GUNNERIA 82

Reidar Elven og Eli Fremstad

Salix – vier, selje og pil i Norge

ISSN: 1894-7859
ISBN: 978-82-8322-153-4

www.ntnu.edu/museum/gunneria

Gu

nn
eri

a8

2/

20

18

Reidar Elven og Eli Fremstad

Salix – vier, selje
og pil i Norge

Salix – vier, selje og pil i Norge
Reidar Elven og Eli Fremstad

GUNNERIA 82, 2018

Salix – vier, selje og pil i Norge

Gunneria is a periodical published by the NTNU University Museum at the Norwegian
University of Science and Technology in Trondheim. The name Gunneria is in memory
of Johan Ernst Gunnerus (1718-73), one of the founders of this institution.
Gunneria presents original work related to the museum’s area of responsibility and
academic areas, i.e. biology, archaeology and cultural history. All research papers
are subjected to peer review.
Gunneria is published irregularly as an open access online journal (from issue 80)
under a CC-BY 4.0 license and immediately available for anyone free of charge. There
are no page charges for manuscripts accepted for publication.
Editors
Solveig Bakken, Solveig.Bakken @ntnu.no
Torkild Bakken, Torkild Bakken @ntnu.no
Bernt Rundberget, Bernt.Rundberget@ntnu.no
Vibekke Vange (this volume), Vibekke.Vange @ntnu.no
Instructions to authors
http://www.ntnu.edu/museum/gunneria
Previous issues
http://www.ntnu.edu/museum/gunneria
ISSN: 1894-7859
ISBN: 978-82-8322-153-4
Trondheim 2018
Grafisk design: NTNU Grafisk senter
Trykt av: Skipnes Kommunikasjon AS

Forsideillustrasjoner: Hannaks av fjellullvier Salix lanata subsp. lanata i blomst (øverst).
Snitt av hannaks av plommepil Salix acutifolia før blomstring (til høyre). Skogselje Salix
caprea subsp. caprea ved gjerde langs innmark (nederst).
Foto Eli Fremstad. Alle CC-BY 4.0

GUNNERIA 82, 2018

INNHOLD
Forord...................................................................................................... 5
Sammendrag.......................................................................................... 9
Abstract................................................................................................. 11
1 Hva er Salix?....................................................................................... 13
2 Karakterer hos Salix.......................................................................... 27
2.1 Hvordan samle Salix?.............................................................. 27
2.2 Bygningstrekk......................................................................... 27
2.3 Spesialkarakterer................................................................... 56
2.4 Formering og spredning......................................................... 58
3 Artsbeskrivelser............................................................................... 65
3.1 Innledning................................................................................ 65
3.2 Systematisk oversikt over norske Salix.................................. 66
3.3 Underslekt Salix...................................................................... 69
3.4 Underslekt Triandrae..............................................................159
3.5 Underslekt Vetrix
(Inkl. underslekt Chamaetia)........................................................179
4 Salix i Norges vegetasjon..................................................................527
4.1 Regional variasjon..................................................................529
4.2 Plantegeografi........................................................................572
4.3 Salix og klimaendringer.........................................................580
4.4 Salix og økologisk risiko.........................................................581
5 Salix og dyrelivet...............................................................................587
5.1 Pattedyr..................................................................................588
5.2 Fugl.........................................................................................591
5.3 Insekter m.m..........................................................................592
6 Salix og sopp m.m.............................................................................619
7 Salix i kulturen..................................................................................637
7.1 Salix i tradisjonell bruk..........................................................637
7.2 Salix som prydplanter............................................................656
7.3 Salix i teknologi og miljø........................................................682
8 Salix i natur og kultur – en oppsummering......................................693
9 Referanser........................................................................................697
Sluttord................................................................................................711
Vedlegg 1 Salix – Vitenskapelige og norske navn................................712
Vedlegg 2 Salix – Norske og vitenskapelige navn...............................714

GUNNERIA 82, 2018

Salix – vier, selje og pil i Norge

GUNNERIA 82, 2018

FORORD
Hva vi vil med «Salix i Norge»
Denne boka skyldes at Eli aldri har følt seg fortrolig med slekta Salix. Den er
overkommelig når det gjelder antall arter, men så var det alle hybridene (krysningene),
da – og den store formrikdommen både hos de hjemlige og de fremmede artene. Hun
har i mange år samarbeidet med Reidar som kanskje er den i Norge som kjenner
slekta best, gjennom feltarbeid, herbariearbeid og som floraforfatter på norsk, nordisk
og internasjonalt plan.
Eli, rundt 2003: La oss lage en oversikt over Salix i fjellet, ei bok som folk kan bli
klokere av. Reidar, nokså nølende: Jo, men ikke nå og ikke bare de i fjellet. Alle må
med, også de i låglandet, og de fremmede. Eli, i 2013 (da Elven et al. 2013 var en
realitet): Nå gjør vi det, og det må skje fort. To sesonger for fotografering og skriving.
Reidar: Vel, går det, så går det. Dermed var vi i gang. Det tok oss fem feltsesonger
og perioder imellom dem med reiser og fotografering, innsamling og ivaretaking av
referansemateriale, bearbeiding av bilder, snoking i litteratur samt skriving. Nå er vi i
mål.
Vi har ønsket å lage ei bok som, i tillegg til å beskrive Salix, belyser rollen til vier, selje
og pil i norsk natur og kultur. Vi er botanikere, ikke kulturhistorikere, så når det gjelder
det siste temaet kan vi bare gi et gløtt inn i historien som mer kompetente forskere på
temaet kan spinne videre på. Vi mener at Salix er ei undervurdert planteslekt i Norge
og håper at kapitlet «Salix i Norges vegetasjon» viser at slekta spiller en vesentlig
rolle i naturtyper og at kapitlene om «Salix og dyrelivet» og «Salix og sopp m.m.» viser
rollen som næringskilde og vertsplanter for et bredt spekter av andre organismer, fra
hjortedyr til bladlus og mikrosopper. Salix betyr noe for mange der ute.
For over 20 år siden holdt Reidar et foredrag i Norsk botanisk forening,
Trøndelagsavdelingen, om «Salix, botanikerens kors» og viste bl.a. en gruvekkende
illustrasjon av mulige hybridiseringer i slekta (se illustrasjon på neste side). Hybrider
og stor morfologisk variasjon har avskrekket mange fra å lære seg artene. Nå håper
vi at omtalen av artene i denne boka kan gi bedre holdepunkter for å trenge inn i
en fascinerende del av floraen. Artsomtalene (og spesielt hybridomtalene) er mer
omfattende enn hva man vanligvis finner. De bygger på en gjennomgang av mye
herbariemateriale (spesielt i herbariet ved Naturhistorisk museum i Oslo, Hb O), men
også på mye feltarbeid og egne innsamlinger.
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Bildene er en essensiell del av boka. De er ment som hjelpemidler til å forstå slekta
bedre samt gi en pekepinn om i hvor mange sammenhenger vi kan støte på vier, selje
og pil.

Hybridiseringsmønster i Salix som
oppfattet hos Røer & Elven (1975).
Tallene angir enkeltarter.
Hybridization pattern in Salix as seen
by Røer & Elven (1975). Numbers
indicate particular species.

Bildene er av fire kategorier:
• De viser landskap og miljøer (voksesteder, habitat) der Salix er vesentlige innslag.
Slike bilder finnes dels i de generelle kapitlene, dels under artsomtalene.
• De belyser bruken av slekta som nytte- og prydplanter i nær fortid og i dag.
• De viser eksempler på organismer som har tilhold på Salix. Slekta har mange
liebhabere.
• De viser bygningstrekk og viktige karakterer for slekta, hjemlige og fremmede
arter, underarter, varieteter og de oftest dyrkete (kommersielle) hybridartene.
Bildeutvalget er såpass fyldig at det hjelper til å identifisere plantene, selv for den
som ikke kjenner slekta fra før.
De fleste bildene er tatt av Eli i 2013–18. Eli har vært fotograf, bildebehandler og
redaktør. Andre bildeleverandører er angitt under de respektive bildene og s. 711
bakerst i arbeidet. Reidar har med sin Salix-kunnskap og sedvanlige kritiske sans
sørget for at utvalget av bilder i det minste holder faglige mål – at bildene viser det de
skal vise – selv om den fotografiske kvaliteten ikke er super.
Vi har bestrebet oss på å skaffe bilder fra ulike deler av landet, men det lar seg ikke
nekte at en hovedvekt kommer fra Midt-Norge, søndre Østlandet og Finnmark. Det er
foretatt mange reiser, fra Øst-Finnmark i nordøst til Hvaler og Halden i Østfold, Lista
i Vest-Agder og Jæren i Rogaland i sør, og mange turer i regionene imellom, i lågland
og fjell. Noen bilder er fra grenseområder i Sverige og Finland, et par fra Estland, og
noen bilder er tatt i Irland, Sør-Spania, Nord-Italia og Montenegro. For hvert bilde
(unntatt i kapitlene 1 og 2) angis hvor det ble tatt (sted, kommune, fylke). Bildene er
tatt på frihand i felt, inne i bil, på parkbenker, på toppen av søppelkasser, på folks
private trapper, overalt hvor det passet seg. Forholdene har ofte vært suboptimale
(eller verre), med regn (bilder tatt i regn er ofte ubrukelige), vind, dårlig dagslys
eller skarpt solskinn som gir dype skygger. De aller fleste bildene viser friskt, nylig
innsamlet materiale; i noen tilfeller har vi brukt herbariemateriale. For mange av
bildene finnes det belegg i NTNU Vitenskapsmuseets karplanteherbarieum (Hb TRH)
og i Naturhistorisk museum i Oslo (Hb O). Fotoutstyret har vært enkelt: en Nikon
speilrefleks med makroobjektiv og et lite vidunder av en Olympus Tough som fikser alt
fra makro til landskapsnivå.
Under artsbeskrivelsene i kapittel 3 er bildene ordnet i en viss rekkefølge, med noen
modifikasjoner og mangler. I noen tilfeller er en karakter eller et bygningstrekk vist på
flere bilder, for å vise variasjonen:
• Habitus: vekstform, kroneform, greinvinkler, som er rimelig karakteristisk for en
del arter.
• Stammer, eldre skudd, fjorårskvister, årskvister: farge, behåring, barkmønster,
barkstruktur på eldre greiner eller stammer. Vedåser for artene som har det,
eller farge på underbark. Mange skudd/kvist-bilder viser knopper og/eller øreblad
(stipler).
• Bladverk og blad: bladform, farge og struktur på over- og underside, behåring, kant
(tanning, kjertler, nedrulling), kjertler øverst på bladstilken, øreblad.
• Blomsterstander: hannaks i blomst, hunnaks i blomst og med frukter. Enkelte
aksdeler som støtteblad, pollenknapper, nektarier, grifler, arr, kapslenes form og
farge, behåring osv.
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• Habitat: eksempel på voksested eller karakteristisk miljø for arten.
For å lette teksta har vi i dette og seinere kapitler og i figurtekstene angitt geografien
i Norge med stedsnavn der dette er ønskelig, men oftest bare med kommune og
fylkesforkortelse (i parentes), slik kommune- og fylkesinndelinga er før 01.01.2018. De
norske fylkene, fra sørøst til nordøst, er: Østfold (Øf), Oslo, Akershus (Ak), Hedmark
(He), Oppland (Op), Buskerud (Bu), Vestfold (Vf), Telemark (Te), Aust-Agder (AA), VestAgder (VA), Rogaland (Ro), Hordaland (Ho), Sogn og Fjordane (SF), Møre og Romsdal
(MR), Sør-Trøndelag (ST), Nord-Trøndelag (NT), Nordland (No), Troms (Tr) og Finnmark
(Fi).
En særskilt takk går til NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie, som siden
november 2012 har stilt sin infrastruktur og en kontorplass til rådighet for Eli og som
bidro økonomisk til en reise til Øst-Finnmark i 2013. Reidar har hele tida hatt kontor på
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Uten baser i de to muséene ville det ikke
blitt noe Salix-prosjekt.
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Sammendrag

