




Bilde tatt her 



Vi drar noen hundre  
meter sør-øst: 



Juni 1964 

- Og til starten av –sekstitallet: 
 
 

Min første bekjentskap med bekkekarse 



http://www.discoverlife.org/mp/20m?kind=Cardamine 



I Norge:   
8 arter  
(Artskart) 
 
Representert 
i hele 
landet 
 
 



Art Antall 
Cardamine amara bekkekarse 405 
Cardamine pratensis engkarse 405 
Cardamine flexuosa skogkarse 381 
Cardamine bellidifolia høyfjellskarse 190 
Cardamine bulbifera tannrot 111 
Cardamine pratensis angustifolia polarkarse 96 
Cardamine impatiens lundkarse 70 
Cardamine hirsuta rosettkarse 51 
Cardamine pratensis paludosa sumpkarse 48 
Cardamine pratensis pratensis rosenkarse 31 
Cardamine parviflora damkarse 1 

Alle er registrert i Trøndelag i følge Artskart: 



Engkarse Cardamine pratensis 
tre underarter: vanlig engkarse (rosenkarse) , sumpkarse og polarkarse  



Rosenkarse kan dekke store områder på forsommeren 



Tannrot 
Cardamine  
bulbifera 

http://www.artsobservasjoner.no/Vekster/obs_info.asp?obsid=1931258 
Foto: Kjell Thowsen© 

http://www.artsobservasjoner.no/Vekster/obs_info.asp?obsid=1931258
http://www.artsobservasjoner.no/Vekster/obs_info.asp?obsid=1931258


Lundkarse 
Cardamine  
impatiens 



Skogkarse 
Cardamine flexuosa 



Rosettkarse Cardamine hirsuta 



Skogkarse? 
Rosettkarse? 



Høgfjellskarse 
Cardamine bellidifolia 



Bekkekarse 
Cardamine amara 



Flerårig urt 
- 15 til 45 cm høy. 
- Glatt, kantete stengel. 
- Blad vekselvise, glatte. 
- 6 til 11 store stengelblad  

med 2 til 5 par småblad, 
endesmåblad større enn 
sidesmåblad, litt bølget/lappet. 

- Basale blad med lang stilk, 
øvre stengelblad nesten uten 
stilk. Uten rosett. 

- Utløpere fra stengelgrunnen. 
- Bitter smak. 

 



Hvite blomster  
med fire kronblad,  
7-9 mm lange. 



Fire begerblad med oppsvulmet base og avrundet tupp. 

 



Seks lilla  
støvknapper  
med gult  
pollen. 
 
Frukt: en  
3-4 cm lang 
flat belg delt i  
to av en  
hinneaktig  
vegg. 
 
Lysebrune frø. 



Bekkekarse vokser i frisk sumpskog,  
kilder og bekkesik. 
 

Vil helst ha rørlig  
vann i grunnen. 



Utbredelse: 



Navn, tradisjoner og bruk: 
 

Amara betyr bitter.  
 

Ove Arbo Høegs «Planter og tradisjon»  angir 
følgende dialektnavn:  Myrlauk,  Naftablomst, 
Naftagras,  Kamferblad og videre: 
«Planten har en skarp smak som har gitt opphav til 
navnene. Disse har vel mest vært brukt av barn, 
men nafta, som planten har vært sammenliknet 
med, er et stoff som vel har vært bedre kjent av 
eldre folk enn barn». 
 

Knut Fægris «Norges planter» nevner ingen 
dialektnavn eller tradisjoner rundt bekkekarse 



Noen utenlanske kilder angir at den brukes 
som bitter urt: 
 

http:// www.torrens.org.uk/FFF/plants/C/Cardamine/Amara.html : 
“It is this plant that gives rise to the name bittercress for the group, 
for it is both peppery and - well, to my taste not properly bitter, but 
the taste it does have is quite peculiar as well as being strong. It's 
probably an acquired taste, but could be a useful addition in small 
quantities to a spring salad.” 
 
http:// 
www.henriettesherbal.com/eclectic/sturtevant/cardamine.html :  
“Lightfoot says the young leaves are acrid and bitter but do not taste 
amiss in salads. Johnson says the leaves are often employed by 
country people in salads, their caste, although pungent and bitter, is 
not unpleasant.” 



http://www.ukbutterflies.co.uk/foodplants.php 

Angir at rapssommerfugl og 
aurorasommerfugl bruker bekkekarse 
(bl.a.) som matplante for larvene. 







Til slutt en liten nøtt: Hvite kronblad, lilla støvknapper.   
Hva er dette? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandarve, sannsynligvis infisert med rustsoppen  
Microbotrium violacum (nelliksot) 




