Klimatets Forandring, men

i Jordbundens Forbedring i Tidernes Løb. Senere, 1857 (•''), publi-

cerede lian sine smukke Undersøgelser over Træernes Forhold til

Lyset, og gjorde opmærksom paa, at Skovvegetationens Karakter-

træer i desto højere Grad ere Skyggetræer, jo senere de optræde

i Moserne, og derfor vel egnede til i den indbj^rdes Kamp om
Pladsen at undertrykke de tidligere indvandrede. Ligesom ELIAS

Fries havde henvist til, at Rækkefølgen paa det nøjeste faldt sam-

men med de Fordringer, som Træerne stille til mere eller mindre

humusrig, frugtbar Jord, gør Vaupell ogsaa opmærksom paa de

Forandringer, der maa have fundet Sted i Jordens Nærings-

holdighed og Fugtighed, og som vilde begunstige Indvandring

af Bøgen og Forandring af Skovbestanden. Det var dog „ikke

Jordbunden, men Lysforholdet", der var det afgørende.

Da der, som bekendt, ogsaa er en Forskel i Frugternes Spred-

nings Lethed, der omtrent gaar parallelt med Indvandringsfølgen,

er der en Række Paralleler, der, som VAUPELL siger, ere meget

interessante, fordi de aldeles uafhængige af hverandre gaa i samme

Retning.

At alle de nævnte klimatiske, fysiske, biologiske Faktorer

have samvirket med hverandre og været afgørende for Træernes

Indvandring i netop den givne Orden, kan der vel ikke være

Tvivl om, men at Klimatet, og da særlig Temperaturens For-

andringer til det mildere, maa have spillet den største Rolle

blev først klart, da Istidens Eksistens blev bevist. Da Steenstrup

udførte sit Ungdomsarbejde, troede man enten, i Overensstemmelse

med Lyell's „Drifttheori", at de mange løse Stene i vor Jordbund

vare førte hid med Isbjerge i et arktisk Hav, eller at de vare

komne med en mægtig Vandflod (Sefstroms Hypotese). Lidt

efter lidt banede Hypotesen om den tidligere Eksistens af en

mægtig Indlandsis over Nordeuropa sig Vej, og den maa nu

anses støttet af saa mange Fakta, at der ingen Tvivl er om

dens Rigtighed. En stor Forandring i Klimatet maa da nød-

vendigvis have fundet Sted siden hin Istid*).

*) Det er, som bekendt, især Torell, der fra 1859 af var Forkæmper for

denne Lære. Da Agassiz 1837 og 1840 havde fremsat Tanken om en stor

Isdækning i svundne Dage over den nordlige Halvkugle, maa det være dette,



Steenstrup udtalte selv i sin Afhandling, at der utvivlsomt

var flere Punkter, som med Tiden vilde blive anderledes op-

fattede; og dette har naturligvis ogsaa været Tilfældet. Aspe-

perioden benævnes nu ofte efter Birken, og EUeperioden efter

Bøgen, der aabenbart er langt ældre her i Landet, end Steenstrup

kunde antage; selv ændrede han f. Eks, sin Opfattelse af Tiden

for Menneskets Indvandring, men det allervigtigste Led, nemlig

et Begyndelsesled, blev 1870 føjet til hans Kæde: da fandtes

nemlig den Dværgbirk, som Schouw vilde tage for gyldigt Bevis

for et koldere Klima. Den svenske Botaniker ALPR. NATHORST

fandt da i en Lergrav ved Alnarp mellem Malmo og Lund en

Del Plantelevninger indlejrede i Ferskvandsleret , og det slog

straks ham, der lige var vendt hjem fra en Ekspedition til Spitz-

bergen, at det var jo de almindelige Polarplanter, der her laa iLeret,

nemlig: Dværgbirk (Betula nana), Fjældsimmer (Dryas octojyetala)

og tre Polarpile (Salix herhacea, 8. polaris^ S. reticidata) (^). 1871

gennemsøgte han derpaa i Selskab med Steenstrup danske Fersk-

vandslerlag ved Teglværker og lignende Steder, og de samme

Arter genfandtes flere Steder. Steenstrup fortsatte og paaviste

dem efterhaanden paa en Mængde Steder i Sælland, Bornholm,

Møen og Vendsyssel, fandt desuden en anden Polarplante, Saxifraga

oppositifolia (en Sammenstilling af det om Danmarks Glacialflora

kendte gav Nathorst 1892) (^)*).

Steenstrui) hentyder til med sin Afliandlings sidste Ord om „den nyeste

geologiske Anskuelse, at i Begyndelsen af vor nuværende Jordperiode var

den største Del af Europa og maaske af den hele Verden skjult af et efter-

haanden forsvundent og forsvindende Isdække."

*) Jeg betragter det nærmest som et mærkeligt Tilfælde , at det ikke blev

Steenstrup selv, der først fandt dette Begyndelsesled af Udviklingen; han

vedblev jo nemlig gennem hele sit Liv, næsten indtil sin Død, at sysle med
palæontologiske Undersøgelser og havde ogsaa Opmærksomheden vendt paa

Ferskvandslerdannelserne. I et Par Aar, omtr. 1868—1809, før Nathorst havde

gjort sit Fund, var jeg ofte med ham paa palæontologiske Ekskursioner

nord for København. Der var bl. a. en dyb Teglværksgrav tæt syd for

Lyngby, øst for Banen, som vi besøgte, og i hvis Væg der laa et mørkt-

farvet Lerlag, vist ikke under i/o m. tykt, som var fuldt af Blade og Frugter

af Vandplanter (Potamogdon prælo^iyus, MijrvrphyUum ftpu-atum, Chara^é-

frugter). Blade af Pil (cfr. Salix cinerea) og Birk (Betula odorata og ivter-

media) — altsaa en Flora, som er yngre end selve Polarfloraen, men denne

har utvivlsomt ogsaa været der, dybere nede. (Disse Bestemmelser af noget

af mig indsamlet Materiale skyldes N. Hartz; se 8 p. 30).



Nathorst fortsatte med stor Energi sine Undersøgelser over

denne Polarfiora i Europas Ferskvandsier, og en hel Del flere

Arter opdagedes (se ''); mange andre Botanikere i Sverrig, Fin-

land, Norge, Tyskland, England og Schweiz tog det samme

Studium op; og her i Danmark gav JOHNSTRUP, MiLTHERS og

GRONWALL vigtige Bidrag i samme Retning ; men de allervigtigste

og betydningsfuldeste her hos os skyldes dog N. HARTZ (^)*).

Den samme Polarflora, om end ikke allevegne med de samme

Arter, ligger overalt i de nævnte Lande begravet i Ferskvandsier-

dannelser. Klimatet i denne Periode, som jeg vil kalde Tundra-

tiden, maa derefter have været arktisk, efter GUNNAR ANDERSS0N(-' j

med en Julitemperatur af 6

—

d^ C. (Danmark i Nutiden 16,i")-

Som det tredie Led i Rækken af Opdagelser, der har Be-

tydning for vor Planteverdens Historie, maa henvises til de dels i

ældre, dels i nyere Tid navnlig af svenske Geologer og Botanikere

(Munthe, De Geer, Nathorst, G. Andersson, Sernander og

andre) paaviste geologiske og topografiske Forandringer i Kvartær-

tiden (i'^.n).

I Korthed er de følgende:

Under Isens Afsmæltning, i „den senglaciale Tid", laa de

centrale Dele af den norsk-svenske Halvø flere hundrede Fod

lavere end nu; det sydlige Sverrig var ved et bredt Sund over

Mellemsverrig, hvor nu de store svenske Søer ligge, skilt fra

det nordlige, og over Finland var der Forbindelse med Ishavet.

Det senglaciale Ishav eller „Yoldia-Havet,, dækkede ogsaa en

stor Del af Vendsyssel (indtil 100—200' over nuværende Vand-

stand). Mod Syd laa Danmark derimod højere end nu, var land-

fast med Skaane og med Meklenborg (Danmarks „Fastlands-

tid"); Vesterhavsøerne eksisterede endnu ikke, men vare Dele

af det samme Fastland; korte, men vældige Floder førte efter

GEINITZ, 1903 (1-), den tilbagevigende Ismasses Smæltevand

gennem f. Eks. „Fehmarn Thai" og Langelands Bæltet til

*) I 1888 oprettedes ved Dr. Pingels Initiativ „Danmarks geologiske Under-

søgelse" (se 3. R., Nr. 1, 1896 af dens Publikationer). I Begyndelsen var ingen

Palæontolog ansat ved den (se bl. a. Warming, Berlingske Tid ,
Januar 1896);

men fra 1ste April 1896 ansattes Mag. N. HARTZ, og vi kan nu haabe ved

ham at faa en planmæssig Undersøgelse af de vigtigste Arkiver for vor

Planteverdens Historie, Moserne.
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Kattegat, — et Flodsystem, som vi nn til Dags finde som Render

i Havbunden.

Under den senglaciale Tid medførte Jordskorpens Bevægelser

en Landhævning, den senglaciale Hævning; det mellem-

svenske Sund blev tørlagt, og Østersøen, i alt Fald dens store

østlige Del, blev en vældig Ferskvandssø (Munthe 1887), den efter

Ferskvandssneglen Ancylus fluviatilis benævnede Ancylus-Sø,

der formentlig først havde Afløb over Mellemsverrig, men senere,

efter som den nordlige Del hævedes mere, udskar sig et Løb

gennem Øresund (De Geer) og maaske ogsaa benyttede de

allerede i deres dybere Dele af Smæltevandsfioderne udformede

Bælter.

Ancylustidens Maksimum synes at falde i Fyrreperioden,

men den afsluttedes først, efter at Egeperioden var begyndt.

I denne begyndte Skandinaviens sydlige Dele at synke, og de

mange undersøiske Egeskove og Moser med Egelevninger, som

allerede fra Forchhammers ('^) og Sven Nilssons Publikationer

kendes fra Øresunds og Østersøens og fra Vesterhavets sydlige

Kyster helt over til Hollands, Belgiens og Englands, vidne om

den store Udstrækning af denne Sænkning („den store Nordsø-

sænkning", De Greers „postglaciale Sænkning"). Vendsyssel laa

40' (ca. 13 m.) lavere end nu, og et bredt Sund gik tværs

over det; Bælterne og Sundene bleve bredere, og Vesterhavets

salte og varmere Vand fik friere Løb ind i Østersøen, som derved

blev et salt Hav. Herom vidner, at flere Havdyr, der er knyttede

til saltere og varmere Vand, end der nu findes i vore sydlige Far-

vande, den Gang havde en større Udbredning mod Syd og Øst

end nu; saaledes den „Tapesfauna", som C. G. JOH. PETERSEN

paaviste i 1888, og hvis Samtidighed med Køkkenmøddingerne

han fastslog (3 Tapes-Arter, af hvilke endnu kun den ene findes

hos os, nemlig i Limfjorden, Østersen m. fl.j; danske og norske

Forskere kalde derfor oftest dette Tidsrum Tapes-Tiden eller

„Stenalderhavet" s Tid), medens svenske og efter dem tyske

Forfattere sædvanligvis kalde det Li tt or in a- Sænkningens Tid,

efter den endnu hos os almindelige Strandsnegl, Littorina littorea,

der da levede længere mod Øst i Østersøen end nu.

Tapes -Tiden, der indtræder i Egeperiodens og Køkken-



møddingernes Tid, gav Danmark i det hele og store dets nu-

værende Kystomrids, i alt Fald i den sydvestlige Del. Thi

medens den norsk-svenske Halvø efter Tapestiden har hævet

sig (den „postglaciale Hævning") og formentlig endnu hæver

sig over Havet med tiltagende Styrke mod Nord, er der jo,

som Forchhammer for længe siden paaviste, kun forégaaet en

ringe' Hævning i Danmarks nordlige Dele, nord for en Linie fra

Nissum Fjord mod Sydøst til Falster, medens der syd for denne

enten slet ikke er forégaaet nogen Hævning eller Sænkningen

maaske er fortsat. Det samme Resultat ere tyske Forskere komne

til for de tyske Kysters Vedkommende.

Efter Tapestiden er Klimatet blevet koldere og mindre

insulært; Kattegat og vore sydlige Farvande fik koldere og

ferskere Vand. Vidnesbyrd herom ere, at visse Dyr have trukket

sig tilbage fra en tidligere større Udbredningsgrænse, at nogle

Planters Nordgrænser i Sverrig og Norge ere forskudte længere

syd paa, og at Skovgrænserne paa den norsk-svenske Halvø ere

sunkne. Hvorvidt Klimatet endnu forværres vides ikke sikkert.

Denne store Klimatsvingning er efter de hidtidige Under-

søgelser den største, der er forégaaet efter Istiden. Nogle For-

fattere, f. Eks. Blytt og Sernander antage ogsaa mindre Sving-

ninger. Her i Danmark har N. HARTZ (1901) paavist en saadan

mindre Oscillation i den senglaciale Tid, en Slags „Interglacial-

tid" uden efterfølgende ny Isdækning (^'^); den faar en fyldig

Omtale ogsaa fra zoologisk Side af A. C. JOHANSEN, 1904 {^%

der antager, at den har varet meget længere, end Planteresterne

synes at vise, og at Klimatet endog var tempereret, da det var

varmest.

Mangfoldige Spørgsmaal om de store Forandringer i Dan-

marks Klima, Topografi, Niveauforhold, Dyre- og Planteverden,

som ere foregaaede siden Istiden, vente endnu paa at blive be-

svarede. Meget Arbejde og mange Studier af Geologer, Zoologer,

Botanikere og Arkæologer maa til, før alt bliver klart. Ikke

mindst gælder dette om Menneskets Optræden her i Landet.

Medens nogle mene, at Mennesket først indvandrede i Ege-

perioden (Stenalderhavets Tid), antog STEENSTRUP, at det alle-

rede fandtes her i Fyrreperioden, og SARAUW har i nj^este Tid



publiceret et omhyggeligt og lærd Arbejde om Maglemose i Vest-

sælland, hvori han kommer til det selvsamme Resultat (^*). Dette

synes i Virkeligheden meget naturligt; Fyrreskovene med deres

(især ved Ild) let fældelige Træer gav Brændsel og Gavntræ, og

det rige Dyreliv i dem foruden i Havet gav Føde; ja ikke kan

man forundre sig, hvis det, som SaraUW antager, en Dag paa-

vises, at Mennesket allerede i eller dog snart efter Tundratiden

med dens Rener og andre jagtbare Dyr havde taget Bolig paa

den danske Jord*).

Hosstaaende Skema skulde tjene til at give en Oversigt over

de formentlig nogenlunde sikre, store Træk i den hele Udvikling

;

Dyreverdenens vigtigste Repræsentanter i Danmark ere medtagne

efter WINGES fortrinlige Arbejder (i^- 1«).

Foruden de nævnte Undersøgelser er der fra dansk Side

fremkommet en hel Del spredte Bidrag til den danske Plante-

verdens Historie, som til Dels ville blive nævnte i det følgende;

se ogsaa Ussing, 1904 ('"). Her kan nævnes Navnene: DEICH-

MANN Branth, c. Elberling, Emil Chr. Hansen, J. W. Horne-

mann, Joh. Lange, M. T. Lange, Otto Møller, C. H. Osten-

feld, Chr. Pedersen, J. P. J. Ravn, E. Rostrup, G-. Sarauw,

K. J. V. STEENSTRUP, og for Dyreverdenens Vedkommende maa

foruden selve JAPETUS STEENSTRUP og H. WINGE nævnes C.

WESENBERG-LUND, V. NORDMANN.

At Undersøgelserne i Nabolandene ogsaa i væsentlig Grad

ville kunne kaste Lys over Danmarks Planteverden i Fortiden,

*) (lElNlTZ vil i sine nyeste Arbejder (12, p. 81—83) sætte Cimbrernes Ud-

viuidrinfi', over IdO Aar f. Kr., or Sagnet om den cimbriske Vandflod i For-

liindelse med don store postglac.iale Sænkning, som derfor først sknlde være

Ix'gyndt Aar 700 eller GOO f. Kr. Dette synes ikke muligt; thi selv om Sænk-

ningen, hvad der jo er bevisligt, har tvunget Datidens Beboere længere tilbage

fra Kysterne (jvfr. f. Eks. Fundene i Københavns Frihavn ved UOSENKJÆR (^•'),

og i Kiclerfjord ved Weueh, 1904 (i6)), saa foreligger der intet om, at Sænk-

ningen har været saa pludselig og voldsom, at den skulde synes at kunne

motivere en Folkevandring. Ej heller kan dens Maksimum ligge saa nær

ved Nutiden. Derimod kunde utvivlsomt de skrækkelige Stormfloder, for

hvilke den ciml)riske Vestkyst har været udsat, efter hvad vi vide af historiske

Overleveringer, have fremkaldt Udvandringen. — Den cimbriske Flod har

ogsaa Forchhammer flere Steder omtalt, f. Ex. 184G(2); han satte den i

Forbindelse med Dannelsen af den engelske Kanal (se ogsaa Forchhammer's

AbiH'iifiittcligc Afliiuidiinger, 1S(;;», p. 14(1).
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fremgaar al' det allerede anførte og vil yderligere fremgaa af

det følgende.

I Aarenes Løb ere saaledes mangfoldige Kendsgerninger

blevne samlede til Belysning af vor Floras og vor Vegetations

Historie; men endnu er der ikke givet nogen samlet og detail-

leret Fremstilling af den. Tidspunktet er heller ikke kommet;

alt for meget er endnu for uklart og gaadefuldt til, at Udviklings-

historien kan gives i en nogenlunde fyldig og paalidelig Frem-

stilling. Endnu er, f. Eks., kun omtrent 7io ^^ Sverrigs og 79

af Norges nuværende Flora af Blomsterplanter fundne i Moserne

(11. S. 79—80; 29, S. 197), og over de i Danmark fundne fore-

ligger endnu ingen Oversigt.*) Mosestudierne ere i de sidste

Aartier blevne drevne med en beundringsværdig Energi navnlig

i Sverrig, hvor GUNNAR ANDERSSON har udarbejdet en ny Metode

til Undersøgelse af Tørvemasserne; her i Danmark, der har

Æren for at have brudt Banen, have vi længe staaet tilbage;

forhaabentlig vil „Danmarks geologiske Undersøgelse", der alle-

rede har bragt saa smukke Resultater, snart indhente det for-

sømte. Det er paa vore Mosers Indhold af Planterester, at

Historieskrivningen skal grundes.

Hvad jeg her agter at give er derfor nærmest kun en Over-

sigt over, hvor langt vi ere komne, og hvilke Opgaver der staar

tilbage, samt min egen Opfattelse af et og andet Spørgsmaal.

Vor Floras Historie er en Indvandringshistorie ; med absolut

Sikkerhed kunne vi sige: der var et Tidspunkt, da der ikke levede

en eneste Plante her i Landet, nemlig under Istidens Maksi-

mum**); dette er det store Nulpunkt; alt er kommet her

siden hin Tid, baade Planter, Dyr og Mennesker, og de ere

komne her til højst forskellig Tid. At Istiden har haft Oscilla-

tioner med mildere Tider, da Isen rykkede tilbage, og koldere

og fugtigere Tider, da den atter rykkede frem, er utvivlsomt;

men endnu staar det jo ganske usikkert, om vi skulle regne med

een Istid, hvis Isrande kun oscillerede frem og tilbage paa lignende

Maade som Alpernes Grletschere i Nutiden, eller vi have haft

*) En Oversigt over alle Fund fra den senglaciale Tid gav Hartz 1902 (^).

**) Bortset fra en imilig Forekomst af et lavere Planteliv paa Isen af Sncalgcr,

Bakterier osv., lig det som vi kende fra Nutidens Ismarker.
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meget lange og væsentlig varmere Interglacialtider, og hv<n'

mange vi i saa Fald have haft; Antagelserne svinge ]o mellem

1—4 *). Dette maa staa hen ; men saa meget er sikkert, at der

har været et absolut Nulpunkt. Følgende tre Spørgsmaal ligge

da for til Besvarelse: 1) Hvordan kom Planterne ind i Landet?

2) Naar kom de herind? og 3) Hvorfra kom de? Det er

altsaa Maaden, Tiden og Vejen, som skulde oplyses for hver

Art — om det er muligt. Det første Spørgsmaal er af biolo-

gisk Art, det andet palæontologisk, det tredie geografisk

og palæontologisk.

De to første af disse Spørgsmaal, vil jeg gøre til Genstand

for nogle Betragtninger i det følgende, idet jeg væsentlig alene

holder mig til Blomsterplanterne og de højere Sporeplanter;

det tredie maa jeg af Pladshensyn og andre Grunde lade ligge.

II.

Hvordan fik Danmark sin Plantevækst?

Der er tre Maader, paa hvilke Danmark kan have faaet

sin Flora: den vistnok allerstørste Del er indvandret ved Plan-

ternes egne, naturlige Vandringsmidler; en anden Del er, i

senere Tider, forsætlig indført eller ufrivilligt „indslæbt" af Men-

nesker, og en tredie, vistnok meget ringe, Del er maaske opstaaet

i Landet selv af tidligere indvandrede.

Hvad den første Gruppe angaar, kunde det være fristende

at forsøge en Oversigt over vore danske Plantearters Vandrings-

midler og Vandringsevne og prøve, om der eksisterer nogen For-

*) I Sverrig har der næppe daunet sig virkelig fossilførende interglaciale Af-

lejringer (Gunnar Andersson, '•>). I Jylland synes der at have været

en Interglacialtid (efter endnu upublicerede Undersøgelser af N. Hartz).

I Tyskland synes man at regne med flere; det er jo ogsaa naturligt, at

Oscillationerne gøre sig stærkest gældende i Periferien. Til A. ScHULZ'S

forskellige, for øvrigt saa lærde Arbejder kan jeg her intet Hensyn tage,

da hans geologiske Forudsætninger ikke synes at passe paa Danmark eller

stemme med de fleste skandinaviske Geologers.
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bindelse mellem denne og Arternes Udbredelse her i Laudet,

men Arbejdet vil blive for stort paa dette Sted. Idet jeg om
Vandringsmidlernc henviser til VAUPELL {^^ S. 100—121) og til

KØLPIN EAVNS Undersøgelse (1895) over Flydeevnen hos en

Del af vore Sump- og Vandplanter (BT., ^^)*), vil jeg indskrænke

mig til fra den Literatur, der angaar Danmark, at samle godt

konstaterede Vidnesbyrd om navnlig længere Vandringer —
Vidnesbyrd, som med andre fo9:'eliggende, der findes i den vidt-

løftige Literatur over disse gamle Spørgsmaal, kunne tjene til

Grundlag for vor Opfattelse af Floraens Historie, Eelikters

Forekomst m. m. For øvrigt henviser jeg til min tidligere Be-

handling af dette Æmne {^^) og til SEHNANDEKS store og paa

Iagttagelser rige „Spridningsbiologi" (^o).

At Planterne kunne vandre smaa Afstande, er en sikker

Sag; den Flora, som H. MORTENSEN har fundet paa Marmor-

kirkens Euiner (BT., U), er et af de mange Vidnesbj-rd herom.

En længere Vandring har allerede en Del af de Plantearter

maattet foretage, som voksede frem paa den i Femtierne tør-

lagte Bund af den omtr. 100 Tdr. Land store Lersø; 1858 var

Tallet efter EOSTRUP (VM., 1859) henved et Par Hundrede, og

blandt dem var omtrent tyve Arter Pil, af hvilke mange ved

Vinden maatte være komne langvejs fra. De fleste andre, i

Masse optrædende Arter havde ligeledes Frø med Apparater

til Vindtransport — Enhver Mergelgrav fyldes hurtigt med
Vand- og Sumpplanter, selv om den ligger i en gold Egn, hvor

disse Planter ellers ikke findes. I Mergelgrave i de store Heder

øst for Ulfborg fandt EAUNKLER eksempelvis Arter af Pota-

mogeton, Batrachium, Myriophyllum, Juncus, Scirpus og Eanun-

culus Lingua (BT., 19, S. XIII); her maa det navnlig være

Vandfugle og for de lavere Planter ogsaa Vandinsekter, der

besørge Flytningen. — Ved Store Bælt breder Strand-Bede (Beta

maritima) sig Aar for Aar mere langs med Kysterne ved Hav-

strømmenes Hjælp, hvad MATHIASSEN har konstateret (BT., 22,

p. XIV).

Langt større Interesse knytter sig til Vandringer over store

'') Forkortelser af Literaturlieuvisniuger se Literaturlistens Begyndelse.
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Afstande og over Havene, Ogsaa her have vi et sikkert Eks-

empel paa Havstrømmenes Bæreevne. 1893 fandt V. BALSLEV

Kimplanter af den i Klitter og paa Sandstrand voksende, atlan-

tiske og mediterrane Convolvolus Soldanella ved Husbj^ Strand

paa Vestkysten af Jylland (BT., 19, S. XV), og 1903 fandt Frk.

GEUNER. den blomstrende paa Stranden ved Hanstholm. Den
vides ikke at vokse nærmere end paa de østfrisiske Øer, hvor

den er sjælden og efter BUCHENATJ (^^) „ikke synes at sætte

moden Frugt"; først længere syd paa bliver den almindeligere.

Den er utvivlsomt indvandret med Havstrømme fra de hollandske

Kyster og kaster Lys over Forekomsten af andre Arter, f. Eks.

Ohione iwrtulaccoides, der nord for Vesterhavsøerne (Sild) kun

er funden paa Samsø*).

Et sikkert konstateret Tilfælde af Vindtransport har jeg-

fremdraget 1887 (19), det af Stationsforstander V. SKOVBY iagt-

tagne og til Universitetet indberettede Fald af Plantedele paa

det snedækkede Land ved Grenaa, i mindst en halv Mils Ud-

strækning fra Øst til Vest, under en østlig Storm den 12. Febr.

1881. De fleste vare gamle Blomster med Frugter af Hedelyng

(og i saadanne blive Frøene liggende meget længe). Efter

Vindens Retning og andre Forhold maa disse Plantedele være

førte fra Sverrig over Kattegat, mindst en Strækning paa 16 Mil,

maaske meget længere, fra Vestsverrigs Lyngheder. Hedeboere

have jævnlig set, at der paa skorpet, lav Sne driver Masser af

Lyngfrugter for Vinden lange Strækninger (jfr. SERNANDER om
„Vinterståndare" (^*^)).

Vinden maa i det hele spille en overordentlig stor Rolle

for de med smaa og lette Forplantningsorganer forsynede Planter.

Den har undertiden fremkaldt „Svovlregn" d. e. Fald af enorme

Mængder af Blomsterstøv. SCHOUW omtaler (-2' S. 516) en saadan

Regn af Fyrrens Blomsterstøv, der maatte være ført fra Nord-

tyskland over Østersøen til Danmark.

Kan Blomsterstøv føres afsted saa lange Veje, maa smaa

Alger, Sporer af Alger, Svampe, Laver og andre Sporeplanter

samt smaa Fro af forskellige Blomsterplanter ogsaa kunne føres

*) Paa LiNNÉs Tid fandtes den ogsaa paa Hveen (L. M. Neuman's Flora).



14

meget langt. Vi liave ogsaa Beviser herfor. Vi have ingen Klipper

i Danmark, Bornholm og Færøerne undtagne; vore Sten-

gærder træde i Stedet for disse, og trods det, at de naturligvis

ikke ere mange Aarhundreder gamle, de fleste maaske endog

kun Aartier, bære de dog en Del Bregner og andre Spore-

planter, deriblandt nogle, som vi først finde paa Bornholms eller

Norges og Sverrigs Klipper, f. Eks. Asplenium Trichomanes, A.

septentrionale*)^ Aspidium lobatum**)^ Ci/stopteris fragilis (spredt

omkring i Landet især paa Stendiger og Mure), og andre, mere

almindelige Bregner søge ogsaa gerne herhen***)

Mærkeligst er dog Asplenimn Buta muraria, der foruden paa

Bornholms Klipper kun er funden paa Kirker (nemlig Aarhus

og Viborg Domkirker, Kirken i Beftoft, Nustrup og Nieblum i

Sonderjylland) eller Slotte (Kronborg, Sønderborg, Aalholm?).

Den findes ret hyppig i Tyskland og Norge, sjældnere i Sverrig.

Navnlig denne Bregnes Forekomst fortæller os jo tydeligt,

at Sporer maa udsaas i stor Mængde og over lange Afstande;

hvordan skulde den ellers finde netop disse mærkelige, sjældne

og meget indskrænkede Voksepladser, som de sidste Aarhun-

dreders Kultur har fremkaldt.

I denne Sammenhæng kan ogsaa mindes om den sydameri-

kanske Snjdtesvamp Puccinia Malvaceartwi, der kun vokser paa

Arter afKatostfamilien, og som første Gang vides iagttagen iEuropa

(Spanien) 1869, derefter fandtes 1871 i Frankrig, 1873 i England,

1874 i Italien, SV.-Tyskland, Holland, Llibeck og Danmark, 1876

i Østerrig og Ungarn, 1882 i Skaane, 1887 i Stockholm og 1890

i Finland. Den har saaledes foretaget en rask Vandring gennem

Europa, utvivlsomt ved Vindens Hjælp, og dens Sporer maa

*) Hist og her paa Bornholm og paa Stengærder mange Steder i Nordsælland

og Vendsyssel.

**) I Skaane kun funden paa et Stengærde ved Benestad (-^o> p. 415), er for

øvrigt sjælden i Norge, Sverrig og det tyske Lavland ; hos os paa Kristiansø,

Bornholm, et Stengærde paa Lolland, Frederiksdals og Rold Skov, men
maaske ikke allevegne oprindelig; se C. CHRISTENSEN BT., 24, p. 372.

***) Den Mulighed er naturligvis ikke udelukket, at de kunne stamme ned fra Indi-

vider, som voksede paa Morænesten og Stendynger, der i ældre Tid fandtes

her i Landet, men nu ere ryddede. Men Sandsynligheden for, at de senere,

lige til nyeste Tid ere indvandrede langvejs fra, er større, synes mig.
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udstrøs i forbausende Mængder for at kunne finde netop de Vært-

planter, som de alene kunne spire paa.

En hel anden Række Eksempler paa, at Planter kunne vandre

over store Strækninger og finde netop de Voksepladser, som de

kræve, selv om disse have en yderst ringe Udstrækning, afgive

vore Naaletræ pi antager. Disse ere jo for en stor Del an-

lagte paa Overdrev, Klit- eller Hedebund, og de fleste ere jo

ikke mere end knap 100 Aar gamle (^^). Den allerældste er

Tidsvilde Plantage, der anlagdes paa Flyvesand omtr. 1724—38;

de Arter, som nu danne dens Skovbund, og som H. MORTENSEN

1890 har omtalt (BF.), ere utvivlsomt for største Delen ind-

vandrede siden den Tid. Særlig Interesse har det, at alle

vore Pi/roJa-Arter findes der, deriblandt de meget sjældne som

særlig ere knyttede til Naaleskov: Pyrola media, P. chlorcmtha,

P (CliimophiJa) ttnijiora og nmhellata, endvidere Linnæa horealis

og den hidtil alene her og ved Køge fundne Ooodyera repens;

desuden CoralliorrJma imiata, Listera cordata, Hypmmi crista

castreusis o. fl. De fleste af disse Arter ere særlig karakteristiske

for Naaleskove, findes endogsaa aldrig uden for disse og for-

svinde med dem, og det mærkelige er, at de ikke blot have

indfundet sig i Tidsvilde, men i mange andre af vore Naaletræ-

plantager, altsaa i Løbet af de sidste 100— 150 Aar, at de

gennemgaaende brede sig i disse, og at dette samme gentager

sig i Nordvesttysklands Plantager (FOCKE (^^^ S. 427).

Det er navnlig følgende Arter, som fortjene at omtales*).

Linncea horealis nævnes ikke som dansk i Hornemanns og Drejers

Floraer; 1840 spaaede Liebmann dens snarlige Ankomst (KT., 3, ji. 124).

8aa fandtes den 1854 af Pastor Vestesen mellem Lyng i Bøgeskov ved

Vinding 8. f. Silkeborg; om den her er Relikt, er tvivlsomt. Derpaa

fandtes den 1879 i Hornbæk Plantage, 1880 i Tidsvilde, 1884 i Sand-

flugtskoven ved Rønne, 1892 i Steudalsgaards Plantage, 1899 i Rude

Hegn under Gran (se PT., 1855; Lange (^")] BT. 23; Warming

NM., 1892, VIII). I Sønderjylland er den endnu ikke funden, men

i Holsten i flere plantede Fyrreskove. Den har en for os især nordlig

og nordostlig Udbredning, genfindes, efter spredt Forekomst i Tysk-

*) Angivelserne efter Lange H1».. BT., l'RAIIL {-^), Garckes 111 Flora o. A.
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land, atter i Alperne. Til os er den utvivLsomt indvandret fra Nord;

den breder sig aarlig f. Eks. i Tidsvilde.

Goodyera repens fandtes 1878 i Tidsvilde af Th. Holm, senere i

Hornbæk Plantage og Sandflugtskoven, og 1901 i en Mose ved Køge.

I Nordtyskland er den, ligeledes i plantet Naaleskov, yderst sjælden

(Prahl (2'^); Nat. Ver. Schlesw.-Holst., XI., 91). Den er utvivlsomt

indvandret til os fra Sverrig, hvor den findes fra N.-Skaane til Lapland.

Pyrola (Ghimophila) uniflora er sjælden, men dog funden i en Del

Skove, mest Naaleskov, i N.-Jylland med Als (i Holsten kun funden i det

sydøstlige), Fyn, Sælland, Lolland, Møen, Burnliolm. Ligeledes i Tysk-

laud. I Sverrig og Norge almindelig, især i Naaleskov.

Pyrola (Chimoj^hila) umhellata er kun funden i Tidsvilde og

Hønne Sandflugtskov. Utvivlsomt indvandret fra Sverrig. I Sydøst-

Holsten og NY.-Tyskland i det hele meget sjælden.

Pyrola chlorantha er kun funden i Plantager (Bagsvær 1837,

Hornbæk, Tidsvilde). I Sverrig og Norge findes den i Naaleskov; i

SØ.-Holsten kun i Naaleskov, meget sjælden (nu forsvunden?) ; for øvrigt

i Tyskland spredt, i tørre Skove, især Fyrreskov.

Pyrola media, funden i Plantager, Hedebakker og Kratskov (Sand-

flugtskoven og Almindingen paa Bornholm; Nyrup Hegn, Tidsvilde og

nogle Steder i Nordjylland). Nævnes ikke af Prahl; ellers i Tyskland

ikke almindelig; i Norge og Sverrig mellem Ljaig ikke almindelig.

Til de sjældne og maaske ligeledes i nyere Tid indvandrede Arter,

der navulig flndes i Plantager, hører ogsaa Listera, cordata.

Disse Naaleskovsplanter have maaske levet her i ældgammel

Tid i Fyrreskovene og maa altsaa siges nu i det sidste Aar-

hundrede at være vendte tilbage*). Da det er i Nordjylland,

i Nordsjælland og paa Bornholm, at de især optræde, medens de

omtrent slet ikke findes i de øvrige Dele af Danmark og for

øvrigt først i det sydlige (nærmest sydøstlige) Holstens Plan-

tager, og da de ere sjældne i Nordtyskland, er det utvivlsomt

fra Norge og Sverrig, at de ere komne til os.

Midlet, ved hvilket de ere komne her, kunde være Vinden,

da deres Frø ere støvfine, undtagen Linnæa's, der ved klæbrige

.lOH. Lange udtaler (2^) en anden Anskuelse, nemlig at de nedstamme fra

Fortidens Fyrreskove enten direkte eller ved Frø, der have ligget i Jorden.

Det tørste er umuligt, fordi de tilplantede Lokaliteter ikke have kunnet

huse disse Arter før Tilplantningen, det andet ligeledes, fordi de smaa
Frøs Opbevaring i Jorden gennem saa store Tidsrum i et Klima som Dan-

marks er uden Ekscm])el og utænkeligt.