SAMMENDRAG
Elven, R. & Fremstad, E. 2018. Salix – vier, selje og pil i Norge.
Gunneria 82. 715 s.
Slekta Salix med vier, selje og pil utgjør viktige elementer i norsk landskap og økologi.
I denne boka summeres kunnskapen vi har om de mer enn 50 artene av dvergbusker,
busker og trær som er kjent fra landet. Majoriteten av disse finnes i naturen, men noen
få er foreløpig bare kjent fra hager og parker. Salix er ei slekt der innførte arter, raser
og hybrider er viktige i Norge. Mer enn halvparten av artene er innført: 28 innførte mot
25 hjemlige. Informasjonen er samlet i sju hovedkapitler.
Kapittel 1 beskriver slektas og familiens (Salicaceae) systematiske posisjon, likheter
og forskjeller mot den eneste andre slekta av familien i Europa, Populus med osp og
popler, slektas evolusjonære historie og betydningen av kromosomtall (ploidinivåer) og
hybridisering.
Kapittel 2 beskriver de morfologiske trekkene som karakteriserer Salix, hvordan
disse varierer (med mange illustrasjoner), hvordan artene reproduserer seksuelt og
vegetativt, og hvordan de sprer seg. Vi gir også noen råd til hvordan man bør samle
Salix til herbariene, dvs. hvilke karakterer man bør sørge for at materialet har.
Kapittel 3 inneholder detaljerte morfologiske beskrivelser av hver av de 53 artene vi
vet finnes i Norge, mange av dem med to eller flere raser (underarter og varieteter).
Vi beskriver økologien og utbredelsen til hver av dem og diskuterer den systematiske
og morfologiske variasjonen. Alle hybridene som vi aksepterer, er inkludert med
geografisk utbredelse; for de mer utbredte gir vi også en morfologisk beskrivelse med
skillekarakterer mot foreldrene. Praktisk talt alle arter og raser, og noen av hybridene,
er illustrert med fotografier som viser trekk ved stammer, greinverk, kvister, bark,
lauvverk, blomsterstander (aks), blomster, frukter, og ofte noen voksesteder.
Kapittel 4 er delt i fire. Første del beskriver hvilken rolle Salix spiller i de ulike
landsdeler, i bioklimatiske soner og i vegetasjonstyper. Andre del diskuterer de
plantegeografiske mønstrene og mulige forklaringer på mønstrene. Tredje del
diskuterer mulige virkninger av pågående klimaendringer. Fjerde del summerer hvilke
taksa (arter, raser) som landet på den nasjonale rødlista (2015) og den nasjonale lista
over fremmede arter med økologisk risikovurdering (2018).
Kapittel 5 beskriver betydningen av Salix for dyrelivet, både for de som beiter på eller
søker skjul i plantene og for de som parasitterer på vier, selje og pil.
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Kapittel 6 beskriver sammenhenger mellom Salix og sopp, både som partnere i
mykorrhiza og hvor plantene er verter for parasitter.
Kapittel 7 fokuserer på hvordan Salix er blitt brukt tradisjonelt og hvordan de blir brukt
i dag, til en lang rekke formål, og også hvordan Salix reflekteres i språket. Kutting
og korgfletting er en viktig, velkjent tradisjon, men det er også andre bruksmåter. I
de seinere tiårene har bruken som prydplanter i hager og spesielt i parker og andre
anlegg økt betydelig. Dette har ført med seg introdusering av nye arter, og mange
arter og raser av Salix er nå etablerte elementer i et flertall av større parker og anlegg
i landet. Annen viktig bruk er som leplantning, både på kysten og nordpå, for å hindre
erosjon, som rense-elementer i renseparker for vatn og kloakk, og i våre naboland
(men ennå ikke hos oss) til produksjon av biobrensel. Vi har valgt selje som en
eksempelart for å lage et samfunnsøkonomisk regnskap for en norsk art.
Boka inneholder ei full liste over arbeider som vi refererer til, tabeller over dagens
systematiske inndeling av slekta (i underslekter og seksjoner), og en oversikt over
artenes posisjoner i den bioklimatiske inndelingen av Nord-Europa som vi anvender i
dag.
Reidar Elven, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Postboks 1178 Blindern,
0318 Oslo
reidar.elven@nhm.uio.no
Eli Fremstad, NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie, NTNU 7491
Trondheim
eli.fremstad@ntnu.no
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ABSTRACT
Elven, R. & Fremstad, E. 2018. The genus Salix (willows) in Norway.
Gunneria 82. 715 pp.
The genus Salix (willows) is an important part of the Norwegian landscape and ecology.
In this book is summarized much of our current knowledge about the more than 50
species of dwarf shrubs, shrubs and trees known to grow in the country, the majority
present in nature but a few only in gardens and parks (yet). Salix is a genus where
introduced (alien) species and races are important in Norway. More than half the
species are introduced (28 against 25 natives). The information is given in seven main
chapters.
Chapter 1 is describes the systematic position of the genus and family (Salicaceae), the
relations to the only other genus of this family in Europe, i.e., Populus with the aspens
and poplars, evolutionary history, and the importance of chromosome numbers and
hybridization.
In Chapter 2 the morphological features are described (and illustrated), the
reproduction (both sexual and vegetative) and the modes of dispersal are discussed,
and some advice is given as how to best collect Salix for the herbaria.
Chapter 3 contains detailed morphological descriptions of each of the 53 species we
know are present in Norway, many of them with races (subspecies and varieties). The
ecology and distribution of each taxon are described and taxonomic and morphological
variation are discussed. The hybrids that we accept are included with geographical
range given, the more widespread ones with separate morphological descriptions and
diagnostic characters that distinguish them from their parents. Nearly all species and
races, and some of the hybrids, are illustrated with photos showing stem and branch
structure, bark, foliage, leaves, inflorescences (spikes), flowers, fruits, and often
habitats.
Chapter 4 is divided in four parts. The first part describes the role of Salix in the
different regions, in geographical zones and in vegetation types. The second part is
a discussion of the phytogeographical patterns and their possible explanation: The
third part is a discussion of possible effects of climate change on the Salix of Norway.
The fourth part is a summary of the position of taxa of Salix in the national red list of
endangered species (2015) and the list of ecological risks of introduced species (2018).
Chapter 5 describes the importance of Salix for animals, both those that graze on them
or seek shelter in them, and those that parasitize on willows and sallows.
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Chapter 6 describes the connections between Salix and fungi, both as partners in
mykorrhiza and as host for parasites.
Chapter 7 focuses on how we traditionally have used Salix and how the modern usage
is, for a multitude of purposes, and how Salix is reflected in the language. Coppice
and basket-making is naturally a well-known tradition but there are several others.
In recent decades the use as ornamentals in gardens and parks has increased
appreciably, also the introduction of new species, and many species of Salix are now
established parts of a majority of larger parks. Other important uses are as shelter
plantings, to prevent erosion, in installations for cleaning of sewage, and in our
neighboring countries (but not yet in Norway) for production of biofuel. As an example
species, an ecological accounting is attempted for the probably most common species
of the genus in Norway, S. caprea.
A full set of references is given as well as tables of the systematic position (in
subgenera and sections) of all species and their position in the currently applied
bioclimatic zonation of North Europe.
Reidar Elven, Natural History Museum, University of Oslo, P.O.Box 1178, NO-0318 Oslo,
Norway
reidar.elven@nhm.uio.no
Eli Fremstad, NTNU University Museum, Department of Natural History, NTNU
NO-7491 Trondheim, Norway
eli.fremstad@ntnu.no
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1 HVA ER SALIX?
«Slægten Piil, Salix. Ved denne Slægt har jeg fundet saa megen Vanskelighed, at
jeg blot har opstillet dem, som jeg antog for Arter, i en selvgjort Orden til nærmere
Undersøgelse.»
Ivar Aasens notat om slekta i hans herbarium, nr. 359–371.
Salix er ei slekt av vedplanter i vierfamilien Salicaceae og omfatter det vi på norsk
kaller vier, selje og pil (pluss arten musøre). Disse folkenavnene faller ikke godt
sammen med noen systematisk gruppe, men er mer historiske navn. Stordelen av
slektas norske arter har tradisjonelt blitt betegnet som vier eller vidje, det siste
ofte med henvisning til bruken. Navnet selje gjaldt opprinnelig bare én enkelt art, S.
caprea, men er seinere blitt overført til noen andre arter og raser (gråselje, silkeselje,
fløyelsselje, rustselje). Navnet pil har vi fått fra dansk. Det er hovedsakelig blitt brukt
for innførte arter (skjørpil, kvitpil, rødpil, plommepil, korgpil og noen til), men seinere
også overført til flere hjemlige arter (bl.a. doggpil og mandelpil).
I Norge har vi to slekter av vierfamilien: Salix og Populus, den siste med osp og poppel.
For skiller mellom disse to slektene, se nedafor. Salix er en av de viktigste slektene
av vedplanter i nordlige områder, men noen arter finnes også i subtropene, tropene
og på den sørlige halvkule. Arter i slekta er til dels dominerende i nordboreale
(subalpine) og lågalpine områder og i den arktiske tundraen. Den utgjør en viktig del
av næringsgrunnlaget for ville beitedyr i nordlig boreale, alpine og arktiske områder,
og artene er også matplanter (pollen, nektar) for mange insekter og vertsplanter for en
lang rekke parasitter blant insekter og sopp. For folk som vil kjenne til nordlig natur, er
denne slekta uunngåelig.
Systematisk plassering, evolusjon og inndeling. I gjeldende systematikk (APGIV,
se Stevens 2001 onwards) hører vierfamilien Salicaceae til i ordenen Malpighiales.
Dette er en stor orden med ca. 16 000 arter fordelt på over 700 slekter og 36 familier.
Den store splittinga i familier synes ha funnet sted seint i Kritt, for ca. 101–114
millioner år sida (Davis et al. 2005), og de fleste større familiene synes ha vært
etablert ved utgangen av Kritt (Wikström et al. 2001). I denne ordenen finner vi også
perikumfamilien Hypericaceae, evjeblomfamilien Elatinaceae, vortemjølkfamilien
Euphorbiaceae og linfamilien Linaceae. Vierfamilien hører til i en mindre gruppe
sammen med bl.a. fiolfamilien Violaceae og pasjonsblomstfamilien Passifloraceae,
med den sør- og mellomamerikanske familien Lacistemataceae (uten norsk navn,
med to slekter og 14 arter) som nærmeste slektning. De eldste kjente fossilene som
nærmer seg Salix morfologisk, er Pseudosalix for ca. 48 millioner år sida (Boeckler et
al. 2011). Poppelslekta, Populus, synes være fra omtrent samme tid.
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Inntil ganske nylig oppfattet man familien Salicaceae som en ganske liten familie med
bare 2–4 slekter: vier/pil Salix, poppel/osp Populus, og et par østasiatiske en-arts
slekter nær Salix: Chosenia og Toisusu. Begge de to sistnevnte blir nå inkludert i Salix
som separate underslekter, se Argus et al. (2010). Genetiske undersøkelser har vist
at denne tradisjonelle oppfatningen må revideres ganske sterkt. I nyere oppfatning
omfatter familien hele 55 slekter med 1010 arter. Dette er skjedd ved inkludering av
minst sju tidligere familier (hovedsakelig tropiske) i Salicaceae, den største av disse
Flacourtiaceae. I tempererte, boreale og polare områder er imidlertid slektene Populus
og Salix enerådende, den første sør til Mexico og Sør-Asia, med én art i Kenya, den
andre over store deler av verden, også i tropiske områder og på den sørlige halvkule
(Stevens 2001 onwards (lest 2018), Eckenwalder 2010, Argus 2010).
Slekta Salix omfatter rundt 450 arter. Artstallet kan diskuteres fordi ulike forfattere
ofte er uenige i fordelingen på arter og raser (underarter, varieteter). Uansett er det
ei middels stor slekt i global sammenheng. Slike store slekter er det ofte praktisk
å dele opp i underslekter (subgenera), dersom det er morfologisk og genetisk
grunnlag for det. Argus (1997) aksepterte fire underslekter av Salix, mens Argus
(2010) aksepterte fem, hvis satellitt-slektene Chosenia og Toisusu inkluderes blir
det sju, og hvis mandelpil får sin egen underslekt blir det åtte. Nyere genetiske
undersøkelser gir litt ulike resultater, men støtter en oppdeling på flere undergrupper
tilsvarende underslektene. Chen et al. (2010) presenterer de nyeste resultatene
omkring oppdeling av slekta, bygd på kloroplast-gener. De finner grunnlag for fire
hovedgreiner: underslekt Salix – de ekte pilene, hos oss kvitpil, skjørpil, tårepil,
istervier og hybridartene mellom disse fire; underslekt Chosenia – med S. arbutifolia
i Øst-Asia; underslekt Triandrae – med mandelpil alene; og underslekt Vetrix – der
de slår sammen de to store tidligere underslektene av viere og seljer: Chamaetia og
Vetrix. Den siste sammenslåinga kan kanskje være kontroversiell, men den støttes av
reproduksjonsdata. Det synes ikke være noen større krysningsbarrierer mellom artene
av de to tidligere underslektene Chamaetia og Vetrix enn det er innafor hver av dem.
Skillet mellom underslekt Salix og de andre støttes sterkt av krysningsmønsteret; det
er kanskje bare én art som krysser seg over grensa mellom underslekt Salix og ei
anna underslekt, med mandelpil i underslekt Triandrae (gir hybridarten bronsepil). Det
er ikke kjent noen hybrid mellom underslekt Salix og underslekt Vetrix (men se under
istervier i artsbeskrivelsene i kapittel 3) og bare én mellom underslekt Triandrae og
underslekt Vetrix (gir hybridarten flettepil).
Innafor hver av de to større underslektene – Salix og Vetrix – deles artene på seksjoner.
Dette kan virke litt unødvendig for oss, ettersom de fleste seksjonene bare har én eller
noen få arter i Norge (og Norden). De fleste seksjonene har imidlertid flere arter på
verdensbasis, noen over 20, og årsaken til at bare én eller få arter av hver seksjon når
Norden, er at vi har hatt istider og at nesten alle våre Salix har innvandret fra andre
steder relativt nylig. Seksjonstilhørigheten kan ofte si noe om hvor vi har fått vår Salixflora fra. Den inndelingen vi bruker i denne boka, med underslekter og seksjoner, er
kombinert fra Skvortsov (1999), Argus (2010) og Chen et al. (2010), se kapittel 3.1.
Et annet interessant trekk hos Chen et al. (2010) er at underslekt Salix deler seg i to
hovedgrupper: en eurasiatisk med bl.a. kvitpil, skjørpil og tårepil, og en hovedsakelig
nordamerikansk med bl.a. stillehavspil S. lasiandra, men også med vår hjemlige
istervier. Dette tyder på at også skillet innen denne underslekta har en betydelig alder,
i hvert fall siden godt før istidene (men Chen et al. 2010 gjør ikke noe forsøk på å datere
splitten mellom den eurasiatiske og den amerikanske delen av underslekt Salix), og at
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Eurasia kanskje har fått sin istervier fra Nord-Amerika i noe seinere tid, men trolig før
siste istid.
Salix og Populus. Slektene Salix L. og Populus L. er de eneste slektene av familien
Salicaceae i Europa. Som nevnt ovafor, synes de to slektene ha skilt lag for lenge
siden, rundt 50 millioner år tilbake. Forskjellene mellom dem er derfor nokså store,
sjøl om begge bare har vedplanter med enkle, skruestilte blad, enkjønnete blomster
på hver sine planter (dioike), blomster i aks med sterkt redusert eller manglende
blomsterdekke, og samme grunnkromosomtall × = 19 («×» brukes vanligvis for å angi
basistall). De morfologiske hovedforskjellene er følgende: Salix har knopper med
bare ett knoppskjell; Populus har flere knoppskjell. Salix har opprette eller utstående,
sjelden hengende aks, oftest med aksskaft med rudimentære eller velutviklete
blad; Populus har slakke, hengende aks der aksskaftene er uten blad. Salix har hele
støtteblad i aksene; Populus har sterkt oppflikete støtteblad. Salix har blomster
med tungeformete nektarier; Populus har blomster uten nektarier, men med ei skål
(uten nektar) rundt blomstene. Salix er derfor hovedsakelig insektpollinert; Populus
vindpollinert. Salix har to pollenbærere per blomst, sjelden én (sammenvokst, hos
rødpil) eller 3 eller opptil 5–12 (hos istervier); Populus har fra 6 til 60 eller flere
pollenbærere (skillekarakterer fra Argus et al. 2010). Dessuten har Salix (i Europa) aldri
rotskudd, men greiner kan rotslå; Populus har rotskudd og kan danne tette kloner der
rotskuddene kommer opp flere meter eller titalls meter vekk fra morplanten, noe alle
som har forsøkt å kutte ned og fjerne osp eller balsampoppel har erfart.
Kromosomtall. Hoveddelen av arvestoffet hos planter og dyr ligger i DNA-strengene i
kromosomene. Mye informasjon kan også ligge i antall kromosomer, fordi ulikt antall
hos to arter oftest betyr at de ikke kan krysse seg. Hos planter er det også vanlig med
dobling, ofte mangedobling, av kromosomtall. Høgere planter og dyr har dobbelt sett
av kromosomer i vanlige cellekjerner, mens enkelt sett bare finnes i kjønnscellene.
Vanlige tall i kjønnsceller hos planter er ofte mellom 4 og 10 (oppgis som f.eks. n = 4
eller n = 10), men det mest vanlige er å oppgi det doble tallet som finnes i cellekjerner
i vanlig vev (som i tilfellet over vil bli 2n = 8 eller 2n = 20). Dersom en planteart med
2n = 14 (n = 7) krysser seg med en annen art med 2n = 28 (n = 14), vil hybriden få 2n
= 21 i sitt vev. Dette kan gå helt greit inntil den skal forsøke å danne kjønnsceller ved
reduksjonsdeling, hvor de 21 kromosomene skal deles likt på to datterkjerner; i beste
fall vil den ene få 10 og den andre 11, men normalt går det ikke i det hele tatt. Hybriden
blir dermed steril. Men, dersom den på ett eller annet vis kan danne kjønnsceller
uten reduksjonsdeling, vil disse kunne føre til en ny plante med kromosomtallet 2n =
42, og som kan danne fungerende kjønnsceller med n = 21. Denne prosessen kalles
polyploidisering, og hos planter er dette fenomenet meget utbredt, så utbredt at noen
antar at over 70 % av alle jordas plantearter har en polyploid bakgrunn. Forskjeller i
kromosomtall betyr derfor mye for avgrensning av arter hos planter.
Kromosomtall er relevant for Salix av flere årsaker. For det første er
grunnkromosomtallet hos de aller fleste undersøkte arter i slekta × = 19. Dette er
et uvanlig høgt grunntall som sterkt tyder på at hele slekta har en polyploid historie,
kanskje ut fra ei hybridisering mellom to slekter med lågere grunntall. Den eneste
andre større slekta i familien, osp og poppel Populus, har samme grunntall, slik at
opprinnelsen til grunntallet kan ligge så langt tilbake som før splittingen mellom
disse to slektene, dvs. 50 millioner år tilbake eller lengre. Noen få Salix-arter har et
annet grunntall, × = 22 (bl.a. mandelpil), men dette kan være avledet fra × = 19 ved noe
dublisering eller deling av kromosomer (et fenomen som kalles aneuploidi). Tabell 1
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viser kromosomtallene som er kjent for norske Salix-arter og hybridarter, men de må
tas med en del forbehold fordi antall tellinger for hver art normalt er svært lågt.

Tabell 1 Kromosomtallsnivåer og kromosomtall hos norske Salix-arter og hybridarter
Table 1 Ploidy levels and chromosome numbers in Norwegian Salix species and hybrid
species
Diploid (2n = 38)
Salix acutifolia plommepil
Salix alaxensis alaskavier
Salix arbuscula småvier
Salix aurita ørevier
Salix bebbiana finnmarksvier
Salix caprea selje (begge raser)
Salix daphnoides doggpil
Salix eleagnos dunpil
Salix hastata bleikvier (alle raser)
Salix herbacea musøre
Salix lanata ullvier (begge raser)
Salix lapponum lappvier
Salix × mollissima flettepil
Salix myrtilloides blokkevier
Salix nummularia tundravier (bare i hybrid i Norge)
Salix purpurea rødpil
Salix repens krypvier (begge raser)
Salix reticulata rynkevier
Salix × rubra silkerødpil
Salix × smithiana namdalspil
Salix starkeana blåvier
Salix triandra mandelpil (delvis, 2n = 38, 44)
Salix viminalis korgpil
Triploid (2n = 57)
Salix × alopecuroides bronsepil
Salix × dasyclados fløyelsvier
Salix triandra mandelpil (delvis, 2n = 57)
Tetraploid (2n = 76)
Salix aegyptiaca fløyelsselje
Salix alba kvitpil
Salix arctica tundravier (delvis)
Salix atrocinerea rustselje
Salix cinerea gråselje
Salix euxina skjørpil
(Salix × nothula musøre × polarvier, behandlet som hybrid)
Salix pentandra istervier
Salix × salamonii sørgepil
Salix triandra mandelpil (delvis, 2n = 88)
Pentaploid (2n = 95)
Salix × laurina laurbærvier
Heksaploid (2n = 114)
Salix arctica tundravier (delvis)
Salix glauca myrvier (delvis, begge raser)
Salix myrsinifolia subsp. myrsinifolia svartvier
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Salix phylicifolia grønnvier
Salix polaris polarvier
Oktoploid (2n = 152)
Salix glauca myrvier (delvis, begge raser)
Salix myrsinites myrtevier
Kromosomtall ikke kjent
Salix × arctogena trippelvier (sikkert høgpolyploid)
Salix babylonica tårepil (trolig tetraploid, 2n = 76)
Salix × boydii (trolig diploid, 2n = 38)
Salix 'Brekkavier' (sikkert høgpolyploid)
Salix × calodendron dunvier
Salix × ehrhartiana elvepil (trolig tetraploid, 2n = 76)
Salix × fragilis grønnpil (trolig tetraploid, 2n = 76)
Salix × holosericea gråpil (trolig triploid, 2n = 57)
Salix lasiandra stillehavspil (trolig tetraploid, 2n = 76)
Salix × meyeriana blankpil (trolig tetraploid, 2n = 76)
Salix myrsinifolia subsp. borealis setervier (sikkert høgpolyploid)
Salix myrsinifolia subsp. kolaënsis kolavier (sikkert høgpolyploid)
Salix × pendulina fontenepil (trolig tetraploid, 2n = 76)
Salix × pentandroides trippelpil (trolig tetraploid, 2n = 76)
Salix schwerinii sibirkorgpil
Salix × stipularis ørepil (trolig triploid, 2n = 57)

