
Norsk Botanisk Forening – Trøndelagsavdelinga    
Månedens art  april 2015

Einar Værnes Foto: Einar Værnes



Corydalis

Corydalis kommer av gresk korydalion, ett navn 
brukt av Dioskorides, og er avledet at kurodus 
(topplerke).

Lerkesporene er plassert i jordrøkfamilien,

tidligere i valmuefamilien.

Totalt har lerkesporeslekta omkring 400 arter, 
i Norge finner vi to ville arter og noen 
forvillinger av innførte hageplanter. 



bleiklerkespore Corydalis angustifolia:
stabilt, reproduserende "ugras" i Botanisk 
hage i Oslo i hvert fall fra 1990-tallet.

parklerkespore Corydalis bracteata:
Arten er kommet inn som prydplante og 
foreløpig bare funnet forvillet fra 
dyrkning i Botanisk hage i Oslo, hvor den 
blir vanligere for hvert år.

sibirlerkespore Corydalis nobilis:
Flerårig urt fra Sør-Sibir og Sentral-Asia.
Er kommet inn som prydplante. Kjent fra 
Botanisk hage på Tøyen i Ak Oslo og fra 
en lokalitet i Ak Nesodden. 
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Forvillinger og tilfeldig ugras:
(http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012):
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ranklerkespore Corydalis ophiocarpa
(Lid: stautlerkespore)
Arten er en svært sjeldent brukt 
hageplante og er bare funnet to steder, 
begge som enkeltfunn med bakgrunn i 
gartnerier: Ro Stavanger: Madlalia 1985 
og Vf Stokke: Gjennestad 2000.

Corydalis wendelboi fra er en flerårig 
lerkespore-art fra Tyrkia. Den er dyrket 
og har begynt å forville seg i plener i 
Botanisk hage på Tøyen, Ak Oslo, først 
notert 2009. Arten har nå stabil forekomst 
i Norge (frøreproduksjon), men den 
ekspanderer foreløpig ikke.

Forvillinger og tilfeldig ugras 
(http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012):
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En innført art er langt vanligere:
Utdrag fra http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012 : 

Hagelerkespore Corydalis solida stammer fra Europa og Vest-Asia og er en 
flerårig urt med knoll. Blomstrer rikelig, setter en mengde frø som spres med 
maur over korte distanser. Danner raskt store bestander . Kommet inn som 
hagestaude og har vært i landet minst siden 1800-tallet. Middels populær 
vårblomst i hager, først funnet etablert i plen, grasmark og åpen skog ved 
Oscarshall slott på Bygdø i Ak Oslo 1857.

Siden 1970 er arten blitt nokså hyppig, og 
forventes å fortsatt ekspandere.
Er knyttet til plener, parker og lysåpen
lågurtskog med edellauvtrær. Hybridiserer 
med lerkespore C. intermedia og 
fingerlerkespore C. pumila - med 
introgresjon. Populasjoner med variable 
hybridserier er nå kjent fra minst 13-14 
steder (ca. 7 med hver av de stedegne artene) 
på nedre Østlandet. Den høye 
risikokategorien skyldes introgresjon alene.

Øverst i Dybdals vei, Trondheim
http://www.artsobservasjoner.no/Vekster/obs_info.asp?obsid=1250886
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http://artskart.artsdatabanken.no

Sammen med de 
opprinnelig viltvoksende 
artene (vanlig) lerkespore 
og fingerlerkespore er 
denne den eneste som 
har utbredning i Norge.

Her er Artskarts
registreringer av de tre 
artene:



Fingerlerkespore er konsentrert til 
området rundt Oslofjorden og et 
stykke sørover.

Den  likner på «vanlig» lerkespore, 
men har håndflika støtteblad under 
blomsten:

Hagelerkespore har også 
håndflika støtteblad: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Corydalis_pumila_2.jpg?1428841122056 Foto: Einar Værnes
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Siden vi er i Trøndelag, vil vi se nærmere på hva vi han 
forvente å finne her.

Vanlig lerkespore er utbredt helt fra kyststrøka til 
svenskegrensa.

Hagelerkespore er funnet rundt Trondheim og på Ekne.



Den ville arten vi finner i 
Trøndelag er altså (vanlig) 
lerkespore.
Den er en av de tidligste 
vårartene vi har, den blomster 
ofte alt i April, og er gjerne 
avblomstrert når hvitveisen står 
i sitt flotteste flor i mai.

Grunnen til at den kan komme 
så tidlig, før den får 
konkurranse av mer høyvokste 
naboer, er at den allerede 
høsten i forvegen har gjort alt 
klart til tidlig blomstring. Den 
har en underjordisk knoll som 
lagrer næring i.
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Den er ganske kravfull, og 
står oftest i et varmt kratt 
med god løvjord, 
gjerne under ei bergrot der 
det er tørt og lite 
konkurranse. 

Den er ganske skjør og 
tåler lite tråkk.
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Stengelen er glatt og 
uten saft.

Ved knollen er det et 
skjellformet blad.

De andre bladene er 
dobbelt trekoblet.
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Blomstene er litt skittent fiolettrøde, og står i et endestilt aks, 
hver blomst har et støtteblad. Støttebladene er hele, eggformet, 
men kan ha litt bølgede eller smålappet  kant.
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Blomstene er monosymmetriske, 2-tallige med 2 begerblad og 
4 kronblad. Ett av kronbladene har en lang spore med 
honning som utsondres fra pollenbærerne.
De er selvsterile, og bestøves av små humler.
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Etter befruktning utvikler lerkesporen hurtig kapsler med 
svarte, blanke frø. Frøene har et saftig, oljeholdig vedheng 
som maurene liker. Den spres dermed med maur som spiser 
vedhenget og kaster selve frøet på søppelhaugen sin.
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Lerkesporeslekten 
er beslektet med 
valmuer, og kan 
inneholde mindre 
mengder med 
opiumalkaloider.

Jeg har ikke funnet 
at arten lerkespore 
har hatt noen 
nevneverdig 
medisinsk eller 
annen tradisjonell 
bruk. 