17

Hæfteapparater ere tilpassede til Transport ved Dyr; man maatte

da antage Transport af en uendelig Mængde Frø, af hvilke

nogle ved Tilfældet fandt de smaa og spredte, passende Spirings-

pladser, Plantagerne. Dette synes lidet rimeligt, da tilmed

Vinden vanskelig vil kunne føre disse Skovplanters Frø bort,

ud af Skoven. Med Rette antager FOCKE (^•) vistnok Fuglene

for at være Vandringsmidlet : „den Antagelse ligger nær, at saa

snart Træerne [i Plantagerne] bære rigelig Frugt, lokke de

Fugle til sig, der nære sig af Frøene, og som da i deres Fjer

føre de fine Frø med sig fra de skandinaviske Naaleskove" [til

Nordvesttyskland].

Naturligvis har en jævn Indvandring i vore Plantager af

mange andre Planter, f. Eks. Mosser og Laver, men ogsaa

Blomsterplanter, fundet Sted baade fra nær og fjern, og enkelte

sikre Eksempler kendes (Planter med Bærfrugt), men en plan-

mæssig Undersøgelse af denne Sag er endnu ikke foretagen ; det

vil være en interessant Opgave at studere Udviklingen i be-

stemte Plantager og at sammenligne Plantager paa forskelligt

Udviklingstrin. Der vil utvivlsomt i det hele være mange

interessante Iagttagelser af Plantevandring at gøre hos os*).

*") Et mærkeligt Fund gjorde C. JENSEN for et Par Aar siden, da lian paa

Borris Hede fandt et fra Danmark tidligere ukendt subarktisk Mos, Tetrn-

plodon hryoides (Zoeg.) Lindb., voksende paa en død Mus. Som for andre

Splachnaceer er Gødning, Lig af Gnavere og Fugle det eneste Substrat,

den kan vokse paa; senere er den funden et Sted til paa samme Hede.

Den findes ogsaa i N.-Tyskland hist og her paa Heder foruden i Bjergene.

Bryhn har vist (Biolog. Centralblatt XVH., 1897), at det er Fluerne, der

besørge Udspredningen af Sporei'ne hos Sjilachnum og Tetraplodon, som

ere særligt tilpassede hertil
;
„uden Fluerne vilde disse Splachnaceers Dage

snart være talte". Dette er et af de mærkeligste Eksempler paa, at

Planterne ere indrettede paa at finde de for dem passende Voksesteder.

Splachnum vascidosum L., en anden subarktisk Art, der ogsaa kun er

funden et Par Steder i det nordlige .Jylland, vokser paa Kogødning. (Med-

delelse af C. Jensen). Hvorfra disse paa saa forgængeligt Substrat

levende Planter først ere komne, vides ikke (Norge?; Jensen antager, at

Teiraplodon ogsaa kan spredes ved Vind); de synes meget sjældne i Dan-

mark, selv om de vel nok ville findes flere andre Steder end de nævnte

En anden Sag fortjener at nævnes i denne Foi'bindelse. Prof. B. BANG
har udtalt den Formodning, at Mund- og Klovsygens Smitstof kan

lilive slæbt over til os fra Tyskland ved Hjælp af Fugle, fordi vi i ad-

skillige Aar have set Sygdommen dukke op paa vore sydlige Øer, uden at

3
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De i det foregaaende anførte Vidnesbyrd om Plantevandringer

over større Afstande give tillige Eksempler paa Anvendelsen

af de tre almindeligste Vandringsmidler: Havstrømme, Vind

og Dyr, navnlig Fugle. Naar jeg betragter disse Vidnesbyrd

og alle de mange andre, der foreligge i den store Litteratur

over Plantevandringer, kommer jeg til det Resultat, at alle

Arter, Aar efter Aar, foretage Udsæd af Formeringslegemer i

alle Retninger, saa at en for en Art passende Vokseplads før

eller senere med Tiden maa blive bevokset med den, med-

mindre Klimatet eller Konkurrenterne lægge Hindringer i Vejen,

eller der f. Eks. er topografiske Spredningsliindringer. Hver

Art vandrer efter sin Begavelse, de fleste med Hanefjed, men

der er dem, der med Syvmilestøvler kunne foretage lange Spring,

ogsaa tværs over Havene. Vigtigst af alle Spredningsmidler

er vistnok Vinden*). Herved maa erindres, at ubegrænset Tid

staar til Raadighed.

De samme naturlige Vandringsmidler, som Planterne an-

vende i vore Dage, anvendte de selvfølgelig ogsaa i de ældste

Tider, da de indvandrede her i Landet. Men da have nogle af dem

utvivlsomt spillet en større Rolle hos os end i vore Dage, navnlig

Transport ved Drivis, ved Storme over isdækkede og snedækkede

det var muligt at paavise nogen som helst af de ellers tænkelige Smitteveje;

Fuglene kunne f. Eks. have siddet paa en Mødding i Nordtyskland paa et

Sted, hvor Kvæget var angrebet, og have transporteret smittebærende

Gødningsdele hæftede til deres Legeme over til os (man har f. Eks. set

Krager komme over Store Bælt til Koi'Sør med Fødderne tilsmudsede af

Gødning). I nogle Aar var der overordentlig megen Mund- og Klovsyge

i Tyskland, medens der hos os kun optraadte enkelte Tilfælde, 1 eller 2

Gange aarlig, og kun i Sydvestsjælland, paa Lolland, Langeland og 1 Gang

i Bjerre Herred, altid forholdsvis nær ved Kysten. At Smitstoffet kan

være indført ved Vinden, ligesom Fyrre-Støvet, eller ved Insekter eller

paa anden Maade over Havet, er jo ogsaa muligt. (Elter Meddelelse af

Dr. Bang).

*) Til de Eksempler paa lang Transport gennem Luften af organiske eller

uorganiske Legemer, som jeg har anført tidligere (^'^), vil jeg her føje

følgende: Den 30te August 1870 faldt en Regn af Saltstykker ved St.

Gotthardt i Schweiz; de tungeste af de i Ziirich opbevarede Prøver veje

fra 0,76—0,47 Gr. Det nærmeste Sted, fra hvilket de kunne være komne,

er Middelhavets Kyster, Genua eller Venedig, der ligge i en Afstand af

^.'jO—300 Km. i ligt' Linie (P. VoGLER, Naturwiss. Woclionschrift, 1902—03).
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Flader'-), ved de indvandrende Dyrs, f. Eks. de store Drøvtyggeres,

Pels eller Fuglenes Fjer**), vel ogsaa ved de store fra Tyskland

strømmende Floder (f. Eks. Hippopha'é, maaske Petasites spurius

o. a.). Dertil kom saa senere Mennesket, der paa mange forskellige

Maader førte Planter ind i Landet og indfører den Dag i Dag;

nogle af de indførte have saa formaaet ved egen Kraft at brede

sig vidt omkring (Elodea, Matricaria discoidea o. s. v.).

Naar BLYTT og GUNNAR ANDERSSON behandle Indvan-

dringsspørgsmaalet, synes de mig i for høj Grad at antage, at

Vandringerne maa være foregaaede langsomt og over Land,

f. Eks. til Norge fra Danmark langs Sverrigs Vestkyst, rundt

om Kristianiafj orden, men ikke eller dog kun i ringe Grad

tværs over Havene. Disse ere dog kun saa smalle, at en stærk

Vandring over dem alle har maattet kunne finde Sted til alle

Tider. SERNANDERS Standpunkt er utvivlsomt det rigtigste,

idet han, som jeg, antager Muligheden af Vandringer i store

Spring, tværs over Havene (se ^o, g, 407—416).

Endemiske Arter. Endnu bør det Spørgsmaal berøres,

om der i Danmark findes Arter, som ikke ere indvandrede, men
have udviklet sig i Landet selv. Spørgsmaalet er for stort til

at kunne behandles udførligt her; det er af systematisk Art og

en Side af Spørgsmaalet om Arters Oprindelse***). Den Aarsag,

som andensteds, f. Eks. paa de oceaniske Øer, menes at have

medvirket ved Omdannelsen af indvandrede Arter, nemlig helt

*) Se Nathorst 32; Warming i"'; Sernander a<^; Holmboes Forsøg med
Transport af Papirstykker over Isflader, se Botau. Not. 1898.

**) Allerede i den senglaciale Tid indvandrede utvivlsomt mange med Fugle.

Hesselman (^s s. 11) angiver Revling som en af de første, der indlinder

sig paa nj^ Jord i Stockholms Skærgaard, og han anfører Eksempler paa, at

Ænder og Maager ofte sluge Plantefrø. Hans og andres Fortegnelser over

Fugle, i hvis Maveindhold man har fundet Frø, har HOLMBOE suppleret

med en Fortegnelse af COLLETS Samlinger af Frø, tagne paa ornithologiske

Ekskursioner (Nyt Magasin f. Naturvidenskab, 38, 1900), Der nævnes 58

Arter af Frø eller Frugter, som ere sikkert bestemte, men om Spirekraften

var bevaret, og over hvor lange Distancer Transport kan linde Sted,

vides ikke.

***) Det har delvis været berørt før i vor Litteratur, nemlig 1816 af J. F.

Schouw i hans Disputats, De sedibus plantarum ; han kom til det Resultat,

at samme fysiske og klimatiske („kosmiske") „Momenter" kan freml)ringe

samme Art paa forskellige Steder.
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nye klimatiske og Jordbunds-Forhold i Forbindelse med Ad-

skillelsen fra Artens andre Individer, kan ikke antages at have

gjort sig gældende i Danmark, i alt Fald ikke i nogen stor

Grad. Man maa jo nemlig antage, at. efterhaanden som Isen

smeltede, rykkede først Polarplanterne langsomt efter, og eftersom

Klimatet blev mildere, avancerede andre, til et saadant tilpassede.

Arter bæltevis frem, efter de foregaaende, og da heller ikke

Jordbundsforholdene kunne skønnes at byde væsentlige Afvigelser

fra Mellemeuropas, synes der ikke at være Momenter til Stede,

der i saadan Grad kunde ryste de indvandrendes Konstitution,

at de stimuleredes til Variation og Artsdannelse. Der er ikke

stor Rimelighed for, at et Omraade, der er saa lille som Dan-

marks, som ingen Bjerge har (Bjerglandene ere efter ENGLER

rige paa Endemismer), og hvis Naturforhold ere saa lig Nabo-

landenes, skulde have meget originalt i sin Flora. Det- skulde

da være, at en og anden Art ved et stort Spring var bleven

flyttet til helt uvante Forhold og havde tilpasset sig til dem,

f. Eks. Anemone apennina. 1 1868 fandt Læge HOLM denne, for

Danmark nye Art nær Svaneke (BT., 3, S. 107). LANGE bestemte

den som A. ajjennina, der er funden i England (næppe vild) og

har hjemme i Italien, Dalmatien, Herzegovina og Montenegro.

Senere betragtede han den som en Varietet, paUida, af samme

og 1886 (Hb. 4. Våg.) som en ny Art: A. coerulescejis. Afvigel-

serne fra apennina ere ikke store, og f. Eks. NEUMAN (BN.,

1896) anser den for identisk med denne; maaske kunne disse smaa

Afvigelser betegne Begyndelsen til en ny Art. Hvordan den er

kommen til Bornholm, er en Gaade; at den skulde være Relikt

fra den varmere Tid, er ikke rimeligt, da den siges at brede sig.

Spørgsmaalet om endemiske Arter har først ENGLER berørt

(^•'' I), senere, for Sverrigs Vedkommende, G. ANDERSSON (i^),

og da hans Betragtninger gælde ogsaa for Danmark, henviser

jeg hertil. De samme „kritiske", formentlig i Mutation værende

eller stærkt hybridiserende, Slægter findes jo hos os, navnlig:

Høgeurt, af hvilken der i Sverrig skal findes c. 1000 konstante

„Arter", og af hvilken STENSTRØM paa Bornholm har fundet 15

nye, foruden Varieteter af dem (BT., 20); Klynger, af hvilke vi

efter LANGE'S Hb. har 52 Arter, foruden Bastarder, Underarter
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osv. ; iiose, Viol, Pil, DiU'urt u. 11., og ligeledes have vi jo Slæg-

terne Løvefod, Ensian, Øjentrøst, Skj alier o. a., hvis Arter i

nyere Tid ere blevne delte i flere. Som det nyeste Eksempel

paa Spaltning af en gammel Art i flere nye, kan henvises til

RAUNKLERS højst vigtige og interessante Undersøgelse af Mælke-

bøtte, Taraxaciim vulgarc {h^aji.) {VdQ'6] BT., 25); denne omfatter

en Række forskellige Arter, der holde sig konstante gennem

Frøudsæd (og desuden danne Frø uden Befrugtning). Arts-

dannelsen synes her at være i fuld Gang, og maaske findes her

og i andre Slægter nye Arter, som ere opstaaede i Danmark og

foreløbig alene have hjemme her*).

Interessant er G. ANDERSSONS Bemærkning, at den ringe

Uddannelse af nye Arter viser, hvor uendelig lang Tid der har

maattet henrinde for at frembringe blot de nulevende Arter og

Slægter. (Vi vide jo for øvrigt, at mange af disse allerede levede

i Tertiærtiden)**).

III.

Naar indvandrede Planterne?

er det næste store Spørgsmaal, som fremstiller sig til Besvarelse.

Den eneste sikre Grundvold for Svaret giver, med Hensyn til

de ældste Tider, de i Moserne, Lerlagene og Kildekalken op-

bevarede Planterester, i ringe Grad arkæologiske Undersøgelser

(Aftryk i Urner, Redskaber, Kul). Om den Indvandring, der

*) Arter, som ere blevne opstillede fra Danmark, ere i Keglen enten blevne

fundne andensteds, eller de ere ikke blevne anerkendte som nye Arter.

Det sidste gælder f. Eks. Drejers Coralliorliiza ericetorum, Rumex

Heleolapathum (Lge Hb., IV) o. a.

*j Gunnar Andersson antager (n, s. 40), at biologiske Egenskaber kunne

have forandret sig i Tidernes Løb, og at f. Eks. en Art som Najas marina

kan være gaaet over fra at være Ferskvandsplante til at være Brak- og

Saltvandsplante, eller at andre have forandret Evnen til at taale Kulde.

Saafremt ingen morfologiske Ændringer kunne paavises, maa vi, synes mig,

stole paa, at heller ikke de biologiske Egenskaber kunne have forandret sig.

Ellers komme alle vore Slutninger om Klimatforholdene i de svundne Tider

til at svæve i Luften. Men man maa have for Øje, at mange Arter kunne

have en stor Variationsvidde, ogsaa biologisk.
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foregaar i Nutiden, vides noget bedre Besked. Endnu er vor

Kundsliab yderst ufuldkommen, som alt ovenfor fremhævet, og

det er navnlig svenske og norske Undersøgelser, i mindre Grad

tyske (Fischer-Benzon, C. A. Weber, Range), som vi maa bygge

paa, indtil de Iagttagelser, som ere gjorte i Danmark af N. HARTZ

o. A., i Forbindelse med nye, ere samlede og publicerede.

Gunnar Andersson (^i) og Holmboe {^^) have givet Over-

sigter over de i Sverrig og i Norge fundne Arter, indordnede i

Perioderne for deres Indvandring, d. e. efter de ældste Lag, i

hvilke de hidtil ere fundne. Ligesom deres Angivelser ikke

stemme helt overens indbyrdes, saaledes kunne vi heller ikke

vente, at Forholdene i Danmark helt skulle stemme med dem i

Sverrig og Norge. Den Oversigt over de i Danmarks senglaciale

Lag fundne Arter, som N. HARTZ har givet 1902 {^), stemmer da

heller ikke ganske med de andre Angivelser m. H. t. samme

Tidsrum. Grundene hertil kunne være mindst to, nemlig dels, at

Undersøgerne ikke have været lige heldige med at finde Arterne

i de ældste Lag, i hvilke de faktisk forekomme, dels den, at

Planterne virkelig ere indvandrede til forskellig Tid og ad for-

skellig Vej *) i de forskellige Lande. En absolut Tidsforskel vil

der jo i alt Fald være, for saa vidt som Strømmen af Ind-

vandrere i det hele maa være gaaet over Danmark til de nord-

ligere Lande, og Arterne altsaa være komne noget tidligere til

Danmark end til Norge og Sverrig, selv om de, hvad der jo er

det væsentlige, indvandrede i den samme Vegetationsperiode.

Paa Grundlag af de foreliggende Undersøgelser vil man

dog utvivlsomt kunne danne sig et nogenlunde rigtigt Billede

af Indvandringshistoriens storeTræk, navnlig af de forskellige

Plantesamfunds Udvikling i Danmark, — ikke blot af Skovens

Historie, som Steenstrup og Vaupell har skrevet, men ogsaa

af de andre Samfunds. Idet jeg i det følgende forsøger dette,

vil jeg tillige søge at give Fremstillingen en anden Under-

bygning ved Henvisning til Vegetationen i andre nordlige Egne,

med hvis Natur Danmark i ældre Tid maa antages at have haft

*) Nogle af den svensk-norske Halvøs Arter ere indvandrede fra Øst og ere

aldrig komne til Danmark, andre ere maaske komne til os over Sverrig-

Norge og ikke fra Syd.
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Lifthed. Foruden med Grønland, Island og Spitzbergen, om
hvis Naturforhold vi have saa mange Arbejder, er det navnlig

den øst for det Hvide Hav i Tnndraomraadet liggende Halvø

Kanin, med hvilken Paralleler ville kunne drages; vi ere saa

heldige her at kunne henvise til et ganske nyt plantegeografisk

Arbejde over denne Halvø ved Russeren RICHARD POHLE, i

hvilket der er gjort indgaaende Rede for Samfundenes Art og

Sammensætning {^^).

Hvad Naturen paa Kanin angaar, skal her blot nævnes, at

Temperaturens Ekstremer for Januar Maaned efter 15 Aars Iagt-

tagelser i Mesen, ved Halvøens Sydgrænse, ere -^ Ojg

—

•- 37,^^,

og Middeltemperaturen -~ ib,^^; for Juli 2,2—27./, Middel-

temperaturen 14,^°. Hele Aarets Middeltemperatur er -^ l,^"^.

— De nordlige Vinde (NV.—NE.) udgøre i Juni Maaned 57,(;0/o,

i Juli 46,5 °/o- Klimatet er et rent Fastlandsklima og saaledes

ret forskelligt fra Danmarks i Nutiden; i Danmarks Tundratid

(Fastlandstiden) maa det utvivlsomt have været mere lignende.

Plantesamfundenes Udvikling. Plantevæksten har

utvivlsomt fulgt den svindende Is i Hælene og besat Landet,

saa snart det var isfrit; herfor tale Forholdene ved Randen af

Nutidens store Gletschere, f. Eks. Grønlands Indlandsis*). Plan-

terne fordelte sig efter Jordbunden i deres naturlige Samfund,

og snart begyndte de Kampe mellem disse, som vi kende fra

Nutiden (f. Eks. Warming, ^i). Der er ingen Grund til at antage,

at de i ældre Tider forløb anderledes end nu. Den Udvikling,

som foregik, betingedes af Klimatet, af Jordbunden, og i senere

Tid af Mennesket; af Klimatet afhang dels den jævne Forskjal-

ning af Plantearterne nord efter, som alt er omtalt, dels Udvik-

lingen indenfor de enkelte Samfund, idet nye Arter trængte

ind i de allerede eksisterende og søgte at fortrænge disses Arter;

*) Nathorst udtaler 18;»1 C), at hans Fund „unmittelbar beweiscn, dass die

Glacialflora seiner Zeit vom finiiischeii Meerbusen bis nach Siid-England

verbreitet war", og at „diese Flora den Rand des Eises bei desseu grosster

Ausbreitiing ebenfalls umsåumt haben muss". Glacialfloraen har paa det

isfrie Land sluttet sig nær til Isranden, og der liar ikke været nogen anden

Vegetation nærmere eiul den.
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men ogsaa Jordbunden maa efterhaanden have ændret sig, som

allerede VAUPELL og andre gik ud fra, og Ændringer i Plante-

væksten fulgte med.

I det følgende har jeg først omtalt Tundratiden med de

Samfund, som fremkom i den, og har fulgt disse Samfunds Ud-

vikling videre; derefter de senere fremkommende Vegetationer,

Steppen og Skoven, og sluttelig de mange Forandringer, som

Mennesket fremkaldte.

Det Tidsrum, som Geologerne oftest kalde den senglaciale

Tid eller Dryas-Zonen, HOLMBOE i Norge Dværgbirkezonen (29),

vil jeg her fra plantegeografisk Synspunkt kalde Tundra-
Tiden, i Tilslutning til MiDDENDORFF, som med Navnet

„Tundra" betegner hele Landet nord for Skovomraadet i Europa

og Asien; i øvrigt er Navnet ogsaa blevet anvendt f. Eks. af

De Geer, Krause o. a. om det nævnte geologiske Tidsrum.

De Planter, der ligge begravede i Ferskvandslagene, bevise,

at straks efter Isens Afsmeltning herskede her i Danmark et

Klima, der lignede Tundraernes. SteENSTRUP karakteriserer

det saaledes: „Dette nivale Klima maa have været et særdeles

iskoldt, et højst ublidt, uroligt, stormfuldt selv i dets korte,

maaske knap to- (tre-) maanedlige Skinsommer." Aarets Middel-

temperatur antages at have været 4—5 o koldere end nu, men
KJimatet blev for øvrigt allerede i Tundratiden noget mildere,

hvad Nathorst slutter deraf, at han i Glaciallagene har paavist

fiere Horisonter, af hvilke den nederste, mest arktiske, navnlig

karakteriseres ved Salix polaris og Dryas, den næste ved Salix

Jterhacea og retiadata, Betitla naua. Oxyria og andre mindre

arktiske Arter, og den tredie, mest subaJpine, ved rent busk-

agtige Pile med større Blade.

Den Del af Danmark, der først blev isfrit, var hovedsagelig

Ringkøbing og Eibe Amter samt de sydligere, nu t^^ske Dele

af Vestjjdland ; Isranden laa meget længe over det jydske Højde-

drag paa Halvøens sydlige De], idet den omtrent ved Viborg

bøjede mod Vest (CJSSING, 1904; lo). Det var altsaa dels Jyllands

Bakkeøer, der først bleve isfrie, dels de mellemliggende store

Sandflader, som Smeltevandsfloderne fra Isen dannede, idet de
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fyldte Lavningerne mere eller mindre op med deres udvaskede,

golde Sand. Paa disse sandede, grusede eller lerede, kolde og

vaade Marker, hvis Bund selv om Sommeren maatte være

frossen i ringe Dybde, maa vi tænke os den første Plantevækst

dannet af spredte, lave og haardføre Planter. Hvis Jyllands

Vestside og Vesterhavsøerne, som dengang vare forenede med
Fastlandet, ikke have den øvre Bundmoræne (efter Angivelse

af f. Eks. Zeise), have Planter maaske endog kunnet leve her i

et meget langt („interglacialt") Tidsrum, for de kunde indvandre

til det øvrige Danmark.

Jorden blev naturligvis ikke dækket af en ensartet Plante-

vækst, da Bunden maa have frembudt betydelige Forskelligheder

i Henseende til Vandrigdom, foruden i fysisk og kemisk Hen-

seende. Man maa antage, at de samme Plantesamfund kom til

Udvikling, som nu findes i Europas Tundraomraade, og som vi

kende fra POHLES {^^) og andres Skildringer. Her maa have

udviklet sig Tundramark, Søer, Kær, Moser, Sandstrand

og Klitter, Vader og Strandenge, hver med sin forskellige

Vegetation, saaledes som vi se det den Dag i Dag paa Kanin.

Tundramarken. Med dette Navn vil jeg betegne de højere

liggende, mindre vaade og relativt varmere Marker, paa hvilke

Urter og Dværgbuske, Laver og Mosser sloge sig ned, men

hvis Urtevegetation dog var den overvejende. Jeg antager, at

det navnlig har været Bakkeøerne, men vel ogsaa de mere tørre

Dele af Sandfiaderne, paa hvilke den udviklede sig; den vil

svare omtrent til Grrønlands „Fjældmark'- (Warming i^), til

Pohles „Gratflora" og „arktiske Hede" paa Kanin. Længere

hen i Tiden udviklede den sig ogsaa i andre Dele af Landet,

efterhaanden som de befriedes for Isen.

De Arter af dette Plantesamfund, som ere fundne i Skandi-

naviens Moser, ere følgende: "^Arctostaphylos alpiiia*), '^'A. nva

ursi, Betula ncma, Diapensia lapponica^ Dryas ociopetala, *Emp(irum

nigrwn, ^Juniperus coinmunis, Ledum palustre (?), Oxyria liigyna,

'^-Polygonum vivipanim, Salix herhacea, S. polaris, S. reiiculuta,

*) De med * mærkede leve endnu her i Danmark.
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S. ijhylicifoUa, S. myrtilloidps (?), Saxifraga oj)2wsitifoIia, *Vacd-

nium uliginosum og *V. Vitis idæa*).

Desuden har der været en Del Mosser af Slægterne Poly-

trichum, Amhlystegium, Hypnum, Tortulao. a. (se Nathorst, ''' S. 12),

og vel især en Mængde Laver {Cetraria, Cladonia^ Aledorm,

Lecanora o. a.); men disses Konsistens gør, at de vanskeligt

opbevares.

Vegetationen har navnlig i Begyndelsen været overordentlig

aaben og fattig; senere maa den have frembudt lignende For-

skelligheder som de arktiske Fjældmarker nu til Dags og har

vel været tæt der, hvor Mosser og Laver kunde vokse i større

Mængde og danne „Mostundra" og „Lavtundra", eller hvor

Græsser og Halvgræsser vare indstrøede i større Mængder, saa-

ledes som i Blytts „Dryasformation". De arktiske Pile, Rev-

lingen, de to Melbærris-Arter, Saxifraga oi)positifolia og flere

andre af Tundramarkens Arter ere Planter, der trj'kke sig ned

til Jorden og kun løfte Skud og Blomster faa Oentimetre i

Vejret. De ere saaledes bedst værnede mod Vinden, og de

have desuden en mere eller mindre xerofil Bygning ( Warming ^^),

der sætter dem i Stand til at udholde den stærke Fordampning,

for hvilken de blive udsatte, og som bliver saa meget mere

farlig, som den kolde Jord hemmer Rodvirksomheden og Vand-

optagelsen.

Denne Vegetation svarer omtrent til, hvad POHLE kalder

Tundraomraadets „Gratflora" og „arktische Heide" ; Arterne paa

Kanin er ikke ganske de samme som de ovenfor nævnte, hvad

jo heller ikke er at vente, men de mest karakteriserende flndes

der, og utvivlsomt kan en Del af de øvrige ogsaa have levet i

den danske Tundramark. „Gratfloraen" findes især paa Klipper

og Stenmarker, „den arktiske Hede" derimod paa Sandbakker

og Grusmarker; den danske Tundramark maa fysiognomisk have

*) I Finland er desuden fundet: Saxifraga cæspiiosa.

Der har jo rimeligvis været mange andre Arter her i Landet, af hvilke Rester

endnu ikke ere fundne, f. Eks. Phi/llodoce coerulea, der findes baade paa

den norsk- svenske Halvø og i Pyrenæerne, Azalea procxmibens^ Thalictrum

alpinutn, Arter af Ranunkel og Stenbræk, Diapensia lajjj^omca, Knrvblom-

strede, foruden mange Græsser, Halvgræs, Siv og Frytle.
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haft størst Lighed med den sidste. Dennes Flora paa Kanin om-

fatter følgende Arter : Betida nana, Sdlix glauca og Jierbacea, Arcto-

stapUylos alpina, Empetrum nigruni, Ledwu paliistre, Vaccinium

idiginosum og V. Vitis idæa, Phyllodoce coeridea, Loiseleuria pro-

cumhens, Dryas og en Mængde Urter, som Folygonum viviparum,

Lycopodium Selago, Equisetimi arvense, Solidago virga aurea,

Festiica ovina, der endnu leve i Danmark, o. fl. a. Til Gratfioraen

henregner Pohle f. Eks. Salix lierbacea, reticulata og lanata, Juni-

perus communis f. nana, Ledum pcdiistre og flere.

Det var Dele af den gamle svenske Tundramarks Planter,

som Vinden, Regnstrømmene og Foraarets Smeltevand havde

skyllet sammen i Lavninger og begravet der under det samtidig

udslemmede Ler, hvilke NATHORST fandt 1870, da Tundra-Tidens

første Repræsentanter i Skandinavien opdagedes.

Tundramarken som Samfundsform er forsvunden fra vor

Natur, men en Del af dens Arter lever her endnu paa Hederne

og i Moserne (se de med * mærkede S. 25—26); havde Danmark

haft høje Bjerge, vilde vi endnu have haft den repræsenteret paa

deres Toppe. Mest minde vore Heder og især de grusede, golde

Pletter, som kunne findes, hvor Sandet er blæst bort, om Tundra-

marken. Den gamle Tundramark udviklede sig videre og vist

dels til Lynghede, dels til Steppe og Krat.

Lyngheden. Der har været ført megen Strid om Lyng-

hedens Alder i Nordeuropa og dens Forhold til Skovvegetationen.

Nogle, f. Eks. Forchhammer, antoge, at Ahlhederne aldrig havde

baaret Skov, andre, f. Eks, Dalgas, at der paa faa Undtagelser

nær har været Skov paa alle Hedesletterne. Herom kan hen-

vises til SARAUWS Afhandling om Lyngheden i Oldtiden (3*).

I Tyskland hører KRAUSE (^^) og GRABNER (^e) til dem, der antage

de fleste Heders Afstamning fra Skov, selv om dette ikke var

den oprindeligste Maade for Hededannelse. I Sverrig er f. Eks.

ALB. Nilsson {^'^) af den Mening, at Hederne fordum have

været skovbevoksede, og han udtaler, at det ikke er antageligt,

at Lyngheder udvikledes umiddelbart efter Lyngens Indvan-

dring, og siden har holdt sig, „utan de åro fastmer langt senare

uppkomna genom ombildning af andra våxtsamhållen" ; dog ind-
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rømmer han Muligheden af anden Tilblivelse, bl. a. at der er

Lyngheder, som aldrig have været skovbevoksede, navnlig paa

Flyvesand. Der er ingen Tvivl om, at ogsaa Danmarks Lyng-

heder have meget forskellig Oprindelse og Alder.

At ikke blot Lyng, men at Lyngheden som saadan har

eksisteret her meget længe og er ældre end Skoven, specielt

Fyrreskoven, synes at fremgaa af Mosefundene. Lyngen
(Calluna vulgaris) er i Danmark funden i meget gamle Lag,

nemlig ikke blot i stor Mængde i de interglaciale Moser

(meddelt af Hartz), men ogsaa i „Dryaszonen", altsaa før Skoven

fremstod; HAETZ har fundet den i de senglaciale Lerdannelser,

sammen med Dryas, ScMx liolaris og reticulata, Saxijraga oppo-

sitijolia, altsaa med de mest udprægede Polarplanter (^). FlSCHER-

BENZON har næppe fundet den i saa gamle Lag i Halvøens

sydlige Moser; han siger (^^^ S. 59), at han har fundet den „fast

liberall, und zwar in den alteren Mooren in fast gleichem Niveau

mit der Kiefer, meist etwas hoher." Til Vest-Norge er Lyngen

efter HOLMBOE aabenbart kommen langt senere end til Danmark,

og vist nok ved Vinden over Havet*). Endnu senere synes den

at have naaet Sverrig, hvor den med Sikkerhed først er funden

i Grantidens (d. e. vor Bøgetids) Lag**).

Lyngen har sikkert allerede tidligt erobret store Arealer, og

at Heden senere maa have haft en stor Udstrækning, vise

SARAUWS Undersøgelser, hvorefter Stenalderens og Bronze-

alderens Mennesker i Jylland have bygget deres Gravhøje

ovenpaa selve Lyngheden; det Kort, der ledsager hans Af-

handling, viser dens store Udbredning.

L3mgen er utvivlsomt indvandret til os fra Sydvest. Den

er jo i det hele en Art, som ynder et fugtigt Klima og derfor

i Nutiden har sin største Udbredning i Landene omkring Nord-

søen og den vestlige Østersø, men taber sig mod Øst, hvor

Sommq^en bliver tør og varm og Luftfugtigheden mindre

*) Holmboe, 20, S. 213: I det sydvestlige Norge optraadte den før deu post-

glaciale Sænknings Maksimum; den er ældst i det sydvestlige Norge og

bar bcrfra bredt sig til de øvrige Dele.

'•'*) G. Andersson, n S. 107, 119. Den synes ældst i det vestlige Sverrig.
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(CtRAI^NER "•' s. 3H), I liusliuid li;ir don ollor KOPPEN (3'-'. I,

S. 538) nordvestlig Udbredniiig, og i do østlige og sydlige Dele

mangler den. Den er næppe en egentlig Tundraplante, men

den forekommer i Tundraomraadets vestlige Dele indtil Kanin.

Lyngen har utvivlsomt bemægtiget sig Tundramurkens Jord.

SARAUW har (1. c. S. 124) fremdraget en af P. E. MULLER 1887

udtalt Tanke, at Lyngheden paa Jyllands Flader i lige Linie

nedstammer fra den epiglaciale Vegetation. Dette er ogsaa min

0]:)fattelse. Det har jo vistnok først og fremmest været de ud-

vaskede Sandsletter og Bakkeøerne, paa hvilke den optraadte;

i mindre Grad paa Flyvesand ved Kysterne. Lyngen er i ringe

Grad i Stand til at kolonisere Flyvesandsbund ; BUCHENAU er

forbauset over, at Lyngen, trods dens massevise Optræden paa

Sild, endnu ikke har formaaet at erobre Sydendens, Hørnums,

Klitter og Klitdale ; MENTZ siger ('^^) om Nymindegab, at Lyng

kun findes i ældre Klitterrain, og hermed stemme mine egne

Erfaringer fra Skallingen og andre Flyvesandsegne ; til den øst-

friesiske Wangerooge er den først indvandret i nyeste Tid.

I de Heder, der vokse paa Klitter af Strandsand, har jeg ikke

bemærket Ahldannelse, men nok i Klitter paa Hedens Indsande.

Lyngheden og Tundramarken ere nær beslægtede Samfund;

POHLE kalder jo en Formation af Tundraen „den arktiske Hede",

og jeg har selv 1887 ('') fremdraget Lighederne og Forskellene

mellem Lyngheden og Fjældmarken i Grønland. De samme

Livsformer fremherske i Tundramark og Lynghede, nemlig

Dværgbuske, fleraarige Urter, Mosser og Laver — alle tilpassede

til at holde ud i Tørke. Men i Heden komme flere egentlige Buske

til, om end ikke mange, f. Eks. Enebær, og Halvbuske (Gyvel,

Visse-Arterne); Vegetationen i det hele er højere og tættere,

de forvedede Elementer overvejende, medens de urteagtige ere

trængte tilbage; dette er netop en Hovedforskel mellem Fjæld-

marken og Lyngheden.

En Del af vore Hedeplanter er jo netop ogsaa gamle og

højnordiske Arter, der findes i Tundraerne, f. Eks. ArcAostaphylos

uva iirsi, Vaccmium uliginosum og V. Vitis idæa, Mnpetrum nigrnm,

hvortil maaske ogsaa kan regnes f. Eks. Anteimaria dioica, Cornus
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suecia, og Lynghedens Laver og Mosser ere jo l'or en stor Del

nordlige Former (f. Eks. Cetraria islandica og C. nivalis, flere Cla-

donia-Arter, Stereocaulon paschale, Grimmia ericoides. G. canescens).

Islands Heder bestaa for en stor Del af Melbær, Dværgbirk,

Dryas, Ene og bredbladede Pile, sjældnere af Calluna.