For det andre er det kjent en rekke ulike kromosomtallsnivåer (ploidinivåer) i Salix.
Disse nivåene betegnes med «n-ploidi» bygd på latinske tall: diploid (2n = 38, dvs. 19
× 2, hos f.eks. musøre og selje), triploid (2n = 57, hos flere hybrider), tetraploid (2n =
76, hos f.eks. pile-gruppa med kvitpil, skjørpil, tårepil og istervier), pentaploid (2n = 95,
hos noen hybrider), heksaploid (2n = 114, hos f.eks. polarvier og grønnvier), oktoploid
(2n = 152, hos f.eks. storvier og myrvier), og enda høgere. Arter med 2n = 38 benevner
vi som diploide arter, de andre kollektivt som polyploide, men det betyr mye hvor høgt
polyploide de er. Arter med kromosomtall over 4× synes nesten ikke å ha barrierer
mot hybridisering med hverandre. Slike serier med arter fra diploid til høgpolyploid
nivå er kjent i mange plantegrupper, f.eks. i fjellvalmuene fra 2n = 14 (× = 7) til 2n = 84
(som er et dodekaploid tall, 12×) og i mure-slekta, også her fra 2n = 14 (× = 7) til 2n = 70
(dekaploid) eller høgere.
Man antok lenge at hver art oftest var karakterisert med ett kromosomtall, men det
har vist seg at mange arter har flere tall. Det er gjort forholdsvis få kromosomtellinger
i Salix, sammenliknet med andre plantegrupper, og for de fleste artene er bare ett tall
(bygd på én eller flere tellinger) kjent. Enkelte tidlige undersøkelser (bl.a. referert av
Håkansson 1955) påviste imidlertid to eller flere tall i flere Salix-arter, bl.a. i ørevier
(2× og 4×), lappvier (2× og 4×), selje (2×, 4× og sjelden 3×), doggpil (2×, sjelden 3×), og i
storvier (6× og 8×, det siste kanskje i underarten setervier).
Mange forskere antar at polyploidisering kan overkomme sterilitet hos hybrider.
Dersom to arter på samme ploidinivå (f.eks. 2n = 38 hos Salix), eller to genetisk
inkompatible grupper innen én art, danner en hybrid, vil normalt forskjellene i
kromosomsettene og i den genetiske sammensetningen av genomet være såpass
store at hybriden ikke kan få funksjonsdyktig avkom. Dersom slike hybrider kan få
funksjonsdyktig avkom, vil dette avkommet normalt også kunne være funksjonsdyktig
i tilbakekrysning med en eller begge av foreldrene, og med tida vil dermed skillene
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mellom de to opprinnelige artene forsvinne. De enhetene i naturen som vi ser i dag,
er normalt reproduktivt isolerte fra sine slektninger (enten genetisk eller økologisk,
eller begge delene). Dersom de ikke var det, ville vi ikke sett dem som enheter. Hos
langlevde flerårige arter, som Salix, kan enkeltindivider av hybrider stå i flere tiår
(forfatterne kjenner personlig til hybridindivider som er 50–60 år gamle), i enkelte
tilfeller kanskje i hundre år, og forsøke å danne funksjonsdyktige kjønnsceller
hvert eneste år i hver eneste blomst som dannes, dvs. at hvert slikt individ forsøker
kanskje en million ganger eller mer. En ørliten del av kjønnscellene hos en art
dannes uten reduksjonsdeling. Hos foreldreplantene er det disse som ikke vil være
funksjonsdyktige, men hos hybridene er det disse som kanskje kan fungere. Sjøl
om prosenten er ørliten, gjør livslengden og blomsterantallet at sannsynligheten er
til stede for at noen kjønnsceller blir funksjonsdyktige. Disse vil kunne resultere i
en tetraploid plante (2n = 76 hos Salix) som både kan formere seg videre og kanskje
utveksle gener med andre arter på tetraploid nivå. Det er dette vi antar har hendt i Salix
og andre slekter, og som er årsaken til at polyploidi er så utbredt hos planter generelt
og også i Salix.
Polyploidien fører også med seg noen problemer med å tilordne arter til seksjoner.
Med det omfattende nivået på hybridisering (se nedafor), spesielt i underslekt Vetrix,
må man regne med at mange polyploider kombinerer genomer fra diploider fra ulike
seksjoner, og at det kan være både praktisk og teoretisk umulig å tilordne enkelte
polyploider til seksjoner. Hos oss gjelder det særlig for seksjonene Diplodictyae
(tundravier), Glaucae (myrvier), Myrtosalix (myrtevier), Nigricantes (storvier) og
Phylicifoliae (grønnvier). I enkelte av disse seksjonene er det bare kjent polyploider
også ellers i verden, og hele seksjonene kan ha hybridbakgrunn.
Det å bestemme kromosomtall var tidligere en svært arbeidskrevende prosess.
Kromosomtall kan bare bestemmes i vev der det skjer celledeling. Kromosomene
krymper sammen til distinkte strukturer før delingen skjer, og løser seg opp i diffuse
tråder igjen etterpå. Det vanlige har vært å preparere, snitte og farge rotspisser (som
vokser svært fort og derfor har mange celledelinger konsentrert) eller å preparere
ut pollenmorceller fra tidlige pollenknapper. Det er problematisk å få gode resultater
hos Salix, uansett hvilke av metodene man bruker. Dette er årsaken til at antallet
sikre tellinger er ganske lågt for de fleste arter (i tillegg til at bestemmelsene av
plantene som ligger til grunn for tellingene, ofte er tvilsomme). I de siste årene er det
kommet til en ny metode, «flow cytometry», som måler innholdet av kjernemassen av
kromosomer. Denne kan brukes på allslags friskt eller rimelig friskt vev (brukt med
hell på herbariemateriale av f.eks. fjellvalmuer og krekling), er rask og effektiv, men
har en del store begrensinger når det gjelder høge kromosomtall. Årsaken er åpenbar;
dersom kromosommassen kunne fordobles inntil det uendelige, ville kjernene
sprenges. Plantene løser dette ved at overflødig masse forsvinner (storparten av
genomet er inaktivt og dessuten dublisert hos polyploider). Dermed blir kjernemassen
hos polyploider mindre enn doblingen av genomer skulle tilsi, og denne nedgangen
øker jo høgere man kommer opp i serien. I «flow cytometry» kan man oftest lett skille
mellom diploider og tetraploider, ofte også heksaploider (og hybridnivåer mellom disse
tre), men så blir det ofte krøll ved høgere ploidinivåer. «Flow cytometry» ville likevel
kunne føre til en revolusjon i forståelsen av Salix og slektas evolusjon, men er foreløpig
ikke anvendt i noen større undersøkelse. Vi regner med at en større undersøkelse med
bruk av «flow cytomerty» ville kunne påvise mange nye kromosomtall i Salix-arter og
kanskje også forklare hvorfor noen planter av enkelte hybridkombinasjoner kan være
sterile mens andre av samme artskombinasjon synes være fertile.
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Konklusjonen er at en hoveddel av de norske Salix-artene og -hybridene er på diploid
nivå, en del på tetraploid og heksaploid nivå, og noen få, men vidt utbredte og variable
arter på oktoploid nivå og høgre. De polyploide artene er mest sannsynlig oppstått
fra hybrider mellom ulike arter på diploid nivå, men opprinnelsen er ikke klarlagt og
kan være umulig å klarlegge; de opprinnelige artene kan ha dødd ut. Særlig gjelder
dette for artene på høge ploidinivåer (6×–10×). Her inngår det trolig flere ulike diploide
arter i opprinnelsene, og kanskje i ulike kombinasjoner, slik at artene er evolusjonært
polyfyletiske, dvs. med flere ulike opprinnelser. I Norge gjelder dette spesielt for to
arter: myrvier og storvier.
Hybridisering. Slekta Salix er beryktet for vill og hemningslaus sex på tvers av
artsgrensene. Da en av forfatterne i ungdommen begynte å beskjeftige seg med
botanikk, fikk han høre at vier krysset seg så mye at det nesten var umulig å kjenne
igjen artene. En tidligere professor i botanikk, som hyppig hadde feltkurs på Dovrefjell,
fortalte studentene at de tre artene av gråvier i fjellet (myrvier, lappvier og ullvier)
krysset seg så uhemmet at grensene ble helt uklare. I virkelighetens verden er det
aldri dokumentert én eneste sikker hybrid mellom noen av disse tre artene (men se
Stace et al. 1975: 137–138 for et mulig unntak); alle tre artene hybridiserer livlig, men
trolig ikke med hverandre. Salix var så beryktet at slekta i første halvdel av 1900-tallet
ble betegnet som «crux botanicorum» – botanikernes kors – som de måtte bære med
seg i sin utforskning av naturen. Det er en idéhistorisk interessant fortelling bak.
Med gjenoppdagelsen av Mendels arvelover i år 1900 fikk genetikken og hybridforskningen en voldsom aktualitet i biologien. Studier av slekter med antatt omfattende
hybridisering ble en kjernedel av den botaniske forskningen fram mot 1940, med
omfattende studier i Norden i bl.a. bjørk og vier/pil. Bjørkeforskningen, med J.G.
Gunnarsson som ledende i Sverige og Norge, postulerte at vi hadde 6–7 arter av bjørk:
risbjørk, låglandsbjørk og 4–5 arter innen det vi i dag kaller arten bjørk med dunbjørk
og fjellbjørk (se Gunnarsson 1925). Gunnarsson tolket hoveddelen av alt materiale som
han studerte (med unntak av risbjørk, som også han så som distinkt), som kompliserte
hybrider, gjerne med 3–4 arter involvert, og bygde dette på at detaljkarakterer som var
spesifikke for den enkelte «art», var gjenkjennbare i den enkelte hybrid. For bjørkene
ble denne modellen forlatt på 1930-tallet, mye fordi man godtok at hver art kunne
variere mye mer innafor sine grenser enn det Gunnarsson aksepterte. I dag anser vi at
den absolutte hoveddel av de bjørkeplantene vi finner i naturen, hører til de tre artene
nevnt ovafor, to av dem med raser, og med et visst, men overkommelig omfang av
hybridisering.
I Salix skjedde mye av det samme i de tidlige fasene, men med mer eksperimentell
støtte. Mens det tar mange år å krysse bjørker med hverandre og se resultatene, går
det mye raskere i Salix. Sogneprest («kyrkohärde») Sven Johan Enander er trolig den
eneste som noen gang har tatt teologisk embetseksamen med doktoravhandling om
botanisk nomenklatur. Hans doktoravhandling (Enander 1907) gjaldt Salix-typene i
Linnéherbariet og deres identitet. Han studerte seinere Salix i Nord-Europa, Sibir
og Nord-Amerika og dyrket og krysset et stort antall arter i sin prestegårdshage i
Lillhärdal i Härjedalen. Dette arbeidet ble fortsatt av mange andre forskere, spesielt
i Göteborg og Skåne, og det ble klart at det var mulig å krysse de fleste Salix-arter
og å lage hybrider med i hvert fall 5 arter på foreldrelista. En ledende person her
var Heribert Nilsson (se Nilsson 1918 og referanser til hans arbeid hos Håkansson
1955). Denne trenden i Salix-forskning kulminerte i de omfattende arbeidene av
Björn Floderus på 1930- og 1940-tallene og spesielt i hans behandling for Holmbergs
«Skandinaviens flora» (Floderus 1931). I denne floraen behandler han mange
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A

A, D, G Årskvister – Current year’s twig

B

B, E, H Bladundersider – Lower
surface of the blades

C

C, F, I Bladskaft og indre deler av
hovednerve – Petioles and inner parts
of the main vein

Setervier Salix myrsinifolia subsp. borealis

GUNNERIA 82, 2018
20

Hva er Salix?

D
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I
F

Hybriden

Grønnvier Salix phylicifolia

Figure 1.1 A character separating between Salix myrsinifolia (here
subsp. borealis, A–C) and S. phylicifolia (G–I) is the presence of hairs
on the youngest twigs, petioles, and the inner parts of the main
veins on the upper surface of the blades. Hybrids in Figures D–F.

Figur 1.1 Én av de karakterene som skiller best mellom storvier
Salix myrsinifolia (her setervier subsp. borealis, A–C) og grønnvier
S. phylicifolia (G–I) er forekomst av litt behåring fra storvier på
årskvister, bladskaft og de indre delene av hovednerven på
bladflatenes oversider. Hybrider D–F. Alle CC-BY 4.0
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Salix-arter som om de relativt sjelden forekommer rene, men svært ofte i
hybridkombinasjoner. Behandlingen ble retningsgivende for seinere botanikere i flere
tiår, med tydelige utslag fortsatt i Grapengiessers (1966) behandling av slekta i Nils
Hylanders «Nordisk kärlväxtflora». Det er denne tilnærmingen til variasjonen som
ligger bak vår gamle professors syn på gråvierene på Dovrefjell.
I dag har vi endret synet nokså radikalt, ikke minst fordi vi vurderer at en slik
omfattende hybridisering, som må ha foregått i tusenvis av år, ville utslette grensene
mellom dagens arter i løpet av nokså få generasjoner. I dag anser vi at hybridmanien
i første halvdel av 1900-tallet bygde på en for snever oppfatning av hvor mye en
art kunne variere uten at hybridisering nødvendigvis er involvert. Denne nyere
oppfatningen er gjennomgående i den foreløpig siste samlete framstillingen av Salixvariasjonen i Norden, i «Flora Nordica» (Jonsell 2000b). Et viktig bidrag har vært
utvidet kjennskap til kromosomtallene og mulige reproduksjonsgrenser i Salix. Sjøl
om svært mange Salix-arter har evnen til å hybridisere, fører ikke hybridiseringen
nødvendigvis til at artsgrensene viskes ut. Hybridene kan være sterile og dermed rene
blindveger, eller de kan være dårligere tilpasset de eksisterende økologiske nisjene
og bli skviset ut av sine bedre tilpassene foreldre. I de siste 20 årene er det lagt ned
mye arbeid i å definere artene i Salix og deres avgrensning mot eventuelle hybrider.
Variasjonsmønstrene er blitt mye klarere, til tross for mangel på moderne genetiske
undersøkelser, og vi aksepterer mye større variasjon innen hver art i dag enn man
gjorde på 1930-tallet (og færre hybrider, sjøl om de fortsatt er mange nok). En årsak
til at vi fortsatt må regne med mange hybrider i Salix er, paradoksalt nok, Homo
sapiens. Mange hybrider er blitt produsert kunstig, eller tatt inn som enkeltindivider fra
naturen (f.eks. laurbærvier, S. × boydii og trolig brekkavier), og formert opp til bruk som
hageplanter. Dermed har vi mennesker gitt levemuligheter for svært mange hybrider
som ville blitt luket ut på naturlig vis ute i naturens røffe verden.
Hvordan kan vi gjenkjenne en Salix-hybrid? Det finnes neppe noen helt sikre måter
for identifisering av hybrider. De beste måtene i dag er DNA-metoder som kan påvise
at hybrider har gener (eller andre genetiske markører) fra to identifiserte foreldre.
For oss som går ut i naturen, i beste fall med lupe, og innendørs med en stereolupe,
er morfologi og utvikling av kjønnsdeler det beste vi kan bygge på. Det er noen trekk
som preger de fleste hybrider, og også i Salix. Hybrider kombinerer gjerne trekk fra
foreldrene på en måte som ikke finnes hos noen av foreldrene; de er intermediære.
Man må altså kjenne foreldrene godt for å kunne gjenkjenne disse trekkene, f.eks. i
hybriden mellom grønnvier og storvier må man gjenkjenne kombinasjonen av blank
bark og faste, friskt grønne blad fra grønnvier og litt hår på de yngste skuddene og på
bladskaft og midtnerve fra storvier (figur 1.1), og også aksskaft som er litt lengre enn
hos grønnvier og med noen små, men skikkelige blad fra storvier. Hybridene kan være
mer eller mindre sterile. Hos hunnplanter kan man se dette på at fruktutviklingen eller
frøutviklingen stopper (abort). Hos hannplanter er det mye verre fordi pollenknappene
hos Salix oftest er fullt utviklete også hos hybrider (men det er uvisst om pollenet er
funksjonsdyktig).
Mens det er relativt enkle genetiske prosesser bak dannelsen av pollenkorn
hos hannplanter, er det vesentlig mer kompliserte prosesser bak dannelsen av
embryosekker hos hunnplanter. Frøabort er derfor mye hyppigere enn pollenabort, til
og med hos opplagte hybrider. Abortering av frukter (kapsler) kan være total, men like
ofte aborterer bare en del av fruktene i hvert aks, mens andre kan utvikle seg til full
størrelse. Kapslene kan også åpne seg hos mange hybrider, med mye frøull, men hos
hybridene med abort er oftest frøene innskrumpet. Hybridarten brekkavier er f.eks.
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Figur 1.2 Hunnplanter av hybriden
setervier × grønnvier Salix myrsinifolia
subsp. borealis × phylicifolia danner
ofte store mengder aks og kan se
ut til å være fullt fertil. Når den står
full av modne aks, før kapslene
sprekker opp, skiller den seg sterkt
ut fra trærne rundt, her fjellbjørk
Betula pubescens subsp. tortuosa.
Sjøvollsetra i Røros (ST). CC-BY 4.0
Figure 1.2 Individuals with pistillate
spikes of the hybrid Salix myrsinifolia
(here subsp. borealis) × phylicifolia
often produce large amounts of
spikes and may be fully fertile. After
anthesis, before the fruits open, the
hybrid is easily recognizable among
other species, here mountain birch
Betula pubescens subsp. tortuosa.

Figur 1.3 Hybriden småvier x lappvier Salix
arbuscula × lapponum kan identifiseres ved hjelp av
hunnaks som har trekk av begge foreldrene: korte,
breie støtteblad som er butte eller tverre i toppen,
med antydning til en smal rødlig stripe nederst
(trekk fra småvier), lange hår på støttebladene (fra
lappvier), lange grifler og lange arr (fra lappvier),
små, men distinkte blad på aksskaftene (fra
småvier), og hårete blad (fra lappvier). Årskvistene
er også litt hårete (fra lappvier). Klettvollen i Røros
(ST). Jf. kapittel 3, s. 416. CC-BY 4.0
Figure 1.3 The hybrid Salix arbuscula × lapponum
is identified by means of spikes with pistillate
flowers which have traits from both parents: short,
broad and obtuse bracts with a dark top with a
trace of reddish below (a trait from arbuscula)
and long hairs (from lapponum), long styles and
stigmas (lapponum), small, but distinct leaves
on the peduncles (arbuscula), and hairy leaves
(lapponum). The youngest twigs are also slightly
hairy (lapponum). Cf. Chapter 3, species 41.
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bare kjent med hunnplanter som får langt utviklete rakler med mengder av frøull som
kommer ut, men er aldri påvist med et eneste frø. Mange Salix-hybrider er likevel
fertile, så dette er ikke et trekk man finner hos alle.
En annen komplikasjon er morfologiske skjevheter som kan skyldes tilfeldigheter, eller
i mange tilfeller forskjeller i kromosomtall. Dersom en diploid art krysser seg med en
polyploid art, får hybriden normalt mer genetisk materiale og mer morfologisk preg
fra den polyploide forelderen. Man finner f.eks. sjelden eller aldri musøre (diploid) med
litt trekk fra polarvier (heksaploid), men svært ofte polarvier med litt trekk fra musøre.
Men, og dette er et viktig men, abort av kapsler og frø kan også skyldes manglende
befruktning, f.eks. ved dårlige pollineringsforhold (les: drittvær i blomstringstida), eller
ved at det er for lang avstand mellom hann- og hunnplanter. Vi konkluderer derfor med
at de eneste kjennetegnene som vi kan bruke i praktiske situasjoner, er at plantene
kombinerer morfologiske trekk fra begge antatte foreldre, supplert med noe hunnlig
sterilitet der dette kan fastslås.
Med alle disse forbeholdene kan vi likevel skissere noen generelle trekk:
• Hybrider mellom diploide arter varierer enormt i fertilitet. Mange, og kanskje
flertallet, er sterile, men noen er delvis eller fullstendig fertile, f.eks. hybriden
mellom musøre og lappvier og hybriden mellom musøre og ullvier.
• Hybrider mellom diploider og tetraploider er nesten alltid sterile, f.eks. mellom
ørevier og gråselje og mellom selje og gråselje. Slike hybrider blir triploide med 2n
= 57 og kan bare gi ubalanserte kjønnsceller.
• Hybrider mellom diploider og høgere polyploider er oftest sterile, men det er
noen påfallende unntak. To av disse er mellom diploider og heksaploider: musøre
× polarvier, og blåvier × grønnvier. Begge disse hybridene blir tetraploide, og i
begge tilfellene er god frøsetting observert, for den første hybriden også frøspiring
opp mot 100 %. Det er i det minste sannsynlig at det her kan skje hybridogen
artsdannelse med fruktbare resultat.
• Hybrider mellom høg-polyploider (6×–10×) er nesten alltid fertile hos Salix, dersom
ikke foreldrene står altfor langt fra hverandre systematisk, og her kan det dannes
omfattende hybridkomplekser med tilbakekrysning mot foreldrene, noe som delvis
kan utviske artsgrensene. Artene opprettholdes likevel, mer eller mindre, ved at de
har noe ulik økologi og blomstringstid. Det største av disse kompleksene i nordisk
flora består av myrvier, storvier, myrtevier og grønnvier, og er et gjennomgående
problem når det gjelder å identifisere boreale og alpine viere hos oss.
Nokså pussige tilfeller er der en hybrid mellom to arter har større evne til å krysse seg
med en tredje art enn noen av de to foreldreartene har. Det mest utpregete eksemplet
er trippelvier der vi antar at det inngår musøre (2×), polarvier (6×) og grønnvier (6×),
kanskje også myrvier (8×). Se mer om dette rare tilfellet under beskrivelsen av
trippelvier i kapittel 3.
Sjøl om en hybrid er steril, kan den likevel få en viss betydning i naturen, og spesielt
i kulturen. En rekke av våre hageplanter av Salix har hybridopprinnelse og er sterile,
men formeres vegetativt (ved rotslåing av skudd) i gartnerier og spres i stort omfang.
Dersom plantene skjæres ned og kvistene kastes i naturen, rotslår de og etablerer seg
i naturen også. I underslekt Salix har dessuten skjørpil og alle hybrider den inngår i,
nokså sprø kvister som brekker av ved sterk vind, snøfall eller rett og slett alder, og
som kan spres med vatn og rotslå. Noe av det samme gjelder mandelpil og doggpil på
flommark, og trolig de fleste andre Salix som vokser der. Salix trenger derfor ofte ikke
sex for å formere og spre seg.
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Hvor finner vi hybrider? Hybrider kan oppstå nesten overalt der flere Salix-arter
vokser sammen, men det er visse mønstre og begrensninger. Hybrider oppstår
hyppigst i to situasjoner: i møtesoner mellom arter (rimeligvis) og på forstyrrete
steder. For å ta det siste først, med to eksempler. I beitelandskapet, der stordelen av
det opprinnelige krattet og den opprinnelige skogen er blitt sterkt endra, kan hybrider
spille svært stor rolle. Det første eksemplet er fra Tromsø. Nesten hele Tromsøya var
beitelandskap for 100–120 år sida. Byborgerne hadde fjøs og hager («stykker») overalt
på øya. Salix-innsamlinger fra Tromsøya i perioden 1900–50 er ofte nesten umulige
å bestemme fordi de kombinerer trekk fra flere arter (storvier, grønnvier, myrvier,
lappvier, myrtevier, bleikvier, kjertelvier). I dag, når beitet utafor kultureng er helt
borte, må man lete for å finne hybrider på øya. Det andre eksemplet er fra Røros.
Den ene av forfatterne (Elven) vokste opp her på 1950-tallet, med seter i et sterkt
nedbeitet landskap 5 km fra byen, og i et område der skogen forsvant i andre halvdel
av 1600-tallet på grunn av kopperverkets behov for trevirke til gruver og smeltehytter,
og der skogen ikke kom tilbake før beitet opphørte. Her var vierhybrider meget
vanlige overalt rundt setra på 1960- og 1970-tallet, og det kunne være vanskelig å
plassere en stor del av enkeltbuskene rundt setra i myrtevier, grønnvier, myrvier eller
storvier. Flere andre hybrider fantes også med noen få busker, bl.a. såpass sjeldne
kombinasjoner som småvier × musøre og bleikvier × musøre. Beitet opphørte rundt
1960–70, og i dag, 50 år seinere, er det nesten ikke hybrider å se mer, bortsett fra de
høgpolyploide og langlevde hybridene mellom myrvier, storvier, grønnvier og myrtevier.
Det kompliserte mønsteret med diffust avgrensete, beitete rikmyrer og beitet fuktig
einer- og risbjørk-hei og buskmark med gras er nå blitt erstattet av distinkt avgrensete
myrer, tette buskheier og begynnende fjellbjørkeskog, der de enkelte vierartene
har mye mer adskilte voksesteder enn det de hadde for 50 år siden. Betydningen
av jordbrukets arealbruk for variasjonen i Salix kan neppe overdrives. Den ene av
forfatterne (Elven) har hatt anledning til å sammenligne forholdene i Norge med de
i Øst-Sibir, Alaska og nordvestre Canada, der det er mange flere Salix-arter enn hos
oss, men der det ikke er jordbruk og nesten ikke mulig å finne Salix-hybrider i naturen.
Opphør av utmarkbeite har trolig redusert omfanget av Salix-hybridisering sterkt i
store deler av Norge i dag.
Andre møtesoner og mer naturlig forstyrrete voksesteder finnes fortsatt. Særlig er
vasskanter, myrkanter og vegkanter steder der hybrider ofte dukker opp. Det siste
er nesten et problem; folk går langs stier og veger og finner rare viere, og hybrider
blir derfor overrepresentert i herbarienes samlinger. Dette var et åpenbart problem
i registreringen av Salix for Norrbottens flora (Stenberg 2010) der en hoveddel av
inventeringene skjedde langs skogsbilveger. Hybrider ble voldsomt overrepresentert. I
myrkanter er hybrider mellom myrartene lappvier og krypvier på den ene sida og skogog myrkantarten ørevier på den andre sida meget vanlige, og på elvekanter i fjelldalene
er hybrider mellom vasskant-arten grønnvier og skogarten storvier ekstremt vanlige.
Det er flere slike eksempler. Store elvesletter med flomsedimentering og ferske
morenemarker i fjellet er også typiske hybridsteder, med musøre × lappvier og musøre
× ullvier. Mer stabile hybridkomplekser finnes f.eks. i snøleier i fjellet med musøre ×
polarvier og i vindeksponerte kreklingheier på ytterkysten i Finnmark med bleikvier ×
musøre × ullvier. Eksemplene kunne mangedobles.
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Musøre Salix herbacea
(øverst) og polarvier S.
polaris (nederst) kan
forveksles og hybridiserer
meget lett. De er eksempler
på nært beslektete arter,
men med meget ulike
kromosomtall: 2n = 38
hos musøre, 2n = 114
hos polarvier, og 2n =
76 hos hybriden. Nær
Sognefjellshytta i Lom (Op)
og Unndalen i Oppdal (ST).
Begge CC-BY 4.0
Salix herbacea and S. polaris
are closely related, can be
mistaken for each other,
and hybridize freely, but
they differ in chromosome
numbers: 2n = 38 in S.
herbacea, 2n = 114 in S.
polaris, and 2n = 76 in the
hybrid.

