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I 1992 gik startskuddet på et af de mest ambitiøse projekter inden for botanikken i nyere tid: Atlas Flora
Danica. Medlemmer af Dansk Botanisk Forening inddelte landet i 1.300 kvadrater på hver 5 X 5 kilometer
fordelt i hele landet og gik i gang med at undersøge floraen. Kvadrat for kvadrat, år for år og egn for egn har
fritidsbotanikere, professionelle såvel som amatører, organiseret under Dansk Botanisk Forening registreret
voksesteder for vilde planter i alle egne af landet. Det er blevet til næsten 1 million fundoplysninger fordelt på
cirka 3.000 plantearter. De udgør grundlaget for de 2.125 udbredelseskort, der præsenteres i bogen, som nu –
23 år efter opstarten – endelig er færdig.
For alle fundne arter og underarter gøres kort rede for, hvornår og hvordan de er kommet til landet, hvilke
voksesteder de foretrækker, og hvor i landet de er fundet. Der gives også et bud på, om de er blevet sjældnere
eller mere almindelige. De mange informative baggrundskapitler giver forståelse for, hvorfor planterne vokser,
hvor de gør. Derved får man optimalt udbytte af at studere udbredelseskortene og opnår en større glæde ved at
finde, iagttage og udforske planterne i naturen
Botanisk startside. Jacques Nicolas Bellin (1703-1772), fransk hydrograf. Flora Danica, Simón Paulli. Der
Kampferbaum wächst als immergrüner Baum, der Wuchshöhen bis zu 30 m oder höher und
Brusthöhendurchmesser (BHD) von etwa 3 m erreicht. Stålstik af Freebairn efter forlæg af Captain Batty.
(Anglia) 1806 - 1840; Flora Danica, Simon Paulli. 12,5 x 20,5 cm. Dekker særlig Norge og Skandinavia,
men også hele verden.
Dekker særlig Norge og Skandinavia, men også hele verden. Flora (z łac. Flora (z łac. I Dansk Botanisk
Forening vil vi gerne hjælpe dig med at blive mere fortrolig med til at bestemme Danmarks vilde planter. 3

Méthodes de travail. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół gatunków roślin występujących na określonym
obszarze w określonym czasie. De kleur van het model kan afwijken door lichtinval met foto nemen. Flora
Danica, Simón Paulli. Découvrez le classement des Meilleurs Brunchs de Paris 8 (75008) : photos, horaires,
presence d'un buffet et d'une terrasse. – in Europe (green & dark grey) – in the United Kingdom (green) Des
jolies filles seins nus - Filles, Sexy | TOP EXCLU par Backus | En ce jour de l'ascension, nous allons monter
un peu. 12,5 x 20,5 cm. Flora Londinensis, William Curtis. Flora – rzymska bogini kwiatów) – ogół
gatunków roślin występujących na określonym obszarze w określonym czasie.