Jeg antager det da for sikkert, at Lynghede til en vis Tid

og paa store Omraader har trængt sig ind paa Tundramarken

og fortrængt den, og at den har hævdet sin Plads der; GEÅBNER

fremhæver med Rette, at Lyngheden er i Stand til gennem

talrige Generationer efter hverandre at hævde sin Plads paa

den samme Jordbund (^^^ S. 86; „Es giebt Heiden, die bestimmt

seit dem Mittelalter Calluna tragen"). Dette anser jeg for

rigtigt; Lyngheden er paa visse Jorder et Slutningssamfund

med en i alt Fald relativ Bestandighed ; den udvikles ikke videre,

saa .længe Kaarene forblive uforandrede. Hvis Lyngheden

ogsaa oprindelig erobrede det mere lerede og frugtbare Terræn

i Jylland og senere det paa Øerne, er den bleven fortrængt derfra

af Skoven. At Lyngheden og Skoven kæmpe med hinanden

ikke blot i Nutiden, men har gjort det ogsaa i længst svunden

Tid, kan man ikke tvivle om. Det er historisk sikkert, at Lyng-

heden har erobret Terrain fra Skoven, i alt Fald ved Menneskets

Hjælp, hvor Jordbund og Klima (Vindforholdene) have været

gunstige. Herved spiller den Dannelse af Mor, Blysand og Ahl

i Jordbunden, hvis Naturhistorie navnlig P. E. MULLER har

opklaret, en meget betydelig Rolle (•*''). Men paa bedre Jorder

erobrer Skoven Terrain fra Lyngheden eller erobrer det maaske

tilbage. Dette ser man saa særdeles tydeligt paa Bornholms

Alminding, der vel ogsaa er en forholdsvis ung og vel sagtens

paa Grund af Alkalier i Jordbunden ahlfri Hede (Ahl findes

derimod i de magre Heder s. f. Rønnej; men jeg har ogsaa set

selvsaaede Træer vokse op paa Jyllands Heder, hvor Forholdene

ere gunstige. Paa Sydsverrigs Lyngheder sker det samme;

ALB. Nilsson meddeler (37, S. 18), at ved Fyr, Gran, Birk, Bøg

og rimeligvis ogsaa Eg, hver for sig eller blandede, „udbreder

Skoven sig mere eller mindre hastigt paa Hederne". Deb

samme Resultat er C. WEBER kommen til for Nordvesttysklands



31

Vedkommende*). Hvad der holder Skoven borte, er mange

Steder sikkert kun den Brug, som Menneskene gør af Heden,

navnlig den saa almindelige Huggen Lyng, Skæren Lyngtørv, og

frem for alt Græsning af Faar**).

Lyngheden er saaledes efter min Opfattelse et meget gammelt

og oprindeligt Samfund, ældre end Skovvegetationen. Den

maatte paa mange Steder vige for denne, men den har utvivlsomt

mange Steder holdt sig lige fra Tiden, før Skowegetationen be-

gyndte, særlig paa Hedefladerne, paa hvilke vi jo heller ikke finde

Egekrat. Heden i Nutiden er ved Afbrænding og Menneskets

øvrige Indgriben vist nok saa meget forandret, at man nok med

Ernst Krause kan kalde den en „Halvkulturformation".

Sandstrand og Klitter. Den første Strandvegetation ind-

fandt sig utvivlsomt ved Vesterhavet paa de udstrakte, sandede

Strande, der her maa have været herskende i Tundratidens Be-

gyndelse. At der meget snart er indvandret Planter, anser jeg

for sikkert, men Moseundersøgelserne have hidtil omtrent intet

Bidrag givet os til Oplysning om, hvilke det var. Først fra

Birketiden nævnes Sandtidsen (Hiijpophae), der formodentlig er

* Weber siger i Schriften d. Naturwiss. Vereins fiir Schleswig-Holstein, IX,

1892, S. 213: Heden vil „soweit sie gegenwiirtig das ehemalige Waldgebiet

inne hat, imfehlbar einer Gebuschformation weichen, die im Laufe der

Jahrhunderte auf den Ortstein lockernd wirkt und endlich in einen Wald

ubergeht. Darauf weisen die zahlreichen jungen Eichen, Birken, Weiden

und Kiefern hin, die sich selbst auf weit vom Wald entfernten alten Heiden

einfinden. Es ist bereits darauf hingewiesen, wie die ståndige Vernichtung

der jungen Waldvegetation durch das regelniassige Abhauen des Heide-

krautes in dem grossten Teil unseres Gebietes die Heide als solche erhalt."

„Borggreve hat, soweit mir bekannt, zuerst in wissenschaftlicben Kreisen

darauf aufmerksam gemacht, dass die Heide im Waldgebiete nur durch

das Abhauen in ihrem Bestande erhalten wird. Ubrigens håbe ich diese

Ansicht mehrfach von Landleuten åussern horen und sie muss sich meines

Erachtens jedem unbefangenen Beobachter aufdriingen."

**) I 1903 købte Staten c. 3200 Tdr. Land af Borris Hede Dette store Areal

vil i c. 3 Uger, hver August-September, blive benyttet af Krigsministeriet

til Skydeøvelser, men er for øvrigt fredlyst. Der maa ikke paa det slaas

Lyng eller skæres Lyngtørv, ikke plukkes Bær, ikke drives Jagt, ikke ryges

Tobak, og Kreaturer maa ikke græsse paa det, lige saa lidt som nogen

Del naturligvis maa opdyrkes. Fremtiden vil nu vise, hvilke Foraudringer

der vil foregaa med Plante- og Dyreverdenen.
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kommen med de store Floder fra Europas Indre; i Fyrretiden

fandtes Sandarve (Honckenya i)eploides) og (?) Smyus Tahernæ-

montani, og i Egetiden fandtes Strandkaal (Crambe maritima)^),

Strandarve (Cahile maritima), Kogleaks (Scirpus maritimus, 8c.

Tahernæmontani), og nogle Salturter (Atriplex liastata og en anden

Art, og Cheuopodium glaucum efter C. WEBER).

Vi er da helt henviste til Analogislutninger. En Egn,

der fortrinligt synes at gengive et Billede af Jyllands Vest-

side med de store Smeltevandsfloder og de store Sandflader,

som dannedes og gennemstrømmedes af disse, synes Islands

Sydkyst at være. Jeg skylder Mag. HELGI JONSSON Tak for

Oplysninger om Naturen paa dem. Disse grusede, stenede,

sandede eller lerede Flader, som ligge her, og som ere frem-

komne ved Smeltevandselvene og Jøkelløbene fra de nord for

liggende store Jøkler, have en yderst spredt og fattig Plante-

vækst paa de yngste Strækninger og mange Steder slet ingen.

Nærmest Havet vokse Marehalm og Sandarve. I et rigere Bælte

indenfor tilkomme bl. a. Gaasepotentil, Sand-Svingel (F. arenaria),

Carex incurva, Musevikke, Gul Snerre, Timian, Juncus halticus,

Røllike, Engelskgræs, Salix lanata, Fioringræs (Agrostis alha) og

en Mængde andre i ringere Mængde. I større, undertiden

stor Afstand fra Havet findes Sandflader, som ikke direkte staa

i Forbindelse med det; dominerende ere her Marehalm og

Sand-Svingel, af hvilke snart den ene snart den anden har

Overvægten, med andre Arter indblandede, som Ager-Padderokke,

Gaasepotentil o. a. De Pletter, hvor Marehalm fremhersker,

kaldes „Melar", o: bevoksede med Melur, af hvilken der i ældre

Tid høstedes Korn Hyppigt forekommende ere desuden Fiorin-

græs, Faare-Svingel, Carex incurva, Juncus halticiis, Gaasepotentil,

Silene maritima og Sandarve. Sjældnere ere Aira alpina, Arahis

petræa, Armeria elongata, Carex rigida, Cliamænerium latifolium,

Calamagrostis neglecta, Equiset^im arvense, Flantago maritima,

*) Denne synes endnu at være i Indvandring ved den østlige Østersø; først i de

senere Aar er den bemærket paa Gotland (Johansson), og i Finland bar

man ogsaa iagttaget dens Spredning i ny Tid (Olsson, BN., 1895).
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Thymua /Ser2) //Ham, Smifragå cMspitosa og opposHifoUa, Silene

acaulis. Enkelte Steder findes Bimiex Acetosa og AeMosella,

Galium horeale, Ranunculns acer o. fl.

Paa ældre Sande er Marehalmen undertrykt, og der har

udviklet sig magre Græsmarker med blandet Sammensætning

af Græsser, Stargræsser, Kæruld o. s. v., og her kan man ogsaa

finde Salix lanata og 8. phylicifolia; disse magre Græsmarker

kunne da efter Omstændighederne udvikles videre til bedre Græs-

marker, Lynghede eller Skov. Jøkelløb spille her en stor Rolle

og ødelægge ofte store Strækninger. Paa de egentlige Jøkel-

sande er Vegetationen noget afvigende fra den omtalte.

Ogsaa Sandflugt og Klitter fremkomme ved de fra Høj-

landet blæsende, nordøstlige Vinde. Man kunde tro, at i et

arktisk, fugtigt Klima kunne saadanne ikke udvikle sig, fordi

Vandet binder Sandkornene sammen. Dette er dog ikke Til-

fældet. Vi kende Klitter fra Grønlands Vestkyst og i langt

større Stil fra Østkysten nær Scoresby Sund (efter C. KRUUSE

og N. HARTZ), og POHLE omtaler høje Klitter fra det hvide

Hav, hvor der dog hersker svære Taager. Mundingerne af

Kanins Floder ere omrammede af Klitter, som ere blæste

sammen af de i Ebbetiden tørliggende Sandbanker og stadig

skifte Plads efter Vindretningen. Sandkegler dannes her omkring

Pilebuske (Salix glauca) og Marehalm, der er den vigtigste

Klitplante. I et andet Bælte træffes som Karakterplanter

Armeria sibirica, Juncus trifidus og *halticus, '^Festuca ovina,

*Riimex Acetosa, *Lathynis maritimiis, "^Olaux maritima, *8onchus

arvensis f. maritimus, *Dia)itJms superhus, *AeJiillea Millefolium^

*8olidago Virgo aurea, *Calamagrostis negleda, og en hel Del andre

Arter, der ikke som de her med * mærkede findes i Danmark.

Danmarks allerældste Sandstrande og Klitter lignede vistnok

disse Islands og Kanins ikke blot i deres Vegetation men

ogsaa floristisk. Mange af de der levende Arter leve jo endnu

hos os; navnlig maa jeg anse Marehalmen for en af vore aller-

ældste Borgere, medens Hjælmen utvivlsomt først er indvandret

langt senere og vel har trængt den tilbage*).

*) Psamma arenavia vokser paa Middelhavets og Vest-Eurojjas Kyster, men

naar kun op til det sydlige Norge, til Sverrigs Vestkyst og paa Østkysten

5
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Vi have utvivlsomt ogsaa straks faaet Klitter dannede, naar

saadanne kunne findes endog paa Syd-Islands regnfulde Kyst.

Klitterne have maaske ikke en Gang indskrænket sig til selve

den yderste Kystrand. Vi have som bekendt en Mængde gamle,

mest dæmpede Klitter i det Indre af Jylland, for de størstes

Vedkommende benævnede Indsande (Hjortsballe Sande, Ulf-

borg Sande, Glusted Sande, Sebstrup Sande, Espsande og mange

flere), og der findes i c. 4 Mils Afstand fra Havet en Række

Klitter, som FOECHHAMMER betragtede som Tegn paa en gammel

Strand, „den Klitkæde, der modsvarer Havets Stand under den

store Sænkning", (^' S. 97). Jeg anser det for sandsynligt, at

mange af disse Indsande og Klitter ere dannede i Tundratiden,

fjernt fra Havet**); naar først Landet var dækket med Plante-

vækst, vilde det allerede være noget vanskeligere for dem at

opstaa, men for øvrigt er det jo sikkert nok, at selv i Nutiden

kunne Hedebrande under gunstige Forhold gaa saa dybt, at Mor-

laget fortæres, og Blysandet blæses op i Klitter. Mange Ind-

landsklitter ere utvivlsomt af nyere Herkomst, og jeg har f. Eks.

i Ulfborg Sande set Klitter hvile paa et Ahllag, altsaa utvivlsomt

paa en gammel Hede. Det samme er Tilfældet med Glusted

Sande (C. V. Prytz). Det vil dog være et Forsøg værd ved

geologisk og topografisk Undersøgelse at udrede de forskellige

Indsandes og Indlandsklitters Alder. MEYN mener, at Sønder-

jyllands Klitter kun ere 2—3000 Aar gamle (^^ p. 698), og dette

er rimeligt nok, da de maa være yngre end Egeperioden.

Endnu vil jeg gøre opmærksom paa den Mulighed, at Ind-

sandene kunne være opstaaede især langs de store Smeltevands-

floder og ved østlige Vinde. M. VAHL har 1902 i en Afhandling om
de kvartære Stepper i Europa (4"), i Tilslutning til Kriimmel,

paavist, at over den store Indlandsis maa der have staaet et

til Sørmland foruden til Øland og Gotland. I Finland er den ikke vild.

Elynms arenarius gaar derimod langt længere mod Nord, i Norge til Øst-

finmarken, ved Østersøen til Finland, findes i det arktiske Nordamerika, Vest-

og Øst-Grønland, Europas og Asiens (?) arktiske Kyster. Den er en

gammel Polarplante.

**) Ligeledes har man Klitter i Nordtyskland syd for det pommersk-meklen-

borgske Morænedrag, paa Smeltevandsfladerno; ogsaa i det indre Island har

man hele Klitlandskaber (C. V. Prytz); se ogsaa H. Jonsson (BT. 20).
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hojt Lufttryk, med hvilket der fulgte aiiticyklone, torre, ostlige

Vinde, og at disse formentlig maa have været medvirkende Aarsag

til de kvartære Steppers Fremkomst i Mellemeuropa*). Hvis

denne Antagelse er rigtig, maa vi have haft østlige Vinde i

Jylland, da Indlandsisen endnu havde en betydelig Mægtighed

over den norsk-svenske Halvø og Jylland strakte sig langt mod

Vest. Paa Syd-Islands Sande, over hvilke der blæser nordlige

og nordøstlige Vinde, dannes der Klitter ved Fralandsvind.

Klitterne i Nordtyskland, altsaa f. Eks. øst for Berlin, ere

maaske ogsaa dannede ved nordlige eller nordøstlige Vinde fra

den gamle Indlandsis.

Naar Jylland senere hen, navnlig i Middelalderen, har lidt

enormt af Sandflugt — et ofte og lige til de nyeste Tider be-

handlet Tema — , kan man maaske søge Aarsagen hertil i fire

forskellige Forhold; Havbunden var jo bleven hævet ved „den

postglaciale Hævning", og Sandbund, der kunde være Kilden

til Sandet, maa derved være bleven tørlagt; Vindretningen var

nu væsentlig vestlig, ikke som formentlig i Fastlandstiden østlig;

den engelske Kanal var dannet, hvilket medførte stærkere

Tidevande og andre Strømforhold, og den større Menneske-

mængde, der nu fandtes,, medførte en større Udnyttelse og Øde-

læggelse af Havklitterne.

Vader og Strandenge. Disse Dannelser have jo nu til Dags

en stor Udstrækning ved Jyllands Vestkyst, (^^) og Strand-

engene tillige mange andre Steder ved vore Kyster. Palæonto-

logien har hidtil intet meddelt os om Tiden for deres første

Fremkomst; men da vi baade f. Eks. i Grønland og ved det

hvide Hav have lignende Dannelser, maa de utvivlsomt være

*) Klinge skrev 1889 en Afhandling „Ubei- den Einfluss der mittleren

Windrichtung auf das Verwachseu der Gewåsser" (Englers Jahrb. XI) og

udtalte her S. 291 : „Niin liegt allerdings die Vermutung nabe, dass mit dem

Wechsel der Klimate auch ein Wechsel dos herrschenden Windes mit eng

verbunden gewesen soin konnte. In dicser Voraussetzung wiirde man

annehmen konnen, dass wahrend der siibborealen Zeit [nærmest svarende

til Egeperioden], als Reprilsentanten der Steppenflora unser Land und

einen grossen Teil von Europa iiberzogen, die Flora unter der Einwirkung

von trockenen ostlichen Luftstromungen eingewandert sei."
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begyndt allerede i Danmarks Timdratid. POHLE omtaler Slik-

Vader lig vore danske, med de danske Arter Strand-Asters,

Strand-Vejbred og Strand-Treliage voksende paa den i hver

Flodtid overskyllede, lerede og dj^ndede Bund (Slik-Bund). De

danne som hos os pletvis tætte Bestande, og de hjælpe som hos

os til Landdannelse. Vi kunne utvivlsomt henregne disse Arter

til vore ældste Borgere.

Ogsaa det næste, højere Bælte, Strandengen, findes paa

Kanin, en Vegetation af Saltplanter, Siv og Halvgræsser, som

kun ved Højvande sættes under Vand. Af danske Arter nævnes:

Stellaria crassifolia, Potentilla ansey^ina, Atriplex littoralis, Ar-

cUangelica officinalis, (Allium Sclioenoiwasnm), Mopecurus iwatensis,

Agrostis alba, Calamagrostis neglecta, Poa pratensis, Festuca rubra,

Juncus Gerardi o. a. Der er altsaa en vis Rimelighed for, at

denne Vegetation, med i alt Fald nogle af de nævnte Arter og

fl. a., udvikledes i Danmark i Tundratiden.

Den mægtige sønderjydske Marsk maa efter almindelig

Antagelse være en forholdsvis ung Dannelse; den opstod under

og efter den postglaciale Sænkning, hvilket bevises derved, at den

paa mangfoldige Steder hviler paa Moser fra Egetiden, og efter

Forchhammer (1846, 44) fandt man endog, ved Udbedring af

Husums Havn, en Gravhøj med Flintredskaber under Marsken,

c. 4 m. (13 Fod) under Flodtidshøjde *). De mange undersøiske

Moser og Skove, der findes især langs Vesterhavets sydlige

Kyster, synes alle at naa op til Egetiden; de ligge mere eller

mindre dybt under Havfladen ; den største Dybde er vist den, som

Forchhammer angiver ved Frederiksstad, nemlig 33 Fod, men

Dybden er her saa stor, at man maa fristes til at anse Mosen

for interglacial. Der er ogsaa Marsk, som hviler umiddelbart

paa Diluvialbund f^'^). Ved Sænkningens Begyndelse synes store

Eiørskove nogle Steder at have dannet den første Vegetation,

saaledes som vi se i Nutiden ved Stadil- og Ringkøbing Fjorde,

eller i alt Fald have de været i Nærheden, da der under mange

Marskstrækninger findes „Darg", der nærmest er store, ofte

maaske sammenskyllede, Masser af Tagrør {^^' S. 38; 4*'' S. 260).

*) Se for øvrigt Sarauw hos Hartz, *4> S. 24.



37

FoRCHllAJLMKi; satte (184(>, -) Rækkefølgen af Begiven-

hederne saaledes: 1) den store, nordeuropæiske Sænkning; 2)

Marskdannelsen; 3) Gennembruddet af den engelske Kanal;

4) Nutidens Forhold. Det synes dog rimeligt, at det rolige

Vand, der fordres, for at Marskdannelse skal kunne finde Sted,

hovedsagelig er fremkommet ikke blot derved, at Vesterhavet

var en Havbugt, men at der har været endnu en Faktor, som

har gjort sig gældende, nemlig langt i Vest en Række Højder

af tertiære Dannelser, af hvilke Helgoland og Silds tertiære

Lag ere Rester, og i Læ af hvilke Slikpartiklerne kunde bund-

fældes. At Forholdene i Nutiden ikke ere som i gamle Dage

vise f. Eks. de rene Marskøer Nordstrand og Pelworm ; disse

kunde umuligt blive til uden i Læ af en Barriere vest for dem,

og ej heller Egetidens store Træer vilde vel have kunnet trives

uden fjernere fra Havet eller i Læ af et „uden for Nordfriesland

værende, højere beliggende Bakkelandskab, der brød Havvindene.-"

(MEYN, ^^ S. 739).

Havet. Om Havets Plantevækst vides meget lidt. I Tundra-

tiden har der utvivlsomt været Alger her, nærmest saadanne som

nu leve i Ishavet. Det første Tidspunkt, fra hvilket Palæonto-

logerne have fundet nogen Havplante, nemlig Rui)ina maritima,

er Fyrretiden; fra Tapes-Tiden kendes Bændeltang (Z. marina),

Buppia .S2)rralis og nogle Alger (Fucus vesicnlosus, Ascophyllum

nodumm) (DGU., I. R., 3, S. 308).

At Østersøen og med den dens Plante- og Dyreverden har

undergaaet store Forandringer, fremgaar af det foran anførte.

Som den nu er, er den, geologisk set, et ret ungt og derfor

ogsaa ret fattigt Vand.

De ferske Vande. Danmark var i Tundratiden utrolig rigt

paa stillestaaende Vande, dybe Huller, som Isen havde dannet

og udfyldt i Morænelandskaberne, og vide, flade Lavninger, hvor

Smeltevand og Regnvand bleve staaende, — alle de Moser, vi nu

have, vare vandfyldte, og de Søer, vi nu have, eksisterede for aller-

største Delen den Gang.

De ældste Vande maa have været lige saa fattige paa Liv
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som de klare Vande, vi i Nutiden finde i de mest arktiske Egne

eller i Højbjergene*). Derpaa tyder Fattigdommen af Vand-

planter i de ældste Ferskvandslerlag. De maa have været frosne

den meste Tid af Aaret.

Lidt senere i Tundratiden, da Klimatet var blevet mildere,

eller maaske lidt ind i Birke-Aspetiden, findes allerede et mærk-

værdigt rigt Planteliv, der forøges noget i de følgende Tidsafsnit.

Fra Tuudratiden anføres: Batrachium sp. ; CalHtriche auctum-

iialis, Ceratophyllmn deniersum, Hippuris vulgaris, MyriojyJnjUwm sjn-

caUim, Nymphæa alba, Potamogeton natans, filiformis, prælongus og

andre Arter (HARTZ (^), 1902, anfører fra den senglaciale Tid endog

13 Arter ixi Potamogeton), Zannichellia polycarpa, Cliara crinita, C. his-

pida. Nitella flexilis. — Fra Birketiden anføres endvidere : Myriophyllum

alterniflorum og den ved Kildevæld voksende Montia fontana. — Fra

Fyrretiden: Geratophyllum oxyacantha, Isoetes lacustris, Najas flexilis

og marina, Nupltar luteum, flere Potamogeton-Artev, Zannichellia pedi-

cellata. — Fra Egetiden: Potamogeton crispus og Trapa natans.

Hvad der først falder i Øjnene ved denne Liste, er dens

Rigdom, der vel navnlig skyldes den Omstændighed, at Dele af

Vandplanter let maatte kunne gemmes i Moserne**). Vand- og

Sumpplanter have ogsaa vid geografisk Udbredning, hvilket

maaske staar i Forbindelse med let Vandringsevne og den Om-

stændighed, at Kaarene ere saa ensartede over store Omraader.

Listen viser endvidere, at der allerede meget tidligt indvandrede

mange Arter; Vandplanterne høre til vore ældste Borgere. Ogsaa

mange til Vand knyttede Mosser, Diatoméer og andre Alger ind-

vandrede tidligt (se Holmboe), og i de senglaciale Lerlag har

Hartz fundet en Mængde Dyrelevninger, B'isk, Smaakrebs o. a.,

(Steenstrup fandt den arktiske Apns glacialis). Ferskvands-

molluskernes Indvandring har JOHANSEN omtalt (i^). Det er

dog først i postglacial Tid, at Vandene blive særlig rige paa

*) Om MoUusklivets Fattigdom i arktiske ferske Vande se A. C. Johansen (13),

S. 43; Warming (lo), 1887, S. 127.

**) Holmboe (^y, s. 197) gør opmærksom paa, at af Norges 90 subfossile Arter

er 35 Træer og Buske, 11 Vandplanter i fersk eller brakt Vand og 35 Sump-

planter. Det er saaledes kun nogle faa Samfund, der have givet væsent-

lige Bidrag til Mosernes Flora, nemlig dem, som vokse i eller om Vandene,

eller hvis Arter ere løvfældende, og hvis Frø Vinden let kan sprede. GuNNAR
Andersson har gjort lignende Bemærkninger.
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Dyr, og at de Aflejringer af Smaadyrs Ekskrementer m. m., som

kaldes Gytj e-Dannelse, egentlig begynde (Nathorst, '"> S. 106f);

Hartz 8).

Nogen Grund til, at Arterne indvandrede i den angivne

Rækkefølge, kan jeg ikke se; denne s^^nes efter det foreliggende

præget af Tilfældighed.

Vandplanterne have let ved at hævde deres Plads i Kampen
med andre Planter og Samfund, særlig Skovvegetationen, og

Vandplante-Samfundet har holdt sig med forholdsvis smaa For-

andringer lige siden Tundratiden (se G. Andersson (i'), S. 29;

Holmboe (-^), S. 202), men selvfølgelig ere mange Søer og Damme
tilgroede.

Sumpvegetation har indfundet sig ved Ferskvandsbredderne

omtrent samtidig med Vandplanterne, eller maaske noget senere.

I Tundratiden indvandrede: Aspidmm Thehjpteris, Carex amjmllacea

og pseiulocyperus, Cicuta virosa, Comarum pahistre, Eleockaris palustr'h,

Menycmtlies trifoUata, OenanfhePheUandriuni, Scirpus lacustris. — I Birke-

Aspetiden findes: Calla palustris, Eqiiisetum Heleocharis, PJiragmites coin-

munis, Sparganmm (af-fine?), Spiræa Ulmaria. — I Fyrretiden er yderligere

fundet: Alisma Plantago, CaWia palustris, Cladium Mariscus, Iris Pseuda-

corus, Lycoxms europætis, Lysimachia thyrsiflora, Ranunculus repens,

Riimex Hydrolapathnm, Sium laiifolium, Sparganium ramosum o. fl. —
I Egetiden: Angelica silvestris. Bidens cernua og tripartita, MentJia

aquatica, Galium palustre, Peucedanum palustre, Ranunculus Lingua,

flammula og scelerafus, Sagittaria sagittifolia, Typ)lia angusfifolia og

latifolia.

Denne Liste viser ligesom Vandplanternes en stor Rigdom,

og meget tidligt se vi Vandene omkranses af vore almindelige

Sumpplanter, Stargræsser, Kogleaks, Sumpstraa o. s. v., til hvilke

i Tidernes Løb andre slutte sig uden nogen paaviselig Grund til,

at de netop komme i den angivne Rækkefølge, der vel ogsaa

vil ændres, efter som Moserne blive endnu grundigere under-

søgte. Nogle Arter mangle i Listerne, f. Eks. Brudelys, men

den vides jo" ogsaa først at være indført i Middelalderen. Omkring

Rørsumpene maa vi tænke os Ellekrat ligesom i Nutiden; Rød-

ellen findes nemlig allerede i F3'rreperioden og med den f. Eks.

Ulvsrøn (Viburnum Opulus), Bittersød Natskygge, Pile, Scutel-

laria galericulata o. fl.
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Ved Vand- og Sumpplanterne paabegyndtes den Opfyldning

af vore ferske Vande, som fortsættes uafbrudt i Nutiden, og man

tør gaa ud fra, at Sumpplanterne have ordnet sig omkring Vandene

i de samme Bælter som i vore Dage og kæmpet paa samme Maade

med hverandre, fordi Arterne have stillet de samme Krav til

Vandets Dybde og Bundens Art som nu (Warming, ^i).

I 1889 publicerede KLINGE et Arbejde over Vandenes Til-

groning i de russiske Østersøprovinser (^^) ; hans Maal var hoved-

sagelig at vise, at Tilvoksningen foregaar først og fremmest der,

hvor der er mest Læ, altsaa ved den Bred, der er mest beskyttet

mod den herskende Vindretning, hvorimod Tilvæksten paa den

modsatte Bred hemmes af den der værende Bølgebevægelse.

Han omtaler ogsaa danske Forhold, under Benyttelse af DAUS'

Bog „Die Torfmoore Seelands" (1829). Dette Fænomen har

FOKCHHAMMER været opmærksom paa længe før Klinge; det

hørte til de mange interessante Træk af Danmarks Naturhistorie,

som jeg for over 40 Aar siden hørte ham meddele i sine Fore-

læsninger.

Ved Vandenes Tilgroning fremkom allerede i Tundratiden

nye Samfundsformer, nemlig

Kær og Moser. Allerede STEENSTRUP meddelte 3841

(1' S. 69) „Sammenlignende Bemærkninger, hentede fra Dan-

marks Skov-, Kær- og Lyngmoser i Almindelighed", og siden

hans Tid har Tilblivelsesmaaden af Kær, Kærmoser og Mos-

moser været saa ofte omtalt, at den maa være almindelig be-

kendt (se f. Eks. 3^). Jeg skal da her kun anføre de i disse

Samfund voksende Arter efter den Rækkefølge, i hvilken de,

saa vidt de foreliggende Undersøgelser vise, ere indvandrede.

I Tundratiden fandtes allerede : Andromeda ]}olifolia, As])idiwn

Thelypteris, Comarum palustre, Garex ampullacea, lasiocarjia og pseudo-

cyperus, Menyanthes, Scheuchzeria pahistris, Vaccinium idiginosnm, Poly-

gonum viviparum. — Fra Birke-Aspetiden kendes yderligere følgende:

J^qnisefum Heleocharis, Vaccinium Oxycoccus, V. Vitis idæa, Viola

palustris, Buhus Chamæmorus, Spiræa vhnaria. Fra Fyrretiden

:

Caltha palustris, Garex vesicaria o. a. Arter, Eriophorum angustifolium,

E. vaginatum, Galium palustre (?), Pedicularis pahistris (?), Salix

yeidandra o. a. Arter Pil, Sehigiiwlla sclagivoidvs, Scirpvs silvdficns.



41

Fra Egetidcn: Carex sfeUtdafa, panicukda, feretriisnild o. a. Arter

Myrica Gale, Peucedanum pahistre. Blytt formoder, at im indvaiKlrede

ogsaa Narfheriion, Erica Tetralix og Blerhnum Spioaul, livilket synes

troligt nok.

Ved Mosedannelsen ere som bekendt Mosser meget virk-

somme, dels især Vandmosser af Slægten Amhlystegium, dels,

navnlig i Høj- og Skovmoserne, mange Arter Tørvemos (Sphafi-

num); den første Slægt er efter G. Andersson allerede i Tundra-

tiden til Stede med mange Arter, den anden optræder først i

Fyrretiden.

Fra Tundratiden er der ogsaa i Danmark fundet Amhlystegiimi,

Jomfruhaar (Polytrichimi) o. a. Mosser, men kun meget lidt

Tørvemos. DE GrEER siger, at der i Tundratiden endnu ingen

Tørvedannelse fandt Sted. Det var formentlig ogsaa først straks

efter dens Ophør eller snarere i dens Slutning, at den begyndte

med Amblystegium-Tørv; først senere kom Tørvemosset til at

spille den store Rolle, som det spiller i vore Højmoser og Skov-

moser. Kolde Klimater ere heller ikke gunstige for Tørve-

dannelse. Tørvedannelse findes dog paa mange Steder; i Grøn-

land er der hist og her Tørv lige op til Egnene om Melvil le-

bugten, men det er andre Slægter end Tørvemosset, der spille

en Rolle (^9' S. 134), og paa Kanin findes der efter POHLE

Højmosedannelse med mange Mosser, Laver, Pilebuske, Vaccinier,

Revling, Kragefod, Bukkeblad, Arter af Star og Siv m. fi.

Tundramoserne danne endog den allerstørste Del af Vegeta-

tionsdækket; de findes navnlig overalt paa jævn Bund, hvor

Vandet vanskeligt løber bort, og de ere ægte Højmoser „med

Tørvemasser indtil 6 m. Mægtighed". Men Tørvemos trives

ogsaa godt paa Kanin. Ligeledes ere Starkær (Cariceta) med

mange danske Kærplanter meget almindelige overalt paa svagt

hældende Bund, der overrisles af Vand fra Tundramoserne*).

''.) POHLE skriver om Højmoserne, at de ere grundigt forskellige fra Skov-

omraadets Moser ved Mangel paa Fyr, Birk og Lyng. Paa dem vokse:

Rosmarinlyng, Dværgbuske som Vaccinier og Revling, lave Buske som
Dværgbirk, Lediim, Salix glauca og lanata, videre: Multebær, Bukkeblad,

Krageiod, Star, Frytle og Siv, Kæruld og mange andre Urter, som for en

Del vokse bos os i Nutiden; de svare aabenbart ganske til vore Højmoser.

6
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At vore Moser have meget forskellig Alder, er velbekendt; den

store Vildmose, f. Eks., er jo ret ung, dannet efter den store Sænk-

ning i Tapestiden, og allerede 1841 havde STEENSTEUP ('' S. 103)

B-ede paa, at dens Bund var rig paa Skaller af Saltvandsbløddyr

(nærmere hos JESSEN, DGU., I. R, no. 3, S. 320).

Der kan endnu næppe gives nogen biologisk Begrundelse

af Rækkefølgen i Arternes Indvandring.

Steppetiden. I 1877 fandt JAP. STEENSTRUP i senglaciale

Ferskvandslag i Strandklint ved Vesterhavet (ved N.-Lyngby i

Vendsyssel) Underkæben af et Steppe -Egern (Spermopliilus

rufescens). Han betegner dette „som det første utvivlsomme

Spor af den meget interessante Steppefauna", som NEHRING

siden 1876 har paavist, i et Antal af c. 12 Arter, i Jordlag i

Mellemtyskland (^s).

STEENSTRUP antager, at Laget hører til Aspeperioden eller

Tiden mellem denne og den arktiske; herfor taler ogsaa, at

Salix reticulata findes i det. A. JESSEN, der har sammenstillet

de hertil hørende literatur- og naturhistoriske Data (DGU.,

I. E,., 3, S. 236), slutter sig hertil, ligesaa HARTZ, og dette er

vist ogsaa rigtigt; det synes ikke at det paagældende Lag-

kunde være interglacialt*). Jessen betragter det som en Gaade,

hvordan Kraniet er kommet der. Det er af et ungt Dyr, og da

det er udmærket vel bevaret, maa Dyret have levet paa Stedet.

Da Steppegnaverne kun trives i en i det mindste steppe-

lignende Natur, og Steppeegernet ikke vandrer vidt omkring,

maa vi i Vendsyssels vestlige Del en Gang have haft en Natur,

der ligner den i Sydøsteuropas og Vest-Asiens Stepper: en tør

og varm Sommer, kolde Vintre, aaben Mark uden Trævækst,

en Vegetation mest af Urter {^^). Vanskeligheden er at udfinde,

na ar Nordjylland havde Steppe-Natur. Der er flere Grunde, der

tale for, at dette maa have været netop til den af STEENSTRUP

angivne Tid. Hvis VaHL's S. 34 nævnte Antagelse er rigtig,

maa Betingelserne for Steppedannelse i Jjdland have været til

^) Steppen i Tyskland synes jo at have udviklet sig til to helt forskellige

Tider, nemlig interglacialt og efter sidste Istid.
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Stede: et inaaske stort Fastland i Forbindelse med Tyskland,

nordøstlige og østlige tørre Vinde, og et kontinentalt Klima.

Ogsaa Jordbunden har paa sine Steder, især mod Vest, kunnet

faa noget af den Løss-Karakter, som den har ogsaa i Tysklands

gamle Steppeegne, idet de fine Lerdele fra Bræelvene eller fra

udtørrede Bakker af Vinden bleve førte ud mod Vest og

aflejrede der; denne Loss-Bund er vel senere for største Delen

eller helt bleven slugt af Havet. (Det fundne Kranium stak jo

frem i Strandklinten)*).