Musøre

Musøre
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2

KARAKTERER HOS SALIX

2.1 Hvordan samle Salix?
Sjøl om mange Salix-planter kan være vanskelige å bestemme, er de fleste artene lette
å kjenne igjen, dersom man vet hva man skal se etter. Dette kapitlet har til hensikt
å peke på viktige karakterer og hvordan de skal tolkes. I tillegg vil vi gi noen få råd
om hvordan man skal samle Salix slik at det man samler lettest kan bestemmes.
Store deler av Salix-materialet som er samlet i herbariene, er for dårlig til noenlunde
sikker identifisering. Dette skyldes oftest at samlerne bare har tatt en liten del fra
et årsskudd, ofte også fra det vi kaller et panikkskudd, det vil si et skudd som er
kommet ut etter beiting, etter avkutting, f.eks. etter kantkutt på vegkanter, eller etter
flomskade. Slike skudd har ofte helt andre bladformer og behåring enn skudd som
får vokse ut under mer normale betingelser. For at et Salix-materiale skal kunne
bestemmes noenlunde pålitelig, bør man: (1) Aldri samle panikkskudd eller aparte
skudd som skyldes skader på planten. Dette gjelder også insekt- og soppskadde
skudd, unntatt hvor hensikten er å dokumentere skaden (og da er det ikke alltid mulig
å identifisere vertsplanten). (2) Ta med minst 2–3 skuddgenerasjoner, dvs. ikke bare
toppen av et årsskudd, men også minst en del av et fjorårsskudd med sidegreiner,
helst også eldre kvister der man fjerner barken for å kunne se om planten har
vedåser eller ikke (se nedafor). Dersom årsskuddene er for lange (og de kan bli godt
over meteren), bør man ta med to deler av dette, øverst og nederst, og også kutte av
en skuddbit lengre nede for å få med trekkene på eldre kvister og forgreininger. (3)
Dersom hunnaks er til stede, bør disse inngå i innsamlingen. Hvis man har en bestand
av planter, bør man se etter både hunner og hanner. (4) Hvis man har anledning til
det, bør man samle skudd både i blomstringsfasen (april–juni) og seinere i sesongen
når bladene er fullt utviklet og når hunnplanter har fullt utviklete kapsler, fra samme
individ. Det er da lurt å merke individet man har samlet fra, f.eks. med et tydelig
farget plastband, slik at man er sikker på at kvistene man samler seinere, kommer fra
samme plante.

2.2 Bygningstrekk
Det finnes ingen enkel formel for hvordan man gjenkjenner en bestemt art av Salix.
Man må oftest bruke karaktertrekk fra mange deler av planten. I vinterhalvåret må
man se på vekstform, skuddsystem (hvor tynne eller tjukke kvister er, og greinvinkler),
bark og behåring på kvister av ulik alder og vedåser (se nedafor), og knopper. De aller
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fleste artene kan identifiseres på slike karakterer også om vinteren, men sjelden
hybrider, og vinterbestemmelser krever mer kunnskap enn sommerbestemmelser.
Mange arter blomstrer før eller under bladsprett, og disse må man kunne bestemme
ut fra de samme karakterene pluss karakterer fra aksene og blomstene. Hannaksene
gir oftest færre karakterer enn hunnaksene. På sommeren er karakterer hos blad,
kvister og vekstform de man oftest bruker, sammen med karakterer fra hunnaks.
Hunnaksene henger på inntil frøene spres mens hannaksene oftest felles rett etter
blomstring.
Målene i dette og seinere kapitler er alltid angitt som et normalt spenn, f.eks. som
«8–12», og med eventuelle uvanlige verdier eller ytterpunkter i parentes, f.eks. som
«(6) 8–12 (14)».
Vekstform. Alle Salix er vedplanter, dvs. med sekundær tjukkelsesvekst og mangeårige
skudd, med mjuk ved («softwood») og bøyelige kvister. Tre- og buskformete
representanter er ofte rasktvoksende (ofte 1–2 m lange årsskudd), men ikke spesielt
langlevde. Det er trolig sjelden at Salix-busker blir mer enn 60–70 år og at Salix-trær
blir mye mer enn 150 år.
Innafor slekta Salix er det stor variasjon i vekstform, både mellom arter og innafor hver
art, avhengig av voksested (habitat) og ytre påvirkning på individene.
Trær. Mange fremmede arter og hybridarter og noen av de hjemlige kan bli 20–30 m
høge trær og få stammediametre over 1 m. Særlig blir kvitpil ofte et massivt tre, men
også grønnpil og skjørpil kan bli meget høge. Stammene er aldri gjennomgående; på et
visst nivå danner de mange mer eller mindre likeverdige greiner i ei krone. Piletrær er
rasktvokende og kan bli svært store, men i forhold til mange andre treslag er de likevel
kortlevde.
Trær/busker. En del arter kan danne treform under gunstige forhold, men danner
oftere store busker, dvs. at individet har mange likeverdige stammer. Slike busker
kan bli 5–10 (15) m høge og nå en alder på 40–80 (100) år. Av våre hjemlige (dvs. ikke
innførte) arter utvikler selje og doggpil seg oftest til trær, mens storvier, mandelpil,
istervier og finnmarksvier varierer fra busker til små eller middelsstore trær. Mer
sjelden forekommer treform hos gråselje (opptil 15 m) og ørevier (opptil 7 m). Den
innførte arten korgpil blir, hvis den får stå lenge nok, trær opp til 15 m eller mer. Det
samme gjelder hybridarter mellom korgpil og selje-gruppen (seksjon Cinerella). Litt
interessant er det at i hvert fall to av rasene av doggpil normalt opptrer som trær
mens den tredje rasen (pommersk doggpil) og dens slektning plommepil sjelden eller
aldri synes å bli trær. Tilsvarende opptrer finnmarksvier oftest som tre mens dens
nærmeste slektning blåvier aldri blir annet enn en småbusk (i Norge).
Storbusker. En hoveddel av våre hjemlige arter, og flere av de innførte, får aldri noen
én-stammet treform, men kan bli høge busker med tallrike stammer, ofte mannshøge
og noen ganger opptil om lag 5 m. Dette er typisk for flere boreale og lågalpine arter
som i Sør-Norge oftest er nokså små busker, men som blir mye større i Nord-Norge og
spesielt i Finnmark, f.eks. myrvier, lappvier, ullvier og grønnvier. Blant innførte arter
hører f.eks. rødpil til i denne gruppen.
Småbusker. Enkelte arter blir sjelden særlig mye høgere enn ca. 0,5–1 m, kne- til
midjehøge, og danner alltid låge kratt. Dette gjelder mange av de hjemlige artene med
fjellaffinitet, f.eks. myrtevier, bleikvier (unntaksvis opptil 2 m) og småvier, men også
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mer kystbundne arter som heivier, en sørøstlig skog- og myrart som blåvier, og en
østlig myrart som blokkevier.
Dvergbusker. Dvergbuskene (eller krypebuskene) har enten skudd som er
underjordiske, som hos musøre og polarvier, eller som ligger rett på bakken eller på
bergflater, som hos tundravier (i Norge), rynkevier, trippelvier, og delvis hos heivier.
De siste kalles ofte «espalierbusker». Andre planter med fjellaffinitet kan også finnes
krypende hvis de holdes nede av vær og vind, snøtrykk, tråkk og andre ugunstige
forhold, som småvier og fjellbleikvier. Storbusker, småbusker og overjordiske
dvergbusker blir gjerne 20–40 år gamle. Artene med underjordiske skuddsystem, som
musøre og polarvier, kan trolig leve så lenge som skuddsystemet kan vokse i habitatet,
dvs. mange hundreår eller kanskje tusenår, og det kan tenkes at disse dvergartene er
de i slekta der individene kan oppnå høgest alder!
Røtter. Alle Salix-arter har ei grunn pelerot. Derfra vokser det ut et vidt forgreinet,
underjordisk rotsystem som er nokså flatt, men hvordan det formes avhenger av
terreng og vasstilgang. I den amerikanske underslekta Longifoliae er formering
med rotskudd regelen, se Argus (2010), men hos europeiske arter dannes det aldri
skudd fra røttene, dvs. at det ikke skyter opp skudd fra rotsystemet som kan gi
opphav til nye busker (et prinsippskille fra slekta Populus, osp/poppel). Derimot kan
nye skudd dannes på eldre stammer og greiner på individer som stadig utsettes for
oversvømmelse og tørrlegging (vassris). Røtter kan også dannes på greiner som blir
liggende i kontakt med bakken, men evnen til slik rotdannelse varierer mellom artene.
Hos krypebuskene er slik rotdannelse obligatorisk (se figurene i kapittel 3 for 48
musøre og 50 polarvier).

Figur 2.1 Røtter dannet på vassris på gamle greiner av gråselje Salix cinerea som vokser på
flommark. Hokksund i Øvre Eiker (Bu). CC-BY 4.0
Figure 2.1 Roots formed on adventitious shoots stimulated by submergence on old trunks of
Salix cinerea in a flooded site.
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Kvister. Kvistene hos de fleste artene er seige og ikke svært lette å rive av. Unntak
er skjørpil, hybridarter hvor skjørpil inngår, og delvis mandelpil og doggpil. Her
brekker kvistene lett eller svært lett av, og avrevne kvister er ofte det viktigste
spredningsorganet. De kan fraktes med vatn og rotslår lett der de lander på elve-,
sjø- og til dels havstrender. Det er ikke tilfeldig at disse artene og hybridene ofte er
vasskant-planter.
Et annet karakteristisk trekk er lengden på årsskuddene og avstanden mellom
bladene (og året etter avstanden mellom sideskuddene som kommer i bladhjørnene).
Avstanden mellom to bladfester benevnes et internodium. Pileartene i underslektene
Salix og Triandrae har ofte årsskudd på 1–2 m, og hos korgpil er det kjent årsskudd på
4 m. Hvor tett forgreininga blir avhenger av avstanden mellom sideskudd. Dette skiller
av og til mellom arter som lett forveksles: grønnvier har lang avstand (internodier på
ofte 10 cm eller mer), mens småvier og grønnvier-hybriden brekkavier har mye kortere
avstand; storvier har lang avstand, mens den snarlike arten bleikvier har kort; og selje
har lang avstand, mens ørevier og delvis gråselje oftest har kort.
Greinvinkler. Vinkelen mellom hovedskudd og nye greiner bestemmer ofte formen på
planten, hva slags synsinntrykk skuddsystemet gir på litt avstand. Hos de fleste artene
går nye skudd ut fra eldre skudd i 30–50° vinkel. Hos enkelte arter, som istervier, er
vinklene ofte større, og hos noen arter som blåvier og finnmarksvier, er de opptil 90°
og gir kroner med svært åpen struktur. Alle dvergbuskene har svært store vinkler
(nær 90°), noe som gjør at de vokser svært to-dimensjonalt og lett kan dekke jord- og
bergflater. Hos tårepil, hybrider med tårepil (se nedafor) og hos skjørpil og særlig
kultivaren 'Bullata', er greinvinklene svært små (dvs. spisse). Greinvinklene skiller
også mellom ellers snarlike arter som grønnvier (liten vinkel), storvier (større) og
småvier (stor). Hos alaskavier er de ytre delene av greinene ofte krummet oppover,
mens de ytre delene av greiner på eldre kvitpil (og særlig hos varieteten sølvpil) ofte
er hengende, og utpreget hengende hos tårepil og to hybridarter der tårepil inngår:
fontenepil og sørgepil. Greinvinkler er en undervurdert karakter i bestemmelse av
Salix-arter, men den fungerer best i felt. Det er ofte svært tilfeldig hva slags vinkler
som preger de enkeltskuddene som havner i herbariene.
Ved. Veden hos Salix er ikke særlig hard; mandelpil regnes for å ha den hardeste.
Veden spalter dårlig både som frisk og tørket. Frisk ved har høgt vassinnhold og
minsker mye i volum ved tørking. Tjukkelsesveksten varierer fra art til art, men
avhenger også mye av forholdene på voksestedet. Enkelte arter, som selje, har rødbrun
kjerne i veden; den kan utnyttes for dekorative formål.
Vedåser er en systematisk spesielt viktig karakter som oftest blir oversett av
feltbotanikere. Vedåser er smale, ribbeforma forhøyninger på veden under barken,
og de ses lett når barken på litt eldre skudd fjernes, hos enkelte arter til og med
uten at barken fjernes (gråselje og rustselje). Barken fjernes lettest tidlig og midt i
vekstsesongen når den lett løsner fra veden, men den sitter mye fastere om hausten.
Skuddene bør gjerne være 3–5 år gamle før vedåsene utvikles. Vedåser finnes i mange
seksjoner i underslekt Vetrix, men mangler i underslektene Salix (de ekte pilene) og
Triandrae (mandelpil). Vedåser er f.eks. en av de viktigste karakterene for å skille
mellom de fire artene i Cinerella-seksjonen: ørevier (korte og låge åser), selje (mangler
oftest åser) og gråselje og rustselje (lange og skarpe åser), og hybridartene med
korgpil der disse Cinerella-artene inngår. Se også illustrasjoner under ørevier, gråselje,
rustselje, blåvier, finnmarksvier og lappvier. De aller fleste fjellartene mangler
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Figur 2.2 Noen eksempler på
greinvinkler hos Salix: (20) 30–45 (50)°
hos A myrtevier S. myrsinites og B
småvier S. arbuscula; 60–90° hos C
istervier S. pentandra. Alle CC-BY 4.0

A

Figure 2.2 Branch angles: (20) 30–45
(50)° in A Salix myrsinites and B S.
arbuscula; 60–90° in C S. pentandra.

B

C
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Figur 2.3 Noen karakteristiske greinsystemer. A Skuddene er bøyd oppover ytterst. Alaskavier
Salix alaxensis. B Små greinvinkler. Skjørpil S. euxina. C Hengende greiner. Sørgepil S. ×
salamonii. Alle CC-BY 4.0
Figure 2.3 Some characteristic shapes of branch systems. A Ends of the shoots are curved
upwards. Salix alaxensis. B Narrow branch angles. S. euxina. C Pendent twigs. S. × salamonii.
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vedåser, men lappvier er et unntak, med ganske korte, men distinkte vedåser. Dette
kan være en nyttig karakter for å skille mot myrvier som mangler vedåser.

Figur 2.4 Den rødbrune kjerneveden
skimtes i stubben av ei nylig felt
skogselje Salix caprea subsp. caprea.
CC-BY 4.0
Figure 2.4 The reddish-brown center
of the wood is visible in a recently
felled trunk of Salix caprea subsp.
caprea.

