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Den physiske Classe.
I foregaaende Aar havde Profeflbr og Ridder Hornemann 

begyndt at levere os en sammenhængende Række af Bemærknin
ger over Danmarks Plantegeographie; i det sidste Forsamlingsaar 
har han sluttet dette for Danmarks Naturhistorie vigtige Arbeid. I 
denne anden Afdeling sarnmenstiller han de Forhold, hvori Jyl
lands Væxtrige Hemmer overeens med Slesvigs, Holfteens og 
Lauenburgs, eller afviger derfra. Han vifer hvor lidet man 
endnu har været opmærkfom paa Naturkræfternes Virkfomhed i at 
optkylle nyt Land ved Martkkyflerne, og henpeger paa adtkillige 
Arter af de lavere Vegetabilier, fom han anfeer at være de förfte 
Beboere af det tilfatte Land.

I Henfeende til Plantearternes Mængde, da have ifær Lau
enborg og Holfleen Fortrinnet for Jylland og Oerne i Henfeende 
til de fuldkomnere Planter, da de derimod i Rigdom paa ufuld- 
komnere Planter ifær, i Heenfeende til Vandplanter flaae tilbage. 
Til den förfte Fortkiellighed findes Gi’unden i Hertugdömmenes 
fydligere Beliggenhed, flörre Fortkiellighed af Jordbund og Ind- 
flydelfen af Elben, fom fynes at have tilfort Lauenborg og Holfleen 
nogle Planter fra dens fiernere Bredder; til den fidfle derimod 
det i Jylland og Hertugdommene fugtigere Veirligt, og, hvad 
Vandalgerne angaaer Rytternes Fortkiellighed og Nordföens Nær
lied, fom er meget rigere paa Urter af denne Familie end Öfter- 
föen.

Refultaterne af Sammenligningen imellem diffe Provindfer og 
de övrige Dele af Danmark i Henfeende til de fuldkomnere Plan
ters Mængde ere.
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1) At Hertugdømmet Slesvig befidder 12 Plantearter, fom ikke 
hidtil ere fundne i Jylland og paa de dantke Öer, men kun 
5 fom ikke ere fundne i Holfteen og Lauenborg.

2) At Holffeen har 78 Arter, fom faavidt vides, ikke voxe i 
Jylland og paa Öerne, men 36 Arter fom ikke ere fundne i 
Slesvig eller Lauenborg.

3) At Lauenborg befidder 100 Arter, tom ikke findes i Jylland 
og paa Öerne, og omtrent 60 Arter, fom hidtil ikke ere 
fundne i Slesvig og Holfteen.

Forfatteren betragter derpaa diffe Landes Flora med Hen- 
fyn til de naturlige Familier og difles Forhold indbyrdes i Hen- 
feende til Mængden af Arterne, fom de indeholde, fammenlignet 
med deres Forekomft i fydligere og nordligere Lande.

Profeffor Jacobson har meddeelt Selfkabet tredie Deel af fine 
Underfögelfer over det af ham opdagede Venefyflem. I de tvende 
forrige havde Forf. fremflillet dette Venefyflem hos Krybdyrene 
og Fuglene. I nærværende underföger han Samme hos Fifkene.

Efter at have fremflillet det Egne i Fitkenes Organifation, 
der udmærker og adtkiller dem fra de övrige Dyr, underföger Forf. 
Nyrerne i Særdeleshed, befkriver deres Form, Structur og Ud- 
forfelsgang, og bevifer, at Fifkene i Almindelighed have flore 
Nyrer, og i Forhold til deres Legeme ere difle Organer flörre 
hos Dyrene af denne Klaffe end hos de af de övrige.

Derefter gaaer Forf. over til Betkrivelfen af Venefyftemet, 
fom. han underföger i mange forfkjellige Arter af hver Orden i 
Fitkenes Clafle. Af denne Underfogelfe uddrager han Folgende.