Steppernes Flora og Fauna, siger NeHRIKG, kunde først da

udbrede sig fra Sydøst og Øst til Mellemeuropa, da anselige,

med de østlige Stepper i Forbindelse staaende Landstrækninger

vare saa vidt udtørrede, at deres Jordbund tillod subarktiske

Steppeplanter og Steppedyr at trives. Nehrings Resultat er, at

Rækkefølgen har været: Tundra, Steppe, Skov. Steppen er i

Slægt med Tundraen, og f. Eks. øst for det Hvide Hav er der

efter POHLE Steder med en ejendommelig Blanding af arktiske

og Steppeplanter paa tørre, solbeskinnede Bakker, noget, som

vi ogsaa finde paa Ølands og Gotlands tørre Kalkplateauer,

„Alvarerne", hvis ejendommelige Planter efter SERNANDER for

en Del ere indvandrede fra Sydøsteuropa i Ancylustiden, Blytts

„boreale" Periode {^^).

Steppen er her i Danmark neppe indvandret paa vegeta-

*) I Nordtyskland ligger omtrent parallelt med Østersøen et Morænelandskab,

der er en Fortsættelse af Jyllands Højdedrag; syd for det følger, ligesom

i Jylland, et Bælte af Sanddannelser, og syd for dette, mellem det og

Bjergene, en Række Løssdannelser med Steppedyr. Idet Krause (^^)

fremhæver dette, udtaler lian den Tanke, at Løssen, i Overensstemmelse

med Richthofens Teori, er dannet af det Støv, som Nordvindene i Istiden

paa Grinul af det over Isen staaende høje Lufttryk blæste derned, og

som aflejredes der ved Bjergenes Rand. Er dette rigtigt, maa vi jo vente

et lignende Løss-Bælte i Jylland vest for de derværende Sandflader, men

dette har utvivlsomt Havet taget.

Krause spøi-ger ved samme Lejlighed: „Er de islandske Moræners

sandede Beskaffenhed ikke i det mindste til Dels fremkaldt „durch Aus-

wehung''?" I denne Anledning vil jeg gøre opmærksom paa, at C. V.

Prytz fra sin Rejse paa Island 1903 medbragte Prøver af den der

forekommende stenfrie, støvfine, meget frugtbare Jord, som havde vakt

hans særlige Opmærksomhed, og at V. UssiNG erkendte, at den er en

Løssjord.
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tionsløst Land; den har rimeligvis paa gunstige, om Sommeren

tørre og varme Steder fortrængt Tundramarken, ligesom Lyng-

heden, maaske først noget senere, nemlig i Birke-Aspetiden,

fortrængte Tundramarken paa anden Bund. Hvis Lyngheden

er udviklet lige saa tidligt som Steppen, maa de have valgt

hver sin Bund, og Lyngen har vist erobret Jyllands sandede,

mere fugtige Flader, Steppen mere de højere, tørre og lerede

Strækninger.

Steppetiden har maaske kun været kortvarig; den postglaciale

Tids Buske og Træer har med deres Skygge snart fortrængt

Steppeplanterne, og rimeligvis ændredes Klimatet ogsaa, eftersom

Isen mere og mere svandt paa den norsk-svenske Halvø ; Vindene

bleve vestlige, Klimatet mere insulært og mere gunstigt for

Lyngheden. Dog disse mange Gaader maa Fremtiden opklare.

Den af NEHEING paaviste Fauna af Steppedyr er det eneste

Vidnesbyrd om en Steppetid i Tyskland; af Plantelevninger ere

ingen fundne hverken i Tyskland eller hos os, thi Steppeklimatet

er ugunstigt for Opbevaring af dem. Nehring fremsætter det

Spørgsmaal, om der forekommer relikte Steppeplanter i Nutidens

Flora, der kunne give Vidnesb^a^d om Fortidens*}, og mener, at

saadanne findes i Form af de Steppeplanter („pontiske" Arter),

der som bekendt findes i det østlige, mest kontinentale Tyskland

(Schlesien, Bøhmen, Preussen, især mellem Elben og Harzen),

og som, efter LOEWS' Undersøgelser, i deres Indvandring have

fulgt Weichsels og de andre store Floddale ('^'''). Det er meget

sandsynligt, at mange af disse sydøstlige Arter netop kom
herind i Steppetiden og have holdt sig i de nævnte Egne paa

de tørreste og varmeste Lokaliteter, der mest gengive den ægte

Steppenatur; men den Mulighed synes mig ogsaa til Stede, at

mange i langt senere Tid og lige til Nutiden ere indvandrede

fra Sydøst og fæ.stede Bo paa de nævnte Lokaliteter, fordi de

passe godt for dem. Det samme kan ogsaa gælde de mange

*) „Den grossten Theil des postglacialen Mittel-Ein-opas, soweit es von der

oben geschilderten Steppen-Fauna bewohnt war, bekleidete nach meiner

Uberzeigung eine Steppen-Vegetation von dem Charakter der hente in Ost-

Russland und Sudwest-Sibirien verbreiteten Steppen-Flora." (Nehring 1. c.

S. 216).
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sydostlige Arter,- der udmærke Ølands og (iotiands Alvarer

(Areschougs „Altaiflora"). Det er muligt, at vi ogsaa her i

Landet kunne finde Spor af hin fjerne Step])etid i Form af

Arter, som leve hist og her paa vore varmeste og tørreste

Voksepladser, men det er i alt Fald ganske usikkert, hvilke de

ere, og mange ere de næppe, da de jo maatte udholde Egetidens

insulære Klima. Skulde jeg mistænke nogen, skulde det være

f. Eks. Ci)ieraria campestris, der hos os vokser paa nogle Kalk-

bakker i Nørrejylland*), eller Eryngium campestre, der er funden

to Steder i Nordjylland paa Sandbakker og nu maaske for-

svunden**). Men for øvrigt har vor Flora en Mængde Tørbunds-

planter, der fortjene at drages ind i Sammenligningen, f. Eks.

følgende, der efter Tanfiljew findes i Baraba-Steppen mellem

Irtysch og Obj : Plileum Boehmeri, Medicago fcdcata, Convolvidiis

arvensis, Libanotis montana, Calamagrostis Epigejos^ Tlialictnim

minus, Centaurea Scabiosa, eller Arter som Brunella grandiffora,

Pulsatilla pratensis, Qnaphalium arenarium og hdeo-aJbwn, Arte-

misia campestris, Astragalus danicus, Betonica officinalis, Bromas

arvensis, Potentilla incana, P. collina, Arabis arenosa, Asperula

fÅnctoria, Scabiosa suaveolens, Alliuin fallax o. a Arter.

Steppen som saadan er i alt Fald forsvunden fra Danmark;

den blev vel fortrængt af Skoven. Den mest steppeagtige Natur

finde vi paa vore Klitter og tørre Sandmarker; men de sidste

ere i de allerfleste Tilfælde ikke oprindelige, da de ere Kultur-

marker, som ere fremgaaede ved Rydning af Hede og Skov, og

Klitten som saadan er jo meget forskellig fra Steppen.

Skovtiden indlededes med Dannelsen af Krat, svarende til

Vidieregionens paa Skandinaviens Bjerge, til Islands og Grøn-

lands Pilekrat og Kanins „Saliceta". De dannedes hovedsagelig

af storbladede Pile og Birke; af Pile kendes fra Moserne (og

*) Den findes ikke i Norge; er flere Steder i Skaaue; Prahl nævner den ikke

fra Slesvig-Holsten; i Tyskland tindes den i Bøhmen, Tbtiringeu, Harzen,

Meklenborg og Pommern, men meget sjældent. Almindeligere i Sydøst-

Europa.

**) Den mangler i Sverrig og Norge, findes spredt i Tyskland (i Holsten paa

et Par Steder), og for øvrigt i den største Del af Europa. Den er en

eurasisk Art.
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fra Kalkfcuf) Halix phylicifoUa og (?) /S. mjjrtilloides; senere kommer

en liel Række andre til: *S. amita, *S. Ccqn-ea, '"S. cinerea, S.

glauca, 8. Lappomim (?), *8. nigricans (?), */S'. repens o. a.; de

5 med * mærkede leve endnu hos os; af Birkene hørte den

haardføreste, Fjældbirken (Betula odorata) til de først komne,

ogsaa nævnes B. verrucosa og B. intermedia. Disse Planter have

i Begyndelsen været lave og fortrykte, saadan som vi se dem

paa Skovgrænserne i Nutiden. Indblandede fandtes Dværgbirk,

Mosebølle, Ene med andre af Lynghedens Vedplanter (Lyng,

Revling o. s. v.) og Urter, Mosser og Laver. Et skarpt Skel

mellem Krat og Hede har der lige saa lidt været dengang som

nu til Dags.

De fleste af disse Planter have Midler til Frøenes Transport

ved Vind; Enen, Revling, Bølle og Hæg, hvilken Holmboe an-

fører fra Aspe-Birketiden, derimod Kødfrugt, skikket til Transport

ved Fugle. Endnu var Klimatet forholdsvis fugtigt og koldt.

Eftersom det forbedredes, maa Buskene have kunnet udvikle

sig til større Højde og faa Træform, særlig Aspen og Birkene.

Snart udviklede en ny Samfundsform sig af disse Krat, den

egentlige Skov. Det er denne, hvis Historie skildredes af

STEENSTRUP og VAUPELL, og efter hvis herskende Træarter

Tidsrummene fik Navn. Det hele Danmark blev naturligvis

ikke skovklædt; den Jord, som Skoven erobrede, var sikkert

Tundramarkens og Steppens og maaske de bedre Lyngheders;

men store Hedestrækninger i Jylland modstode vist Angrebene,

og dernæst vedbleve jo de gamle Samfund paa Sandstrand, i

Klit, Marsk, Sø, Kær og Mose at eksistere op gennem Tiderne

til vore Dage. Skovene høre til de Samfund, af hvilke for-

holdsvis mange Arter ere bevarede i Moserne.

Nogle Steder eller til et vist Tidsrum har Aspen været til

Stede i overvejende Mængde, at dømme efter de Masser af

Rester, som Steenstrup har kunnet finde. Den er jo endnu

almindelig i vore Heder i Form af lave Buske ; kun et enkelt

Sted paa Jyllands Heder har jeg set et lille Krat eller en

Kratskov af Asp med Træer paa o. et Par Mands Højde, for-

mentlig et Billede af Fortidens. Paa andre Steder, vel især de
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fugtige, have Birkene været i Overvægt; Birkeskov findes jo

endnu hos os paa mager, mordækket Bund eller paa Mosebund.

Aspe- og Birkeskovene vare aabne og lyse i Overens-

stemmelse med Arternes Egenskaber som Lystræer, og Skov-

bunden har vel været ret tæt dækket af Planter; men dens

Vegetation maa for øvrigt have været forskellig efter Fugtigheds-

forholdene. Holmboe nævner (-') følgende Arter fra Birke-

skovens Bund: Fruebær {Rnbus saxatilis), Cornus succica og

Hanekro (Galeopsis Tetrahit); desuden fandtes Ørnebregne og

Skavgræs, Revling, Ene, Melbær, Blaabær (?), Tyttebær og

Dværgbirk i dette Tidsrum og kunne have været indblandede

i Bundens Vegetation.

Fyrreskoven. Medens Birke-Aspetiden menes at have været

kortvarig, ligesom Skandinaviens Birkeregion jo ogsaa er smal,

saa varede den Tid, da Skovfyr var det herskende Skovtræ,

meget længe, „i Aartusinder". Ancylustidens Maksimum menes

at falde i Fj^rretiden; Klimatet var blevet ikke blot mere

varmt, men ogsaa mere tørt end tidligere. Juli Maaneds Middel-

temperatur sættes af G. Andersson til 12 ^^ C. i Begyndelsen,

Kl** i Slutningen af Tidsrummet.

Med FyiTetiden begynder den egentlige Højskovs Tid,

og Fyrreskov har sikkert dækket de største Dele af Landet,

selv om den ikke allevegne har været lige god. I Fyrretiden

fandtes i Skandinavien, og formentlig ogsaa i Danmark, foruden

Asp og Birk ogsaa Rød-El*), Hassel, Hæg, Røn, Lind (TUia

parrifoUa), Ælm (Ulmus montana), og af større Buske foruden

Pilene: Tjørn (Crafæg^is monogyna), Hindbær, Kvalkved, Tørstetræ

(Rham)nis Frangula) og Kornel (Cornus sanguinea). De ind-

vandrede til forskellig Tid.

Hvordan Fyrreskovens Bundvegetation saa ud, vides ikke;

men da Fyrreskovene ere lyse, kan jo en Mængde Arter vokse

) G. Andersson og R. Sernander have paavist, at de to Elle Arter ind-

vandrede til Skandinavien ad helt forskellig Vej, Graa-Ellen (der vel næppe

er vild i Danmark) fra Øst, Rød-EUen fra Syd; „ligesom i Sverige op-

traadte de begge i det sydøstlige Norge i fiiruzonens yngre Del."

(Holmlioe, ^y, S. 2W).
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i dem, og af saadanne, der nu almindelig findes i dem, vide vi,

at følgende allerede vare indvandrede i Fyrreperioden: Ene,

Lyng, Tyttebær, Blaabær, Melbær, Revling, mange iVrter Pil,

Skov -Galtetand (Stachys silvatica), Linnæa horealis (i Norge),

Skovsyre, Ørnebregne, Skavgræs (Equisetum hiemale). og rime-

ligvis fandtes mange andre. GUNNAR ANDERSSON udtaler, at

Hovedmassen af de Arter, som vi betegne som „almindelige i

hele Landet" indvandrede i Fyrretiden til Sverrig og Norge

fra Mellemeuropa over Danmark og Finland (^^' S. 32), selv-

følgelig til noget forskellig Tid. Paa Fyrreskovenes Bund maa

mange Laver og Mosser være vokset; der har utvivlsomt været

Fyrreskove med Mosbund og andre med Lavbund, ganske som

i Nutiden; G. Andersson nævner en Mængde Mosser fra dette

Tidsrum.

Vende vi Blikket til Fyrreskovene s. f. Kanin, finde vi efter

POHLE ganske den samme Flora af Buske og Dværgbuske, som

ovenfor nævntes, men desuden Arter, som ikke kendes fra Moserne,

f. Eks. Post (Ledum), Ulvefod (Lycopodium complanatum) og

en Mængde Græsser o. a. Urter, der have hjemme paa Fyrre-

skovens Bund, f. Eks. Bølget Bunke, Faare-Svingel, Haaret Frytle,

Kattefod, Majblomst o. a. Ved Siden af de ellers saa mærkelige

Overensstemmelser fremtræde Rødgran og Lærk som store Af-

vigelser.

I god Samklang med den rige Planteverden, der udviklede

sig i Fyrretiden, staar den store Rigdom paa Pattedyr og Fugle,

der fandtes allerede i dette Tidsrum (se S. 9 og WiNGE (i«) 1903

og 1904)*). At Mennesket allerede dengang levede her, er vel

nu bevist ved SARATJW's interessante Fund i Maglemose i Vest-

sjælland (1*).

*) Winge skriver om sin Liste over Fiigleverdenen i Stenalderen (altsaa baade

Fyrre- og Egetiden), at den, skønt den opregner 54 Arter (i alt er der ii^t

jordfiindne Arter, medens Nutiden omtrent har 225 eller, naar mere

tilfældige Gæster medregnes, 300], „øjensynlig kun omfatter et lille Udpiiik

af en rig Fugleverden knyttet til Skov, Indsø og Strand ... I det væsent-

lige stemmer Stenalderens Fugleverdeu med den, der er at se eller dog

let kunde være at se hos os den Dag i Dag." Kun 4 Arter, nemlig Tjur,

Gejrfugl, Krøltoppet Pelikan og Sortspet erc fremmede for Nutidens Dan-

mark (ii^, 1903, S. 107).



Egeskoven. Fyrreskoven fortrængtes efterhaanden fra mange

af sine Voksepladser af Egeskov (baade Sommer- og Vintereg),

navnlig blev den fuldstændig fortrængt fra den bedre Jord*);

men den holdt sig hist og her, vel især paa tørrere og magrere

Jord og paa Moser, langt ind i den historiske Tid; i det

hele og store forsvandt den dog før denne. Klima- og Jord-

bundsforbedring samt Menneskets Indgriben, forsætlige og ufor-

sætlige Skovbrande, snyltende Dyr og Planter vare vel de Fak-

torer, der fremkaldte Forandringen ; Egen har paa Grund af sine

tunge Frugter heller ikke kunnet vandre saa rask som Fyrren,

men naar den først var kommen, maatte den ved sin stærkere

Sk^^ggeevne kunne besejre Fyrren, navnlig naar andre Faktorer

gjorde, at denne trivedes mindre godt. Fyrrens Forsvinden er

jo bleven drøftet mere indgaaende end andre Planters, fordi

den er et saa vigtigt Gavntræ, og afgiver et Eksempel paa,

hvor amaadelig indviklet og vanskeligt det kan være at udrede

et saadant biologisk Spørgsmaal. Der kan næppe være Tvivl om,

at det navnlig var Tapestidens varmere**) og fugtigere Klim.n,

der fremmede Egens Trivsel paa Fyrrens Bekostning og varHoved-

aarsagen til Forandringen. Fyrren trivedes jo godt i den egent-

lige Fyrretids Fastlandsklima, hvad Mosernes mægtige Stammer

vidne om. Men Fyrren trives aabenbart ikke vel i udpræget

Øklima; WiLLE siger om den, at den derfor trækker sig ind i

Vestnorges indre Fjordegne (•^*). HEMBERG har 1904 behandlet

Spørgsmaalet i en interessant Afhandling (•''^); han gør op-

mærksom paa, at F3aTen i Nutiden danner vidtstrakte, stolte

Skove i store Dele af Sverrig, men i Syd-Skaane samt Hallands

og Bohuslens Kystbælte er Fyrren i Almindelighed forsvunden

siden forhistorisk Tid, og ganske det samme gælder Danmark,

Vest -Tyskland, Holland, Belgien, Nordfrankrigs Lavland og

England. Han spørger da: hvorfor forsvandt Fyrren blot fra

*) G. Andersson siger, at man i Mosernes Egezone i Danmark og Sydsvcrrig

sædvanligvis ikke finder det mindste Spor af Fyrren, men et Par Decimetre

nede kan man maaske finde dem blandede — det var i Stridens Dage, at

dette Ijag dannedes. Sommeregeu synes at være kommen først.

•=*) Efter G. Andersson blev Middeltemperaturen i Vegetationspcriodon (April

til Oktolier) gennemsnitlig •2.4*' C. varmere end i Nutiden. Se -'i IWS.

7
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Europas vestlige og nordvestlige Lavland, hvis det var alene

Mennesket, der udryddede den? og svarer: fordi disse Egne

under den senere postglaciale Tid kom under Indflydelse af det

milde Havklima, som efterhaanden virkede udartende paa Fyrre-

vegetationen, samtidig med at det fremmede Egens, Bøgens og

Menneskets Indvandring og ødelæggende Indvirkning paa den*).

De tyske forstlige Forsøgsanstalter har ved A. DENGLER

udarbejdet et Værk om Skovfyrrens Udbredning i Tyskland

(1904; ^^); hans Resultat stemmer ret godt med Hembergs: ikke

ved Menneskene, men ved de paa Grund af Klimatforandringer

ny indvandrende Træarter, navnlig Bøgen, er FjaTen bleven

fortrængt fra alle de Steder, hvor ikke Klima eller Jordbund

kom den til Hjælp. En klimatisk Grænse har Fyrren kun nær

ved Vesterhavskysten, hvor Havvindene hindre dens Trivsel.

Fyrrens Vestgrænse i Nordvesteuropa er aabenbart en kli-

matisk. Den trives heller ikke saa godt og angribes lettere af

Snyltesvamp i Vestjylland end i de østligere Dele af Danmark,

men hvad Eolle Jordbunden herved spiller, er svært at sige**).

Tapestiden %r Køkkenmøddingernes Tid. Egen var da det

herskende Skovtræ, men foruden de tidligere nævnte Træer

forefindes nu ogsaa en hel Del andre Løvtræer, nemlig: Naur

(Acer campestre), Løn (A. lÅatanoides), Ask, Abild, Fuglekirsebær,

Storbladet og Almindelig Lind (Tilia grandifolia og T. inter-

media); desuden Tax, Vedbend, Kristtorn, Mistelten, flere Arter

Brombær, og en Mængde Urter synes tilkomne; i Moserne ere

fundne: Bregnerne As^jlenitmi Filix foemina, Aspidium Filrx mas

og Kongebregnen (Osmunda regalis), Skovurterne Moéltringia iri-

*) Hemberg resumerer sin Anskuelse i følgende Ord (S. 124): „De faktorer,

som i hufvudsak hafva åstadkommit den ursprnngliga tallens uttrångande

från zonen I [Vestkysten og Sydkysten af Sverrig], synas vara foljande,

nåniligen: successiv klimatforandring från borealt ocli nordligt tempereradt

till hafsklimat, forsumpning, ekcns invasion, littorina-sånkningen och milnni-

skans forstorande inverkan."

**) Hvor indviklet Spørgsmaalet om Arternes Kampe med hverandre kan væi'e,

og hvor forskellig den samme Art kan forholde sig i forskellige Egne, ses

deraf, at medens Egen i Danmark har fortrængt Fyrren, er det f. Eks.

i Vestpreussen omvendt Fyrren, der fortrænger Egen, og i Rusland trænge

Biik og Asp frem og fortrænge Naaleskovene (Engler -i-^ I, S. li(5).
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verria. Sii'lhiria Hulodea, Urtica dioica, iiere Arter Viol, Arter,

som alle leve her den Dag i Dag. Egeskovenes Underskov og

Naturhistorie i Nutiden har Vaupell skildret 18B3 {^).

Egeskovene have haft en trist Skæbne i Danmark; mange

sank i Havet i Tapestiden, andre ødelagdes af Menneskene og

af Vestenvinden, saa at kun de lave og forknytte Purrkrat paa

Jyllands Heder vidne om den svundne Herlighed, og Resten er

paa faa Undtagelser nær bleven til Bøgeskov, i hvilken man

endnu hist og her træffer en mægtig Eg, som Mennesket og

Bøgen har skaanet, hvad VAUPELL saa mesterligt har behandlet

i „De danske Skove".

Bøgeskoven. STEENSTRUP fandt oprindelig ikke Bøg i Mo-

serne, og da Ellen ofte i stor Mængde opfylder Mosernes øverste

Lag med sine Rester, kaldte han ret naturligt det sidste Afsnit

af Skovtiden Elleperioden. Senere ændrede han Navnet og med

Rette, thi Ellen indvandrede langt tidligere (i Fyrretiden) og

har vel altid haft en kun lokal Udbredning, nemlig ved Mosernes

og Søernes Rande. Bøgen og vel ogsaa Avnen høre til de sidst

indvandrede Skovtræer, der afsluttede den naturlige Indvan-

dring. Bøgen er dog næppe indvandret saa sent, som man op-

rindelig maatte tro, selv om den vel ikke blev det herskende

Skovtræ før ind i den historiske Tid. Først fandt nemlig

E. CHR. Hansen 1873 talrige Bøgelevninger i Femsølyng Mose

i Nordsælland i en Dybde af henved 2 m., et Fund, hvis Alder

dog ikke er tilstrækkelig oplyst, men STEENSTRUP var „tilbøjelig

til at henføre det til endog meget gamle Afsnit af vore Skov-

moser" (VM. 1873, S. 141 og IV). I Anledning af dette Fund

nævner han (Stp.) ogsaa, at „Stammer af Bøg ere fundne i Torv

i Jylland af Hr. Cand. polyt. Søltoft." Senere fandtes Bøge-

levninger i Lag, som med Bestemthed henføres til Tapestiden,

nemlig ved Helsingør af HARTZ (BT. 21, S. XVII) og i Vend-

syssel af A. Jessen (DGU., IR.; 3, S 286, 313, 326). Af E. RO-

STRUP er der paavist Bogekul i den yngre Stenalders Grav-

kamre paa Sjælland og paa Møen; „et enkelt lille Kulstykke

af Bøg" i Fyrretids-Fundet i Maglemose henfører SARAUW der-

imod til „en meget sen Tid" (i^, g 289). I Holsten fandt Dr.
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CHR. M. Poulsen allerede 1(S47 Bøgefrngter sammen med Eg i

Esinger Mosens øvre Lag, og nu 1904 har WEBER {'*') fundet Bøg

i „Meerlebertorf" i Kielerfjord dybt under Vandfladen og i Lag

fra Tapestiden*).

Bøgens Indvandring i Danmark, som VAUPELL har behandlet

saa udførligt, foregik uafhængigt af Klimatforandringer. Den

har erobret alle Landets Dele undtagen Bornholm, samt An-

holt og Læsø, vel sagtens fordi den ikke kunde komme over

Vandet**). Den har endnu næppe fuldendt sin Vandring nord

og øst for Danmark og naaet sin klimatiske Grrænse***).

I det sydlige Sverrig stødte Bøgen sammen med Granen,

der ogsaa i geologisk sen Tid, maaske lidt tidligere end Bøgen,

begyndte sin Indvandring i Skandinavien fra Finland. Begge

rykke de fremad, og paa visse Omraader kæmpe de med hver-

andre, saaledes som R. HULT 1884 (•") har skildret for Blekinge.

*) Han skriver •!*'> 8.49, at Bøgen, efter Lagets formentlige Daiinelsestid, først

er optraadt ved Kiel, da Littorina-Havet i Egetiden havde sin „højeste Ud-

dannelse", „da Havet omtrent havde faaet sin højeste Saltholdighed", og

efter vor ældre Stenaldertid, i hvilken Landet var beboet. Vandets Stigen

i Tapestiden tvang Menneskene til at flytte bort: „Skovtræerne, som herskede

omtrent paa den Tid, da Bopladserne maatte forlades, vare Eg og El. Ved

Siden af dem var Fyr, Hvidbirk og Smaabladet Lind til Stede, og sand-

synligvis allerede dengang, idet mindste snart derpaa, Hassel og Abild".

**) Den store Bøg ved Melsted paa Bornholms østkyst er vel plantet. Den er

nu, 1904, efter C. V. PRYTZ, 24,3 m. høj og 4,^ m. i Omfang i Brysthøjde.

Bemærkes kan dog, at .lOH. Erikson 1902 fandt Bøg paa Øland, hv^or

man troede, at den ganske manglede, nemlig „ctt gammalt ståtligt" Træ

ved Horn paa Nord-Øland, saa langt fra Herregaarden, at det maa anses

for vildt. Han mener ogsaa at have Beviser for, at den i ældre Tid var

almindelig (BN., 1903).

***) J. F. Schouw var den første, der 1822 gjorde Rede for Bøgens Udbreduing

og aflagde den paa et Kort (Grundtræk til en almindelig Plantegeographie).

Senere har bl. a. A. De Candolle diskuteret dens Udbredning (Géographie

botanique raisonnée). I nyeste Tid har Alr. Nilsson 1902 i Tidskr. f.

Skogshushållning gjort omhyggelig Rede for dens Forekomst i Sverrig og

Norge, og behandlet særlig Spørgsmaalet, om den er en Relikt paa de

spredte, langtfra hverandre liggende Steder, hvor den vokser uden for sit

sammenhængende Udbredningsomraade. Den hindres ikke af Klima i at

rykke længere mod Nord, men forøvrigt lader han Reliktspørgsmaalet

uafgjort. G. ANDERSSON har kortlagt dens Voksesteder i Sverrig (Samme-

steds 1903). Efter WiLLE (^i) er den i Fremgang i Norge.
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Nær til Bøgen slutter sig Avnen (('(irphuis Ilclulas). Den

var efter HARTZ meget cdmindelig i Danmark i intergiaciul Tid;

naar i den postglaciale Tid den indvandrede, om noget før, om-

trent samtidig med eller senere end Bøgen, er uvist; det sidste

synes rimeligst efter dens Forekomst hos os. I Moserne er den

endnu ikke funden, undtagen af WeBEE, i de undersøiske Lag

fra Tapestiden i Kielerfjord sammen med Bøg (""'), Den findes

i det sydlige Sverrig og Øland, men gaar ikke op til Norge og

er i Danmark maaske ogsaa kun vild i de sydlige Egne. Efter

ALB. Nilsson har den ikke naaet sin klimatiske Grænse,

Ogsaa G- ran en 'var i interglacial Tid et almindeligt Skov-

træ i Mellemeuropa, efter HARTZ ogsaa i Danmark; men medens

Avn vendte tilbage, kom Granen ikke før nu i nyeste Tid ved

Menneskets Hjælp. GUNN. ANDERSSON formoder, vistnok i Til-

slutning til Vahls Arbejde over Stepperne, at det var det inter-

glaciale Steppeklima, som fortrængte den fra Vesteuropa*). I 18cS5

og 1887 viste NATHORST, at den fra Finland er indvandret i

Sverrig baade nord om den botniske Bugt og over Østersøen;

senere Undersøgelser af TOLF, SERNANDER, G. ANDERSSON og i

Norge afGLØERSEN have bekræftet dette ("' hvor S. 64 et Kort

viser dens Udbredning i Norge). Alle Danmarks Granskove ere

som bekendt Kulturfrembringelser (se Oppermann ^'*).

Kultursamfund. Med Menneskets Indvandring træder en

ny Kraft frem paa Skuepladsen, en Kraft, som virker mægtigt

omformende paa Plante- og Dyreverdenen. I Kampen mellem

Mennesket og de øvrige levende Væsener ere disse de svage.

Naar Mennesket indvandrede til Danmark, vides endnu ikke

sikkert. STEENSTRUP og 8ARAUW have fundet, at det allerede

var i Fyrretiden, ja SARAUW er endog tilbøjelig til at antage,

at allerede i Rensdyrtiden (d. e. Tundra-, Steppe- og Birke-

Aspe-Tiden) huldt det sit Indtog her, for hvilket der fra Natur-

forholdenes Side heller ikke kan have været noget til Hinder.

*) Han siger SN S. 13: „Die Ursacheu wariiin sie [Bøgen og Granen] so spiit

bei uns eingeriickt sind, sind noch selir rilthselhaft. Jcli glanlie jedoch diese

Ursaclie in einer friilieren grossoren VerbreiUing der Steppe gegen Westen

sehen zu miissen."
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Mennesket bliver et nyt Transportmiddel for Planterne, og

for Eftertiden kunne vi skelne mellem følgende tre Grupper af

Planter: 1) Planter, som ere indvandrede „frivilligt", d. e. ganske

uden Menneskets Hjælp. Hertil maa vi ogsaa regne de i Naale-

træplantagerne i ny Tid indvandrede Arter (se S, 15— 16),

selv om de altsaa kom her ved Menneskets indirekte Hjælp;

2) Indførte Planter, d. e. saadanne, som Mennesket forsætlig har

indbragt i Landet for Nyttens eller Skønhedens Skyld, og af

hvilke mange senere „forvilde" d. e. brede sig uden Menneskets

Hjælp; 3) Indslæbte Planter, d. e. saadanne, som Mennesket, uden

at vide af det, har indbragt i Landet, idet de fulgte med Sæde-

korn, Indpakningsmateriale, Industriens B-aaprodukter eller paa

anden Maade kom herind. Visse Arter af alle disse Grupper,

især dog den tredie, slutte sig fortrinsvis til menneskelige Bo-

liger og den- dyrkede Jord som „Ruderalplanter", „Agerugræs" og

„Haveugræs" *), ja man taler nu endog om „Skovugræs". Begrebet

„Ugræs" kommer overhovedet først frem med Mennesket og om-

fatter alle de Planter, som frivilligt udvikle sig paa dyrket Jord

mellem dyrkede Planter og forringe Udbyttet af disse.

Agerbrug var den første Form for Jordens Benyttelse.

Her i Norden har Mennesket alt fra den yngre Stenalder af

dyrket Jorden med Hvede og 6-radet Byg, hvorom SARAUW'S

omfattende Undersøgelser have oplyst C^*), efter at FRODE KRI-

STENSEN ("») 1894 havde fundet de første Aftryk af Korn i Leret

af flere Oldtidslerkar. Medens Hunden i den ældre Stenalder

var det eneste Husdyr, blev Husdyrholdet i den yngre Sten-

alder noget større, idet det tillige omfattede Okse, Faar, Ged og

Svin. Af Kornsorter tilkom i Bronzealderen Hirse (^^) og Havre;

Hesten er nu indført. Først i Jærnalderen, omtrent ved Kristi

Fødsels Tid, begyndte i Danmark Dyrkning af Rug, ligesom der

ogsaa avledes Hør (se ogsaa G. Andersson ^'' S. 96).

I Agerbruget optoges i Tidens Løb stadig flere Kulturplanter,

til meget forskellig Tid lige til Nutiden; men om Tidsfølgen er

meget lidt sikkert oplyst. Senere tilkommer Kultur af Græs-

*) Af de oprindelige indenlandske Planter optræde tiere som Ugræs, f. Eks.

Mælkebøtte, Agertidsel, Ager-Svinemælk, Kvik-Græs, og f. Eks. en Plante

som Galcopsis Tetrahit, der tindes i Moser fra Egetiden.
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marker, Enge og Moser, ved hvilken Frø af G-ræsser og Kløver

udsaas, og ved hvilken ogsaa en Mængde Ugræsplanter ind-

slæbes. Vi savne endnu en samlet Fremstilling af vore Land-

brugsplanters og vort Landbrugs Historie {^^).

Den næste Form for Benyttelse af Jorden var utvivlsomt

til Havebrug. Abild har maaske allerede været dyrket før

Kristendommens Indførelse, og A. MADSEN udtaler ("•''), „at det

ikke er udelukket", at Kaal, Ærter og Hestebønner have været

dyrkede inden dette Tidspunkt; men fra dette af har Havebrug-

taget stort Opsving knyttet først til Klostrene; Køkkenurter,

Frugthaveplanter, Lægeplanter og Prydplanter indførtes, og

mange af disse, som ikke dyrkes mere i vore Dage, vokse

endnu forvildede rundt om, navnlig ved beboede Steder*).

Om Havebrugets Historie har CHR. PEDERSEN samlet og

publiceret en Række Oplysninger ("^); hans Slutningsresultat,

1902, er, at „ved Slutningen af Middelalderen kendes de fleste

af vore Køkkenhaveplanter her i Landet, hvorfor det var for-

holdsvis faa, der kom til i de næste Aarhundreder, og af dem,

der senere indførtes, er det kun nogle enkelte, som f. Eks. Kar-

tofler og Rhabarber, der kunne siges at have opnaaet nogen

egentlig økonomisk Betydning"**).

Sluttelig bliver ogsaa Skoven Genstand for Kultur. Lige

fra Fyrretiden, da Mennesket var indvandret, har det maattet

tilfredsstille mange Fornødenheder ved at udnytte Skovene, og

alt som Tiden gik, greb det mere og mere ind i deres Hushold-

ning ved Træhugst, Oldensvin og Græsning af Dyr. „I gamle

*) I ældre Tider formentlig dyrkede og nu forvildede ere f. Eks. følgende:

Acorns Calanins, Angelica Archangelica, Aristolochia Clematitis, Artcmisia

Ahsinfhium, Asarum europæum, Atropa Belladonna, Chrysanthemum Parfhe-

nium, Datura Stramonium, Im])eratoria Ostruthium, Innla Helcnimu, Levi-

sticum off'icinale, Malta ynoschaia, Myrrhis odorata, Parietaria officinalis,

Pastinaca sativa, Petasites officinalis, Polygonum Bistorta, Samhucus Ebulns,

Saponaria officincdis, Silybuni marianum, Symphytnm off'icincde, Tragopogon

porrifoUns o. fl. Se bl. a. Chr. PEDERSEN («i). - HORNEMANN har 1838

— 1841 (KT., Bd. 2 og 3) publiceret historiske o. a. Oplysninger om et Par

Hundrede danske Planter, som er et godt Grundlag for senere Studier i

samme Retning. Han har ingen almindelige Resultater.