Figur 2.5 Vedåser varierer mellom
arter i hyppighet, lengde og høgde,
men kan også variere betydelig innen
én og samme art. A Små, spredte
vedåser. Lappvier Salix lapponum.
B Svært små og låge, spredte og C
mye høgere og lengre vedåser. Begge
ørevier S. aurita. D Særdeles lange og
høge vedåser. Gråselje S. cinerea. Alle
CC-BY 4.0

Bark. «Huden» på de unge kvistene, ytterbarken, varierer i farge, behåring, forekomst
av korkporer, hvordan den sprekker opp, og andre egenskaper. Barken varierer
fra art til art og mellom individer av samme arten, ikke minst fra årets nye skudd
(årskvister), til skudd fra forrige år (fjorårskvister) og videre til skudd dannet flere
år tilbake (flerårskvister). Vi skiller mellom ytterbark som finnes på årsskuddene
fra dannelsen av, mellombark som kommer til syne når ytterbarken sprekker
eller flasser av (f.eks. hos mandelpil), og underbark som er det innerste laget mot
veden. Det skjer en utvikling av barken fra stammene er unge til de blir gamle, og
trinnene i denne utviklingen kan være karakteristiske for enkelte arter. Noen arter
har særlig karakteristiske trekk i barken, spesielt de fire følgende: Grønnvier har en
påfallende blank ytterbark på 3–5 år gamle kvister, så blank at den virker lakkert,
og denne glansen gjenfinnes også hos mange hybrider der grønnvier inngår, bl.a.
hos hybridartene laurbærvier og brekkavier. Denne glansen er en god skillekarakter
mot arter som grønnvier ofte forveksles med, spesielt mot storvier og blåvier, men
det forutsetter at man har samlet tilstrekkelig gamle kvister, ikke bare årskvister.
Blåvier og finnmarksvier har en karakteristisk, ruteforma avflassing av ytterbarken
på 2-4 år gamle kvister, som ikke finnes like utpreget hos noen andre nordiske Salix.
Hos mandelpil kommer en rustrød, jamn mellombark til syne når ytterbarken faller
av, gjerne etter 4–5 år eller mer, og denne rødlige mellombarken er synlig på til
dels gamle stammer og gir arten et helt unikt utseende. Avflassende ytterbark og
rødlig mellombark kjennetegner også hybridarten flettepil, der mandelpil er en av
foreldreartene. Korgpil og hybrider der korgpil inngår har ofte påfallende grønn bark,
til dels nedover på flere år gamle skudd. Ullvier og rødpil har en nokså skarpt gul eller

A

B

C

D

Figure 2.5 Wood striae vary between
species in frequency, length and
prominence, but can also vary within
single species. A Small, scattered wood
striae. Salix lapponum. B Very small,
low and scattered, and C prominent
and longer wood striae. Both S. aurita.
D Very long and prominent wood striae.
S. cinerea.
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Figur 2.6 Farge på underbark.
A Lappvier Salix lapponum (til venstre)
og grønnvier S. phylicifolia (til høgre)
har, som de fleste hjemlige artene
bleikt gulgrønn underbark. B Ullvier
S. lanata og C rødpil S. purpurea har
skarpere grønngul underbark. Alle
CC-BY 4.0
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Figure 2.6 Colour of underbark.
A The underbark of Salix lapponum
(left) and S. phylicifolia (right) is pale
yellow-green, as in all other species in
Norway, except B S. lanata and
C S. purpurea where the underbark
is conspicuously yellow to greenishyellow.
Figur 2.7 Utforminger av knopper.
Bilder av knopper finnes under de
fleste oppsettene i artsbeskrivelsene
(kapitlene 3.2–3.4). A Avlange, butte
knopper, like før knoppskjellet felles.
De er mørke og nesten snaue etter
overvintring. De har låge kantlister
langs sidene. Selje Salix caprea.
B Samme knopptype som A, med
knoppskjell som har omsluttet et
hannaks. Namdalspil S. × smithiana.
C Langsmalt knoppskjell på hunnaks,
sprukket opp i toppen og med tydelige
kantlister. Korgpil S. viminalis. Før
aksene kommer fram er knoppene
hos korgpil gjerne flattrykte og litt
utstående i toppen. (Fortsetter side 35)

A

grønngul underbark, ulik den bleikt gulgrønne underbarken hos alle andre nordiske
arter.
Bildeoppsettene for de enkelte artene (kapitlene 3.2–3.4) viser noe av variasjonen.
På riktig gamle stammer blir barken gjerne sterkt sprukken og danner loddrette
ribber eller ribber i et rutemønster. Gammelbarken kan knapt brukes til å skjelne de
treformete artene og hybridene av pil fra hverandre.
Knopper. Knoppene hos Salix er dekt av ett eneste knoppskjell – en karakter som
skiller slekta fra alle andre trær og busker i den norske floraen og som gjør at slekta
kan gjenkjennes året rundt. Knoppene kan ha svært ulik form, være lange eller korte,
spisse eller butte, med eller uten ei tydelig kantlist, med karakteristisk farge, snaue
eller med varierende grad av behåring (som endrer seg med alderen).

B

C
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Figur 2.7 (fortsetter) D Lang og spiss knopp, mørk og skrukkete etter overvintring. Bronsepil S. × alopecuroides. E Lange, spisse knopper.
Doggpil S. daphnoides. F Sovende knopp på tjukk grein, med karakteristisk form og trekantet bladarr. Korgpil S. viminalis. G Av og til
får knoppene sideknopper. Svartvier S. myrsinifolia subsp. myrsinifolia. H–I Av og til kan knopper og bladarr gi smått groteske utslag:
«djevlefjes». Fløyelsvier S. × dasyclados. Alle CC-BY 4.0
Figure 2.7 Bud shapes. Photos of buds are also found in the Chapters 3.2–3.4. A Oblong, obtuse buds immediately before the bud scales
are shed. They buds are dark and nearly glabrous after the winter, with low marginal lists along their sides. B Same bud type as in A, with
bud scales that have surrounded an emerging staminate spike. Salix × smithiana. C Narrow bud scale from generative bud for a pistillate
spike, split at the apex and with distinct marginal lists. Before the spikes develop, the buds are slightly appressed. S. viminalis. D Long and
narrow bud, dark and wrinkled after winter. S. × alopecuroides. E Long, acute buds. S. daphnoides. F Resting bud on a thick branch, with
characteristic shape and leaf scar. S. viminalis. G Buds with lateral buds are seen only rarely. S. myrsinifolia subsp. myrsinifolia. H–I The
combination of buds and leaf scars result in rather grotesque «devils’ faces». S. × dasyclados.
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Figur 2.8 Variasjon i knopper hos to
arter. A–D Lappvier Salix lapponum.
A Fjorårskvist (ev. flerårskvist) med
to vegetative og én generativ knopp
(nederst) om vinteren.
B Vegetativ knopp på ung stamme, på
forsommeren. C Vegetative knopper
kan være avlange og butte og står da
gjerne litt ut fra kvisten. D Generativ
knopp, om sommeren, innafor et
oppsvulmet bladskaft. E–H Hybriden
svartvier × grønnvier S. myrsinifola × S.
phylicifolia. Alle knoppene på bildene
er vegetative. E Ung knopp på årskvist,
med avflatet, utoverbøyd topp. F–G På
flerårkvist, utover sommeren. H Smalt
trekantete knopper på noe eldre kvist/
ung stamme. Alle CC-BY 4.0
Figure 2.8 Variations in buds in two
species/hybrids whether the buds are
vegetative or generative, and during
seasons. A–D Salix lapponum. A Last
year’s twig with two vegetative and one
generative bud (lowermost), in winter.
B Vegetative bud on young branch,
early summer. C Vegetative buds
may be oblong and obtuse and partly
spreading from the branch.
D Generative bud in summer, indide
a swollen petiole. E–H The hybrid S.
myrsinifolia × S. phylicifolia. All buds in
these images are vegetative. E Young
bud on current year’s twig, with nibshaped apex. F–G On young branch,
late in summer. H Narrowly triangular
buds on young stems.
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Knopper dannes i bladhjørnene på årsskuddene. Knopper av to slag dannes i løpet av
en vekstsesong. Vegetative knopper er anlegg til bladskudd; generative knopper er
anlegg til blomsterstander (aks, se nedafor). Argus (2010) bygger på Skvortsov (1999)
og deler inn knoppmønsteret i tre typer: alba-type, arctica-type og caprea-type med
mellomformer. Hos alba-typen er knoppene like, og vegetative og generative knopper
kan knapt skilles. Hos arctica-typen er det relativt få knopper (dvs. korte skudd med
få blad), og de ytterste er de største. Disse er oftest de eneste som åpnes, og de kan
være generative eller vegetative. Dette mønsteret er det som gir tilnærmet toppstilte
blomsterstander (hos f.eks. musøre, polarvier, myrtevier, og ofte hos ullvier). Hos
caprea-typen er forskjellen i knoppstørrelse markert; de store er generative, de små
vegetative. Her er gjerne de ytterste 2–3 (eller flere) knoppene små og vegetative, de
neste 3–6 (eller flere) store og generative, og de nederste igjen små og vegetative.
Dette mønsteret er typisk for f.eks. selje-gruppen (seksjon Cinerella), storvier,
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grønnvier, lappvier og mange flere. Hos korgpil og hybrider og hybridarter der korgpil
inngår, sitter de generative knoppene i en tett serie, gjerne 10 eller flere sammen, og
gir karakteristiske serier med aks noe over midtveis oppe på skuddene. Vi bruker ikke
Argus sine begreper for knopptyper i teksta, sjøl om de trolig ville vært fruktbare for å
skille mellom arter.
Ulikheten i størrelse på generative og vegetative knopper henger sammen med ulik
blomstringstid. Hos arter med tidlig blomstring, før bladsprett, må større deler av det
generative aksanlegget være utviklet før vinteren, og slike knopper blir store, f.eks. hos
selje, doggpil, lappvier, ullvier, myrtevier og grønnvier. Hos arter med sein blomstring,
under eller etter bladsprett, skjer mye av utviklingen i knoppene på våren, og her er
ikke generative knopper vesentlig større enn vegetative, f.eks. i hele pilegruppen i
underslektene Salix og Triandrae og i arter som storvier og bleikvier. Knoppene dannes
vanligvis enkeltvis, men ved svært gode jord- og næringsforhold kan det av og til
dannes sideknopper (figur 2.7 G).
Knoppenes størrelse, form, nærvær eller fravær av ei tydelig kantlist, retning
(tiltrykte eller sprikende), farge og behåring er viktige kjennetegn for mange arter,
men knoppenes utforming varierer også med årstida, dvs. med utviklingsstadium og
modning, samt før og under/etter overvintring. Det materialet som man undersøker,
må være rimelig godt for at knoppene kan brukes som diagnostiske karakterer for å
skille mellom arter. Knopper kan også være sovende, dvs. at de ikke spretter sesongen
etter at de er dannet, men forblir inaktive i noen år. De kan bli aktivert f.eks. om
individet skades ved brekk, hogst eller andre inngrep eller om greinene havner under
vatn eller mudder. Sovende knopper bidrar til Salix-artenes store overlevelsesevne.
Det er trolig at knoppenes utforming, farger og behåring er karakterer som er for lite
benyttet i bestemmelsen av Salix i Norge, også av oss.

Figur 2.9 Kvist med små, vegetative
knopper (øverst og nederst) og to mye
større, generative knopper (midt på
bildet). Namdalspil Salix × smithiana,
seinsommers. CC-BY 4.0
Figure 2.9 Twig with small, vegetative
buds (uppermost and lowermost) and
two much larger, generative buds
between them. Salix × smithiana, late
summer.

Øreblad. Ørebladene er to små blad som sitter på hver sin side der bladskaftet er
festet på kvisten. Mange eksempler er vist under artsbeskrivelsene (kapitlene 3.2–3.4).
Artene varierer mye i om de har øreblad eller ikke, i ørebladenes form, tanning og
behåring, i om ørebladene holder seg hele sesongen eller faller av tidlig, og i om de
er begrenset til kraftige skudd eller forekommer på alle skudd. I underslekt Salix (de
ekte pilene) mangler øreblad eller de felles tidlig. I underslekt Triandrae (mandelpil)
er de store og varige ørebladene artskjennetegn (og skille mot de ekte pilene) og
gjenfinnes også i hybrider der mandelpil inngår. I underslekt Vetrix er det svært stor
variasjon. I noen tilfeller kan ørebladene være avgjørende for identifikasjonen. Mens
musøre mangler øreblad, har den nordrussiske slektningen sibirvier S. nummularia
(som bare er funnet i en hybridkombinasjon i Norge) oftest noen små øreblad med
kjertler i kanten. De få plantene i Finnmark som vi tolker som hybrider mellom
disse to, har enkelte slike øreblad med kjertler, ved sida av andre karakterer. En av
hovedkarakterene som skiller de to underartene av myrvier er at sølvvier mangler eller
bare har små øreblad som oftest felles tidlig, mens russevier regelmessig har store
(lange) øreblad som kan bli sittende på helt over vinteren. Det samme er mønsteret i
de to rasene av heivier; krypvier mangler vanligvis øreblad, mens sandvier har varige
øreblad. De tre artene som kollektivt betegnes som gråviere – lappvier, myrvier og
ullvier – skiller seg markert i ørebladene; lappvier har ikke øreblad, ullvier har alltid og
oftest store øreblad, og hos myrvier varierer det altså med hvilken underart man har.
Ørebladene er vanligvis frie fra bladskaftet, men er sammenvokste med skaftet hos to
arter – doggpil og den nære slektningen plommepil (figur 2.10 A) – og hos disse artene
vokser ørebladene seg også større gjennom sesongen og er meget varige. Her henger
ørebladene på skaftet når bladene felles, og dersom man har mistanke om at busken
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Figur 2.10 A Visne, overvintrete blad
der ørebladene er vokst sammen med
bladskaftene og felles samtidig med
bladene. Pommersk doggpil Salix
daphnoides var. pomeranica.
B Kortstilket øreblad. S. atrocinerea.
Begge CC-BY 4.0
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Figure 2.10 A Wilted leaves where the
stipules are fused with the petioles
and are shed with the leaves. Salix
daphnoides var. pomeranica B Stipule
with a short stalk. S. atrocinerea.

eller treet man står foran, er en doggpil, kan man plukke opp noen av fjorårsbladene
på bakken og bekrefte eller forkaste hypotesen. Hos rustvier har ørebladene en kort,
men som regel tydelig stilk (figur 2.10 B). Hos alle andre Salix i Norge er ørebladene
oftest sittende.
Blad. De som forsøker å bestemme en Salix, begynner oftest med bladene (og mange
stopper der, med interessante, men ofte feil resultat). I de fleste tilfellene er det
likevel karakterer i bladene som er de viktigste for artsbestemmelse. Bladene hos
Salix er alltid enkle (dvs. ikke sammensatte av flere småblad), og de er nesten alltid
skruestilte (spredtstilte) på skuddene, bare med unntak for rødpil og noen av dens
hybrider der bladene kan være tilnærmet motsatte (dvs. at de har både lange og svært
korte internodier). Alle artene feller bladene på hausten. Hos noen arter er variasjonen
i bladform liten, f.eks. hos småvier, musøre, rynkevier og blokkevier. Hos andre er
variasjonen moderat, f.eks. hos myrvier, ullvier, lappvier og grønnvier. Noen arter har
blad som varierer inntil fortvilelse, som hos storvier og bleikvier, både innen artene og
innen deres underarter, og hos ørevier og selje.
Tallrike karakterer er knyttet til bladene: størrelse, farge, form, utforming av grunnen
og toppen av bladet, blankhet/matthet, grad av behåring og behåringstype, nervatur,
bladkant (hel eller tannet), og forekomst eller fravær av kjertler i bladkant og andre
steder. Formen varierer enormt, fra sirkelrund eller nyreformet til linjeformet,
bladgrunnen tilsvarende fra hjerteformet til smalt kileformet, og bladtoppen
tilsvarende fra utrandet (med et innhakk, særlig hos musøre) til langt utdratt.
Bladkanten kan være flat eller nedbøyd eller nedrullet (systematisk viktig karakter
for f.eks. rynkevier, ørevier, rustselje, lappvier, korgpil, og mange flere). Den kan være
helrandet, uten tenner og kjertler (som f.eks. hos myrvier, fjellullvier og lappvier),
rundtannet (ofte hos selje) eller sagtannet (f.eks. hos storvier). Bladtennene er nesten
alltid assosiert med kjertler som synes som små, runde og oftest glinsende klumper.
Disse kan sitte i bukta i overkant av tennene, i toppen av tennene, eller av og til også
innafor bladkanten uten direkte tilknytning til tenner (f.eks. hos korgpil). Hos kjertelvier
har kantene av både blad og øreblad (samt oppsida av ørebladene) gule kjertler uten
at de er knyttet til bladtenner. Dersom man finner ullvier der det bare er noen få
kjertler uten bladtenner, er det oftest tegn på hybridisering med introgresjon mellom
fjellullvier og kjertelvier, men dersom man finner kjertler tilknyttet bladtenner (oftest
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Figur 2.11 Bladkanter, noen eksempler. A Hel kant (uten tenner). Blokkevier Salix myrtilloides. B Hel kant som også er litt nedrullet mot
undersida. Krypvier S. repens var. repens. C Uregelmessig, grunt tannet (pluss senket nervenett). Ørevier S. aurita. D–E Grunt sagtannet,
men ofte uten tenner ved grunnen og i toppen. Grønnvier S. phylicifolia. F Uregelmessig, grunt sagtannet (rundtannet). Svartvier S.
myrsinifolia subsp. myrsinifolia, en av vierene som varierer mest. G Nokså grovt rund- og sagtannet (med en kjertel i bukta). Setervier S.
myrsinifolia subsp. borealis. H Fint og regelmessig kjerteltannet. Istervier S. pentandra. I Nokså regelmessig og kvasst sagtannet med
kjertler. Skjørpil S. euxina. J Grovt, uregelmessig rund- og sagtannet. Bronsepil S. × alopecuroides, som også varierer mye i tanning, ikke
minst med bladenes utvikling gjennom sesongen. K Tenner med en kjertel ytterst. Bronsepil S. × alopecuroides. L Nedrullet bladkant.
Korgpil S. viminalis. M Nedrullet bladkant. Lappvier S. lapponum. Bildene til figur I-M fortsetter på neste side. Alle CC-BY 4.0.
English legends, see next page.
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Figure 2.11 Leaf margins, some
examples. A Entire. Salix myrtilloides.
B Entire and revolute. S. repens var.
repens. C Shallowly and irregularly
dentate (and note impressed
venation). S. aurita. D–E Shallowly and
regularly serrate but entire at base
and apex. S. phylicifolia. F Irregularly
crenate–serrate. S. myrsinifolia subsp.
myrsinifolia, one of the most variable
of taxa. G Coarsely crenate–serrate
(with glands at the distal base of
teeth). S. myrsinifolia subsp. borealis.
H Finely and regularly glandular
serrate. S. pentandra. I Regularly and
sharply glandular serrate. S. euxina. J
Coarsely, irregularly crenate–serrate.
S. × alopecuroides, variable in dentation
through the seasonal developmrnt of
the leaves. K Teeth with apical glands.
S. × alopecuroides. L Revolute margin.
S. viminalis. M Revolute margin. S.
lapponum.
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på øreblad), er det nesten alltid et tegn på hybridisering mellom ullvier og bleikvier
heller enn innslag fra kjertelvier.
Et spesielt trekk er kjertler øverst på bladskaftet, rett før overgangen til bladplata.
Dette er en diagnostisk karakter for underslektene Salix og Triandrae og for alle
hybrider der arter herfra inngår. Disse kjertlene kan av og til være perverst forstørrete,
som troll-aktige, tappformete organer. Kjertler på bladskaft er vist for de relevante
artene i kapitlene 3.3–3.5, se spesielt for trollaktige hos blankpil (kapittel 3, art 6, bilde
14).
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Figur 2.12 Bladbehåring, overside.
A Nokså spredte, korte og bøyde hår.
Fjellullvier Salix lanata subsp. lanata,
som også kan være tett filthåret.
B Tett filthåret med noe krøllete hår.
Lappvier S. lapponum. C Spredt håret
med liggende hår. Sølvvier S. glauca
subsp. glauca. D Relativt tett silkehåret
(silkehår: rette, liggende, lyse hår).
Sølvpil S. alba var. sericea. Alle CC-BY
4.0
Figure 2.12 Indumentum upper leaf
surface. A Sparse, short and wavy
hairs. Salix lanata subsp. lanata, may
also be densely lanate. B Densly
tomentose with crispy hairs. S.
lapponum. C More sparsely villous
with nearly appressed hairs. S. glauca
subsp. glauca. D Densely sericeous
(with straight, appressed hairs). S.alba
var. sericea.