**) For øvrigt kan ogsaa henvises til eu læseværdig Artikel om Havebrugets

Historie i Danmark af Anur, Mausen («•').
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Dage, siger VaupeLL 18B3 C), blev Veddet ikke betragtet som

Skovens vigtigste Produkt, thi det var Oldenfrugten". Skoven

maatte da kunne regnes til „Halv-Kultursamfundene". Men for

omtrent et Par Aarhundreder siden begynder den rationelle

Drift af Skoven, ved hvilken man nu efter videnskabelige Prin-

cipper tilstræber at frembringe et Samfund, der giver et saa stort

pekuniært Udb3^tte som muligt. Nye Træarter indføres i Danmarks

Skove, navnlig Naaletræer (Rødgran, Skovf3^r, Bjærgfyr, Ædel-

gran, Lærk o. fl.)
;
„en af de Begivenheder, der i nyeste Tid stærkest

har forandret Danmarks Udseende", er Naaletræernes Indvandring,

siger OPPERMANN, det danske Skovbrugs Historieskriver (-*).

Den Jord, som Kulturen især lagde Beslag paa, var først og

fremmest Skovens, senere i ringere Grad Lynghedens og de

andre Plantesamfunds. I 1901 var Arealfordelingen i Danmark

i Promille følgende: 682 Ager, 107 Hede, Klit og Vand, 73

Skov, 62 Eng, 45 Kær, Fælled og Mose, 22 Veje og Mergel-

grave, 9 Haver og Planteskoler. Den Jord, som Kulturen helt

har omdannet, er saaledes vistnok omtrent 7io ^^ ^let hele Areal,

og den er hovedsagelig tagen fra Skoven. Danmark er nu et af

Europas skovfattigste Lande. Det var Kysterne af de frugtbarere

Øer og Østjylland, hvis Skov først ryddedes. I øvrigt ere vel

de lettere Jorder blevne tagne i Kultur førend de sværeste,

fordi disse ere vanskeligere at bearbejde.

Kulturens Arbejde er desuden gaaet i Retning af Tørlægning

af Søer, Kær og Moser, hvormed nødvendigvis følger en For-

skydning af forskellige Plante-Samfund. Mindst forandrede ere

vel endnu Sandstrandens, Klitternes (bortset fra Kulturklitten

j

og de største Lyngmosers (Vildmosernes) Plantevækst, skønt

Klitterne mange Steder tydelig paavirkes af Faarene og Lyng-

moserne ved Brande, som Menneskene uforsætlig fremkalde.

Der er nu næppe noget Plantesamfund, der er i sin fuld-

stændig oprindelige Form med Hensyn til Arternes relative Tal.

Hederne forandres ved Hedebrandene, og disse ere vistnok Sk3dd

i, at f. Eks. Ulvefod (Lycopodium davatum) mange Steder i

Jylland er sjælden; man behøver blot at betragte en Hede, der

er brændt for et Aar eller to siden, og man vil se, at medens

L^aig, Tj'ttebær, Blaatop, Bølget Bunke og andre Arter rask
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ere skudte frem igen, ligge Stænglerne af Melbærris bredte ud

over Jorden, forkullede, og uden at nogen Foryngelse har kunnet

finde Sted; de ere dræbte.

Kulturen har næppe udrj^ddet noget Plantesamfund i Dan-

mark, og det er vel heller ikke ret mange enkelte Arter, som

ere blevne fuldstændigt udryddede. Men det siger sig selv, at

mange Arter maa være blevne meget sjældnere; med Skovenes

Rydning forsvinde Skovbundsplanterne, med Søerne Vand-

planterne, og naar Moser og Kær udgrøftes og forandres til

Kulturland, undertrykkes deres ejendommelige Arter af andre.

Selv Græsslæt maa forandre Forholdet mellem Arterne, idet

nogle taale Afhugningen bedre end andre og brede sig paa

disses Bekostning.

M. T. Lange udgav 1859 en lille Bog „Om Forandringen

af Danmarks Plantevækst i de sidste to Aarhundreder''. Idet

han lægger „Hovedkilden til vor Kundskab om Datidens [Midten

af det 17. Aarhundredes] Flora, KYLLINGS Viridarium Danicum

(1688)", og sammes Fortegnelse over Planterne i Gyldenlund (d. e.

nuværende Charlottenlund) fra 1684 til Grund, samt i øvrigt

benytter alle andre brugelige Værker fra dette Tidsrum, kommer

han efter en omhyggelig Undersøgelse til det Resultat, at „det

ikke er nødvendigt at antage nden en højst ubetydelig For-

andring" i Plantevæksten. Kun tre Arter, som dengang angaves

fra et enkelt Sted i Danmark, ere nu virkelig forsvundne, og

kun tre maa nødvendigvis antages sjældnere end i hin Tid.

Hovedmassen af den danske Plantevækst var dengang omtrent

den samme som nu, med Undtagelse af de siden den Tid ind-

vandrede Arter, om hvis Mangel eller Tilstedeværelse dengang

der kun for en mindre Del kan vides noget sikkert. „Plante-

vækstens Forandringer foregaa med stor Langsomhed og uden

pludselige Spring."

Længe have Botanikerne bemærket og beklaget, at mangen

en Art her i Landet bliver sjældnere og sjældnere; M. T.

Lange betegnede Grøftekanterne som „Botanikernes sidste

Haab", men nu blive ogsaa disse regelmæssig slaaede af Vej-

manden. Gravhøjene kunne endnu være Tilflugtssteder for Planter;

dette viser KUCHS Bemærkning om, at to Arter ( Vicia Jathy-
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roides og Yiscaria purpitrpa) har han paa Falster kun fundet

paa Gravhøje*).

Den tredie ovenfor nævnte Gruppe af Planter var de

„indslæbte". Ligesom allerede Beboerne af Schweiz's Pæle-

bygninger havde Ugræs i deres Marker (Kornblomst, Klinte,

Burre-Snerre, giftig Rajgræs (Lolium temulentum) **), Sandvaaner,

Mælde og Burre, efter G. Andersson ^^' S. 99), saaledes have

vore ældste Agerdyrkere tidligt, formodentlig med det aller-

første, urene Sædekorn, indslæbt Ugræs ; men med Sikkerhed

vides endnu næsten intet om, hvilke Arter det var; kun Frø

af Pileurter har SAKAUW kunnet paavise (se Nationalmuseet).

Om de i de sidste to Aarhundreder indvandrede Arter er det

noget lettere at faa endog meget nøjagtige Oplysninger. Fra

de seneste Aartier haves flere Tilfælde af Indvandring sikkert

oplyste; saaledes har JOH. LANGE og H. MORTENSEN omtalt

(BT. 20), at i 1866 og følgende Aar fandtes rundt om i Danmark

*) Ikke uden Grund bestræbe danske Botanikere, og i Tyskland navnlig

CONWENTZ, sig for at værne om de sjældne Arter og om den oprindelige

Plantevækst. Som noget af det glædeligste i den Retning vil jeg fremhæve

Statens Fredning af Raabjerg Mile, Fosdalen og den c. Vs Kvadr. Mil

store Borris Hede (se S. 31). Ved Th. ScHlØTZ's Offervillighed fredes

endvidere Ci/prijjedilum calceolns i Rold Skov og Arctosfcqiliylos alpina

ved Ringkøbing. I Universitetets Skove ved Allindelille er det forbudt at

botanisere uden Tilladelse fra Botanisk Haves Direktør, for at frede om
Ophrys muscifera. I Modsætning hertil vil jeg fremhæve den aldeles util-

børlige Jagt efter sjældne Planter, som svenske Skoledisciple og andre

svenske Plantepressere udøve. Det formodes at være en svensk Samler,

der har udryddet Heleosciadium repens fra Hindsholm, dens eneste Voksested

i Danmark, og som et talende Vidnesbyrd vil jeg aftrykke efterfølgende

„tillkannagifvande", der 1881 trykt omsendtes i Sverrig til Skoler og Lærere

med Anmodning om at opslaa det paa Skolernes tabula nigra: „Nordens

raraste Våxt, Fhaca alpina Jacq. Herbarieexemplar, rikblommiga ock vål-

pråssade, af denne utom Skandinavien icke narmare an fråu några af Syd-

Europas Alper kiinda, men forlidet år å en afsats af Byberget i Hafvero

socken i Medelpad, upptåckta vaxt, bytas . . . samt såljas mot kontant

[for 2 Kr. 20 Ore] så langt forrådet råcker, af undertecknad, som i

år iusamlat allt (!!), hvad som å det inskrånkta våxtstållet forefanns . . .

Frånsta, via Sundsvall. P. Adler." — „Bot. Notiser" 1881, S. 203, tog

dog kraftigt til Orde mod slig „botanisk Vandalisme". — Se ogsaa J.

Langes Opfordring til svenske Botanikere om Skaansel af Irapa og andre

Sjældenheder i BN. 1877, S. GO.

*') 1 on Prøve Mnmiehvede, som vort Botaniske Museum modtog i Fjor,

fiindtes ogsaa denne Arts Frugter (fra c. 2000 Aar f Ivr.),
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adskillige øst- og' sydeuropæiske Planter som Ugræs i Kløver-

og Græsmarker, f. Eks. Crepis setosa, Centaurea solstitialh, Hel-

niintJda echioides^ bilene dichotoma, Ficris arvalis^ hvilket staar i

Forbindelse med, at netop i de samme Aar fandt der en al-

mindelig Indforskrivning af Frø fra sydligere Egne, f. Eks.

Schlesien, Sted. 1 Aaret 1870—71 fandt P. NIELSEN i Sydvest-

sjælland ikke mindre end 11 Arter af indslæbte Planter paa en

Græs- og Kløvermark (BT., G)*).

Endnu spore vi en aarlig Strøm af nye Indvandrere paa

vore Kulturjorder eller paa vore Ballastpladser o. s. v., hvorom

J. Lange, O. Møller og Ostenfeld have samlet nøjagtige,

saavidt muligt med Aarstal forsynede Oplysninger (BT. 20,

22, 24)**).

Af de mange indslæbte Planter er der nogle, som ikke finde

blivende Sted her men før eller senere forsvinde, naar Kulturen

ikke holder sin Haand over dem. Et mærkeligt Tilfælde indtraf

1845 ; da opdagedes om Sommeren omtrent 25 blomstrende og

ilere golde Plantearter, som vare nye for Danmarks Flora, paa

Pladsen om Thorvaldsens Museum. De vare opvoksede af Frø,

som havde været med Høet, i hvilket Thorvaldsens Billed-

huggerarbejder havde været indpakkede. Mange satte modent

Frø og holdt sig der i liere Aar; efter en halv Snes Aars

Forløb vare de dog forsvundne, men fire af dem havde (ved

Dagrenovation?) fundet Vej til Amager ('^"').

Andre af de indførte eller indslæbte kunne fuldstændig

akklimatisere sig og udbrede sig ved Selvsaaning, hvorpaa der

er mange Eksempler (Matricaria discoidea, Berteroa incana,

(Jenotliera hiennis, Elodea, Alsike-Kløver, o. s. v.; se Lange -'').

*) Se ogsaa H. Mortensen, Søndersøens Vegetation (BT., 2j; J. LANGE (2^).

**) Holmboe har gennem vidtløftige literaturhistoriske Studier gjort Rede for

19 eksempelvis udvalgte Arter af Norges Ugræsplanter i Henseende til

Tiden for deres Indvandring og deres videre Udbreduiug i Landet; for nogles

Vedkommende kortlægger han den nuværende Udhredning (6-). Dette viser,

at det ikke er umuligt at faa nogenlunde Klarhed over disse Spørgsmaal,

og det var meget at ønske, at vi fik lignende Undersøgelser udførte her i

Landet.
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Til clisse høre ogsaa mange af de indførte Skovtræer (Rødgran,

Ædelgran, Bjærgfyr o. fl.)*J

Det er meget vanskeligt at dømme om, hvor mange af vor

Floras nuværende Arter der allerede fandtes her i forhistorisk

Tid; vi maa ogsaa her afvente Mosernes Udsagn. LANGE mener

imidlertid, at det næppe er Halvdelen (BFM. I, S. 90). Af vore

omtrent 1400 Arter skulde altsaa over 700 være indvandrede i

historisk Tid. ROSTRUP ansatte 1898 (i „Frem") Tallet af Arter,

som ere indvandrede alene i det 19de Aarhundrede, til c. 150,

hvoraf 30 (nu allerede flere) i den sidste Menneskealder.

Vandring i Flok. Man vil have set af det foregaaende,

hvor overmaade lidt sikkert vi vide med Hensyn til Tiden for

vore Plantearters Indvandring. Det vilde give vore Slutninger

en solidere Grundvold, hvis visse Arter af biologiske Grunde

vare saa nøje sammenknyttede, at de altid fulgtes ad, saa at vi

kunde slutte, at samtidig med Arten A kom Arten B o. s. v.,

at Planterne altsaa vandrede i Selskaber eller i Samfund. Sko-

vens Bundflora er jo mere eller mindre nøje knyttet til Høj-

skoven; Naaleskoven har sine ejendommelige Arter, Bøgeskoven

sine, og Elleskovens ere atter forskellige fra disses. — Følges

Højskov og Bundflora ikke ad?

") At Botanikere eller Planteelskere udplante fremmede Arter i den frie

Natur, er ikke ubetinget heldigt, især hvis det ikke bhver almindelig kendt.

Hvor mange vide vel, at Nøkkerosen (Nymphæa alba) er indplantet paa

Bornholm? En Botaniker har plantet Ledum jmlnstre i Teglstrup Hegn; hvis

den trives, vil den fremtidig kunne foranledige videnskabelige Fejlslutninger

af Folk, som ikke kende Sagens Sammenhæng. Dertil kan den, der

plantede den, ikke være sikker paa, at ikke andre Arter ere fulgte med
(ved Frø eller Sporer)! MORNEMANN nævner (64), at „vor flittige og kyn-

dige Botaniker Hofman-Bang, da han var Ejer af Bidstrupgaard ved Ros-

kilde, udsaaede mange Planter paa Højene der omkring, hvoraf nogle

endnu blive fundne der" [ogsaa endnu], og at „Hr. Prehn (Gastwirth) i Preetz

.... udsaaede ligeledes i Sandgrave og andre Steder adskillige Planter i

denne Egn, hvoraf nogle endnu aarlig fremkomme til Forundring for

fremmede Botanikere". .Ja, der ser man Følgerne! Saadanne Akklimatisa-

tionsforsøg bør overlades de botaniske Haver, men allerbedst var det

naturligvis, om der til disse var knyttet f. Eks. Arealer af Klit eller Mose,

i hvilke man kunde indplante saadanne Arter, som fordre saa ejendommelige

Kaar, at Haverne ikke kunne byde dem disse.
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I det store ug hele vil luiturligvis Skovens Biiudvegetatioii

have ændret sig sammen med Højskoven, i alt Fald hvor For-

skellen var saa stor som mellem Naaleskov og Løvskov. Allerede

1841 skrev STEENSTRUP {^), at „en saadan Forandring i Skov-

vegetationens Natur maa uundgaaelig tænkes i Forbindelse med

en lignende i hele det samtidige Plantedække og i hele den

Dyreverden, som mere umiddelbar i sin Eksistens er bunden

dertil". Dette er rigtigt, men derfra er der et stort Spring til

at antage en ganske samtidig Ændring, og at Arterne i de for-

skellige Tidsrum nøje fulgtes ad. BLYTT antager en saadan

Vandring i Flok og udtaler, at vel kun „enkelte arter en og

anden gang vandrer over lange strækninger, men slige lange

transporter har ikke nogen betydning for hele artgruppers

vandring. Den lære, at artgrupper vandrer langsomt, på en vis

måde (men naturligvis ikke bogstaveligt talt) skridtvis, er en så

vel begrundet tlieori, at man næsten tør anse den for en viden-

skabelig sandhed" i-'^).

De Grupper, som BLYTT her tænker paa, ere ikke egentlig

de økologiske Samfund, men snarest hvad Tyskerne sædvanlig

kalde „Genossenschaften" eller efter Loew, 1879 ('^'•^), „Associa-

tioner", og som vi kunde kalde „Selskaber", d. e. Arter, som

kunne høre til helt forskellige Samfund, men som navnlig af

klimatiske Grunde vise fælles Træk i den geografiske Udbred-

niug, f. Eks. det „atlantiske" Selskab i Vestjylland, af hvilke

nogle ere knyttede til Klitterne, andre til Moser, atter andre til

Lyngheden. I øvrigt er der i Blytts Selskaber ikke lidt af

Samfundenes Art, for saa vidt han betoner en Tilknytning til

bestemt Jordbund.

BLYTT har den store Fortjeneste ved sine mangeaarige,

utrættelige Studier af Norges Plantevækst at have paavist, at

Norges Blomsterplanter efter deres Udbredning i Landet kan

samles i visse Artgrupper eller Selskaber, som han fandt at staa

i nøje Forbindelse med Landets klimatiske og Jordbunds For-

hold; han skelnede 187(i mellem 6 saadanne Artgrupper: den

arktiske, subarktiske, boreale, atlantiske, subboreale og subatlan-

tiske. Disse skulde være indvandrede i den angivne Rækkefølge

i nøje Tilslutning til de sekulære Vekslinger af „tørre og regn-
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fulde Tider", som efter BlYTTS Anskuelse havde præget Norges

Klima, og som han troede at finde Støtte for i Mosernes Byg-

ning, hvor Stubbelag (Skovrester) skulde betegne de tørre,

Tørvelag de fugtige Tider*).

I de enkelte Artgruppers Udbredning er der „store Sprang"

;

den arktiske Koloni findes kun paa vidt adskilte Bjærghøjder;

den „boreale" dels i Østlandets lavere Egne, dels ved de inderste

Arme af Vestkystens Fjorde og dels i Lavlandet nordenfjælds;

ligesaa de andre. Dette Forhold forklarede han ved den An-

tagelse, at de større og mere sammenhængende Arealer, som

hver Artgruppe oprindelig havde beboet, vare blevne sprængte

i Kampen med senere indvandrende, for hvilke Klimatet var

blevet mere passende. Vi havde altsaa med en Række klima-

tiske Reliktfloraer at gøre.

Der er utvivlsomt noget rigtigt i BLYTTS Hypotese, naar

man holder sig til de store Træk i den. At den arktiske Flora

kom først og oprindelig var langt mere udbredt end nu, er

sikkert nok; den svarer jo til Tundratiden. Ligeledes svarer

Blytts under en tør Tid indvandrede „boreale" Flora til Fyrre-

tiden, og den i et fugtigt Tidsrum indvandrede „atlantiske" til

Egetiden, og det er jo ogsaa rigtigt, at efter denne fulgte en

mere tør og kold Tid. Men han gik alt for vidt med sin

Hypotese i detailleret Sondring af de forskellige Floraers Arter,

i Fastsættelse af deres Lidvandringstid og i teoretisk Betragt-

ning af Vandringen i Flok (den „videnskabelige Sandhed").

Hvor er f. Eks. Beviset for, at Cirsmm acaule, Carlina vnlgaris,

Thalictrum minus, Hamincidus Imlhosus, Saxifraga granulata,

Aiuigallis arvensis og en c. 80 andre Arter, som han henfører

til de subboreale, virkelig ere indvandrede sammen i denne

Periode og ikke til yderst forskellig Tid, baade før og senere,

endog maaske delvis i den allernyeste? Eller hvor er Beviset

for, at den „atlantiske" Floras mange Arter indvandrede til een

*) Blytt mente tilsidst (181)2) at kunne paavise følgende Lag og Perioder:

1) Arktisk Periode (Dryasler); 2) Subglacial Periode (Birk, Tørv); o) Sub-

arktisk Periode (Stubbelag); 4) Infraboreal Periode (Fyr; Tørv); 5) Boreal

Periode (Stubbelag); (i) Atlantisk Periode (Eg; Tørv); 7) Subboreal Periode

(Stubbelag); 8) Subatlantisk Periode (Bøg; Tørv); 9) Nutiden (Tør Tid,

Skov paa Moserne).



fi3

Tid til Norges vestlige og den „subatlantiske"s Arter til en helt

anden Tid til de sydvestlige Kyster? Beviserne mangle.

Den af BLYTT paaviste Fordeling af Planterne er, som han

selvfølgelig selv angiver, ingenlunde eksklusiv; Artgrupperne op-

træde aldrig ublandede, siger han, og man kan i den samme

Egn, f. Eks. om Kristiania, finde Repræsentanter for dem alle,

men de optræde i visse Landsdele i et saa stort Antal af Arter

og Individer, at de give Vegetationen et Særpræg. Dette vil

jeg udtrykke saaledes: de optræde i Mængde der, hvor Klima

og Jordbund ere særlig gunstige for dem; men ikke kan man

herpaa bygge det allerringeste om Tiden for deres Indvandring

eller om nogen samlet Indvandring. De kunne være indvandrede

til meget forskellig Tid og ad meget forskellige Veje, i langsom

Marsch og med store Spring, og de have derpaa bredt sig ud

over Landet, udviklende sig især der, hvor hver enkelt befandt

sig bedst* ).

Blytts Teori har heller ikke vundet udelt Tilslutning; man

fandt den svagt underbygget**), og i nj^este Tid synes ogsaa

Støtterne for den at vakle. HOLMBOE tager, 1903, bestemt Af-

stand fra den, netop paa Grundlag af Moseundersøgelser {"').

„De vekslende lag af stubber og torv, skriver han, beviser

udentvivl med fuld sikkerhed, at vedkommende torvmyrer til

sine tider har været skogklædte til andre ikke. Og der er al

grund til at antage, at dette iethvertfald hovedsagelig skyldes

vekslinger i myroverfladens fugtighed", men slutter han (1. c.

*) At et floristisk „Selskab" iugenkmde behøver at være kommet sammen fra

den samme Kant af Jorden, er jo sikkert nok. Paa Lausitz's Moser mødes

og blandes Erica Tetralix og Rhytichospora-Arierne fra Vest med Ledum
palmtrc fra Øst (Drude); i den „atlantiske Association" tindes efter FocKE
(1871) baade ægte atlantiske Arter som Ilex og Genista anglica og Arter

som Myrica, der hører til den arktiske Miocenfiora og er kommen til anden

Tid og vel ad anden Vej; endnu tidligere paastod E. Krause det samme:

Selskaberne (Associationerne) kunne være sammensatte af Bestanddele med
forskellig geologisk Alder og Oprindelse.

**) Sernander er vel næsten den eneste Botaniker, der har sluttet sig til liam

i Hypotesen om de mange forskellige Tidsperioder. Med Hensyn til Læren

om den langsomme Vandring fandt han Støtte i HULTS Opfattelse af Mos-

serne {J>'^):
disse vandre i tætte Masser; varige Indvandringer kan en Mos-

flora alene gøre Skridt for Skridt. Fra geologisk Side finder han Støtte og

Forsvar hos Oyex ('-'j.



s. 42): „hvad der hidtil er bekjendt om stubbelagenes fore-

komst i de norske torvmyrer, giver efter min opfatning ikke

tilstrækkelig grund til at antage periodisk tilbagevendende veks-

linger i klimatets fugtighed/' Ligeledes forholde G. ANDERSSON,

Drude, Engler o. fl. sig mere eller mindre stærkt kritiske over

for Teorien.

At „de store Sprang", de forskellige Artgruppers Forekomst

rundt om i Landet ogsaa muligvis kan tydes, i alt Fald delvis,

paa en anden Maade end Blytts, fremgaar af en Afhandling af

ANDR. M. Hansen (1904, ^^). Han tager heri Afstand fra Blytts

Relikt-Hypotese og forsøger afvise, at de plantegeografiske Forhold

kunne forklares paa anden Maade. De „boreale" „Reliktgruppers"

Forekomst, f. Eks., forklares ved deres Indvandring fra Øst

gennem bestemte Dalstrøg, hvor Jordbundsforholdene (Silur-

formationens varme Skifre) begunstigede dem, og hvor de ere

trængte saa langt frem, som de formaaede.

Forklaringen af de arktiske G-ruppers Forekomst er den, at

de optræde der, hvor der var Højfjæld, selv da Skovgrænsen

laa en 300 m. højere end nu*).

Af Bl3^tts Undersøgelser kunne vi saaledes ikke vinde noget

godt Holdepuidvt for den Antagelse , at med en bestemt Art

fulgte nødvendigvis en anden samtidig.

Paa en noget anden Maade end hos Blytt er Tanken om

Vandring i Flok kommen frem hos andre; BLYTT havde flori-

stiske Selskaber for Øje, men f. Eks. GUNNAR ANDERSSON har

de økologiske Samfund for Øje, naar han (^'' S. 80) skriver, at

andre Plantearter end de fossile maaske kunne oplyse Ind-

vandringshistorien, „idet de enligt bestående lager synas ingå i

viixtsamhållen tillsammens med tråd, buskar eller de få hafs-

strandsvåxter, som i rikligare mångd antråffas fossila, och dåri-

genom vinnes en god ledning åfven med hånsyn till nu ifråga-

varande arter." Ligeledes spørger SERNANDER (•''^' S. 87): „Fiihrte

die Fichte bei ihrer Einwanderung irgend welche neue Elemente

*) Hans Resultat lytler: „Do arktiske planter er kommet til Norge østenfra

Sibirien med tlen store Istid og har særlig hævdet sig paa de tjelde, som

laa over en nær, varmere tids skoggrænse."



Bf)

in die skandinavische Flora ein?"; han mener, at det vil være

yderst vanskeligt at skille disse fra de Arter, som langt tidligere

vare indvandrede, men at det maaske dog i enkelte Tilfælde lader

sig gøre, f. Eks. med Hensyn til SpJ/ar/innit WitJfifovini. hvad han

nærmere viser.

En anden Forfatter, hos hvem denne Tanke kommer frem,

er F. HOCK. Han har i mange Aar i en Mængde spredte Arbejder

samlet et værdifuldt Materiale angaaende nordtyske Planters Ud-

bredning og Vegetationslinier i Nordtyskland (''••'). Han vil navn-

lig vise, at der er mange Arter, som have omtrent samme geo-

grafiske Udbredning, og dette udtrykkes ogsaa i hans Navne:

„Buchenbegleiter", „Tannenbegleiter", „Fichtenbegleiter", „Kie-

fernbegleiter", „Erlenbegleiter" o. s. v. ; han finder, at en Række
Arter, der ofte forekomme i Skove af bestemt Art, ogsaa i den

videre geografiske Udbredning have nogen Lighed med de her-

skende Skovtræer. Han afslutter 1902 med følgende Ord: „Als

Hauptergebniss der ganzen Arbeit sei noch einmal kurz hervor-

gehoben, dass namentlich an die Kiefer, Erle und Buche sich

zahlreiche Arten bei uns mehr oder minder eng anschliessen,

dass unter diesen einige namentlich mit den letzen beiden Baumen

auch ånhnliche Gesammtverbreitung haben, also mit ihnen echte

Genossenschaften bilden [d. e. i Regelen kun forekomme sammen],

dass an die anderen bestandbildenden Baume sich nur wenige

Arten enger anschliessen und dass endlich keine Art streng an

die Nåhe einer bestimmten Baumart gebunden ist."

Her er nu to forskellige Spørgsmaal at undersøge, først:

hvor vidt Overensstemmelserne virkelig strække sig, dernæst:

hvad der af mulige Overensstemmelser kan sluttes med Hensyn

til fælles, samtidig Vandring.

Hvad det første angaar, har DRUDE allerede 189(') (""' S. 300)

fremhævet, at Hocks Undersøgelser ere alt for lokale til, at man

kan drage videre omfattende Slutninger af dem, og han an-

fører f. Eks., at i andre Dele af Europa ere Bøgeledsagerne

ret forskellige fra dem, som Hock opregner; „Literaturen er

heller ikke tilstrækkelig forberedt for saadanne Arbejder"").

*) C. H. Ostenfeld liar dcu Fortjeneste af den ilanske Flora, at han (IIKM)

veil Botanisk Forenings Hjælj) liar faaet iværksat en „Topogratisk Iiotanisk

y



Paa samme Maade gør KELLER opmærksom paa. at Bøgens „Led-

sagere" ikke alle følge med til Kaukasus; for øvrigt er der vel

ikke nogen i Bøgeskov voksende Art, der ikke tillige kan vokse

i Egeskov, og mange findes ogsaa i Fyrreskoven, saa at de kunne

være komne hertil langt tidligere end Bøgen selv (f. Eks. de

aabenbart meget gamle Borgere Skovsyre, Skov-Anemone, Lilie-

konval). Bunden spiller en overordentlig stor B,olle for Bund-

vegetationens Art, hvad ogsaa „Fyrreledsagerne" vise.

Drude har fuldstændig Ret i sin Kritik, og hvis vi ud-

strække Sammenligningen til Skandinaviens Skove, ville vi finde

andre Afvigelser, ja selv inden for Danmarks lille Omraade er

Skovbundsfloraen ingenlunde ens overalt i samme Slags Skov

(Muld- og Morbund i Bøgeskov f. Eks.). Det gør ogsaa et ejen-

dommeligt Indtrj'k at se HOCK (1902) opføre følgende danske

Arter som Fyrreledsagere : Thalictnmi minus, Pulsatilla pratensis,

Dia/)] fims cléltoides, Silenc nutans, Helianthemum Cliamæcistiis, Astra-

galn^ ylycyphylliis, Scabiosa columharia, Gnax)halmm arenarium, Car-

Iriia vidgaris, Hiprachmi Filosella, Vaccinium Myrtillus, Ardosta-

l)liyJos uva iirsi , Veronica spicata, V. officinalis, Weingdrtnpria

cauescens, Koeleria glauca, Jiiniperus commtmis, — Arter, der hos

os navnlig vokse i Klitter, Heder og paa Sandmarker (altsaa

paa en lignende Jordbund som Fyrreskov), og af hvilke nogle

Undersøgelse af Danmark" (BT., 26, S. XXVI) forbunden med Kortlægning

af Artorne. Hvis dette Arbejde bliver støttet af Botanikerne saalcdcs, som

det fortjener, ville vi utvivlsomt om en Del Aar have fortræffelig Rede paa

Arternes Fordeling i Danmark. De lavere Planter burde dog have været

medtagne; men heldigvis synes Programmet at l)orge for, at økologiske Op-

lysninger ogsaa ville blive indsamlede.

For en lang Række Aar siden berigedes voi Literatur med mange Lokal-

floraer, nemlig over: Den sydfynske Øgaard ved M. T. Lange (VM. ISoT),

Falster ved Koch (VM. 1862 , Lolland ved E. Rostrup (VM. 1864), Nord-

sjælland ved H. Mortensen (BT. 5, 1871), Sydvestsjælland ved P. Nielsen

(BT. G, 1873), Bornholm ved Bergstedt (BT. 13, 1883); desuden Roskilde-

egnen ved C. Thomsen (Roskilde, 1874), Samsø ved C. Thomsen og Jul.

Lassen (BT. 8, 187.5), Rejseberetning, r af Schiøtz (VM. 1850, 1860) o. a.

I nyere Tid er Antallet desværre blevet meget ringere (der hndes Anholt ved

Ove Paulsen (BT. 21, 1898)), Lille Vildmose ved O. G. Petersen (BT. 20, 1896)

Jyllands Nordspids ved Ravn, Ostenfeld, Rostrup (BT. 21, 25), nogle Eks-

kursionsberetninger af Warming o. a.). -Teg kan ikke nok fremhan'e Lokal-

tloracrnes store Va^rd for Studiet af Danmarks riantegeograti.



07

vides at være iiiclvaiidrede for FviTetidi'ii. Delte \isei', at

HOCK'S Resultater ere for stærkt generaliserede, og at den

sidste Sætning i hans ovenfor anførte Slutning i særlig Grad

maa fremhæves.

Det andet Spørgsniaal var, om man af den geografiske Ud-

bredning kan slutte noget om Tiden for Arternes Indvandring.

Lige saa umuligt som dette er for Blytts Selskaber, for hvilke

navnlig Klimatet var afgørende, lige saa umuligt anser jeg det

at være for de økologiske Samfund, for hvilke ikke blot Klima,

men ogsaa og især Jordbund ere bestemmende. Der foreligger

ingen Nødvendighed for, at Arterne i disse følges ad, hvilket

fremgaar af de mange Undtagelser fra fælles Area, som Hock

har og af det anførte. End ikke to saa nær sammenknyttede

Arter som Værtplanten og dens Snylter behøve at følges ad.

Der er jo fundet Snyltesvampe i Moserne, f. Eks. Honningsvamp

og Fyrsvamp (Folijporus fomeiitariiis og P. i(/niariiis). men de

kunne være indvandrede Aartusinder efter Værtplanten (se

Puccinia Malvacearum, S. 14). Samfundenes ovenfor omtalte

Udvikling ogsaa taler bestemt imod, at deres Arter fulgtes ad.

IV.

Forsvundne og forsvindende Arter.

Gennem Aartusinder har der været Strid og Trængsel i vor

Planteverden; de store klimatiske og andre Forandringer be-

gunstigede nogle Arter paa andres Bekostning, og disse maatte

vige fra den Jord, som de maaske havde besiddet i lange Tids-

rum, Nogle bukkede helt under og forsvandt fra vor Flora;

andre holdt sig kun paa enkelte for dem særlig gunstige Steder,

hvor de endnu leve som „Relikter", medens de nye Indvandrere

bredte sig. Vi vide med Sikkerhed, som foran omtalt, at en

Del af Tundratidens første Arter ere fuldstændigt forsvundne,

de ligge begravede i vor Jordbund; men der var utvivlsomt

mange andre, *der delte Skæbne med dem. Ogsaa af de senere

Tidsrums Arter vide vi, at nogle ere forsvundne, først og

fremmest Fyrren.
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Alle de Skovfyr, der nu vokse i Danmark, ere, sum be-

kendt, indførte af Mennesket eller de nedstamme direkte fra

kultiverede Eksemplarer*), Det er historisk godtgjort, at vildt

voksende Eksemplarer fandtes paa Læsø og Anholt endnu midt

i det 18de Aarhundrede, og at det var Mennesket, der her ud-

ryddede Fyrreskoven, især til Brændsel paa Fyrene og ved Salt-

kogerierne (se DEICHMANN-BRÅNTH og K. J. V. STEENSTRUP^i)**).

A. Jessen gør den Bemærkning, at disse sidste Fyrreskove paa

Anholt for øvrigt ikke kunne nedstamme direkte fra Øens ældste,

efterdi disse i Stenaldersænkningens Tid synes at have været

forsvundne C^). Om Klimatets Rolle ved Fyrrens Forsvinden

taltes ovenfor. Det var vel nærmest Egetidens Kystklima, som

gav Egen og senere Bøgen en saa stor Overvægt over Fyrren,

men de stærke Vinde have hjulpet med; at Fyrren er meget

følsom for Blæst, ser man f. Eks. ved Tidsvilde (3^).

En mægtig Betydning for Planteverdenen har ogsaa den

Klima-Forværring haft, som har fundet Sted siden Egetidens

varmeste Tid. Vidnesbyrd om den er, at Birk og Fyr paa den

norsk-svenske Halvø tidligere gik mindst 150—200 m. højere op paa

Bjergene, end de nu gøre (G. Andersson, ''' ^i- S. 83j ; at Lind, Løn,

Naur, Ælm og Hassel have været udbredte længere mod Nord i

Sverrig end nu, hvad Cx. ANDERSSON navnlig har paavist for

Hasselens Vedkommende ved et stort, udmærket Værk C'-).

Gennem en meget indgaaende Undersøgelse har han bestemt

og kortlagt Hasselens tidligere og nuværende Nordgrænse i

Sverrig, tilligemed de 219 konstaterede Findesteder af Hassel

i Moser og alle de spredte Steder uden for den nuværende

Grænse, hvor Hasselen paa Grund af særlig gunstige Forhold

endnu trives som Relikt. Hans Resultat er, at Hasselen en-

*) F. Eks. (le, (ler vokse i Lyngby Mose; i den store Vildmose stod for nogle

Aar siden et lille Eksemplar, men da Mosen siden den Tid har lidt ved

mange Brande, eksisterer det niaaske ikke længer.