A

B

C

D

Det er ofte markert forskjell på undersida og oversida av bladene. Hos alle artene
er bladene lysere på undersida enn på oversida, men hos noen er denne forskjellen
lite markert, f.eks. hos musøre, myrtevier og istervier. Hos andre kan oversida være
mørkt grønn, mens undersida er nesten blåkvit og ofte med et vokslag, f.eks. hos
svartvier, grønnvier, doggpil og mandelpil. Behåringa kan også være ulik på de to
sidene. De fleste artene med hårete blad har mer hår på undersida enn på oversida,
men det varierer, og hårene kan variere i form og størrelse. Storvier og bleikvier har
f.eks. noen ørsmå krøllhår langs oversida av bladskaftet og oversida av midtnerven,
mens hårene ellers, hvis de forekommer, er lange og rette. Finnmarksvier, krypvier
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A

B

Figur 2.13
Se tekst på neste side.
English legends, see next page.
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Figur 2.13 Bladbehåring, underside.
A Korte, litt krøkte hår som står ut fra
nervene. Ørevier Salix aurita. B Jamnt
og tett håret av korte hår på og mellom
nervene. Silkeselje S. caprea subsp.
sphacelata. C Spredte, korte, liggende
hår. Krypvier S. repens var. repens.
D Tettere dekke av rette, liggende hår
(silkehår). Sølvpil S. alba var. sericea.
E Helt dekt av relativt lange, liggende
hår (silkehår). Sandvier S. repens var.
argentea. F Lodden av korte, litt krøkte
hår. Lappvier S. lapponum. G Tettlodden
av krittkvite ullhår. Alaskavier S.
alaxensis. Alle CC-BY 4.0
Figure 2.13 Indumentum, lower
leaf surface. A Short, patent crispy
hairs on veins. Salix aurita. B Dense
indumentum of short hairs on and
between veins. S. caprea subsp.
sphacelata. C Sparse, short, straight,
and appressed hairs. S. repens var.
repens. D Dense indumentum of
straight, appressed (sericeous) hairs.
S. alba var. sericea. E Dense cover
of rather long, straight, appressed
(sericeous) hairs. S. repens var.
argentea. F Densely villous by short,
slightly crispy hairs. S. lapponum.
G Densely villous by long, pure white
hairs. S. alaxensis.

og kvitpil har noen korte, rette, liggende hår som gir silkeglans, og disse hårene
går også igjen i de fleste hybrider der disse artene inngår. Bladhårene er kvite eller
gråkvite hos nesten alle artene, men rødlige eller rustfargete hår forekommer hos
enkelte hybrider der gråselje inngår (men ikke hos gråselja sjøl i Norge). Det skal også
være et karakteristisk trekk hos mye av rustselje, men er ikke observert på hjemlige
planter i Norge. Mens vår hjemlige istervier har snaue blad og kvister, har den
amerikanske, innførte slektningen stillehavspil noe rustfargete hår (blant flere andre
skillekarakterer).
Alle Salix har såkalt fjærnervatur, dvs. en midtnerve med sidenerver, og hos de fleste
med sidenerver jamnt fordelt langs midtnerven. Hos rynkevier, musøre og polarvier
(og hos sibirvier) er imidlertid antallet sidenerver svært lite, 2–3 (4) par, og de går
hovedsakelig ut fra grunnen av midtnerven. Dette kan også gå igjen hos noen hybrider
der disse artene inngår, f.eks. i den merkelige hybridarten S. × boydii der rynkevier
trolig er en av foreldrene. Nervenettet i bladet kan ha en del karakteristiske trekk.
På bladoversida kan nervene være senket (f.eks. hos ørevier, ullvier, rynkevier og
S. × boydii), ligge i plan med overflata, eller være noe hevet (f.eks. hos myrtevier og
oftest hos musøre og småvier). På bladundersida kan de ligge mer eller mindre i plan
med overflata eller være mer eller mindre hevet (det vanligste), særlig sterkt hevet
hos rynkevier, ørevier og ullvier, men også tydelig hevet hos lappvier. Antall par med
sidenerver kan skille mellom arter. Korgpil og dens hybrider har f.eks. mange flere par
med sidenerver enn de fleste andre arter, og antall par skiller også mellom doggpil
(nokså få) og plommepil (mange). Vinkelen mellom sidenerver og midtnerver kan også
være diagnostisk, f.eks. for å skille mellom underartene av selje.
Noe av variasjonen i bladenes utforming er vist i de følgende figurene, mange flere i
bildeoppsettene for de enkelte artene og hybridene. Se de respektive artsbeskrivelsene
i kapitlene 3.3–3.5.
Aks. Hos Salix sitter blomstene enkeltvis på midtaksen i blomsterstander, dvs. i såkalt
enkle blomsterstander, og vi benevner blomsterstandene som aks. I de tilfellene der
blomstene i hunnaks ser ut til å ha nokså lange skaft, f.eks. hos svartvier, blåvier,
finnmarksvier og ørevier, er det fruktknuten som har skaft, ikke hele blomsten. Vi
unngår det ofte anvendte begrepet «rakle» fordi dette er morfologisk feil. Rakler er
sammensatte blomsterstander hos rakletrær (bjørk, or, hassel, agnbøk, eik, bøk), der
enkeltblomstene prinsipielt sitter i treblomstrete kvaster langs midtaksen. Aksene
utvikles fra knopper på fjorårsskudd. Langs et fjorårsskudd veksler det oftest mellom
bladskudd og kortskudd med aks, av og til i karakteristisk mønster (se knopper
ovafor). Hos noen arter er de ytre knoppene på et skudd ofte generative og gir aks
mens de indre er vegetative og gir bladskudd (arctica-typen av knopper hos Argus
2010, se ovafor). Dersom noen av de generative knoppene sitter i eller svært nær
toppen, blir noen av aksene tilnærmet toppstilte. Dette er typisk for dvergbuskene
musøre, polarvier, rynkevier og til en viss grad for myrtevier og ullvier. Hos de fleste
artene er de generative knoppene og aksene sidestilte, og dette skiller lite mellom
artene, men hos korgpil, og de fleste av hybridartene der korgpil inngår, er det en tett
serie av generative knopper noe over midtveis på fjorårskvistene, noe som gir tette,
karakteristiske akssamlinger.
Aksene kan være tilnærmet sittende, med svært kort skaft og oftest bare noen små
gulgrønne skjellblad på skaftet, middels langt skaftete med grønne, men små og
ofte utannete blad på skaftet, eller langt skaftete med store, fullt utviklete blad på
skaftet. Dette er en diagnostisk karakter som skiller mellom mange ellers ganske
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A

Figur 2.14 Toppstilte aks utvikles fra
den øverste knopen på årsskuddet
når denne er generativ. A Aks med
korte skaft. Musøre Salix herbacea.
B Langskaftete aks. Rynkevier S.
reticulata. C Så godt som toppstilt aks.
Myrtevier S. myrsinites. D Toppstilte
aks kan en sjelden gang opptre hos
arter der aksene normalt er sidestilte.
Svartvier S. myrsinifolia subsp.
myrsinifolia. Alle CC-BY 4.0
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C
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Figure 2.14 Apical spikes develop
when the most distal bud on the twig
is generative. A Spike with short
peduncle. Salix herbacea. B Spike with
long peduncle. S. reticulata. C Nearly
apical spike. S. myrsinites. D Apical
spikes sometimes occur in species
where spikes normally are lateral. S.
myrsinifolia subsp. myrsinifolia.
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Figur 2.15 Sidestilte, nesten sittende aks. A Med små, skjellaktige blad på aksskaftet. Lappvier
Salix lapponum. B Med svært kort aksskaft med skjellaktige blad. Doggpil S. daphnoides. C Svært
korte, knapt synlige aksskaft med skjellaktige blad. Alaskavier S. alaxensis. Alle CC-BY 4.0
Figure 2.15 Spikes lateral, subsessile. A With small, scale-like leaves on peduncle. Salix
lapponum. B With very short peduncles with scale-like leaves. S. daphnoides. C Peduncles very
short (barely visible) with scale-like leaves. S. alaxensis.
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Figur 2.16 Sidestilte, tydelig skaftete
aks. A Kort aksskaft med små blad.
Ørevier Salix aurita. B Noe lengre
aksskaft med flere blad som ikke
er fullt utviklet. Skogselje S. caprea
subsp. caprea. C–E Lange aksskaft med
flere store blad: C Sølvvier S. glauca
subsp. glauca, D Istervier S. pentandra,
E Grønnpil S. × fragilis (der S. alba
var. vitellina er en av foreldrene). Alle
CC-BY 4.0
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Figure 2.16 Spikes lateral, with distinct
peduncles. A Peduncle short with small
leaves. Salix aurita. B Slightly longer
peduncle with leaves not yet fully
developed. S. caprea subsp. caprea.
C–E Long peduncles with several large
leaves: C S. glauca subsp. glauca, D S.
pentandra, E S. × fragilis (with S. alba
var. vitellina as one of the parents).
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Figur 2.17 Tokjønnete aks kan
forekomme sammen med enkjønnete
aks på ett og samme individ, som hos
grønnpil Salix × fragilis og hybrider der
tårepil S. babylonica inngår. A Grønnpil,
tre aks med ulike konstellasjoner
av kjønnene. B og C Sørgepil S. ×
salamonii. Alle CC-BY 4.0

A

Figure 2.17 In some Salix individuals
bisexual spikes are sometimes
found together with pure female or
male spikes, as in Salix × fragilis
and hybrids where S. babylonica is in
their parentage. A Three spikes with
differing constellations of sexes S. ×
fragilis, B and C S. × salamonii.

B

C
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Figur 2.18 Salix-blomstens bygning, vist
med et hannaks som er delt på langs.
Til høgre ses den opprevne midtaksen,
til venstre enkeltblomster. Hver blomst
består av et støtteblad (A, som her
er grønt og har korte hår på utsida),
innafor støttebladet en naken blomst
som består av vanligvis to (men her
hele ni) pollenbærere, hver av en tynn
pollentråd (B) og gule pollenknapper (C).
Inn mot midtaksen ses et nektarium (D),
en liten gul tapp der nektar kommer ut.
Flere andre nektarier skimtes i bildet
som er av istervier S. pentandra, som
regelmessig har atskillig mer enn to,
eller fem, pollenbærere i blomstene,
se figur 2.24 D. CC-BY 4.0
Figure 2.18 The flower of Salix, shown
in a longitudinal section of a staminate
(male spike). The torn up axis of the
spike (right), single flowers (left). Each
flower is supported by a bract (A, here
green and with short hairs on the back).
Inside the bract is found the flower
which consists of stamens only, usually
two (but here nine), each with a thin
filament (B) and yellow anthers (C). A
tap-formed yellow nectary (D) is seen
towards the mid axis. More nectaries
are visible in the section. Salix pentandra
(which regularily has more than two,
often five or up to twelve stamens in
each flower, cf. Figure 2.24 D.

C
B
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B
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like arter. Arter med blomstring før bladsprett har oftest nesten sittende aks med
svært reduserte blad på aksskaftet, f.eks. ullvier, lappvier, gråselje, rustselje, selje,
doggpil og grønnvier. Dette skiller f.eks. grønnvier fra storvier og småvier, og det
skiller lappvier og ullvier fra myrvier. Arter med blomstring rundt bladsprett har gjerne
tydelige skaft, men oftest med noe reduserte blad. Arter med sein blomstring, som
kvitpil, skjørpil og mandelpil, eller med ekstra sein blomstring, som istervier, har
gjerne lange skaft med større blad, hos istervier uvanlig lange bladskaft med nesten
fullvoksne blad.

A

B

Figure 2.19 The bracts are useful when identifying species. Oblong,
pale bracts are characteristic for subg. Salix. A Long, straight hairs
on pale bracts indicate S. euxina, here the cultivar 'Bullata'. B Short,
crisped hairs at the base of the bracts and on their margins are
characteristic for S. alba, here a staminate (male) spike prior to
anthesis. Figure 2.18, of S. pentandra, also belonging to subg. Salix,
shows pale bracts with short, curly hairs at the base.

Figur 2.19 Blomstenes støtteblad kan gi gode holdepunkter for
artsbestemmelse. Avlange, helt lyse støtteblad er karakteristiske
for underslekt Salix. A Lange, rette hår på lyse støtteblad peker mot
skjørpil S. euxina, her et hannaks av kultivaren 'Bullata'. B Korte
krusete hår ved grunnen og i kanten er karakteristiske for kvitpil
S. alba, her et hannaks før blomstring. Figur 2.18, av istervier S.
pentandra, også i underslekt Salix, viser helt lyse støtteblad med
korte, krusete hår ved grunnen. CC-BY 4.0
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Figur 2.20 Blomstring starter hos de
fleste artene nederst i akset. Hannaks
hos mandelpil Salix triandra. CC-BY 4.0
Figure 2.20 In most species anthesis
commences from the base of the
spikes. Staminate (male) spike of Salix
triandra.

Figur 2.21 To individer av svartvier
Salix myrsinifolia subsp. myrsinifolia i
sein blomstring. Busken til venstre har
hunnblomster og er temmelig anonym.
Den til høgre har hannblomster og
er godt synlig pga. massen av gule
pollenknapper. E 134 øst for Kongsberg
(Bu).
Figure 2.21 Two individuals of Salix
myrsinifolia subsp. myrsinifolia in
late anthesis. The shrub to the left is
female and rather anonymous. The
shrub to the right is male and very
visible due to the masses of yellow
anthers.

Salix er insektpollinerte (se kapittel 5.2, Insekter), og plantene er enkjønnete (særbu),
dvs. at de enten bare har hannaks eller bare hunnaks. Unntak fra dette finnes bare hos
noen hybrider, i Norge tidligere rapportert fra hybrider der tårepil inngår, der aksene
kan være tokjønnete. Vi har også funnet det i et par andre hybrider i pilegruppen. Det
at plantene er særbu, gjør at sjølpollinering (autogami) er umulig i Salix; de er det som
kalles obligate utkryssere. Hvert aks har en midtakse som er håret (i ulik grad), og hos
mange arter som ellers ikke har noen hår på kvister eller blad, er dette en påfallende
håret del. Blomstene sitter skruestilte på midtaksen, hver med et støtteblad (ofte kalt
dekkskjell i annen litteratur).
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Figur 2.22 Blomstene sitter tett i tett
på aksets midtakse.
A Spiralplasseringen av blomstene
anes. Et nektarium stikker opp på
venstre side av midtaksen som en
gul tapp. B Blomstringa er ujamn, i
full gang på høgre side av akset; men
har ennå ikke startet på venstre og
nedre side. Blomstringa reguleres
av lystilgangen (innstrålingen) på
de ulike sidene av akset. Begge
pommersk doggpil Salix daphnoides
var. pomeranica. CC-BY 4.0
Figure 2.22 The flowers are clustered
along the mid axis of the spikes. A The
arrangement of the flowers in a helix is
visible. A yellow tap-shaped nectary is
visible on the left side of the mid axis.
B The progress of anthesis is uneven,
with full anthesis on the right side of
the spike but not yet commenced the
on the left side and at the base. The
anthesis is regulated by the difference
in insolation on different parts of
the spike. Both Salix daphnoides var.
pomeranica.

A

B

Støttebladene varierer mye i form, farge og behåring og er viktige for identifisering.
Støttebladene er like i form og størrelse hos hann- og hunnplanter og er derfor ofte til
hjelp med hannplantene, som kan være vanskeligere å identifisere. I underslekt Salix
og delvis i underslekt Triandrae er støttebladene tynne, lyst gulgrønne eller gulbrune,
og felles tidlig; i underslekt Vetrix er de mer variable og sitter oftest på lenge, av og til
helt til frøene spres. De fleste arter har nokså ensfargete støtteblad, men hos noen er
toppen mye mørkere enn grunnen, spesielt utpreget hos grønnvier der støttebladene
er en viktig skillekarakter mot storvier og spesielt mot småvier. Støttebladene har
alltid hår, ved grunnen, i kanten, på innsida og oftest på utsida. De fleste har lange,
kvite hår, men i underslekt Salix har kvitpil og istervier bare krusete hår ved grunnen
mens skjørpil har lange, rette kanthår. Disse skjørpil-hårene gjenfinnes også i
hybrider der skjørpil inngår og er diagnostisk viktige. Ullvier har markert gule hår på
støttebladene (i hvert fall på fastlandet), en diagnostisk viktig karakter som av og til
gjenfinnes hos hybrider der ullvier inngår.
Blomstene er nakne, dvs. uten blomsterdekke, men både hann- og hunnblomster har
et tappformet nektarium (en kjertel), som sitter mellom sjølve blomsten og midtaksen
i blomsterstanden, av og til også et nektarium til mellom blomsten og støttebladet,
og hos noen få arter nok et nektarium på utsida i blomsten (f.eks. hos musøre og
rynkevier). Hos noen få arter er disse nektariene sammenvokste ved grunnen til ei
skål (f.eks. hos musøre). Nektariene skiller ut ei sukkerholdig væske og tiltrekker
insekter som sørger for brorparten av pollinering. Pollenmengden er imidlertid stor,
og en viss vindpollinering forekommer trolig, spesielt i høgfjellet, Arktis og på kysten.
Nektarienes form og plassering er systematisk viktige karakterer, men vanskelige å
observere uten redskap i friske planter og enda vanskeligere å se på pressete planter.
De blir derfor lite anvendt ved artsbestemmelse.
Blomstring starter normalt ved grunnen av akset, men hos noen arter starter
blomstring midt i akset (f.eks. hos selje og rødpil), hos noen (f.eks. hos korgpil og
korgpil-hybrider) øverst i akset, og hos andre i hele akset omtrent samtidig. Skjørpil
har f.eks. samtidig blomstring i hele akset, noe som skiller den fra slektningene kvitpil
og istervier som starter blomstring fra grunnen av akset. Disse forskjellene er mest
tydelige i hannaks. Kanskje mer påfallende er forskjellene i blomstring på de ulike
sidene av akset, avhengig av retningen på innstrålingen. Blomstring kan starte flere
dager tidligere på aksets solside enn på dets skyggeside.
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Hannblomster. Hannblomsten består bare av pollenbærere. De aller fleste artene
har to pollenbærere med lange pollentråder som kan være snaue hele vegen eller
hårete i nedre del, og som kan være helt frie eller litt sammenvokste nederst. Blant
arter funnet i naturen i Norden er det bare fire unntak fra dette (noen flere hos
hybridarter). Rødpil har pollentråder som er sammenvokste helt til topps slik at hver
blomst tilsynelatende bare har én pollenbærer med fire pollensekker i pollenknappen.
Det samme kan dunpil ha, eller Y-formete pollenbærere der pollentrådene er
sammenvokst nederst. Mandelpil har regelmessig tre pollenbærere. Istervier har 5–10
(12) pollenbærere, og hybridarter der istervier inngår, har også en overtallighet av
pollenbærere, noe som er en viktig diagnostisk karakter.
Figur 2.23 Pollenknappene består av
to halvdeler, hver delt i to rom, der
pollenet dannes. Pollen slippes fri
når veggen mellom de to rommene
sprekker opp. Fløyelsvier Salix ×
dasyclados. CC-BY 4.0
Figure 2.23 Anther with two thecae,
each with two pollen sacs where the
pollen develops. The pollen is liberated
when the wall between the two sacs
breaks. Salix × dasyclados.