**) Mærkeligt nok synes det samme at gælde for Nordvesttyskland; „die Salinen

waren iiberhaupt die årgsten Waklverwiistet" siger ERNST KRAUSE (Peter-

manns Mittheilungen 1889, H. 5). „Zur Zeit der Bliite der Liineburger

Salzindustrio gab es daselbst 54 Sudhiiuser mit je 4 Pfannen, die jalirlicli

å 1000 Zentner Kochsalz ca. liefern konnten" (Grimer i Natiirw. Rniid-

schau, 1904).
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gang voksede i det halve Sverrig, men nu i omtrent kun Vs*)-

Den niuiede sin største Udbredning, lidt tør den postgiaoiale

Hævning begyndte, da Vegetationstidens Middeltemperatur om-

trent var 2,^0 C. højere end nu. Ogsaa nogle Urter skulle den-

gang have haft større Udbredning mod Nord i Sverrig end nu

(Ltjropus enropæus, Najas marina, Carex Fseudocyperus, Equisetum

maxinrnm, Trapa natans).

I Norge var Udviklingen den samme : „Ek, lind, ask og hassel

voksede da [i den varmeste postglaciale Tid] i mængde i et bredt

bælte uden om deres nuværende normale omraade i det sydlige

Norge", siger HOLMBOE (^^^ S. 209); af Urter, som have haft større

Udbredning, nævner han Cladimn Mariscus og Carex Pseudocyj^erus.

Disse Vidnesbyrd om synkende Temperatur bekræftes, som

anført S. 7, ved Forandringer i Havenes Dyreverden. Rimeligvis

har denne Klimatforandring strakt sig endog til Spitzbergen,

hvor f. Eks. Blaamuslingen, Strandsneglen og Cyprina islandica

nu kun findes fossile (Øyen, ^^' S. 83)**).

Her i Danmark er det vanskeligere at paavise nordlige

Grænselinier for Planterne og deres Forskydninger; thi Landet

har en saa ringe Udstrækning i Nord— Syd, og Moseundersøgel-

serne ere for faa. Der er imidlertid enkelte Arter, hvis Skæbne

belyses af de svensk-norske Undersøgelser.

Hornnødden ( Irapa naians) h.øveT ti\ de fra Danmark helt

forsvundne Arter. Dens Frugter fandtes 1857—58 af E. ROSTEUP

i Egetidens Lag i lollandske Moser (VM. 1858) ; senere fandtes

den subfossil paa mange Steder i Skaane, Blekinge, Nerike og

Smaaland o. a., og 1871 fandtes den levende i en Sø i NØ.-Skaane.

Paa Linnés Tid levede den endnu i Østergøtland og Smaaland.

Den findes kun fossil i Syd-Finland, Slesvig og Holsten (Fischer-

Benzon), Pommern og Vestpreussen (Conwentz), endnu levende

i Østpreussen (1 Sø), Kurland og i sydligere Dele af Europa.

Den er her i Nord-Europa en uddøende Art C^"^).

*) Hasselen fandtes tidligere paa omtr. 222,000 af Sverrigs 45<J,000 Kvadrat Km
,

nu er den kun udbredt paa omtr. 136,000; den har altsaa mistet mere end

Vg af sit gamle Areal.

**) Blytt, Sernander. Øyen o. a. antage Kliniaotscillationer ogsaa i der.

Tid, som ligger efter den varmeste Tid; men herom vides endnu intet

sikkert.



70

Mistelten (Viscwni alhnui) anføres af Kylling og Simon

Paulli som ret almindelig (altsaa i det 17de Aarh.); nu er den

meget sjælden i Danmark, om den overhovedet endnu findes

hos os, og i Syd- og Midtsverrig. Den synes indvandret i Ege-

tiden og er subfossil i Skaane (hvor den er helt uddød) samt i

Sønderjylland. I Interglacialtiden var den almindelig.

Ogsaa Kristtornen synes i Tilbagegang. Den indvandrede

i Egetiden og er en udpræget Kystklima-Plante, som holder sig

til Danmarks vestlige Skovegne, men mangler i de østlige.

Den er efter M. T. LANGE bleven sjældnere paa Fyn og er for-

svunden fra Ærø og Taasinge {^^- S. 24), og fra Møen (BFM. I

no. 2, S. 4). Den gaar paa Norges Vestkyst op til Kristianssund

„yderst ved Havkanten". I 1840 fandtes endnu 1 Eksemplar i

Bohuslen, men nu er det forsvundet. (Se NM. XI. 240).

Det er formodentlig paa Grund af, at Mistel og Hornnød

faa for lidt Sommervarme til, at Frøene kunne modnes, at de

nu ere i Uddøen; maaske gælder det samme for Kristtornen.

Anderledes forholder det sig med Taksen. Den fandtes 186!) ved

Munkebjerg, syd for Vejle Fjord (2^' S. 76) og er her formentlig vild.

Kylling anfører den 1688 fra „en Skov ved Fjelderup", men

skønt alle Danmarks Fjelderup'er eftersøgtes 1 866, fandtes den ikke

(BT,, 1, 2, 7). Den findes i fiere af Sverrigs Provinser (desuden

subfossil) og i Norge især langs Vestkysten til 621/2 " n. Br. I

Nordtyskland er den meget sjælden og „iiberall im Schwinden

begriffen" (GARCKE); i Østpreussen f. Eks. vokser den kun

vildt paa en Snes Steder efter CONWENTZ's grundige Under-

søgelser. Dens Vestgrænse er omtrent Rostock-Harzen. Der

synes ikke at kunne være Tale om, at det er Klimatet, der har

gjort den sjælden; det er Mennesket, der udrydder den*), bl. a.

ved Skovenes forstlige Behandling(Grundvandets Sænkning m. m.).

C.ONWENTZ skriver, at ligesom Taksen fordum dannede tæt Underskov i

Nordtysklands Skove, men nu „overhovedet hører til de sjældneste Træ-

arter", saaledes var den ogsaa i Skandinavien tidligere mere udbi-edt end

nu. Et Bevis herfor er bl. a. de mange Oldsager, der ere dannede af

Taks, hvilke han selv har undersøgt. „Von den sehr reichen Vorriithen

des Museums in Kopenhagen wåhlte der Vortr. [Conwentz] 2G verschiedene

Holzgegenstånde aus, und die mikroskopische Untersuchung derselben ergab,

dass sie durchweg der Eibe angehoren". „Der Zeitstellung nach gehen
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Ogsaa nogle faa Urter vides eller formodes at være for-

svundne fra Danmark i de sidste Aarhundreder (bortset fra

n^'ere Ugræsarter), f. Eks. Cvaibalus Jxirciff)-, Xanthiwm strii-

mariuni^ Asarum pitrojxeuw, Scoloijendrium officinarum, Canqutuula

(prvicarui, Pedicidaris sceptrnni Carolrnunij Cystopterh moufana,

medens andre sjældne Arter, som mentes forsvundne, have vist

sig at være her endnu, f. Eks. BuUiarda, Cypiijiedilum. Men

utvivlsomt har M. T. LANGE Ret i, at det er overordentlig ringe

Forandring, der siden det 17de Aarhundrede er foregaaet med

vor Flora (naar vi se bort fra de nye Indvandrere).

En mærkelig Art, der synes uddøende her i Norden, og som

tillige synes at foretrække andre Voksesteder i vore Dage end

fordum, er N'ajas marina (se S. 21). Den er i Danmark kun funden

ved Gaunø og syd for Køge (R. Stamm). I Norge findes den

nogle faa Steder, i Sverrig noget hyppigere og for øvrigt spredt

over hele Europa med mærkelige Lakuner. I Fyrre- og Ege-

tiden var den meget almindelig i Skandinavien og meget videre

udbredt end nu. Den synes at høre til de forsvindende Arter

(G. Andersson, ii' S. 43; BN. 1891; Holmboe 2^).

V.

Relikter. Nordlige Arter i Nørrejylland.

Der er i ethvert Land „sjældne" Planter. Grundene til,

at en Art er sjælden, kunne være meget forskellige; det kan

være, at Arten er paa Grænsen af sin Area, og da en plante-

geografisk Grænselinie aldrig er skarp, ville Eksemplarer af

Arten kunne findes spredte mere eller mindre langt uden for

die (lånisclit'n Stiicke vom 8. oder 7. Jahrhimdert v. Chr. bis in das 9.

Jahrh. n. Chr.". „Im Ganzen hat der Vortragende in den skandinavischou

Landern GI verschiedene vorgeschichtliche Holzgeråtho unters-icht, und

davnn bestanden fiinfzig ans Eibenholz." „Die Objecte . . . sind

nach dem iibereinstimmcnden Urtheil der nordischen Archæologen . . .

dnrchwcg oinheimischen Urspiungs" (Danziger Zeitung No. 22934). — Ved

Munkebjerg ødelagdes den tidligere bl. a. ved udstrakt Anvendelse til

Ligkranse.
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det mere sammenhængende Areal. Grænsen kan være klimatisk,

i saa Fald vil Arten ikke vandre videre, førend Klimatet

forandrer sig; men Grænsen kan ogsaa være historisk, idet Arten

endnu ikke har fuldendt sin mulige Vandring (f. Eks. Granen i

Sverrig), den vil da kunne brede sig videre. Eller, Arten er vel

inden for sin sammenhængende Area, men der er lokale Forhold,

som udelukke den fra visse Egne, saasom at den ikke finder

passende Jordbund (f. Eks. Klippegrund i Danmark), eller at

konkurrerende Arter eller Kulturen har optaget den Jord, der

tjener den bedst. Det kunde endelig ogsaa være, at den er en

ny, i Udvikling værende Art.

Vi have en Mængde sjældne Arter i Danmark, endog nogle,

som kun kendes fra et eneste Sted; hver enkelt af dem retter

det Spørgsmaal til os, hvorfor den er sjælden, — et Spørgsmaal,

som det er meget vanskeligt at besvare. Dette viser sig straks,

naar man tænker paa „Relikterne", d. e. de Levninger fra

svundne Tider, som endnu friste Livet hist og her paa de op-

rindelige, gamle Voksepladser, Efternølerne fra det tabte

Slag. De have ingen Etikette paahæftet; hvordan skal man

kende dem'?

En „Relikt" maa være en „sjælden" Art. Naar Arter ere

saa almindelige og befinde sig saa vel som f. Eks. Revling,

Melbærris, Mosebølle, Enebær, Renlav o. fl. hos os, navnlig i

Jylland, bør de ikke kaldes Relikter fra Tundratiden, selv om

de indvandrede i denne. Naar nogle af vore ældgamle, men

almindelige, Arter ere blevne betegnede som Relikter, synes

der at foreligge en Forveksling af „Relikt" med „direkte De-

scendent". I sit bekendte Arbejde om den skandinaviske Vegeta-

tions Historie betegner ARESCHOUG C^) følgende Arter fra Kær

og Moser som „lemningar af en fordom ofver hela landet

[SverrigJ utbredd hognordisk vegetation, hvilken i det narmaste

forsvunnit från låglandet" (Skaane) : CaJhi palusiris, M^ihvs

Chamænwrns, Oxycoccus palastris, Erio'j)horuiii aJpimmi, Rhyncho-

spora alba, Scirpus cæspitosus, SSaxifraga Hircidns, Lobelia Dort-

maiina^ Cormis suecica, NartJieciimi ossifragum, SchencJueria paln-

siris, Andromeda polifolia, Carex Imiosa, Carexpaiicifiora. J. LANGE

gaar endnu videre (-'^ S. 73) og fojer hertil fiere Lycopodier,
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Cnrp.r chonloryhiza, Jnncua alpiiius, P/froht roiundifolia^ Arrtosta-

phyJos nra ursi, Vaccinium Vitis idæa, V. iiliginosiim, Mt/riophyllum-

Arter, mulig ogsaa Pors og Gentiana Fnfumonanthe.

Dette er næppe helt rigtigt, i alt Fald for Danmarks Ved-

kommende ; tlii nogle af de nævnte Arter kunne vist ikke

kaldes hoj nordiske, og andre ere saa udbredte i visse Dele af

Danmark (Jylland især), at de umuligt kunne kaldes „Lev-

ninger" af den gamle Flora, f. Eks. Tyttebær, Tranebær, Ros-

marinlyng, Pors, de ovenfor nævnte, o. fl. a.

Disse Arter have næsten alle hjemme i Moser og Heder,

altsaa Samfund, som have levet her siden Tundratiden*). De

ere sikkert direkte Descendenter fra disse ældgamle Samfund,

men naar de ere saa almindelige, som de ere, er der ingen Grund

til at kalde dem Relikter. Men den Tid vil desværre nok

komme, da de ere blevne saa stærkt decimerede, at der kun

findes Eksemplarer hist og her; thi disse Plantesamfund ere jo

i Færd med at forsvinde. Selv da vilde jeg imidlertid anse det

for vildledende at kalde dem „Relikter fra Tundratiden", saa

sandt som det vil være Mennesket, der ved Landets fortsatte

Opdyrkning har berøvet dem deres Voksesteder, og ikke nogen

Forandring i de ydre Kaar, som Naturens, af Mennesket uaf-

hængige, Udvikling i ældre Tid har medført.

At en Art kun findes paa et enkelt Sted, er naturligvis dog

ikke nok til at stemple den som Relikt. Spredt Forekomst paa

faa Steder betegner jo ogsaa nye Indvandrere, hvad Anemone

aijennina (S. 20) og Conrolvulus SoldaneUa (S. 13) og mange ind-

slæbte Arter vise. En omstridt Plante af denne Slags er Arte-

misia Stelleriana. Denne fandtes 1876 paa Kysten syd for Hel-

singborg og blev 1891 funden paa Sjællands Nordkyst. Dens

Pljem er N.-Østasien, og den er ogsaa funden paa Østkysten af

Nord-Amerika. Hvordan er den kommen til Øresund? ARE-

*) Det er en af mange konstateret Kendsgerning, at paa Moserne vokse en

Mængde Arter, som man ogsaa finder i arktiske og subarktiske p:]gnc og

paa Højbjergene. Allerede MiDDENDORFF gjorde (efter Kihlman) op-

mærksom paa, at paa sumpede og moseagtige Lokaliteter trænge de nor-

diske Planter længst mod Syd. IIir.BERT har fundet, at af Nordtysklands

125 Moseplantcr vokse ikke mindre end lUG, altsaa 84,8 0/o, i Lapland, paa

Island, Sibiriens Nurdkyst og Alperne.

10
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SCHOUG anser den for en Relikt fra sin „Altaifiora", d. e. de

formentlig i en tør og varm postglacial Tid indvandrede Arter

(BN. 1880, 1893). GUNN. ANDERSSON hævder, at den maa være

forvildet fra en Have, og oplyser at den har været dyrket ved

Helsingborg, i Københavns Botaniske Have og i mellemeuropæiske

Haver (BN. 1892). Dette synes naturligst*).

Man finder den Mening udtalt, at naar en Art ikke sætter

modne Frø i en Egn, taler dette for, at den er en Relikt,

f. Eks. Vedbend og Jumms ohtusifiorns paa Gotland (JOHANSSON,

'*'' S. 89), eller Revling paa Spitzbergen. Men der er jo mange

Arter, der ikke sætte moden Frugt paa deres Udbrednings

Grænser; hvis Frø maaske stadig føres ud over denne og paa

enkelte gunstige Steder spire og frembringe nye Planter, der

holde sig ad vegetativ Vej (Vv^arming, '-'' S. 203). Blytt nævner

mange Arter, der ved deres øverste Højdegrænser i Norge ikke

blomstre eller sætte Frugt; saadanne kunne ikke af den Grund

kaldes Relikter**).

SERNANDER siger (^o, S. 396) : „i stort sedt kan man saga,

att relikterna forekomma i slutna formationer eller gamla kolonier

af bestandig natur, nykomlingarne i nybildade kolonier ocli unga

formationer". Dette er vistnok rigtigt, men hvordan skal man
sikkert kunne kende gamle og unge Samfund fra hverandre?

Det vil tale en Del for, at man har med Relikter at gøre, hvis

der paa samme Plads vokser flere Arter, som alle maa formodes

at være Relikter. (Om BLYTTS klimatiske Relikt-Grupper taltes

ovenfor, S. 61).

Der bør fordres en hel Række samstemmende Kends-

gerninger som Støtte for, at en Plante eller et Samfund maa

opfattes som relikt, d. e. har vokset der, hvor den nu findes, fra for

den Tid Naturforholdene forandredes til Skade for Arten. Man
maa være meget varsom i sine Slutninger, saa længe man ikke

*) Areschoug skriver, at den snart efter Opdagelsen udsattes for „ett

formligt utrotningskrig" af plantepresscnde Skoledrenge o. a.

**) Af Spitzbergens Karplanter sætte de •^/4 ikke Frugt (Nathorst 32, g. 04).

Til dem hører Revling. Først da Gunn. Andersson fandt dens Frø i

Spitzbergeiis Moser, fik man Grund til at betragte den som Relikt fra en

varmere Tid.
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har godtgjort, ut Nutidens Vaiidringsni idler ikke række,

til til Indvandring paa den paagældende Plads, Der maa fordres

Grande, som tale for, at den Bund, den vokser paa, virkelig er

gammel, at Arten tidligere var almindeligere, og at der ikke

har været noget Tidsrum, hvis Klimatforhold nødvendigvis helt

maatte udrydde den; det maa vises, at den nu har daarlige

Kaar i Landet, saa at den i Stedet for at brede sig snarere

stadig tåger af, men navnlig er det vigtigt; at det palæontologisk

godtgøres, at den tidligere havde større Udbredning. Som et

særlig smukt Eksempel paa Bevisførelse for en Arts Relikt-

natur paa bestemte Voksepladser kan henvises til G. ANDERSSON's

Værk om Hasselen i Sverrig.

Her i Danmark maa vi kunne vente at finde Relikter fra

Tundratiden, Steppetiden, Fj^rretiden og Egetiden, og man vil

naturligvis ogsaa kunne tale om Relikter i det smaa, naar

f. Eks. en Havarm er udtørret og der senere paa den gamle

Bund langt fra Havet træffes Strandplanter*).

I 1878 (2'?) omtalte JOH. LANGE nærmere G Arter, som han

mente vare Relikter fra Tundratiden, nemlig Folijgomim viriparum^

Draba incana, Pedicularis sceptrion CaroUnnm, PnhatilJa vernedis,

Carex incurva og Ardostapht/los alinna. Jeg opfatter ikke disse

Arters Stilling ganske som han, uden dog at kunne fore noget

Bevis for min Betragtnings Rigtighed**).

Hvad først PalsatUla vernalis (L.) Mill. angaar, maa jeg snarere

betragte den som en fra Sj^'d i Indvandring værende Art end som

en Levning fra en svunden Tid, Her i Landet er den funden paa

Hedebund ø. f. Hjørring, ved Dronninglund, Ulfborg, Frederikshaab

*) Hvad Dyreverdenen angaar, er det jo for længst godtgjort, først af Sven
Loven (1861), at en Række Dyrearter i de store svenske Søer og Øster-

søens nordøstlige Del bør vistnok opfattes som Relikter fra det gamle Ishav.

Senere er on Reliktfauna ogsaa paavist i de store russiske Søer, og her i

Danmark er det i nyeste Tid lykkedes C, Wesenberg-Lund (^O) at finde

Saltvandsdyr (Mysis oculata var. relida, Pontoporeia affinis) i de dybeste

Dele af Furesø, hvilke han betragter som Relikter fra en Tid, da Furesø

stod i Forbindelse med Havet. Andre Beboere af Søen anser han derimod

for seuere indvandrede.

**) De S. 15— l(j omtalte Naaleskovsplanter foi-modedc iiau (-', S. 7;')) at være

Relikter (fra Fyrretiden\
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(3 Mil vest for Vejle) og angives af NYGAARD at være ret al-

mindelig i Hederne fra Holstebro ind over Vind og Vinding,

samt at være i Tiltagende der. Den synes saaledes at være

over hele Nørrejylland*).

Efter dens Udbredning kan den ingenlunde kaldes nogen

arktisk Art (skønt Blytt regner den til det arktiske Element).

De 5 andre ere sikkert arktiske og subarktiske Arter, men

at de bør betragtes som meget gamle her i Landet, er vist

ingenlunde sikkert. Forskellen mellem Lange og mig frem-

kommer navnlig derved, at jeg, som det fremgaar af S. 11— 19,

antager, at mange Planter kunne vandre i store Spring, medens

Lange anser det for „lidet rimeligt, at Frø af forholdsvis lidet

almindelige Planter skulde være udstrøede paa saa mange

Punkter, være sig ved Fugle eller paa anden Maade". Han

mener, at de ere gamle i Gaarde (se S. 16, Noten), nærmest

Levninger fra Fyrretiden. Men hertil kommer, at Lange ikke

saaledes kunde vide Besked om det milde og varme Klima i

Egetiden, som vi nu gøre, og om dette mener jeg netop, at det

har haft en skæbnesvanger Betydning for mange af de gamle

arktiske Arter, saa at en Del af disse, der nu findes her i

Landet, snarest maa betragtes som Nybyggere. Deres Udbred-

ningsforhold ere kortelig følgende:

Polygonum viviparum L. er foruden ved Aalborg funden paa Born-

holm og (af Nygaard) ved Lyngby. Den er en arktisk og Højbjergs

Plante, som er meget sjælden i Nord-Europas Lavland, men almindelig

bl. a. i Norge og Sverrig, 8pitzbergen, Grønland, samt i Alperne og

Pyrenæerne. Da jeg maa antage, at den har ret vanskeligt ved at

vandre, og da den fandtes i Tundratiden i Sverrig, Finland. Tyskland

og Schweiz, er den maaske kommen lier til Landet i Danmarks Fast-

landstid og har holdt sig her siden.

Arcfostcq)hyloh- alpina (L.) Spreng. tindes kun paa en lille Plet ved Dej-

bjærg syd for Ringkøbing (BT., 7). Ogsaa den vokser i det nordligste

Europa og Polarlandene, samt i Alperne og Pyi'enæerne, men findes slet

ikke i det mellemliggende. I Tundratiden voksede den i Danmark. Der

er altsaa for saa vidt en Mulighed for, at den kan være relikt, men

] Norge naar den kun omtrent til Dovre, i Sverrig til Jemtland ; den

tindes ned gennem det midterste Europa til Alperne, Nord-Italien, midterste

og sydlige Rusland,



77

CII lucget Ktjni'c lur, at den er cii ny liidvaudrcr l'ni Norge. Don vokser

nemlig i Norge ogsaa ,.ude ved Havet langs hele Vestkysten . . . ofte

lige ned til Søen" (Blytt), og da den liar Bærfrugt, var Spredning ved

Fugle vel ikke usandsynlig.

Pedicularis sceptrum CaroUnum ]j. fandtes 1861 midt i .Jylland, men

er nu udryddet ved Kulturen. Den er en subarktisk Art, der ikke er

sjælden i de nordligere Dele af Norge og Sverrig, Finland og Ruslaud

;

desuden findes den (meget sjælden) paa Moser i Nordtyskland samt i

Sydtyskland, Ungarn, Rumænien. Da Sernander har paavist den som

Pseudorelikt i Mælaromraadet, kan den altsaa ret let vandre. Men

den isolerede Plads midt i Jylland kan maaske skyldes tilfældig Ind-

vandring fra Norge.

Carex incurva Lightf. er en udpræget arktisk Art, særlig Sandstrand-

plante (i Norge ogsaa Fjældplante) udbredt fra Spitzbergen og Arktisk

Rusland omkringj^^ordhavets østlige Kyster ned til nordlige England, Island,

Norge; den er sjælden i det sydlige Norge og om Sverrigs Kattegats-

kyst. Hos os er den funden ved Aalbæk (M. L. Mortensen), Skagen,

Uggerby Strand, Løkken og Rømø. Den er her paa sin Sydgrænse ; er

utvivlsomt indvandret i senere Tider ved Havstrømme fra N. eller NV.

Thi disse Voksesteder ere enten ny Bund, nemlig ved Skagen og i\.albæk,

der ikke var over Havet i Stenaldersænkningens Tid, ved Uggerby, hvor

den Grønning, paa hvilken den vokser, er ganske ung, og paa Rømø,

hvis Sandstrand heller ikke gaar tilbage før Stenaldersænkniugen, og

den vokser i alt Fald paa en meget omskiftelig Bund. — Den findes

for øvrigt ogsaa i Alj)erne, hvad der tyder paa, at den er en meget

gammel Art, der i Tundratiden rimeligvis var meget mere udbredt.

Tilbage staar Draba incana L., for hvilken noget lignende gælder som

for Carex incurva. Den er kun funden 8 Steder i det allernordligste

Jylland, nemlig, foruden paa de af Lauge Hb. anførte Steder, ved

Hirtshals (C. Jensen) og Lønstrup (Warming). Den er en arktisk Art,

som findes paa Island, Grrønland, det nordligste Amerika og Asien,

det nordligste Europa, og som herfra naar ned til det sydligste Norge,

hvor den bliver sjælden, og til Vestergotland i Sverrig. Efter et langt

Spring kommer den til Syne i Pyrenæerne, Alperne og Kaukasus.

Den har derfor utvivlsomt tidligere været udbredt i IMellemeuropas

Lavlande og maaske ogsaa i Danmark. Naar den nu er funden i det

nordligste Jylland, paa Stedei-, af hvilke nogle ere nyei-e Bund (Klitter),

og som maaske alle vare under Havet i Tapestiden, synes dette at maatte

skyldes Indvandring i nyere Tid fra Norge, utvivlsomt med Fugle*).

) Jap. Stecnstrup har i sin Tid fortalt mig. at paa de Bakker ved Aalborg,

hvor den vokser, slaa Frwgilla pavirostris, Emheriza nivalis og andre

pludselig ankommende Vintergæster sig skarevis ned (^^t S. 204),
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Jeg anser det efter det anførte ingenlunde for sikkert, at

de nævnte Arter ere gamle her i Landet; tværtimod — det

meste taler for, at de ere indvandrede i nyere Tid fra Nord.

Særligt gælder dette Draha incaiia og Carex incurva. Denne

min Opfattelse maa styrkes desto mere, jo flere Arter der falder

ind under den samme Grup])e. Det vil da være rigtigt at se

sig om efter saadanne.

Der er mange andre Arter, hvis Forekomst her i Landet er

indskrænket til Nørrejylland, særlig til de nordligste Egne om-

kring Limfjorden og nord for den. Nogle af disse kunne

maaske være indvandrede i Steppetiden, men saa maatte de jo

ganske vist have fristet Livet der under Tapestidens varmere

Øklima, der næppe passede godt for dem. Ovenfor (S. 45)

nævntes nogle af dem, som man nærmest maatte tænke paa i

denne Forbindelse, fordi de holde sig til tørre og varme Lokali-

teter, have hjemme i Steppeegne og efter deres hele Udbredning

nok kunne antages indvandrede fra Sydøst. Jeg fremdrog sæ lig

to meget sjældne og i Udbredning meget isolerede, Cineraria

camjjesti'is og Er//ii(j/um ccDDpcstrc; uf de øvrige hør især Aspet'ula

tinctoria og Brnitella (jrandifioru erindres her.

Cineraria campestris Retz. er kuu funden enkelte Steder paa aabne

Kridt- og Kalkbakker i Nordjylland, foruden de hos Lauge nævnte

ved Hanstholm (C. Jensen) og Fjei-ritslev (Raunkiær) ; det sydligste er

Randers. Den synes at være kommen fra Sydøst, da den findes i det

sydøstlige Europa, men manglcu- i det sydvestlige og er sjælden i

Tyskland. I Sverrig er den kun funden i Skaane , og fra Norge

nævnes den ikke. (Se ogsaa Noten S. 45).

Eryngium camj-iestre L. har vokset i Vendsyssel og ved Viborg,

men er ikke genfundeu i de senere Aar. Den mangler i Island,

Skotland, Norge, Sverrig, Finland og Nord-Rusland. Nærmeste Vokse-

steder mod Syd for os er Holsten. 1 Tyskland er den sjælden, vokser

for øvrigt i hele Europa. Er na'rmest en eurasisk Plante, der har sendt

enkelte Forposter mod Nord, som nu synes at trække sig tilbage.

Andre Arter ere komne fra Sydvest eller Syd. Af disse

omtaltes Convolvulus ISoldaneUa S. 13. En anden er Glaucimn

luteum; dens Indvandringsmaade og Historie er mindre tydelig.

C-rJancium lutenm Scop. er funden en Del Steder i de vestligste

Limljordsegne fra Harboøre til Kaas og Oddesund; den findes ])aade ved

Middelhavets Kyster og i mange af de sydlige europæiske Ijande og



71)

()|> til Midland. I)"iiiii()(l er den sjii-ldcn i ^ryskliiiKl (,.,i^ainl(' Huv<i;i;,

grusede Flodbredder, .l('iid)aii('diniiiiiiiii('r"), oi'tc indlpi-l med liallast;

paii denne Maade er den iiiaasUc onsaa koiiiiiK-ii lil I jinirjoidcii. I det

sydlige Norge er d<'n sjiiddcMi, i Svci-i-ig lindes den kim i llallaiid og

Boliuslen.

En Mængde andre Arter have derimod en mere nordlig

eller rent nordlig og nordøstlig Udbredning, og om dem

maa jeg antage, at de ere eller dog kunne være indvandrede

hertil i nyere Tid, d. e. i Bøgetiden, maaske endog i dens aller-

sidste Tid. Indvandringerne her til Landet fortsættes jo stadig

(jvfr. Convolvulus Soldanella). Disse Arter ere tillige utvivlsomt

i det hele gamle Arter, nogle med cirkumpolær Udbredning.

Intet Under, at man da har troet, at de ere Relikter fra Fyrre-

tiden eller en endnu tidligere Tid. De i'ortjene utvivlsomt Be-

nævnelsen „Pseudorelikter", som NATH0R8T indførte (BN. 1895)

for Planter, der paa visse Steder synes at være Relikter, men

maa være komne der i nyere Tid*).

De vigtigste af disse hovedsagelig kun i det nordlige Nørre-

jylland og Nordsjælland forekommende Arter, som jeg her vil

omtale, ere følgende: Cypriiiedihim calceolns, BiiUiarda aquatica,

CornHS HHocica, Lqn/isetn/m varm/aUim, Halosdas acoUciim, Mertensia

maritima, Rnhiis CJiamæmorus, Salix Jiastata, SclaginfUa spla<ji-

iioidcs, Silene maritima, Hparfjanium ajfmp. Desuden bør Ihle-

nioniufii, coendmm omtales, og EtiphrdHid horetdis kan ogsaa

*) Natiiohst og Si:knaN1)i:i{ har (liN. 1894, \WM\) paavist arktiske og subark-

tiske Arter, f. Eks. Suxifraga Hirculus, Dværgbirk og Salix Lapponum,

l)aa Steder, der i Stenaldersænkningens 'J'id laa under Vand; de maa selv-

følgeligvære indvandrede elter denne Tid. Ligeledes har WiLLE og lIOMVinoK

paavist Forekomsten af Dnjafi paa Stranden ved Langesund (Nyt. Magaz.

f Naturvidenskab, 41, 1903) I Lyngby Mose lindes on Del sjældne,

nordlige Arter, som Carex chordorrhiza, ('. liniosa , (Mia, Schcuchzeria,

ryrola rotnndifolia, Eriophorum alpinmn, Saxifragci Hirculus; de maa

som alle de andre være komne i nyere Tider, da Mosen er en ung, endnu

meget vaad Hængemose. Derfor kun Mosen godt være gammel, regnet med

menneskeligt Maal.

Moser synes at kunne vokse rask i Henseende til Kvantiteten af de

Mosser og andre Vandplanter, som oi)fylde Vandene, men „det gaar lang-

somt med Kvaliteten", d. e. med Dannelsen af fast og god Tørv. Se

Vaupfj.L: beretning om Gammelmosens Tilstand 1844 og 18G1. (Tidsskr.

f. Landøkonomi. 18G2). (Jamnuilmosen henligger efter Finansministeriets

Hestennueisc fredet, for at Tørvens Vækst kan studeres.
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erindres. Disse Arters Udbredningsforhold omtales kort i det

følgende.

SelagineJla selaginoides (L) J^iuk er eu circumpolær Art, der i Dan-

mark er funden mange Steder nord for Limfjorden og nogle faa syd

derfor næsten ned til Eingkøl)ing, samt paa Læsø. Den er utvivlsomt

indvandret fra Noi'ge, hvor den er temmelig almindelig lige op til Øst-

Finmarken og til Vidiebæltet, hvorimod den syd for os først er funden

ved Hamborg, fra hvilket Sted den i nyere Tid er forsvunden, og for

øvrigt først kommer frem i de mellemtyske Bjerge og i Alperne. Dens

smaa Sporer maa meget let kunne føres med Vinden.

GypripedUum m?Cfo??<.sL. fandtes 1884 af Plantør J. BEttEL i Buderup-

holms Skove ved Skørping (MBF. I. 148; BT. 24). Den har i Kyllings

og O. F. Mullers Tid vokset paa Møen (O. G. Petersen i MBF. I. 152).

Den findes i mange af Europas Lande. bl. a. i det sydlige Norge (hist

og her), i Sverrig (fra Lapmarken til V. Gøtland og 0. Gøtland), men

mangler i N. V. Tyskland. Den er en østlig Type, der efter Areschoug
C^'^)

har sit TJdbredningscentrum i Midt-Asien og Øst-Europa. Jeg ser intet

til Hinder for en nyere Indvandring fra Nord lig de S. 15— 16 omtalte

Naaleskov-TJrters ; som Orkidé har den jo overordentlig smaa Frø.

Equisetum vmiegatnm Schleich. er kun funden et Sted i Vendsyssel.

Den er en subarktisk Plante, som er ret almindelig i Skandinavien, fra de

nordligste Egne af; i Norge bliver den sjælden i de sydlige Lavlande

og de sydvestlige Kystegne ; i Sverrig naar den kun til Vestergøtland

—

TJpland samt Grotland. For øvrigt er den meget sjælden i Tyskland,

men bliver almindeligere i Alperne. Den synes her at forholde sig

paa lignende Maade som Draba, men med flere Reliktsteder. Nærmeste

Voksested syd for os synes at være Borkum og dernæst Thiiringen.

Dens Voksested i Jylland hører til de meget foranderlige Klitegnes og

er sikkert ganske ungt. Dette, tillige med dens hele begrænsede Fore-

komst, tyder joaa nyere Indvandring fra Nord, formodentlig med Vinden.

Sparganimu affine Schnizl. er hidtil kun funden i Hedesøer ved

Eaabjerg Mile og paa Læsø. Den findes i Nord-Amerika, Grrønland,

Island, Færøerne, Brittannien, i hele Norge op til ca. 70*^ og Sydvaranger,

i Sverrig fra Skaane til Lapmarken, i det nordvestlige Tysklaud, Vest-

preussen og fra Vogeserne ned til Nord-Italien. Den synes være en

gammel, nordlig Art, der uden al Tvivl i ny Tid (efter Stenaldersænk-

ningen) er kommen til os (med Vandfugle ?)

Følgende sjældne Arter findes ikke blot i det nordligste Jylland,

men ogsaa i det nordligste Sjælland.

Bulliarda aquatica (L.) DC. fandtes 1862 ved Hellebæk, er nu for-

svunden derfra ved Dammens Tørlægning; men fandtes 1896 ved Raabjerg

Milesøer. Den er sjælden i Tyskland, mangler i de sydligste Egne, er

sjælden i Ruslands Østersøprovinser, findes i Finland, gennem Sverrig
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IVii 8k.—Vb. og er funden mange Steder i det sydlige Norge ; findes

endvidere paa Island, i Vestsibirien, og er aabeubart nærmest en nordisk

Art, der saa mange Steder er sjælden, fordi passende Voksesteder

manglo. Den er vist ført til Ivaabjerg >Mile fra Norge eller Sverrig

med Vandfugle.

Salix hastala L. er funden i Moser i Jylland, især nord for Lim-

fjorden, og i Nordøstsjælland. Den er en subarktisk Art, der er al-

mindelig paa Fjældene i Norge op til Østfiumarken og i det sydlige

gaar op til 4500 Fod; i Sverrig gaar den fra Lapmarken til Skaane, dog

sjældnere i det sydlige. I Lavlandet syd for Østersøen findes den ikke,

men optræder sjældent i de mellem- og sydeuropæiske Bjerge. Dens

disjunkte Forekomst tyder paa større Udbredning i ældre Tid. Naar

den er saa almindelig i de nævnte Dele af Danmark, maa dette sikkert

tyde paa ny Indvandi-ing fra Nord og med Vind.

RtihtfS Ghamæmorus L. er en arktisk Art (Arktisk Amerika,

Sibirien, Sj)itzbergen, Grønland o. s. v.), som er almindelig i Norge,

Sverrig, Noi-d-Rusland, men bliver sjældnere mod Sydvest; endnu i

Østpreussen er den ret udbredt, men i Vestpreussen og andre Dele af

Tyskland meget sjælden.

I god Overensstemmelse med denne nordf^)stlige Udbredning er

dens Forekomst i Danmark : kun det nordligste Jylland og det nord-

østligste Sjællaud (til de af Lange anførte Voksesteder kan jeg føje

:

Tokkekøb Hegn i Sjælland. Langes „Hammelmose" er det samme som

Store Vildmose).

En noget videre Udbredning bar Cornus suecica Li. Den er saa al-

mindelig i Vendsyssel, paa aabne Kratbakker og højt liggende Moser,

at den er en Karaktei^plante der (Deichmann Branth); findes i Han-

herrederne og derfra spredt ned gennem Halvøen til Nordtyskland.

Endvidere er den funden i Nordfyn, almindeligere i Nordøstsjælland, og

ved Ulfshale. 1 Tyskland er den kun i de nordlige Dele (sjælden i

Pommern). Derimod er den almindelig i hele Sverrig-Norge til Nordkap,

i Finland o. s. v. Den er en arktisk Art (Arktisk Amerika, Grønland,

Island, Færøerne, Nord-Rusland, Øst-Sibirien), som i Danmark vel er

en gammel Borger, der har været mere udbredt tidligere og maaske

endnu findes pan gamle Voksepladser. Naar den nu er almindeligst

nord for Limljordeu og i Nordøstsjælland, er ny Fremtrængen for-

modentlig Grunden.

En Art, som ikke var funden her, da Lange skrev i 1878, er

Polemonium coeruleumlj. Den fandtes 1896 i Rold Skov af Jul. Lassen

og 1897 i Vendsyssel af Ostenfeld, hvor den muligvis er gammel, og

er ogsaa funden (forvildet) andre Steder (BT., 20, 21). Ogsaa i Nord-

tyskland, bl. a. Holsten, er den sjælden ; den betragtes her som vild,

men hvad der gør Sagen vanskeligere er, at den baade i Holsten og

11
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hos os dyrkes i Haver og forvilder. Den er almindelig i det nordligste

Europa (Lapmarken, Finmarken), sjælden i de sydligere Dele af den

norsk-svenske Halvø, findes i Pyrenæerne og andre sydeuropæiske Bjerge.

Maaske den er vild paa flere af de fra ældre Tid angivne Lokalitetei'

(Gelert; BT. 21).

En Art, som maaske foreløbig bedst holdes ude af denne Sammen-

stilling, er Euphrasia borealis (Towns.) Wettst. Efter Ostenfeld (BT. 24)

har den hidtil kun været kendtfra England, Skotland, Shetlandog Færøerne

samt Vestnorge, men synes at være almindelig i Klitter i det nordligste

Vendsyssel.

Til de nævnte Arter kan endnu føjes følgende Strandplanter, der

synes at være indvandrede fra Nordvest eller Nord.

Haloscias scoHcum (L.) Fr. maa nok kunne kaldes en cirkumpolær

arktisk Art. Den findes fra Øst-Sibirien over det arktiske Nord-Amerika,

Sydgrønland, Island, Færøerne, England, Norges Kyst (almindelig) o]) til

Varanger. Den er hos os kun funden ganske faa Steder i Thy og

Vendsyssel ; syd for os mangler den ganske. I Sverrig er den sjælden

(Nordvest-Skaane og op til Bohuslen).

Mertensia maritima (L.) har en lignende Udbreduing som Haloscias.

Den er i Norge ikke sjælden langs hele Kysten op til Varanger og

derfra ind i Laplaud. I Sverrig er den kun funden i Bohiislen. Hos

os i det nordlige Jylland, næsten alene nord for Limfjorden. Syd for

os mangler den ganske.

Mere atlantisk er Sileue maritima With., der Ira Portugal naar op

til England og Island, er almindelig langs hele Norges Kyst op til Øst-

finmarken, paa Sverrigs fra Bohuslen til Skaane, og som sender Ud-

løbere ind langs Sverrigs Kyst til Vesterbotten. Naar den hos os kun er

funden paa Kysterne af det nordligste Jylland og ved Kattegat, synes det,

at den endnu ikke er naaet saa laugt, som den kan, ind til Østersøens Kyster.

Der er i det Ibregaaende anført 11 Arter, som kunne kaldes

arktiske, og som jeg efter deres Udbredning lier i Landet anser

for indvandrede nordfra i nyere Tid til de nordligste Dele af

Jylland (og Nordøstsjælland); 4 (5?), som have en mere nord-

østlig Udbredning, men ogsaa rimeligvis ere indvandrede fra

den norsk-svenske Halvø, og 2 som have vestlig Udbredning.

Man kan ikke nægte, at der er en vis arktisk og subarktisk

Kulør over Nørrejyllands (og Nordsjællands) Flora, særlig de

allernordligste Dele. Dette bliver endnu mere paafaldende

derved, at Multebær og Svensk Kornel ere ret almindelige.

Multebær endog i Mængde paa sine Steder af Vildmoserne.

Det er da ikke underligi-, at denne arktiske Tone allerede for
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længe siden er bleven bemærket, først l'onn(jdentlig at' lIoilNE-

MANN. Han skrev 1820 («i), at \endsyssel har en mere nordlig-

Vegetation end det øvrige Jylland, hvilket bl, a. den Mængde,

hvori Cornus snecica forekommer, viser. Endvidere skrev SCHOUW
1838 {^-): „I de nordligste Dele af.Jylland, f. Eks. i Vildmoserne,

antager Plantevæksten nogen Lighed med den norske; saaledes

fremtræder her Miiltebærbusken. Et svagt Anstrøg deraf har

ogsaa Nordkysten af Sjælland og Fyn, hvor Multebær ogsaa ere

fundne." Endelig har ogsaa DeiCHMANN BRANTH udtalt (1867;

BT., 2), at den bakkede Del af det nordlige Vendsyssel har en

„i det Hele lidt mere subalpinsk Vegetation end de andre Egne

af Landet; Cormis snecica f. Eks. hører til de allermest udbredte

Planter", og det samme synes at være Tilfældet med Laverne,

hvad han omtaler nærmere.

Han har senere over for mig sierUg nævnet følgende nordhge Arter:

Leciclea auriculata var. diducens Nyl., udbredt i arktiske og sub-

arktiske Egne, er yderst almindelig paa Stensletterne mellem Skagen

og Hirtshals, og ellers sjælden i Danmark. (Se ogsaa BT. 18, S. IV).

Parmelia incurva (Pers.), temmelig hyppig i den nordlige, men ikke i den

sydlige Del af den skandinaviske Halvø, er i Danmark kun funden paa en

Stendynge v. f. Knivliolt. Platysma sæpincola (Ehrh.) er liyppig i det nordlige

Vendsyssel, ellers sjælden. PolycMdium muscicola (Sw.), en subarktisk Art,

er i Danmark kun funden ved Kandestederne. Den subarktiske Sphyridium

placophylhim (Wahlenb.) er ligeledes kun funden i det nordlige Vendsyssel.

Om Forekomsten af subarktiske Mosser i Danmark har

C. Jensen givet mig en Meddelelse, som jeg her af Pladshensyn

maa meget forkorte til følgende Oversigt.

Hepaticæ. Cephalozia plenicc2)s (Aust.) Lindb. : et Par Steder

ved Hvalsø, og ved (?) Jellinge. Cephalozia leucantha Spr. : Borris

Hede. Jungermannia lycopodioides Wallr. : Dronninglund Storskov.

J. quinquedentata Huds. : et eller to Steder i Midtjylland, Bornholm.

J, Kunzeana Huben. : faa Steder i .Jylland. Marsupella emai'ginata

(Ehrh.) Dum.: enkelte Steder i Jylland, Bornholm. Sphagna.

Sphagnum quin(|uefarium (Braith.) Wanist.: Hedebakker i .Jylland.

Bryaceæ: Oligotrichum incurvum (Huds.) Liudl). : Sebstrup Sande,

Astrophyllum pseudopunctatum (B. S.) Lindb.: Bunken (syd for Skagen),

Hvalsø. Meesia trichoides (Jj.) Spr. : Skagen ; tidligere ved Virum jjaa

Sjælland. Bryum Schleicheri Schwaegr. : vest for Viborg. Br. pur-

purascens (Brown) Br. cur. : Skagen. Splachnum vasculosum h. : et

l*ai- Steder i iiovdl. .ryllniid. Tctraplodoii bi-yoidc^s (ZTiog.) T/hkII). ;
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Borris Hede. Leersia rliabdocarpa (Schwaegr.) Liudb. : Haustliolm.

Dicrauum montauum Hedw. : nogle Steder i Jylland, Hornbæk Plantage.

Anisotheciuni squarrosum (Stark.) Lindb. : A'elling Skov ved Bryrup.

Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornscli. : Hobro. Swartzia inclinata

Ehrli. : syd for Løgstør, Rosldldeegnen, Bornholm. Dichodontium pellu-

cidum (L.) Schimp.: Hanstholm, Jellinge, Kolding, Bornholm. Ouco-

phorus polycarpon (Ehrh.) Brid. : Funder, Vejle. Glrimmia microcarpa

(Gmel.) Lindb. : Grindsted, Sebstrup. (jlr. fascicularis (Schrad.) C.

Miill. : (xrindsted, enkelte andre Steder i Danmark. Andreæa petro-

phila Ehrh.: Jylland, i Skov og paa Hede; Ermelunden. A. Rothii

AV. M. : Jylland. Amblystegium revolvens (Sw.) De Not. : Læsp, Velling

Skov ved Bryrup, Sebstrup, Hvalsø.

Af disse 26 Arter ere de 15 kun fundne i Jylland, B i

Jylland og Sjælland, 3 i Jylland og paa Bornliolm, 2 i Jylland,

Sjælland og Bornholm eller i Jylland og enkelte andre Steder i

Danmark. Fremtidige Undersøgelser ville vel ændre Enkelt-

hederne, men saa meget vil utvidsomt staa fast, at Jylland,

navnlig den nordlige Del, har en Mængde subarktiske Mosarber.

Ved nærmere Undersøgelse vil denne nordlige Karakter

raaaske ogsaa vise sig i andre Dele af Floraen. Herpaa tyder,

at i Diatoméprøver, som jeg samlede ved Skagen 1903, fandtes

to Arter, som „fortrinsvis høre hjemme i arktiske og alpine

Egne" (E. Østrup, 1904, ^3- S. 37).

Naar nu altsaa Nørrejylland og i mindre Grad Nordsjælland

synes at have et større Antal arktiske og subarktiske Arter

end de andre Dele af Landet, kan der hertil tænkes forskellige

Grrunde.

Man kan tænke sig, at disse Planter ere indvandrede hertil

i Tundratiden og tidligere have været mere udbredte, men kun

have holdt sig i de nævnte Dele af Landet*). Men man maatte

da antage, at Jordbund og Klima vare væsentlig anderledes i

disse Dele af Landet end i de andre. Dette syrnes næppe

rimeligt; thi hvis f. Eks. Multebær er indvandret i Tundratiden

og har været her i Mængde, hvorfor har den da ikke holdt sig

paa de mangfoldige andre Højmoser, som findes i Jylland, og

*) Sernander synes at antage dette. Han skriver (20, S. llfi): „1 den

danske [llcxregion] finnas de [fjiillvaxter] också: Arctostapbylos alpina,

Draba incana och Selaginella selaginoides på norra Jylland, troligcn som

relikter fyån en annu talrikare glacialflora under deu atlantiska tiden."
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hvis Klima næppe er forskelligt fra Vildmosernes. Der fore-

ligger for øvrigt intet om, at den er indvandret i ældre Tid.

Heller ikke ser jeg, at man i danske Moser har fundet Cornus

suecica, eller nogen af de andre Arter fossile, undtagen maaske

Sparf/aiihim ajfine. Der er ganske sikkert desuden mange andre

Pladser i Danmark, som de nævnte Arter kunne trives paa.

Disse nordlige Planter maatte dernæst have udholdt Tapestidens

Klima, hvis de virkelig ere Relikter. Er det rimeligt, at de

kunde dette?

En anden Anskuelse er, at de ere indvandrede i geologisk

ny Tid. Hvad der afgjort taler herfor er, at mange Vokse-

pladser ere af nyere Oprindelse. Vildmoserne og Jyllands

Nordspids vare havdækkede i Tapestiden. En Del af Arterne

ere knyttede til en yderst omskiftelig Bund (Klitter, Klitsøer,

Sandstrand), og den Bund, som f. Eks. Carox incurva vokser

paa, er, som nævnt, tydelig nok en ny Bund paa de fleste

Steder. {GlauciiDii vokser ved Kaas paa en Strandvold, der

menes at være dannet ved Stormfloden 1825). Selvfølgelig kan

jeg ikke paastaa, at alle de paagældende Voksepladser ere

nyere, men maa anbefale, at Opmærksomheden henvendes paa

denne Side af Sagen. Jeg vil gerne tro, at f. Eks. Cornus

suecica er Relikt paa en Del af dens Voksesteder, men Grunden

til dens Talrighed i Vendsyssel staar rimeligvis i Forbindelse med

ny Rekruttering nordfra.

En særlig Vægt lægger jeg paa, at de nævnte Arter kun

forekomme i en lille Del af Landet og det netop den, som

vender op mod de nordlige Lande, fra hvilke Planterne skulde

være komne (den samme Betragtning gælder jo Nordsjælland).

Dersom Arterne ere Relikter, hvis Voksepladser ere blevne ind-

skrænkede ved Klimaforbedring, hvorfor skulde de da netop

følges ad paa Retræten, for tilsidst at finde et Fristed kun i

det allernordligste Nørrejylland, da de jo dog tilhøre meget

forskellige Plantesamfund. De vilde utvivlsomt have tabt Efter-

nølere rundt om over hele Jylland. Derimod er det en ganske

naturlig Ting, at ved en Indvandring fra Nord, er det netop de

nordligste eller nærmest liggende Dele af Danmark, der først

befolkes (jvfr. Naaleskovsurterne, S. 15). Der udsaas maaske
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ogsaa Arter over f. Eks. andre Dele af Sjælland, men her

hindrer Kulturen deres Trivsel. Jylland har mere uopdyrket

Land end de øvrige Dele af Danmark^ og derfor vil Jylland

vel ogsaa bevare de indvandrede Arter bedst.

Vandringsmidlerne maa antages at være tilstrækkelige.

Nogle have støvfine Sporer eller Frø*), eller Frøene have

Svæveapparater (Salix hastata), andre have Kødfrugt (Conius,

Arctosta])hylos), andre ere Ferskvandsplanter , hvis Frø for-

modentlig spredes ved Vandfugle, og andre ere Strandplanter,

hvis Frø rimeligvis Strømmene kunne føre af Sted. Hos ingen

synes Frøene at være saa store, at de ikke let kunne optages

mellem Fjerene paa en Fugl**). Den, som synes at have

ringest Vandringsevne, er Polygonum viviparum.

Jeg slutter altsaa af de foreliggende Kendsgerninger, at de

nævnte Arter hovedsagelig i nyere Tid ere indvandrede over

Skagerrak til Danmark***).

*) Alle Mosserne, Laverne, Selaginella, Padderokken, Cypripedium. — I en

Afhandling om Kryptogamfloraen paa Rømø skriver Jaap, at Sporer af

mange Svampe blive ved Vinden førte over til Øen, da Æcidium-værterne

for mange heterøciske Snyltesvampe overhovedet mangle der. „Det alpine

Levermos Lophozia alpestris (Schleich.) Steph., der har slaaet sig ned i

Klitterne, er vel ved Fugle ført dertil fra Bjergegne". (Schriften d. naturvv.

Verein f. Schleswig-IIolstein XII. 1903).

**) Over Skagerrak gaar der sikkert et stort Fugletræk. Afstanden mellem

Norge og Danmark er jo kun ringe. Under visse Forhold kan man fra

Jyllands Kyst se Skyerne ophobede over Korges Kyst og angive dens Plads.

***) Disse Anskuelser om Planternes Indvandring til Nørrejylland fremsatte jeg

i Bot. Foren. IG. April d A. (se for øvrigt lo, S. 204; NM., «, S. 322).

Efter at ovenstaacnde var nedskrevet, gjorde N. Hartz mig opmærksom

paa et i August d. A. udkommet Værk af C. WEBER: „Ub. eine friihdiluviale

u. vorglaziale Flora bei Liiueburg" (Abb. d. K Preuss. Geolog. Landes-

anstalt. 190-1. Heft 40), og paa følgende Udtalelse heri (S. !r)9): „Schon aus

der Natur der beiden iieuerdings im norddeutschen Tieflande aufgefundenen

Standorte der Zwergbirke ergibt sich, dass die Pflanze dort ein verhilltniss-

milssig junger Ansiedler ist." „Die Reliktentheorie hat eine grosse hcu-

ristische Bedeutung gehabt. Wenn man jetzt aber noch die Vertroter der

nordischen Vegetation in der Tiefebene ohne weiteres als Glazialrelikte

auffasst, so vergisst man, dass das ehemalige Vorhandensein eines wilrmern

Abschnittcs der postglacialen Zeit alle wirklichen Glacialptlanzen, die sich

bis dahin noch im Tieflande erhalten hatten, mit grosser Wahrscheinlichkeit

vernichtet hat. Man vergisst ferner, dass die Standorte, an denen sie

gefunden wiuden, insofern es sich um Moore haudelt, erst in sehr junger
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Hvorfor komme disse Planter forst i ny Tid til Danmark?

Plave de levet her tidligere, hvorfor forsvandt de, og hvorfor

vende de saa nu tilbage? Jeg kan ikke besvare dette Spørgsmaal,

man kan blot udtale den Tanke, at maaske er Klimatet nu

blevet koldere og mere passende for dem end i Tapestiden*).

Er det først slaaet fast, at de nævnte Arter eller dog en

Del af dem (særlig Draha iHCcnia, Selaginella, Ruhus Chamæmorus,

Carex incurva), ere komne over Skagerrak til os fra Norge, kan

det samme gælde forskellige andre. Der foregaar utvivlsomt

uatbrudt en Udveksling af Arter mellem Landene, og at der

ogsaa fra Danmark i nyere Tid er indvandret Arter direkte til

Norge, antages f. Eks. af N. WiLLE; „efter den udelukkende

Forekomst paa den sydlige og sydvestlige Kyststrækning at

dømme" skulde dette være Tilfældet med mange Arter, som

WiLLE nævner, deriblandt Bøgen (Salmonsens Leksik-on XIII,

S. 503). Om han har Ret i alle Enkelthederne, ved jeg ikke.

Der kunde vist nævnes andre, sikre Arter, saasom Sarot/iamrms

(Blytts Flora, S. 121)1) og Luziila silratica''^).

Paa flere andre Punkter end det nævnte dukker Relikt-

teorien op, skønt der muligvis ogsaa her kun er Tale om ny

Indvandring. Saaledes med Hensyn til Skov- Relikt er i

Jylland.

At vore Ege-Purrkrat i Jylland ere Rester af de gamle

Ege-Skove, kan jo ikke betvivles. De maa med deres Skov-

Zeit, hiiuiig so;;ar trst untor dem EinHusse des Menschen eiue solche

BeschafFenheit angenomnien halien, dass jene Pflan/en auf ihiicn zn leben

vermochten,"

*) Andr. M. IIanskn autager, at der paa Norges Vestkyst under den sidste

Istid var et bredt, isfrit Forland, hvor maaske 3—500 Arter boldt sig, og

at disse fra dette Udgangspunkt vandrede øst paa. Skulde det være dem,

der først nu naa over Skagei-rak til os? (^•"')

**) Fra England til Norge skal efter WlLl.l': direkte være indvandret: As2)le-

niiim marinum, Centaitrea nigra, Erica cincrca, HijmenoplujUum tun-

bridgense, Memn athamanticum, Scilla verna, Scolopendrium valgåre, Ten-

crium Scorodonia. Jeg anser dette for ret rimeligt, selv om der lige fra

Tertiærtiden skulde have været Hav mellem Norge og Brittanien. De

nævnte Planter maa vel for øvrigt være indvandrede i p]getiden, og under

donnc kan dor ikke have været nogen T.andfnrbindelse.
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bundstlora kunne betegne« som Relikter fra en svunden Tid.

Spørgsmaalet bliver nærmest dette, om der ogsaa uden for

Krattene findes Minder om Skovtideu, dels Fyrre-, dels Ege-

tiden. Der foreligger nu i Virkeligheden en Række saadanne

Angivelser, bl. a. med Hensyn til Vesterhavskystens Flora.

Det er ejendommeligt, at man paa Klitbund, navnlig i de

fugtige Klitdale, kan træffe Arter, som vi ellers kun træffe i

Skove, f. Eks. Epipactis latifolia, Listera ovata, Monotropa glabra,

Fyrola minor (og rotuvdifolia) ;
af Mosser (efter Focke) Ani/tiriclda

CHrtijjendula, af Svampe f. Eks. Fhalhis im^mdicus. Desuden

træffer man der, hvad der er mindre mærkeligt, forskellige Eng-

og Moseplanter, saasom Pyrola rotundifolia, Epipactis pjalustris,

Gymnadenia conopea^ HerminiumMonorchis (Klitter ved Lønstrup og

Uggerb}^ Aa), Liparis LocspJi'i, Paruassia palustr/s. Disse Skov-

planter ere blevne betegnede som Rester fra Skovtiden, f. Eks.

af KNUTH og BUCHENAU, men den sidste har dog senere for-

andret sin Opfattelse*) De kunne utvivlsomt være indvandrede

længe efter den egentlige Skovtid. Lige ved Skagens Fyrtaarn,

altsaa paa ganske ung Bund, vokse baade Pyrola rotundifolia

og minor paa meget unge Klitter ; have disse ved deres støvfine

Frø kunnet indvandre hertil, maa de ogsaa kunne vandre over

til Vesterhavsøerne. Alle de andre liave ogsaa støvfine Frø,

indrettede til Vindtransport. Det er Øernes milde og fugtige

Luft, der træder i Stedet for Skovenes; til den forskellige Be-

lysning synes Planterne at kunne tilpasse sig (Warming,

BT., 21).

RAUNKIÆR har (BT., 17) en Liste over andre Urter som

findes paa de Nordfrisiske Øer, og som „dels ynde Skovens

Nærhed, dels ere Skovplanter i den Forstand, at de næppe

formaa at vandre bort fra Skoven o. s. v." Heller ikke disse,

og lige saa lidt Narthecinm paa Amrum, maa nødvendigvis be-

tragtes som Relikter; Aar efter Aar regner det utvivlsomt

*) I Flora d. Ostfries. luseln, 18!)6, S. 7. skriver han: „Man hat friiher

vielfach — und ich selbst håbe mich dem angeschlossen — aus dicsem

Vorkommen gefolgert, dass die Walder der Geest sich bis zu don Insoln

orstreckt haben miissen. Ich miiss aber jetzt anorkennen, dass dies

(buch (bis Zusaninicn-Yorkoimiion jcncr Arten niclit liowioson wird,"
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iuhI ovei' Laiidoiio med Sporer o^ b^ro, o^- Vinden fDrer ninnpie

I il ligt. bort*). IJeiku' ikke vil jeg betragte enhver Aiifmonr

iiciiiorosd. der tra^lVes i [Tedi^'iie, som en Lex'iiing IVu en giimmel

Skovbund. Anemonen bredtM- sig jo villi^l, liviid mangc! .I<'rn-

banediemniuger vise.

Ovenfor (S. (^()) anfortc's en l)(^l ArlcM-, som ll()(JK regner til

Fyrrens Ledsagere, men som dog lindes hos os (i Klitter og

]iaa tørre, sandede Marker). llocK betragter (I(mii af dem, dei'

findes paa Vesterhavsøerne, som Ivebktei- fra, h\'rr«^tidens Skov-

bund**), og K. KiJ.MISE slutter sig i (hitte l'nidct t,il ha,m (•'•');

særligt henviser dcMom til /)i((ntliHs ('arl/iHsitiiiorHin og Veronica

spicata. Ogsaa !<' I SC 1 1 KR-BENZON slutter sig til Tanken og

nævner særlig Kocloria (jlauca „als Beweis (lafiir dass der Kiehu-n-

wald ehemals aueh die Nordseeinseln bedeekt hat."

Jeg ser ikke det ringeste, der taler for, at disse i Klitter

og paa tør Sandbund vokscnide Planten' virkelig her leve paa.

deres gamle Voksephuls. '^IVairtimod ; i aJV {^''ald Kbtlcrnc! pa.a.

VesterhavsøeriH^ eksistcu-ede ii<ke i (hm eg(>ntlige h^yrretid. IHan-

thus Carthusianortmi, vokser rigeligt paa (hi magre Sandmarkor

om Landsbyen Norddorf paa Anirum (hvor jeg selv har set

den), og har vokset der i mange Aar; men jeg ser intet til

Hinder for en tilfældig Indvandring vod Spring, nniaske fra S( J.-

Holsten. Dens Bund opfatter jeg som ung***).

T øvrigt sigcir KlIAlJSK omtrent i samme AandedraU.: „ni)rigens

ist es nicht unuKiglicdi, dass wir die eben a,ngeduut(!te Uelieten-

theorie bald werden aufgeben miissen", idet lian bl. a. henviser

til h\H'KK p)-

Vi have jo c.u Del sjaihhu^ Aiier hist og hei' i vore Skove,

navnlig Orkideer. Man kunde tasnke sig, at (h; ere sjreldne,

fordi Klinuitforværi'ingen efter ''J\i])estiden har udryddet dem i

*) I en (iylt, mon smiil (jlrøft paa en Siindmark ved liaalijcr« MiU' liur jog

set en frodig Vegetiitiou af Eng- og Skovplanter, Id. a. IJrcgner. De niau

være komne der langv(!js fra.

**) Han nævner særligt: Thalidrum niinufi, Poli/f/ala comom, D'mnihiiH (kirUin-

ffinvornw, Silenc Olitcs, Veronica, spiada, Phlcma Jlueluueri, Koderiu

(/laiica (Her. Dentsclier Hot. (Jos. IH'.CJ, XI).

***) ni'OUhlNAli siger: „Hier liegt der (Jedanl<(! aii einc, frcilieli sclum vor

langer Zeit, crlolgtc Verwildcning ;iiis ciiiciii (Jaitcii docli selir nalic''.

12
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andre Skove. Dette er højst usandsynligt ; de i Skovenes Indre

herskende fysiske Forhokl ville næppe være blevne paavirkede

saa meget af Klimaforandringen, at Skovurter døde ud. Jeg

opfatter dem som Arter, der i nyere Tid ere indvandrede i

Spring.

Om de „atlantiske" Arter, der findes, men sjældent, i Sverrigs

Kattegatsegne, virkelig ere Relikter, anser jeg heller ikke for

godtgjort. Lige saa lidt, at ASCHERSON har Ret i at betragte

Myrica Oale som Relikt paa nogle isolerede Punkter i Nord-

tyskland. De kunne alle være Forposter.

Til Slutning endnu et lille Reliktspørgsmaal fra Vendsyssel.

Der findes omkring den store Vildmose en Del Pletter med

Saltbundsvegetation. Allerede 1820 skrev HORNEMANN (»i),

at Plantago maritima, „der saa almindelig forekommer ved alle

Veje i Jyllands Hede", „næppe er nogen Indikation af Saltgrund,

saaledes som Salicofnia herhacea er det, hvilken ogsaa findes

midt inde i Landet i Jylland, men netop ved en Saltkilde i

Vildmosen". Den første nærmere Undersøgelse skyldes A. MENTZ,

1892 (BT. 18). Jorden i de Pletter ved Vildmosens sydøstlige

Rand, som han undersøgte, indeholder 1,14 "/o Salt, og Saltet

kan endog efter længere Tids tørt Vejr krystallisere frem af

Jorden. Her fandtes følgende udprægede Strandplanter: Kveller,

Andelgræs, Strand-Trehage, Sandkryb, Hindeknæ (Spergularia

marina og salina), samt nogle mindre karakteristiske. Jeg kan

hertil føje, at C. JENSEN og jeg paa en Ekskursion ved Vild-

mosens nordøstlige Kant (Hjermerslev Teglværk) fandt følgende

ægte Saltbundsplanter : Strand-Asters, Sandkryb, Strand-Trehage,

Olyceria distans, Scirpus Tahernæmontani, Jordbærkløver, samt

Enteromorpha intestinalis ; desuden Oeniiana Amarella, Strandvej-

bred o. fl. Ved Toftegaard paa Vestsiden skal Forholdet være

lignende.

MeNTZ mener, at „der jo ingen Tvivl kan være om, at vi

her have et Minde for os om den Tid, da Havet havde sin

Gang over store Partier af Vendsyssel". Dette er rigtigt nok,

thi Saltpletterne skyldes, efter Jessen, rimeligvis marine Lerlag

;

men Planterne selv kunne være komne der i meget sen Tid.
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Der tindes jo rundt om i Tyskland og Frankrig en Mængde

Saltkilder, hvis Salt stammer fra forskellige geologiske Forma-

tioner; allerede ved Oldesloe i Holsten findes en saadan, hvis

Saltplanter HORNEMANN omtaler (**i). Overalt hvor der er en Salt-

kilde, synes der ogsaa at være Saltbundsplanter, nogle Arter

ved en, andre ved en anden (Krause har i alt Fald ikke kunnet

faa oplyst, at der er Saltsteder uden Saltplanter).

Krause mener, at der var en Tid, da Steppeegnene i Tysk-

land vare dækkede af Saltsøer, og Saltstederne med deres Planter

skulde da være Relikter efter dem. Jeg ved ikke, at hans

Teori om „salzige Gefilde" er bleven bekræftet af Geologer.

Glacialteorien taler jo derimod. Efter min Opfattelse skyldes

denne Saltbundsvegetation i det indre Europa saavel som oppe

i Vildmosen. Indvandring i Spring fra Kysterne og for Tysk-

lands Vedkommende ogsaa fra Sydøsteuropas Stepper.

Efter GANONG er der i New Brunswick i Nord -Amerika

nær Sussex salte Kilder med Salicornki Jierhacea, Spergularia

salina, Atriplex o. fl. „How did they come there? the nearest

sea coast is, in air line, at least twenty-one miles away with

high hill ranges between." Ban tror, at det er en Reliktflora.

En Saltkilde ved Sarpfoss har ogsaa Saltplanter; HOLMBOE tror

da ogsaa straks, at de ere Relikter. Je^ antager, at her som

saa ofte have i Tidens Løb de for en Lokalitet bedst passende

Planter ogsaa vidst at finde den og ere indvandrede*).

Det gaar med Saltpletterne som med de varme Kilder;

ogsaa disse have deres ejendommelige Vegetation, hvad f. Eks.

M. Porsild (1902) og Ostenfeld (1899) omtaler for Grønlands

og Islands Vedkommende (MG., 2.3; BT., 22; se ogsaa War-

ming ^9). Den første fandt f. Eks. Gentiana aurea ved en varm

Kilde paa Disko, 8 Breddegrader nord for det nordligste kendte

Voksested, og OSTENFELD opregner ikke mindre end 6 Kar-

planter og 8 Mosser, som i Island kun ere kendte fra den varme

*) At Strandplanter ofte kunne i]udes langt fra Stranden, se vi i vor egen

Flora ; Marehalm er funden ved Silkeborg, Flyndersø syd for Skive, Karup

By og flere Steder — mon Relikter? I Norge har Holmboe fundet

Marehalm og Silene maritima langt inde i Landet paa Steder, som Havet

ingen Sinde har dækket. („Naturen", 1899).
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Jord om Thermerne. „Disse Arters Udbredelse mod Nord er

sikkert derved skudt længere frem, end den vilde have været,

hvis disse abnorme Forhold ikke eksisterede" (1. c, S. 245). Han

spørger: „Hvorledes have saadanne Arter kunnet finde netop de

uendelig faa og indskrænkede Lokaliteter, hvor de kunne trivesV",

men han besvarer ikke Spørgsmaalet uden ved to andre: „Skal

man tænke sig, at deres Frø eller Sporer ogsaa ere blevne

spredte over hele det øvrige store Land, men ere gaaede til

Grunde der? Eller søge Trækfugle særlig disse ejen-

dommelige Lokaliteter og foraarsage saaledes den

spredte Forekomst'?"*) Han peger særlig paa eet Eksempel:

Opliioglossum vulgahim v. 'polyphyUa findes langs Europas Vestkyst

til Shetland og paa Solfatarabund ved Myvatn (Nord-Island) og

Reykjanes (SV.-Island). Ligeledes fremhæver han, at de særegne

Arter ofte forekomme flere i Følge.

At her ikke er Tale om Relikter, men om meget mærkelige

Eksempler paa Plantevandringer med store Spring og over

Havene, synes klart; men hvilke Midler Planterne have benyttet,

maa staa hen. Disse Tilfælde ere meget oplysende med Hensyn

til mange Arters Evne til Vandring i store Spring, og med

Hensyn til det foran hævdede, at det overalt Aar efter Aar

regner med Frø og Sporer.

Resultatet af de foranstaaende Undersøgelser bliver da føl-

gende: Vor Floras Arter ere indvandrede til meget forskellig

Tid, selv om de høre til det samme Plantesamfund**); det er

meget usandsynligt, at de hovedsagelig skulle have vandret i

sluttede Flokke (i „Artgrupper" efter Blytt), skridtvis og lang-

somt fra Sted til Sted; dette første kan kun antages at have

fundet Sted i ringere Udstrækning; mange vandrede ganske

sikkert langsomt og med smaa Skridt, men andre ere komne

i store Spring, tværs over Have og vide Landstrækninger.

Tidspunktet for en Arts Indvandringer afhænger af forskellige

*) Udhævet af Forfatteren, der aabenbart anser dette for det rimeligste.

**) Dette vil næppe blive anderledes, selv om Indvandringsfølgen bliver meget

bedre kendt end nu. Det S. 10 om det nuværende Kendskab til den fossile

Flora anførte bør udtrykkes saaledes : Sverrigs fossile Fanorogamflora omfatter

c. iO"/o bestemte Arter af den nulevende Flora, Norges henved 9%
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Faktorer, navnlig: Udgangspunktet for Vandringen, Vandrings-

evnen, klimatiske og Jordbunds-Forhold samt Evne til at hævde

Pladsen i Kampen med Konkurrenterne. Det samme Samfund

har til forskellig Tid haft forskellig floristisk Sammensætning.

Samfundene ere efterhaanden blevne rigere og rigere.

VI.

Hvorfra indvandrede Planterne?

Det sidste Spørgsmaal, som skal besvares, er: hvorfra og

ad hvilke Veje indvandrede Danmarks Plantearter? I fore-

gaaende Afsnit kom jeg til at berøre det, idet jeg omtalte det

nordlige Jyllands arktiske og subarktiske Karakter. Men for

øvrigt maa jeg her lade det ligge; jeg maatte ellers langt over-

skride Hammerne for dette Lejlighedsskrift, og Spørgsmaalet er

saa omfattende og indviklet, at det vil kræve en overordentlig

stor Tid, hvis det skal besvares grundigt. Jeg maa derfor ind-

skrænke mig til en meget kort Antydning af Opgavens Natur.

Den sikreste Vej til dens Løsning er Undersøgelse af de

fossile Planterester i de forskellige Egne; denne Vej er lang-

varig og besværlig, men den eneste sikre. De palæontologiske

Data ere dog endnu aldeles utilstrækkelige til Opgavens Løsning.

Man er derfor foreløbig henvist til Studiet af Planternes Ud-

bredningsforhold i Nutiden. Ogsaa Geologernes Resultater med

Hensyn til Fordeling af Hav og Land og til klimatiske Forhold

i Fortiden ville kunne belyse Spørgsmaalet og navnlig vejlede

med Hensyn til Arternes Opholdssted under Istiden.