Figur 2.24 Hannblomster med ulikt
antall pollenbærere. A Én pollenbærer
(egentlig to der pollentråder
og pollenknapper er vokst helt
sammen). Rødpil Salix purpurea. B To
pollenbærere. Lappvier S. lapponum.
Dette er det absolutt vanligste i Salix.
C Tre pollenbærere. Mandelpil S.
triandra. D Mange pollenbærere, her
skimtes 11. Istervier S. pentandra.
CC-BY 4.0

Pollenknappene er, hos alle arter, fra kort sylindriske til nesten kulerunde, og vi
har ikke funnet noe diagnostisk mønster i formen. Som regel er de gule helt fra
begynnelsen (f.eks. i «gåsungene» hos selje og storvier), men hos en del arter er de
røde til purpurrøde i begynnelsen, særlig tydelig hos polarvier, myrtevier og myrvier.
Etter at de er mer eller mindre tømt for pollen, blir pollenknappene bleikgule til
bleikbrune. Pollenknappfargen som er oppgitt i beskrivelsene, gjelder planter i
blomstringsfasen (anthesis), før pollenknappene er tømte.

A

B

C

D

Figure 2.24 Male flowers with different
numbers of stamens. A One stamen
(but really two where filaments and
anthers are fused). Salix purpurea.
B Two stamens. S. lapponum. This is
the normal situation in Salix. C Three
stamens. S. triandra. D Numerous
stamens, here 11 are visible. S.
pentandra.
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Figur 2.25 Snitt av hannaks der
blomstene sitter i tett spiral oppover
midtaksen. Ellers ses pollenbærere
under blomstring (A namdalspil Salix
× smithiana) og like etter blomstring
(B korgpil S. viminalis), støtteblad med
mørke topper og lange, kvite hår og
nektarier ved grunnen av blomstene,
inn mot midtaksen. CC-BY 4.0

A

B

Figure 2.25 Sections of staminate
(male) spikes where flowers sit in a
dense helix along the mid axis. Visible
are stamens in anthesis (A Salix ×
smithiana) and just after anthesis (B
S. viminalis), bracts with dark apices
and long white hairs, and tap-formed
nectaries adaxially in the flower.

Hunnblomster. Hunnblomsten består av en smalt eller breitt eggformet (ofte noe
flaskeformet) fruktknute med ett rom, dannet ved sammenvoksning av to fruktblad.
Hos nesten alle artene er fruktknuten nokså trinn i tverrsnitt, men hos doggpil og
plommepil er den noe flattrykt. Fruktknuten kan være sittende eller ha et kortere eller
lengre skaft. Nærvær/fravær av skaft og lengden på skaftet når det forekommer, er en
god diagnostisk karakter som varierer lite innen en art. Den skiller f.eks. de to snarlike
artene grønnvier, der fruktknuten omtrent er uten skaft, og storvier, som har skaft
nesten halvt så langt som kapselen. De fleste artene har korte eller nesten manglende
skaft på fruktknutene, bl.a. hele underslekt Salix med pilene, men bl.a. følgende arter

A

B

Figur 2.27 Hunnblomsten består av en
fruktknute som modnes til en kapsel,
som hos Salix er en enrommet «sekk»
hvor frøemnene og seinere frøene
utvikles. Bildet viser at fruktknuten
er dannet ved sammenvoksning av to
fruktblad, synlig på sømmen mellom
de to fruktbladene. Fjellbleikvier S.
hastata subsp. hastata. CC-BY 4.0
Figure 2.27 The female flower consists
of a gynoecium maturing into a
capsule, in Salix with one room where
seeds develop. The image shows that
the gynoecium is merged from two
carpels, visible as a suture vetween the
carpels. Salix hastata subsp. hastata.

Figur 2.26 Hunnaks. A Snitt av hunnaks like før blomstring, med fruktknuter på lange skaft.
B En enkelt fruktknute med kort griffel og lyst gult arr. Skogselje Salix caprea subsp. caprea.
Begge CC-BY 4.0
Figure 2.26 Pistillate (female) spike. A Section of pistillate spike before anthesis, with gynoecia
on longs stalks (gynophores). B Gynoecium with short style and pale yellow stigmas. Salix caprea
subsp. caprea.
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Figur 2.28 Variasjon i grifler og arr, noen eksempler.
Underslekt Salix. A Kvitpil Salix alba i seksjon Salix med svært korte grifler, hele eller grunt todelte arr, og bleike støtteblad med krushår.
Underslekt Vetrix. B Polarvier S. polaris i seksjon Herbella med hele grifler og korte, udelte eller grunt delte arr. C Sølvvier S. glauca subsp.
glauca i seksjon Glaucae, med grifler som er delt omtrent til midten, djupt delte arr, og begge deler først mørkt røde. D1–2 Svartvier S.
myrsinifolia subsp. myrsinifolia i seksjon Nigricantes, med griffel som er delt i toppen og arr som er djupt todelte. E Gråselje S. cinerea i
seksjon Vetrix, hvor griffel mangler eller er svært kort, arr hele eller grunt todelte. F Korgpil S. viminalis i seksjon Vimen, hvor griffel er hel,
arr hele, lange og utbøyde. G1–2 Fjellullvier S. lanata subsp. lanata i seksjon Lanatae, med hele grifler og lange, hele eller (sjeldnere) delte
arr. H Rødpil S. purpurea i seksjon Helix, med meget kort griffel og korte, hele eller grunt todelte arr. Alle CC-BY 4.0.
English legends, see next page.
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Figur 2.29 Kapsler uten spiredyktige frø. A Frøene er skrumpne, misdannete. B Frøulla
inneholder ingen frø. Begge av grønnpil Salix × fragilis, fra Vea og Nes i Ringsaker (He, materiale
i Naturhistorisk museum i Oslo, Hb O). Begge CC-BY 4.0
Figure 2.29 Fruits without germinable seeds. A Seeds are shriveled, misformed. B The wool in
the fruit contains no seeds. Both images are from Salix × fragilis.

A

B

Figures, see page 53.
Figure 2.28 Variation in styles and
stigmas: some examples.
Subgenus Salix. A Salix alba in sect.
Salix, with very short styles, very short,
entire or shallowly cleft stigmas, and
pale bracts with srispate hairs.
Subgenus Vetrix. B S. polaris in sect.
Herbella, with entire styles and short,
entire or shallowly cleft stigmas.
C S. glauca subsp. glauca in sect
Glaucae, with styles which are cleft
to the middle, deeply cleft stigmas,
both parts initially dark red. D1–2 S.
myrsinifolia subsp. myrsinifolia in sect.
Nigricantes, with style cleft apically and
deeply claft stigmas. E S. cinerea in
sect. Vetrix, with very short to missing
styles and entire or shallowly cleft
stigmas. F S. viminalis in sect. Vimen,
with long, entire styles and long, entire
and spreading stigmas. G1–2 S. lanata
subsp. lanata in sect. Lanatae, with
long, entire styles and long, entire or
(rarely) cleft stigmas. H S. purpurea in
sect. Helix, with very short styles and
short, entire or shallowly cleft stigmas.

Figur 2.30 Feilslått utvikling av kapsler. A I dette akset har noen blomster utviklet kapsel,
andre (de bleike), har det ikke, trolig på grunn av manglende pollinering. Pommersk doggpil
Salix daphnoides var. pomeranica. B Utviklingen av kapsler kan ha blitt stoppet av manglende
pollinering og/eller skadeorganismer. Småvier S. arbuscula. Begge CC-BY 4.0
Figure 2.30 Failing development of fruits. A In this spike some flowers have developed fruits, the
other (pale) ones have not, probably due to missing pollination. Salix daphnoides var. pomeranica.
B Development of fruits may have been arrested by missing pollinnation or by insect or fungal
damage. S. arbuscula.
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er karakterisert av nokså lange skaft: underslekt Triandrae med mandelpil, storvier,
seljegruppen med selje, gråselje, rustselje og ørevier, og heivier og blokkevier. De
to artene blåvier og finnmarksvier har uvanlig lange skaft, opp mot jamnlange med
kapselen.
Formen på fruktknuten og kapselen over skaftet har samme hovedmønster hos
alle arter, med lite variasjon. Den nedre delen er mer eller mindre pæreformet,
uvanlig smalt pæreformet hos f.eks. blåvier og finnmarksvier, og også smalere
enn gjennomsnittet i hele selje-gruppen, mer breitt pæreformet hos f.eks. myrvier,
musøre og polarvier, og uvanlig breitt pæreformet hos f.eks. rødpil. Hos de fleste
artene smalner den til en hals, lang hos de fleste, men nesten manglende hos f.eks.
rødpil. Hos noen arter i selje-gruppen er halsen litt oppsvulmet rett under griffelen.
Fruktknuten/kapselen kan være snau, delvis håret eller tetthåret med kvite eller
gråkvite hår. Om kapselen er håret eller ikke er ofte spesifikt for den enkelte art; de
fleste har enten alltid snaue eller alltid hårete kapsler, men det er unntak. To arter
peker seg særlig ut med stor variasjon, fra snaue via flekkvis hårete til tetthårete
kapsler: storvier og heivier.
Fruktknuten toppes av en griffel, ofte med annen farge og mindre eller manglende
behåring sammenliknet med sjølve kapselen. Griffelen kan være hel eller delt mer
eller mindre langt ned. Et særlig tydelig eksempel finnes hos myrvier, der underarten
sølvvier har griffel som er delt halvt ned, mens underarten russevier har griffel som er
delt helt ned i behåringa på toppen av kapselen. Griffelen ender i to arr (samsvar med
de to fruktbladene). Disse arrene varierer mye i lengde og form (fra lubne til meget
slanke), og de kan være fra mer eller mindre opprette til sterkt sprikende. Arrenes
lengde, utforming og retning er potensielt viktige, men lite brukte skillekarakterer.
Utpreget lange og sprikende arr har f.eks. korgpil og de mange hybridartene der den
inngår sammen med arter av seksjon Cinerella, dessuten alaskavier og lappvier, og
i noe mindre grad heivier. Selje-gruppen (seksjon Cinerella), storvier og myrvier har
kortere og mye mer opprette arr. Arrene er av og til hele eller oftere mer eller mindre
delte i to eller mer sjelden flere fliker (arr med delte fliker kaller vi av og til «elghorn»arr), men dette kan variere noe innen arter. Særlig kan hybridarter ha noe irregulær
eller forstyrret utforming av arrene. Arrene varierer en del i farge, men hovedfargene
er gulgrønn, gul, gulbrun, rød og purpur. Særlig flotte, purpurfargete arr har f.eks.
alaskavier, myrvier og myrtevier (og disse har gjerne også røde eller purpurfargete
pollenknapper). Når pollineringa er over, blir arrene gjerne brune hos alle arter, og
arrfargen som er gitt i artsbeskrivelsene (i kapitlene 3.2–3.4), gjelder for planter i
blomstringsfasen (anthesis).
Når frøene er modne, har fruktknuten utviklet seg til en tørr frukt, en kapsel (og det
er denne som det er gitt mål for i artsbeskrivelsene). Kapselen sprekker opp i to
fliker som krøller seg utover og dermed frigir frøene. Frøene har en tust av lang frøull
festet ved grunnen. Denne frøulla gjør frøene veltilpasset til vindspredning, og gjør
også at frøene lett flyter på vassflater og kan spres til strandsonen ved sjøer, elver og
bekker. Frøene løsner lett fra frøulla. Frøene er små, grønne, med tynn frøvegg og uten
næringsvev og antas beholde spireevnen bare noen få dager. Det er imidlertid et mulig
unntak. Hos istervier modnes frøene på hausten og spres på seinhausten eller vinteren,
noe som er uforenlig med kort levetid for frøene. En undersøkelse av frøenes levetid og
spiringsbetingelser hos Salix er påkrevd. Salix er aldri dokumentert med eller antydet å
ha frøbank, dvs. at frøene kan ligge i jorda i to eller flere år før de spirer.
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Frøulla utvikles fra vev hos morplanten, og ulla kan derfor utvikles i kapslene sjøl
om frøene aborterer. Hos antatt sterile Salix-hybrider ser man derfor svært ofte åpne
kapsler med frøull, men med skrumpne frø eller uten frø i ullmassen, og det er helt
vanlig å finne aks der noen frukter er utviklet mens andre er helt skrumpne og har
stoppet på tidlig stadium. Dette er imidlertid ikke noe sikkert tegn på at planten er
en hybrid; det samme kan hende ved uteblivende eller svært sparsom pollinering,
f.eks. en regntung vår. Utviklingen fra fruktknute til kapsel kan også stoppe opp, eller
kapslene kan bli misdannet, ved angrep av insekter, sopp eller ved annen skade (f.eks.
frostskade om våren i blomstringstida).

2.3 Spesialkarakterer
Her er en oversikt over karakterer som er diagnostiske for enkelte eller noen få arter
og som derfor kan brukes som en snarveg ved identifisering.
Vekstform
Dvergbusker med greiner som kryper under eller på bakken eller andre
substrat (stein, bergflater): musøre, polarvier med underjordisk greinsystem, musørehybrider, trippelvier og rynkevier med overjordisk greinsystem, krypende utgaver av
lågvokste busker som heivier, ullvier og bleikvier.
Trær (over 5–6 m) med én eller noen få, ofte tjukke stammer: i underslekt
Salix kvitpil, skjørpil, istervier, tårepil og alle hybrider og hybridarter der disse inngår,
i underslekt Triandrae mandelpil, og i underslekt Vetrix selje og noen hybrider og
hybridarter der denne inngår, storvier, finnmarksvier og doggpil, en sjelden gang også
noen andre som grønnvier, gråselje, ørevier og korgpil. Alle disse forekommer også
som større eller mindre busker.
Stammer og greiner
Ytterbark som flasser av og blottlegger en rødbrun mellombark er typisk
for eldre greiner og stammer hos mandelpil og ofte hos hybrider der denne inngår,
spesielt hos flettepil.
Ytterbark som flasser av i et karakteristisk rutemønster er typisk for 3–5 år
gamle kvister hos blåvier og finnmarksvier, ikke sett nos noen andre norske arter, og
dette trekket gjenfinnes oftest ikke i hybrider med disse artene.
Ytterbark på 3–5 års skudd svært blankt glinsende finnes hos grønnvier,
til dels hybrider der grønnvier inngår, og hybridarter der den inngår: laurbærvier
og brekkavier (trolig tundravier × grønnvier). Blank og glinsende ytterbark har også
istervier og ofte hybrider der den inngår.
Ytterbark markert grønn finnes særlig hos korgpil og mange hybridarter der
denne inngår, og grønnfargen holder seg på flere år gamle kvister og greiner, noe den
ikke gjør hos andre Salix.
Underbarkens innside skarpt gul eller grønngul er en spesiell karakter for
ullvier (begge underarter) og rødpil, synes lett når man river barken av en kvist. Alle
andre norske Salix-arter har, så langt vi vet, bleikt gulgrønn underbark.
Spesielt store greinvinkler hos busker og trær. De fleste artene har
greinvinkler på 20–50°. Noen få av de busk- og treformete artene har mye større
vinkler, på 60–90°, noe som gjør at kronene får et svært åpent og spesielt utseende. I
underslekt Salix er dette særlig typisk for istervier og dens hybrider (hybridarter), men
også hos noen andre piler. I underslekt Vetrix er det særlig typisk for blåvier (alltid en
busk) og finnmarksvier (ofte et lite tre). Store greinvinkler er også typisk for nesten alle
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de arktisk-alpine dvergbuskene, noe som gjør at hybridarten brekkavier (trolig mellom
tundravier og grønnvier) får et svært «piggete» preg med korte, spisse greiner i store
vinkler, en arv fra tundravier.
Øreblad og blad
Øreblad som er sammenvokste med bladskaftet forekommer hos doggpil
og plommepil. Dette trekket er synlig nesten hele året fordi ørebladene blir hengende
på bladene også etter at de er falt av på hausten. Disse to artene er spesielle også
i at ørebladene nesten ikke er synlige tidlig i sesongen, men vokser ut og blir store
seint i sesongen; hos alle andre arter er de fullvoksne tidlig og faller heller av seint i
sesongen. Hos rustselje har ørebladene en kort stilk, noe som er sjelden hos andre
arter.
Blad med kjertler øverst på bladskaftet karakteriserer hele underslekt Salix
og underslekt Triandrae, dvs. kvitpil, skjørpil, istervier, tårepil og alle deres hybrider,
mandelpil og noen av dens hybrider. Groteskt forstørrete kjertler forekommer hos
istervier og særlig hos hybrider der denne inngår: hos blankpil, men i en viss grad også
hos elvepil og trippelpil.
Blad tettstilte på skuddene og noe hengende er karakteristiske for korgpil og
hybrider der korgpil er involvert.
Blad linjeformete eller svært smale, mer enn 10 ganger så lange som breie,
forekommer hos korgpil og den svært sjeldne dunpil. Disse to artene er ellers ikke
nært beslektet og skiller seg i mange andre karakterer, se artsbeskrivelsene i kapittel
3.
Blad med tydelig rynket overflate forekommer hos mange arter, men særlig
sterkt rynket er den hos ørevier og mange hybrider der den inngår, rustselje, hos
ullvier og mange av dens hybrider, hos rynkevier, og hos hybridarten S. × boydii.
Blad som virker fete å ta på (og som glinser) er karakteristisk for istervier og
for de hybridene den går inn i: trippelpil, elvepil og blankpil.
Blad som henger på over vinteren, og som rasler når en går gjennom
krattene, er typisk for myrtevier og noen hybrider der denne inngår.
Blomstring og aks
Blomstring før bladsprett (bare i underslekt Vetrix) preger selje, gråselje,
rustselje, korgpil og de fleste av dens hybrider, lappvier, alaskavier, ullvier, doggpil,
plommepil, rødpil, grønnvier og myrtevier (blomstring strekker seg inn i bladsprett hos
myrtevier). De aller første Salix-artene som blomstrer er selje, doggpil og plommepil.
Blomstring som starter etter bladsprett forekommer egentlig bare hos
istervier og hybrider og hybridarter der denne inngår.
Tette serier av aks rundt midten av skudd preger korgpil (og skiller den fra
dunpil), og er et karakteristisk trekk også for de fleste hybridarter mellom korgpil
og arter av seksjon Cinerella, dvs. fløyelsvier, gråpil, ørepil, dunvier, og i noen grad
namdalspil.
Tokjønnete aks med hann- og hunnblomster i samme aks forekommer ofte i
hybrider der tårepil inngår, dvs. i sørgepil og fontenepil. Ellers har vi bare observert det
som en stor sjeldenhet i enkelte andre hybrider i pilegruppen.
Gulhårete aks (med gule hår på støttebladene) har bare ullvier (begge
underarter). Hos alle andre arter med hår på dekkskjell og/eller fruktknuter, er hårene
kvite eller gråkvite.		
Støtteblad i akset faller av før fruktmodning hos alle arter av underslekt Salix
og skiller både mot underslekt Triandrae (med mandelpil) og mot hele underslekt Vetrix
der støttebladene er mer varige.
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Antall pollenbærere per blomst skiller ut enkelte arter. Det normale er to
pollenbærere. Hos rødpil er pollentrådene vokst sammen helt til topps, dvs. med
tilsynelatende bare én pollenbærer (med to knapper), hos hybrider der rødpil inngår
er pollentråden oftest tydelig Y-formet, dvs. delt til midten, og det oppgis den å være
også hos dunpil. Mandelpil har regelmessig 3 pollenbærere, og hybrider med skjørpil
og korgpil har oftest variasjon mellom 2 og 3. Istervier har 5–10 (12) pollenbærere, og
hybrider der istervier inngår, har også oftest flere enn 2 pollenbærere.
Spesielt langskaftete kapsler, der skaftet er tilnærmet jamnlangt med
kapselen, finnes hos blåvier og finnmarksvier, og middels langskaftete kapsler, der
skaftet er rundt halvparten så langt som kapselen finnes hos ørevier, blokkevier,
heivier og oftest hos storvier.
Hunnaks som henger på om hausten/vinteren finnes bare hos istervier og
hybrider der denne inngår. Dette er et påfallende trekk som gjør at arten (og til dels
hybridene) stikker seg sterkt ut etter vekstsesongen, med lubne hunnaks kvite av
frøull. Det advares mot å ta inn slike svært dekorative kvister (en av forfatterne har
forsøkt); de slipper frøulla umiddelbart i stuevarmen.
Figur 2.31 Hos elvepil Salix ×
ehrhartiana henger visne hunnaks på
kvistene til neste sesong, en arv fra
istervier S. pentandra. CC-BY 4.0
Figure 2.31 In Salix × ehrhartiana the
spikes remain on the twigs until the
next season, an inheritage from S.
pentandra.