Hvad Plantegeografien kan yde, vil altid blive mere eller

mindre hypotetisk. Thi mange Forskydninger af Arternes

Areæ kunne have fundet Sted i Tidens Løb. Særlig vanskeligt

vil det være at faa paalidelige Resultater med Hensyn til

de ikke blot over hele Danmark, men ogsaa i store Dele af

Europa, Asien og Nord-Amerika forekommende Arter. Det er

jo en aldeles forbavsende Mængde danske Arter, der forekomme

f. Eks. i Lenaflodens Skove og i andre Dele af Sibirien .helt

hen til Stillehavet, eller som forekomme over den største Del
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af Europa, De „sjældne" Arter vil det derimod være meget

lettere at komme paa det rene med.

Saa lille som Danmark er, rummer det alligevel tydelige

floristiske Forskelligheder; de forskellige Egne af Landet have

hver sine mere almindelige, men andensteds sjældne, Arter,

der ligesom sætte Kulør paa Vegetationen. I langt højere Grad

love disse Arter tydelige Resultater end de overalt almindelige.

Der er jo dog en vis Sandsynlighed for, at hvis en Art har sin

Vegetationsgrænse her i Landet, d. e. kun findes i en bestemt

Side eller Udkant af Landet, som ligger hen mod den Del af

Europa, hvor den er almindelig, eller den er almindeligere der end

andensteds, den da er indvandret netop fra dette Verdenshjørne.

Det første, der da maa gøres, er at faa et fuldt paalideligt

Kendskab til Artsfordelingen i Landet selv. Her fore-

ligger jo allerede et meget stort Materiale sammenstillet i JOH.

Langes udmærkede „Haandbog", og et stort Raamateriale i

„Videnskabelige Meddelelser", „Botanisk Tidsskrift" og Botanisk

Haves Herbarium; men meget mangler endnu, hvorpaa der dog

forhaabentlig snart raades Bod (S. 65, Noten).

Fordelingen af Planterne i Danmark blev først undersøgt

af Hornemann, som 1820 samlede sine Iagttagelser fra mange

Rejser i Landet i et lille Skrift: „Bemærkninger angaaende For-

skellighederne ved Vegetationen i de danske Provinser" (^i).

Han gennemgaar her de floristiske Forskelligheder i Bornholm,

Møen, Sjælland, Lolland og Falster, Fyn, Jylland, Hertug-

dømmerne og Lauenborg, sammenligner dem i Henseende til Rig-

dom og Ejendommelighed og antj^der Grunde hertil (Jordbund,

Klima m. m.). Artsopfattelsen og det floristiske Kendskab har

forandret sig meget siden 1820, men dette Arbejde maa dog

betragtes som det første gode Grundlag for en dansk Plante-

geografi, og Hovedtrækkene, som fremdrages i det, gælde den

Dag i Dag.

1838 gav Schouw en lille, yderst kortfattet Oversigt over

vor Plantevækst og omtalte Skovenes Fordeling, Krattene,

Lyngheden, Flyvesandet m. m. (^-).

Det næste Arbejde er JOH. LANGES: „Om nogle danske

Planters Fordeling og formodede Grænser for deres Udbredelse"
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(VM. 1849), i hvilket han gennemgaar en Del Arter med Nord-,

Øst-, Vest- og Sydgrænser her i Landet og endnu nøjere end

Hornemann søger at angive Planternes Fordeling. Han opstiller

følgende Hoveddele: Halvøen, Fyn, Sjælland, Lolland-Falster

og Møen, Bornholm. Det er som hos Hornemann jo især de

sjældne Arter, der benyttes til Karakteristiken.

Sidst har A. S. ØESTED 1871 (ts) behandlet Sagen i sin Af-

handling om Egefamilien, hvor der findes et Afsnit (S. 425—438)

om Danmarks Plantegeografi*). Han støtter sig, foruden paa

Hornemann, paa de indtil det nævnte Aar udgivne Afhandlinger

og Lokalfloraer (se S. 6B, Fodnoten). Idet han, aabenbart med

Schouw som Mønster, lægger Trævæksten til Grund for sin

plantegeografiske Inddeling, kommer han til følgende 5 Bælter,

der dog gradvis gaa over i hverandre: 1) Det sydlige Bælte,

nemlig Sydsjælland og Sydfyn med sydligere liggende Øer;

jeg vil benævne dette: det syddanske Skovland. 2) Det vest-

lige Skovbælte eller Kristtornens Bælte, som jeg vil kalde

det østjydske Skovland. 3) Det vestlige eller skovløse

Bælte, som man maaske kan kalde det jydske Hede- og Klit-

land. 4) Det nordsjællandskeBælte, omfattende Frederiks-

borg Amt og Odsherred, og 5) Det midterste Bælte, om-

fattende Midten af Sjælland samt Østsiden og Midten af Fyn.

I det hele og store er Ørsteds Inddeling jo vistnok ganske

træffende, men mange Enkeltheder maa ændres. Dog forekommer

det mig, at man enten kunde nøjes med tre „Bælter", idet det

5te synes lidet karakteristisk og kan deles mellem det syddanske

Skovland og det nordsjællandske, og det sidste kan vel forenes med

det østjydske Skovland paa Grund af Nordsjællands store floristiske

Ligheder med Jylland; eller ogsaa bør man, hvad der vist er

rigtigst, gaa videre end Ørsted og som selvstændige Afsnit ud-

skille Bornholm, Jyllands Vestkyst (Klit- og Marsklandet) og

lyngdækkede Dele, og maaske ogsaa Jyllands nordligste Amter

med Læsø. Nordøst-Fyn (Hindsholm) og Samsø bør maaske

*) Min Oversigt i Salmonsens Leksikon („Danmark") er væsentlig baseret

paa dette; heller ikke synes Mentz's Fremstilling i „Evropa" (udgivet af

C. C. Christensen og II. Larsen) at være noget selvstændigt Arbejde.
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forenes med Nordvest-Sjælland til eet Afsnit. Det vil være en

interessant Opgave at udrede alt dette nærmere.

Naar Artsfordelingen i Landet er bleven meget nøjere kendt,

kan det næste Spørgsmaal behandles: Grundene til denne For-

deling, som kunne søges i Forskel i Henseende til Indvandrings-

vejen, Indvandringstiden, Klima og Jordbund (de konkurrerende

Arter medindbefattede).

Naar jeg uden at gaa ind paa et vidtløftigt plantegeografisk

Studium vil udpege Indvandringsvejene paa Grundlag af, hvad

vi nu vide om Artsfordelingen, kommer jeg til følgende Re-

sultat. *

Det er aabenbart et overordentlig ringe Antal Arter, der

ere indvandrede fra Nord, hvilket ogsaa er let at forstaa; men

at en Indvandring fra den Kant har fundet Sted og fremdeles

finder Sted, anser jeg for sikkert. LOEWS „boreal-alpine" Art-

gruppe (d. e. de Arter, der i Nordtyskland have SV.-, V.- og

S.-Grænser) er her i Danmark ikke stor. Han henfører til den:

Carex chordorrhiza, C. 'paticijiora, Empetrum, Eriophorum alpinum,

Juncus filiformis, Primula farinosa, Saxifraga Hirculus^ ScJieuch-

zeria palustris^ Scirpns cæspiios^is, Se. yauciflorus, Stellaria crassi-

Jolid. Til den maa vi kunne henføre ogsaa de S. 7B ff. anførte

Arter og maaske flere andre, saasom Hierochloa odorata, Juncus

haitiais, Melampyrum silvaticum, o. fl. BLYTT henfører over

200 Arter til Norges „arktiske Element", af hvilke henved 30

vokse i Danmark. Men at høre til det „arktiske Element" er

ikke det samme som at være indvandret fra Nord. Hvilke af

alle disse nordlige Arter der ere komne fra Syd og nu maaske

kan kaldes Relikter, og hvilke der ere indvandrede fra Nord,

maa undersøges for hver enkelt. Det er især i Jjdland (med

Læsø), Nordsjælland og Bornholm, at denne Gruppe forekommer.

Fra Vest ere vel endnu færre Planter indvandrede, om

overhovedet nogen; det er den Side, fra hvilken Danmark er

mindst tilgængelig. Det maa være fra Syd, at det langt over-

vejende Antal Arter er kommet; derfor taler Danmarks hele

Beliggenhed, Forbindelsen med Tyskland i Fastlandstiden og

senere, og Klimaforandringernes Fremskriden fra S^^d til Nord.
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Denne Strøm fra Syd er aabenbart delt i flere Grene, idet Kli-

matet og det Opholdssted, paa hvilket Arterne overlevede Is-

tiden, kom til at spille en Rolle.

Naar vi begynde ved den store Skillelinie, Vesterhavet, er

det tydeligt, at en Gren af Strømmen gaar op langs Jyllands

Vestkyst. Nogle atlantiske Strandplanter ere langs Europas

Vestk3^st kun naaede op til Holland, andre til de østfriesiske

Øer, f. Eks. Heliantkemum giittatum, andre ere naaede til Jylland,

andre endnu længere, op til Norges Vestkyst og ind til Sverrigs

Kattegatskyst. Til Vest-Jyllands Marsk ere saaledes knyttede:

Cardims tenwjiorns, Ohione portulaccoides (se S. 13), Torilis nodosa

og Hordeimi maritimiim. Til Klitterne og Sandstranden:

Atriplex farinosa, Carex trinervis, {C. pundata i Norge, Bohuslen,

men ikke Danmark), Cerastiiim tetrandum, Convolvulus Soldanella*),

Dianthus Cartliusianorum^ Glaucium luteum, Juncus atricapillus

J. pygmæiis, J. capitatus^ Koeleria glauca, PJilenm arenarium,

Rosa pimpinellifolia, Sagina suhulata, Silene Otites, IJialictrum

minus — Arter, som næsten alle alene eller fortrinsvis findes

paa Vestjyllands Klitter og Sandstrande, hvor de mødes med
andre, der rimeligvis ere komne fra Nord, saasom Carex incurva,

Juncus haJticus, Laikyrus maritimus. Andre Arter følge ogsaa

nok Vesterhavskysten , men naa længere ind i Landet. Paa

Jyllands Sandmarker findes hyppigere end andensteds : Arnoseris

minima og OrnitJiopus perpusillus. Galeopsis ochroleuca er særlig

For Jyllands, især Vestjyllands ferske Vande ere Misma

natans, Fotamogeton densus, Scirpus carinatus, 8. triqueter og S.

pungens j Subularia aquatica ejendommelige; andre findes i størst

Mængde der, men have ogsaa Voksesteder i andre Egne, f. Eks.

Batrachiiim liederaceum^ Utricularia neglecta, Scirpifs fluitans,

Heleosciadiiim inundatum, Heleocliaris multicaidis^ Isoetes lacnstris,

Pihdaria glohidifera, Lohelia Dortmanna, Fotamogeton polygonifolius,

F. decipiens og Stratiotes aloides.

Ejendommelige for Jyllands Heder, sandede Overdrev

*) Efter at det meste af denne Afhandling var trykt, erfarede jeg, at denne

Art i Sommer (1904) er funden ved Vorupør af Seminarist F. Sørensen.

13
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og Hedemoser eller fortrinsvis forekommende der ere: Aira

discolor^ Allinm fallax, Arnica montana, Carex pauciflora, Cicendia

filiformis^ Corrigiola littoralisj Erica Tetralix, Qalium silvestre,

Oenista anglica, O. germanica, G. pilosa, G. tindoria, Gentiana

Pneumonanthe, Hypericum 'puldirum, lUecehrum vertillatum, Juncus

filiformis^ J. tenagea, Myrica Gale, Narthecium ossifragmn^ Folygala

depressum, Lycopodium complanatum, L. chamæcyparissus, L. inun-

datum, Ehynchospora fusca, Sarothamnus scoparius^ Scirpus cæs-

pitosus.

Maaske ikke alle de nævnte ere indvandrede fra SV., hvad

nærmere maa undersøges; andre, der kom fra denne Kant, ere

som Lyngen naaede langt længere mod Øst. Bekendt er fra

gammel Tid den store Lighed, der er mellem Nord-, Midt- og

Vest-Jylland og Nord-Sjælland, hvor ikke faa af de nævnte

Arter ogsaa findes. Til Jylland slutter sig Læsø ; ogsaa paa Born-

holm findes en Del af de nævnte Arter. I denne Sammenhæng

maa mindes om den direkte Indvandring til Norge, som nævntes

S. 86.

Graa vi længere mod Øst, til Jyllands rigere og skovklædte,

østlige Egne (det østjydske Skovland), faa vi Bekræftelse paa, at

en sydlig Strøm er gaaet op gennem Jylland, ved at se, hvor,

mange Skovplanter der findes udelukkende her eller dog her

almindeligere end i andre Egne (det vestlige og nordvestlige Fyn

slutter sig hertil tillige med Als og maaske ogsaa Samsø). Her

kan nævnes: Blechnnm bpiicant, Calamagrostis arundinacea, Cen-

taurea pseudo-phrygiu, Carex strigosa. C. maxima, C. montana,

Chrysosplenimn oppositifolium, Cirsimn heteropliyllum, Convallaria

verticillata, Eqaisetum maximmn, Festuca silvatica, Hieracium

integrifolium, Hordeum, silvaticnm, Ilex Aquifolium (se S. 70),

Luzula silvatica, Pefasites albus, Fhyteuma spicatum, Primida

acaidis, Rammcidus lanitginosKS, R. nemorosus, Puhis pallidus

og en Del andre Arter, Sonchus pahtster.

Der er her ikke Plads til nærmere Drøftelse af disse Arters

Udbredning; nogle ere maaske ikke komne fra Syd, op langs

Halvøens Østkyst, men for andre gælder dette sikkert, selv om
de sende Udløbere langt ud mod Øst, f. Eks. Phyteiima, Chryso-

spleniam, Eqaisetum maximum, Luzida silvatica o. fl.
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Det SJ' d dan ske Skovlund (Sydfyn, Sydsjælland og

Øgaarden syd derfor) har mange floristiske Ejendommeligheder,

der stille det i Modsætning til det øvrige Land og tyder paa

en i sen Tid foregaaet Indvandring fra Syd over Østersøen.

Bekendt er Skovenes Rigdom paa de ellers sjældnere Arter

Avn, Ælm {U. montana)^ Naur, Løn {A. plaianoides) og Ær {A.

'pseudoplatanus), Smaa-Lind {Tilia parvifolia) og Fuglekirsebær:

tillige træftes her Sorhus torminalis, Tilia ^randifolia og Prunus

insititia. Bornholms Skove slutte sig nær hertil, navnlig

ved Mængden af Fuglekirsebær, Avn, Smaa-Lind, Ælm, Ask

og ved Forekomsten af Sorhus torminalis, dog er der visse

Forskelligheder, f. Eks. Mangelen af Bøg og Forekomsten af

Sorhus Aria, fennica og scandica, og i Klippeterrainet af Coto-

neaster vulgaris og nigra.

Der er endvidere en Mængde ejendommelige Urter i disse

sydlige Dele af Landet, som mangle eller blive sjældnere længere

Nord paa; særlig er her en Mængde ejendommelige Arter Ugræs.

Følgende Urter findes især eller alene i det sydlige Skovlund: Ajuga

reytans, Alopecurus agrestis, A. nigricans, Antirrhinum Orontium, Alsine

viscosa, Caucalis dmicoides, CofuJa coronopifolia, Crepis hiennis, Delphi-

nmni Gonsolicla, Dianfhns Armeria, Erysinmm hieracifoliiim, Euphorhia

exigua, Gagea arvensis, Galeohdolon luteum, Galeopsis angustifoUa,

Galinvi Molhigo, Holosteum umhellatum, Lafhyrus heterophylhis, Leo-

nurus Marrubiastrum, Linaria spuria, (L. Elnfine), L. minor, Melam-

pyrum arvense, Neslia paniculata, Origanum vulgare, Pulicaria vulgaris,

Ranunctdus arvensis, R. Sardous, Rubus vesfihis, Scandix peden veneris,

Senecio eri(cifolius, Serratula tinctoria, (Stachys annuus), Stacliys arvensis,

S. Betonica, Sjytranthes anctumnaJis, Teucrium Scordimn, ValerianeUa

Morrisonii, Verhascum Thapsiis, Verhena officinalis, o. fl. a.

Allerede Lange bemærker 1849 (^^), at en Del af de nævnte

Arter tillige findes paa Femern og Bornholm, „hvilket tyder

paa Indvandring fra Sj^d". Nogle af dem findes ogsaa i helt

andre, nordligere Egne, saasom Cotula, Delpliiniiim o. fl.

Disse Planters Indvandringsveje maa nu nærmere under-

søges; men den store Mængde, der findes fortrinsvis her om
Østersøen, tj'der dog meget stærkt paa Indvandring lige fra Syd

i sen Tid. Denne Del af Danmark har i det Hele en stærk

sydlig Tone, ligesom Jylland og Nordsjælland har en nordlig;
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Bornholm har en ejendommelig Blanding af sydlige og nordlige

Former. Det Spørgsmaal opstaar naturligvis, om nogle af Ar-

terne, særlig Træerne, tidligere have levet længere Nord paa,

og af klimatiske Grunde ere vegne tilbage og fremdeles vige

tilbage, eller om dette ikke er Tilfældet; dette kan næppe be-

svares endnu, men det første synes ikke sandsynligt.

Der maa være en særlig Grund til, at saa mange Ugræs-

arter netop findes kun i Syd-Danmark; Jordbund og Klima synes

ikke at kunne betinge det; snarest maa man tænke paa livlig

Indførsel af Sæd og Græsfrø fra Tyskland og Ejendommeligheder

i Agerbruget. Ugræsarternes Udbredning i Danmark synes for

øvrigt ret besynderlig og umotiveret (se f. Eks. Plantago media^

Cardims acæuihoides, Cichorkmi Intyhus, Eclimm vidgare, Anchusa

officinalis, o. a.), men det er jo ogsaa ret naturligt, om det

tilfældige her spiller en Eolle. Fyldigere Undersøgelser af

deres Udbredning ere dog nødvendige, før denne Sag kan

diskuteres *).

Strandvegetationen paa vore Østersø-Kyster frembyder

ogsaa en Del floristiske Ejendommeligheder. En Række Arter

ere almindeligere her end nord paa, navnlig Althæa off'icinalis,

Asparagus off'icinalis, Apium graveolens, Artemisia maritima, Carex

extensa, Imda Brittanica, Juncus maritimus, Lepidium lati/oUiim,

Melilotus dentatus, Oenanthe Lachenalii, Pulicaria dysenterica,

Fetasites simriiis, letragonolobas siUquosus, Scviyiis iMrvidus. Om
flere af disse, f. Eks. Asparagus, Melilotus, Petasites o. a., maa

jeg formode, at de ere komne til Østersøen ved Floderne fra

Tyskland (om Vandringer langs Floderne, se Loew ^'^), og have

bredt sig langs dens Kyster, nogle op til Kattegats sydlige

Dele. Dette gælder maaske ogsaa Iris spuria (?) og Hippoyhae,

der (ligesom Hordeum pratense og Juncus maritimus) ere ind-

vandrede baade til Vesterhavet og Østersøen.

Fra Sydøst maa der ogsaa være gaaet en Strøm ind over

Skandinavien, først og fremmest de mange „Steppeplanter"

*) Mange Ugræsarters Yandringsveie ere godt kendte, f. Eks. Senecio vernalin

fra Øst ind i Mellemeuropa (den breder sig stadig mere hos os, f. Eks.

Jylland), og manges Hjemstavn kendes (se Lauge ^^i •'^b)
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(Areschougs Altaiflora), som findes paa Øland og Gotland og

i ringere Grad paa Fastlandet*). Hvor mange Arter denne har

bragt os, er meget vanskeligt at sige og vil fordre vidtløftige

plantegeografiske Undersøgelser. Man faar en Antydning af, at

det maaske kan have været mange, naar man ser, hvilken for-

bausende Mængde almindelige danske Arter der ogsaa fore-

kommer i Sibirien, f. Eks i Skovene om Lenafloden. Mellem-

europa har sandsynligvis faaet mange fra Øst, og de kunde da

over Østersøen være komne til Danmark. At Arter i Tundra-

tiden kunne være komne fra Øst, synes antydet af Saxifraga

Hirculus, der hører til en Sektion af Slægten, som har hjemme

i Himalaya**).

Nogle bornholmske Arter ere rimeligvis komne fra Øst og

Syd, f. Eks. Nwphar immilum^ Draha muralis, Salix daphnoides (?),

Foa hulhosa, FotentiUa coUina, Lunaria rediviva, Stachys annua.

Scutellaria hastifolia, Spergula vernalis, Sedum album. En Del

Arter ere udbredte især i Sjælland og andre østlige Egne,

saasom Alopeciirus pratensis, Anthericum ramosum, Astragalus

danicus, Campanida persicifolia, Cardmis acanthoides, Helianthemum

vulgare, Lappa tomentom, MeJampyrum nemorosuin, Frimida fari-

nosa, Scabiosa Columharia, Serratida tinctoria, Struthiopteris ger-

manica, Thesium ehracteatum, Trijolium montanum, Verhascum

thapsiforme, Vincetoxicmn officinale. Nogle af disse sende enkelte

Forposter langt mod Vest, helt over til Vest-Fyn og Østjylland,

f. Eks. Vincetoxicum og Mehtmpyrum. Møens Rigdom paa sjældne

Orkideer maa skyldes en Indvandring fra Syd over Østersøen, og

at Klinteskoven er en særlig gunstig Lokalitet.

Der er maaske nogle Arter, som have gjort en Omvej til os

*) Gotlands Steppeplanter nævner Areschoug C") og Johansson 1. c. C^).

Hornemann (Si) mener, at disse Øers sjældne Arter ere komne dertil

Korstogenes Tid, „fordi man udladede og udhvilede ved disse Øer".

**) Et Vidnesbyrd om Indvandring fra Sydøst er nogle Arter, som ikke ere

komne længere end til Østersøens sydøstlige Kyster, f. Eks. Corisperinum

intermedium, Linaria odora, Tragopogon foccosus og Salix j)ui''P^'>'^o.-

Andre ere naaede videre, over til Svcrrig f. Eks. Dianthus arenarius.

Astragahis arenarius, Viola arenaria (nogle i Skaane værende, men i

Danmark manglende, Arter nævner Areschoug I. c. S. 49 og Lange BFM. I,

S. 88).
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over Sverrig, navnlig de for Sjælland mest karakteristiske, men

formodentlig er det dog ikke mange. Granens, Graaeliens og

Ledums Indvandring fra Nordøst til den svensk -norske Halvø

omtaltes ovenfor.

Til Slutning et Par Ord om Østersøen, hvis Udviklings-

historie ReiNKE og SVEDELIUS have behandlet. Det siger sig

selv, at en Mængde af dens Arter maa være indvandrede efter

Indsøtiden fra Vester- og Atlanterhavet; SVEDELIUS mener, at

en eller to Algearter ere Relikter fra Tundratiden (i de nord-

østlige Egne). Algefloraen tæller efter ham c. 80 ^/^ arktiske,

sub- og hemiarktiske Arter, men faa atlantiske og endemiske.

Nogle af Indvandrerne ere naaede ind i den indre Østersø, øst

for Linien Bornholm—Riigen; andre have ikke overskredet denne.

Medens Zostera marina er naaet over til den Finske Bugt, er

Z. nana ikke naaet længere end til Vestpreussen; men maaske

er den overset flere Steder. Riippia-Arterjie ere næst disse de

mest saltelskende Blomsterplanter, som formodentlig ogsaa ere

indvandrede fra Havet snarere end fra Saltkilder i Tyskland.

I salt eller brakt Vand, mere end i fersk Vand vokser Fota-

mog(4()n pectruatus] den gaar langt ind i Østersøen og kan være

kommen fra Havet. Derimod findes der i den inderste Østersø

Arter, der sandsynligvis maa være komne med Floderne fra Øst

{F. raginains og F. panormitamts '?). Najas nævntes S. 71 ; den

synes at være en Relikt. ZanmchclUa^eYne kunne være komne

med Floderne fra Syd, og dette maa ogsaa antages for de

Bafrachium Arter, der findes i brakt eller salt Vand.

Vi have i Danmark aabenbart faaet Planter fra omtrent alle

Verdenshjørner, og man maa ogsaa her kunne udskille et arktisk,

atlantisk osv. Element; til Dels holde disse sig hver i sin Del

af Landet, til Dels ere de udbredte over det hele. Nogle af de

mest udprægede vælge med Forkærlighed bestemte Jordbunds-

former; de tørre og sandede eller kalkrige Bakker ere rige paa

sydlige og sydøstlige Arter, Moser og Heder paa nordlige.

Naar jeg her har fremsat den Anskuelse, at Udbrednings-

forholdene tyde paa en Indvandring fra bestemte Verdens-

hjørner, da støtter jeg mig navnlig paa, at der øjensynlig er

hele Grupper af Arter, der vise Overensstemmelse i Udbredning,
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og af hvilke nogle ere almindelige i de paagældende Egne.

Arter, der kun vokse paa enkelte Lokaliteter, kunne lede ganske

vild; livis man f. Eks. vilde slutte, at Potamogeton rutihis er

indvandret fra Øst eller Sydøst, fordi den kun er funden i en

"Sø paa Bornholm, vilde man maaske tage fejl; den vokser

nemlig foruden i Nordtyskland ogsaa i hele det vestlige Europa,

England, Holland, Belgien, Frankrig, men den er vel for øvrigt

nok kommen tværs over Østersøen fra Nordtyskland. Ovenfor er

ogsaa anført liere Eksempler paa, at et Plantesamfund kan være

sammensat af Arter, som ere komne fra modsat Kant,

Man maa nødvendigvis kaste Blikket uden for Danmark og

undersøge Arternes Udbredning i det hele ; dette er en ret stor

og besværlig Opgave, der undertiden endog maa forbindes med

systematiske Studier. Af de ovenfor anførte Arter er der imid-

lertid en Mængde, hvis plantegeografiske Karakter er saa vel

bekendt og fastslaaet, at ingen Tvivl hersker derom, og det er

navnlig fra disse, at jeg gaar ud.

Opgaven er imidlertid endnu ikke helt løst med Konstatering

af Indvandringsvej ene. Hvorfor ere Arterne standsede ved en

vis Grænselinie? Hvorfor ere f. Eks. de atlantiske Klit- og

Hedemoseplanter , som Oentiana Pneunomanthe , Silene Otites,

Koeleria o. s. v. ikke vandrede over til Sjælland eller endog til

Bornholm?

Der er endnu to Faktorer, som spille en Rolle for Arternes

Udbredning: Kl i mat et og Jordbunden, derunder de kon-

kurrerende Arter indbefattede. Det kan være, at Arten har

afsluttet sin Vandring, fordi Klimatet hindrer den i at komme

videre eller Jordbunden bliver uskikket for den; men det kan

ogsaa være, at den endnu er i Vandring og foreløbig kun er

kommen til en vis Grænse. Ville vi udrede, hvilken Faktor

der er den afgørende, skulle vi helst, som ved lysiologiske

Forsøg, udelukke de andre, hvilket dog er en vanskelig Sag.

Dyrkningsforsøg ville kunne oplj^se meget, skønt det altid er

meget vanskeligt at dyrke Planterne netop under saadanne

Forhold, som de forekomme under i Naturen, i Selskab med de

samme Konkurrenter.

Klimaforskellene her i Danmark ere jo saa smaa, at de
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næppe kunne have megen Betydning for Arternes Fordeling. Mest

Vægt har man lagt paa Afstanden fra Vesterhavskysten ; men

hvor langt gør Øklimaet sig gældende mod Øst? Der findes jo

en Mængde Arter i Vesteuropa, der betegnes som „atlantiske",

fordi de følge Europas Vestside; i Virkeligheden vide vi jo

ikke det ringeste om, hvilke klimatiske Kaar de fordre. Mange

saakaldte „atlantiske" Arter gaa i øvrigt ret langt ind i Europa.

Ogsaa en hel Del af vore „atlantiske" Arter sende Udløbere

langt mod Øst, maaske Forposter paa den endnu ikke afsluttede

Vandring {Chrysosplenium oi^'posHijolium, Oentiana Pneumonantlie,

Fhi/teuma o. a.). De største Ekstremer finde vi vel mellem

Midtjyllands kontinentale Klima og Kystens, navnlig Vestkystens

Øklima; det fortjener at undersøges, om de have medført flori-

stiske Forskelle.

Større Betydning for Artsfordelingen har Jordbunden.

Det er den, som fremkalder Samfundenes Afgrænsning, og den

har jo ogsaa, og med Rette, spillet en stor Rolle ved For-

klaringen af Skovvegetationernes Skifte (se S. 2—3). Hvilken

Rolle Jordbunden spiller for et helt Samfunds Hyppighed eller

Sjældenhed viser f. Eks. Lynghedens Udbredning i Danmark.

Vort Hedeareal var 1896 ialt 9,2 "/o al hele Landet, fordelt saa-

ledes: Sydvestjylland havde af Lynghede i % 21,8; Nordjylland

10,g; Sydøstjylland 4,^; Bornholm S,^^; Nordsjælland 0,7g; det

øvrige Sjælland 0„o; Fyn 0,03; Maribo Stift 0,02. Hermed

stemme fortrinligt Botanikernes Resultater, at ikke blot Lyngen,

men mange andre med den sædvanligvis følgende Hede- og

Hedemoseplanter ere meget sjældne og indskrænkede til faa og

smaa Pletter paa Lolland, Falster og de andre sydlige Øer, Als

iberegnet, i Fyn og Sydsjælland. At det ikke er klimatiske

Grunde, der holde Lyngplanterne borte fra det sydlige Dan-

mark, fremgaar af Lynghedens Udbredning syd for Østersøen og

i Sverrig. Grrunden er at søge i Jordbundens her mere lerede,

frugtbare Beskaffenhed; den har utvivlsomt oprindelig baaret

Skov, og Skoven er umiddelbart bleven afløst af Agerland. At

Lyngheden stadig forsøger paa at vandre ind her, ser man

tydeligt i Sydvest-Fyn, hvor smaa Hedepletter kunne ses ud-

viklede paa den magrere Jord, selv om det saa kun er en lille
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Trekant mellem nogle Veje, midt mellem for øvrigt frugtbart

dyrket eller skovklædt Land.

Paa samme Maade stamme andre Udbredningsforskelle fra

Jordbundsforhold, saasom for det syddanske Skovlands Ved-

kommende: Sjældenheden af mange i Jylland særdeles alminde-

lige Sandbundsplanter ; Mangelen af mange Vandplanter i de

samme Egne, hvor Vandløb og sandede Søbredder og lignende

Voksesteder ere meget sjældne; Mangelen af mange Sandstrands-

arter og Klitplanter. At omvendt en Overensstemmelse i Jord-

bund ofte straks vil bringe Overensstemmelse i Plantevækst,

viser følgende. Als har efter PETIT (BT. 12) ingen Hede- og

Moseplanter og ingen Sandplanter; kun paa eet Sted er der en

lille Mose; straks findes her Drosera, Eriophorum, Vaccinmm,

Malaxis o. fl. Moseplanter. Nordøstsjælland og Eørvig-Egnen

ligner Jylland i Henseende til Jordbund, og dette er utvivl-

somt Grunden til Fremkomsten af visse, i Jylland almindelige

Samfund og til store floristiske Ligheder.

Floristiske Mangler alene kunne ikke afgøre noget om Ind-

vandringsvejen; jeg ser intet til Hinder for, at en Art kan være

passeret over et Areal, hvor den faktisk mangler, naar den der

ikke har fundet passende Vokseplads. Men naar der er saa

store floristiske Differenser som mellem Lynghederne, Klitterne

og Skovene paa Bornholm og i Jylland, som der faktisk er,

til Trods for at Bunden er saa ens, saa kan man med god Grund

antage, at næppe en klimatisk, men langt snarere en historisk

Grund herved er betingende.

I det hele mener jeg, at komparative økologiske Betragt-

ninger, d. e. sammenlignende Studier over Samfundenes Floristik

i Landets forskellige Egne, ville belyse Indvandringshistorien

;

thi da samme Samfund fordrer samme Jordbundsforhold, vil

denne Faktor altsaa være elimineret. Der er sikkert ingen

væsentlig Forskel mellem Klitternes Bund paa Bornholm, i

Nordsjælland og Vestjylland, men der er stor floristisk Forskel;

denne maa da enten skyldes Klimatet eller Vandringsvejen og

Vandringstiden.

Det Samfund, som lettest af alle maa kunne flnde de rette

Klima- og Bundforhold i alle Landets Egne, er Vandplanternes

;

U
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naar nu en Art som Potamogeton densus er ret almindelig op

gennem det vestlige Sønderjylland og et Stykke op i Nørre-

jylland, men ikke vokser vildt uden for Jylland, og naar den

trives fortrinligt i vor botaniske Have, saa er der al god Grund

til at antage, at den er indvandret langs Vesterliavskysten og

endnu ikke liar fuldendt sin Vandring. Skovbundsplanter synes

ogsaa at maatte kunne finde passende Klima over liele Landet,

og naar Jordbunden ogsaa er passende, hvorfor er de da ikke

allevegne? Hvorfor er Fhyteuma spicatu7n, som trives fortrinligt

i vor botaniske Have og (vild?) ved Sorgenfri, kun almindelig

op langs Jyllands Østkyst med ^Udløbere ind i Fyn, hvis det

ikke er, fordi den er paa Vandring op gennem Østkysten og

endnu ikke har fuldendt den? Paa lignende Maade bør Klit-

vegetationen, Mosevegetationen og alle andre Samfund behandles.

Saadanne Sammenligninger ville være meget mere lærerige

end de statistiske Optællinger, som man undertiden ser opgjorte

over, hvor mange Arter den ene Provins eller Egn har fælles

med den anden; thi disse sige i Virkeligheden ingen Ting.

Naar Samfundene ere blevne grundigt komparativt gennem-

arbejdede og den floristiske Undersøgelse af Danmark er bleven

fuldstændigere, end den nu er, vil en mere fyldestgørende Rede-

gørelse for Indvandringshistorien kunne gives.

Hver Art har sin Historie. At udrede den er Floristikerens

umaadelig vanskelige og indviklede Opgave. Hvor langt vi

endnu ere fra at kende vore Arters og vor Floras Historie, og

hvilke Opgaver der her foreligger, har jeg ønsket at gøre klart

i denne Afhandling. Kun meget ufuldstændigt vide vi, hvordan,

naar og hvorfra Arterne indvandrede, hvilke Faktorer der be-

tingede den Rækkefølge, i hvilken de kom, og betinge deres

nuværende Fordeling i Danmark. For de kommende Slægter er

der en Fylde af Opgaver at løse, før den danske Plantevæksts

Historie kan skrives udførligt og med nogenlunde sikre Træk.
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77. Plettlce, 1903: Botan. Skizzen (Abhandl. Brem. Nat. Verein, 17). — Verhandl.
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80. C. Wesenherg-Ijund, 1902: Sur l'existence d'une faune rclicte dans le lac

de Furesø (Danske Vidensk. Selskabs Oversigt).

81. J. W. Hornemann, 1821: Bemærkninger angaaendo Forskelligheden af

Vegetationen i de danske Provinser (K. Danske Vid. Selsk. Skrifter, 1820,1.).

Særtryk 1821.
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geografiske Kort over Danmark. Kjøbenhavn.
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Rettelser.
Sido 10, Lin. 9 f. o. '/lo af Sveriigs or '/dj

1^8: 10 % bestemte Arter af Sverrigs og knap 9%.
„ 16, ., 10 „ „ ved Køge, læs: 3 andre Steder.

„ 2.5, „ .5 i. n. Moser, læs: Moser og Lerlag.

„ 32, „ 2 f. o. Sandarve, læs: Strandarve,

„ „ „ 4 „ „ Strandarve, læs : Strandsennep.

„ 69, „ 11 f. n. Østergøtland udgaar.
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