2.4 Formering og spredning
Salix skulle i prinsippet bare ha seksuell formering. Ingen europeiske Salix-arter
har noen av de normale formene for vegetativ formering: yngleknopper, overjordiske
utløpere, underjordiske stengler eller rotskudd. Likevel er vegetativ formering
eneste måte hos mange hybridarter og også vanlig hos arter uten hybridbakgrunn.
Formeringen skjer ved at kvister brekker av, kanskje spres, og rotslår, eller ved at
nedliggende kvister eller kvister begravd av mudder i flomsoner rotslår og skyter
på nytt. De fleste Salix-arter har uvanlig god evne til å sette røtter dersom kvistene
kommer i kontakt med vatn eller våt jord.
Kjønnet formering. Praktisk talt alle Salix har hann- og hunnblomster på ulike
individer – de er særbu (dioike). Unntakene er noen antatt sterile hybrider med
tokjønnete (androgyne) aks, og her er kjønnet formering uaktuell uansett. Pollinering
skjer med insekter. Både pollensankende og nektarsankende insekter besøker Salix.
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Salix er derfor godt forsynt med ulike pollinatorer (se kapittel 5.2 Salix og dyrelivet,
pollinering), sjøl om artene blomstrer tidlig i sesongen. Insektene flyr sjelden lange
distanser med pollen eller nektar. Det skal derfor godt gjøres å bli pollinert fra samme
art med mindre hann- og hunnindivider står rimelig nær hverandre og forekommer i
tilstrekkelig mengde. På grenseforekomster for flere hjemlige arter er av og til bare
det ene kjønnet representert, eller plantene står svært spredt. Det innebærer at hvis
det skjer pollinering, så er det oftest fra en annen Salix-art, og hybrider oppstår, jf.
småvier i Voss, blokkevier i hele Sør-Norge, og polarvier nær sørgrensa i fjellkjeda. Det
at plantene er særbu og at de har insekter som pollingeringsvektor er to av de viktigste
årsakene til at det er så mye hybrider i Salix.

A

C

B

D

E

Figure 2.32 In most species seeds are dispersed early in the
growth season. A From high up in the canopy. Salix myrsinifolia
subsp. myrsinifolia. B Along the ground from prostrate species. S.
hastata subsp. hastata. C In an intermediate level from shrubs of S.
triandra and many others. D In S. pentandra the fruits open late in
the summer or in the autumn. E Female individuals of S. pentandra
can be recognized from far when the fruits have opened, due to the
masses of seeds with long, white hairs.

Figur 2.32 Frøspredning skjer relativt tidlig i vekstsesongen hos de
fleste artene. A Fra høgt oppe i trekroner, som hos svartvier Salix
myrsinifolia subsp. myrsinifolia. B Langs bakken hos fjellbleikvier
S. hastata subsp. hastata som her. C I et mellomnivå hos mandelpil
S. triandra. D Hos istervier S. pentandra drøyer kapslene med å
åpne seg til seinsommeren eller hausten. E Hunntrær av istervier
S. pentandra kan ses på lang avstand når aksene står fulle av åpne
kapsler seint i sesongen. Alle CC-BY 4.0
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Hos noen kan det ikke skje noen befruktning sjøl om plantene er fertile. På Svalbard
er det bare kjent noen få skudd av ullvier, og disse er alle hanner og utgjør trolig
bare to kloner, én inne i Adventdalen og én i Longyearbyen. De nærmeste kjente
hunnene er 800–1000 kilometer vekk, på fastlandet i Norge og Russland. På Svalbard
er det heller ingen andre arter som ullvier kan pollinere slik at hybrider produseres.
Den kunne pollinert musøre og produsert en fertil hybrid, men musøre finnes bare
sør på Spitsbergen, 120 km fra ullvier-forekomstene. Polarvier, som omgir de få
ullvier-skuddene, synes ikke kunne pollineres fra ullvier. Dersom det ikke finnes mer
uoppdaget ullvier på Svalbard, er arten her dødsdømt både som art og som genetisk
innslag i øyenes Salix-populasjon.
Som nevnt ovafor, er frøene vindspredte, men ikke over store avstander (normalt
kanskje noen hundre meter, i beste fall noen få kilometer), og hos de fleste artene
antas de miste spireevnen meget raskt. Dette har stor betydning for hvordan
Salix-arter sprer seg og hvordan de plantegeografiske mønstrene skal tolkes.
Langdistansespredning av Salix er mindre sannsynlig enn hos de fleste andre planter.
Salix-artene sprer seg trolig oftest som en front.
For flere av de innførte og forvillete artene er det overvekt av det ene kjønnet i et
område, eller bare ett av kjønnene er representert, f.eks. er de tidlig innførte, normale
skjørpilene alltid eller nesten alltid hunner og knyttet til kyststrøk ved Skagerrak, mens
den seinere innførte kultivaren 'Bullata' av samme art, er bare hanner og mest dyrket
lengre inne i landet og nordover til Trøndelag eller Helgeland. Seksuell formering hos
arten skjørpil er derfor praktisk talt umulig i Norge. Slike skjevheter i kjønnsforhold
kan skyldes tilfeldigheter, eller at kjønnet ikke var noe poeng i seg sjøl ved innførsel og
dyrking. Estetiske hensyn kan ha spilt en rolle; hannplanter kan ha svært attraktive aks
om våren, mens hunnplanter har lite påfallende aks og kan, i verste fall, sette mengder
med frø og forpeste nabolaget med frøull uansett om frøene utvikles eller ikke (jf.
hugging av store hunnpiler mange steder, og av en stor, flott poppel i Finnmarksgata i
Oslo, fordi de «forurenser» boligstrøk). I svært mange tilfeller ser det ut til at importert
materiale bare har omfattet ett av kjønnene, ofte bare én enkelt klon som hos flere
av typene av grønnpil (nesten bare hunn), skjørpil (trolig bare hunn), blankpil (nesten
bare hann), bronsepil (bare hann), laurbærvier (bare hunn) og brekkavier (bare hunn),
trolig også alaskavier (vi har bare sett hunner i naturen). For denne boka har vi hatt
problemer med å finne begge kjønn i blomst hos flere av de innførte artene.
Hos de fleste artene modnes og spres frøene forholdsvis tidlig i vekstsesongen; til og
med på Svalbard spres frøene av polarvier oftest i juli. Hos noen kan kapselmodningen
går over litt lengre tid, og hos én norsk art, istervier, henger aksene på utover haust og
vinter slik at frøene spres svært seint.
Vegetativ formering og foryngelse. I motsetning til hva mange ser ut til å tro, har Salix
ikke utløpere. Vegetativ spredning og etablering kan bare skje ved at kvister av individet
slites løs av vind, vatn, ferdsel av folk eller dyr og at de havner på bakken på et sted
der de får forhold som gjør at de kan utvikle røtter. Nye røtter dannes ganske raskt hos
de fleste artene, men ikke hos alle. I forarbeidet til «Die Weiden Europas» (Chmelar
& Meusel 1976) ble vierkvister fra Norge sendt til (datidas) Øst-Tyskland for dyrking i
hager og preparering for fotografering og beskrivelse. De aller fleste kvistene slo rot
umiddelbart, men for blåvier gikk det ikke. Vi har seinere hatt de samme erfaringene
med finnmarksvier og blokkevier. Det kan synes som om noen av de østlige artene er
vesentlig verre å formere med stiklinger enn andre Salix, dvs. at kvister ikke så lett
rotslår.
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A

Figur 2.33 Foryngelse av Salixindivider. A Nye skudd kan dannes på
gamle stammer som har rast overende
uten å dø. Sovende knopper på
stammen får nå sin sjanse. Mandelpil
S. triandra på flommark. Nedre
Leirfoss i Trondheim (ST).
B Stubbeskudd skyter fra basis av
trær og store busker der stammene er
brukket eller hogd ned, i dette tilfellet
hogd minst to ganger. Namdalspil S.
× smithiana ved Austrått i Ørland (ST).
C Noe har aktivert sovende knopper
på gammel og grovbarket stamme.
Skogselje S. caprea subsp. caprea i
Korsvika i Trondheim (ST). Alle CC-BY
4.0
Figure 2.33 Rejuvenation of Salix
plants. A New shoots may sprout
on old trunks that have fallen down
without dying. Resting buds on the
trunk get their chance. S. triandra.
B Shoots may break from the stumps
of trees or large shrubs where the
trunks or stems have broken or have
been cut down, in this case cut at least
twice. S. × smithiana. C Something has
stimulated breaking of resting buds
on an old and coarse-barked trunk. S.
caprea subsp. caprea.

B

C

Under arbeidet med denne boka har vi imidlertid hatt Salix-kvister til driving titt og
ofte. Det er ikke uvanlig at det er utviklet 5–10 cm lange røtter med siderøtter etter ei
uke i vatn. De fleste artene har stor evne til å danne nye røtter på kvister og å vokse
raskt, ofte med meterlange eller lengre årsskudd. Dette gir mange av artene stor
spredningsevne på flere typer voksesteder, spesielt i tilknytning til vatn og vassdrag,
men også i åpne landskap og på forstyrrete steder der konkurransen er liten. På
enkelte voksesteder er formering og spredning ved fragmentering trolig vel så viktig
som kjønnet formering. Denne evnen er også en vesentlig grunn til at Salix lett
oppformeres ved stiklinger og kan kommersialiseres. Hos noen arter og hybridarter er
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avbrekk av kvister særlig vanlig. Arten skjørpil har fått sitt norske navn fordi kvistene
lett brekker av, og alle hybrider der skjørpil inngår, har arvet denne egenskapen.
Skjørpil-hybrider er dermed blitt en del av landskapet langs mange vassdrag i SørNorge, spesielt på grunn av grønnpil (kvitpil × skjørpil).
Hos mange arter vokser nye skudd ut fra den gjenstående stubben når et individ
brekkes eller hugges ned. Stubbeskudd fornyer/forlenger livet til individet som ble
skadet, men de bidrar ikke til spredning. Derimot kan det hende at delen som ble
brukket eller hugd av blir liggende et stykke fra det skadde individet og gir opphav til
ett nytt individ ved å utvikle røtter og skudd. Greiner som tynges ned og blir liggende
langs bakken, kan slå rot og utvikle skudd. Derved kan det som i utgangspunktet var en
sped busk med få stammer, utvikle seg til et veritabelt kratt. Dette er en meget vanlig
formeringsmåte i fjellstrøk med mye snø og i snøras-spor. Rotslående greiner bidrar til
økt grunnflate (areal) og biomasse, men ikke til egentlig spredning.
I de siste 2–3 århundrene har fremmede Salix blitt plantet for ulike formål, oftest og
i størst omfang i låglandsstrøk i sørøst og langs kysten til Nordland. Rester av gamle
plantninger (gjenstående individer der plantningene som sådan ikke lenger er klart
synlige) finnes særlig langs vassdrag, i gamle hegn i jordbrukets kulturlandskap og
på steder der det har vært leplantninger. Hvorvidt et individ er plantet, gjenstående
eller forvillet (sjølspredd), er ikke alltid lett å vite. På mange herbariebelegg går det
ikke fram om det innsamlete materialet hører til den ene aller andre kategorien. For
plantegeografen og vegetasjonsøkologen er nettopp plantenes evne til å spre seg uten
menneskets hjelp av særskilt interesse. Flere av de fremmede artene av sørlig opphav
har vist relativt liten evne til spredning i Norge. Det er ikke sannsynlig at Norge vil bli
nedgrodd med fremmede Salix som følge av klimaforandringer.
Spredning. Spredning innebærer framvekst av et individ som er fysisk og fysiologisk
adskilt fra og står i en viss avstand fra opphavsindividet. Termen spredning brukes
for alle arter, uavhengig av opprinnelse og formeringsmåte. Forvilling anvendes
fortrinnsvis om arter av fremmed opphav og som har vært plantet i hager, parker
og anlegg. Herfra sprer de seg utafor stedene der de opprinnelig ble plantet.
Naturalisering brukes dersom arten etablerer seg i naturtyper og inngår i den
naturlige sammensetningen, som f.eks. kvitpil og korgpil i flommarkskoger på
Østlandet.
Spredning av Salix skjer på to prinsipielt forskjellige måter: frøspredning med vind og
kvistspredning med vatn langs vassdrag, eller med mennesker som kutter ned sine
store Salix, laster dem i bilen eller trillebåren, og dumper dem ulovlig langs veger og
stier, i ravinedaler eller langs vassdrag. Frøspredningen har, som nevnt ovafor, trolig
ikke svært lang rekkevidde på grunn av den korte tida før frøene mister spireevnen.
Salix-arter sprer seg dermed normalt som en front, og i de tilfellene hvor man har
utpostforekomster som f.eks. for småvier, myrtevier og musøre sør for fjellkjeda i SørNorge, heivier på Aukra i Romsdal, eller hybrider som involverer sibirvier i Finnmark,
trengs det spesielle forklaringer (se kapittel 4.1, plantegeografi).
Når det gjelder kvist-formeringen, og spesielt av kulturplanter, er det neppe behov
for spesielle hypoteser. Mange Salix plantes som hekker eller som hagebusker og
blir regelmessig beskåret for å beholde en bestemt form. De vokser dessuten raskt,
blir fort for store, og blir skåret ned og dumpet. En vesentlig del av de Salix-arter
som blir funnet på avfallsplasser (spesielt tårepil-hybrider), stammer opplagt fra
slik beskjæring, men vi mistenker at bare et fåtall, samvittighetsfulle hageeiere
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dumper hageavfallet på offentlige returpunkter. De fleste finner et ubevoktet sted i
skogkanten eller vasskanten. Spredningen av fremmede Salix i norsk natur skyldes
derfor hovedsakelig ansvarsløse hageeiere, i andre omgang anleggsgartnere med liten
kunnskap om mulige konsekvenser av det de gjør mot norsk natur. I tillegg kommer
gjenstående rester av pryd- og leplantninger. Spesielt på Sørvestlandet og nordover
langs kysten er gjenstående leplantninger kjelde til spredning av fremmede Salix.
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De fleste Salix-artene kan ganske raskt utvikle nye røtter på avrevne eller avskårete kvister. Røttene på denne skjørpilen S. euxina er vokst
ut etter ca. 14 dager i vatn. Rød farge på røttene er neppe vanlig innen slekta. Selbustrand i Selbu (ST, pl.). CC-BY 4.0
When put in water or wet soil branches of most Salix species rapidly develop new roots. The roots here, on Salix euxina, have developed
after about a fortnight in water. We have not observed this colour in other Salix species.
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3

ARTSBESKRIVELSER

3.1 Innledning
Artsbeskrivelsene følger rekkefølgen i kapittel 3.2 med oppdeling i underslekter
som videre sorteres på seksjoner (sjøl om disse ikke er inkludert som overskrifter).
Alle arter som har flere, mer eller mindre etablerte forekomster i norsk natur, både
hjemlige og fremmede, er inkludert med en full morfologisk beskrivelse, en skisse
av økologi og utbredelse, og kommentarer der dette er aktuelt. For arter med to eller
tre raser (underarter eller varieteter) er det gitt en fullstendig beskrivelse av arten
og en kortere omtale av hver rase, med fokus på ulikheter mellom rasene. En kortere
omtale er gitt av arter som bare er dyrket, som bare er funnet på enkelte steder i norsk
natur og oftest som enkelte individer, og dessuten én art som ikke er funnet i Norge,
men som forekommer i en spontan hybridkombinasjon (sibirvier S. nummularia). Vi
behandler hybridarter som likeverdige med primærarter. Med hybridarter mener
vi planter som er oppstått som hybrider mellom primærarter, men der hybridene
formeres og spres uavhengig av foreldrene. De fleste av disse er hagehybrider
som bare formeres vegetativt, men ikke alle. Hvis noen finner at de morfologiske
beskrivelsene ligner mye på beskrivelsene i Flora Nordica (Jonsell 2000a), er dette ikke
tilfeldig. En av forfatterne (Elven) var også en av redaktørene for Salix i Flora Nordica og
forfatter eller tekstretter for en større del av artene og hybridene som omtales der.
Vi har forsøkt å få oversikt over de tallrike hybridene som er rapporterte, og har
inkludert de som vi aksepterer (noen under tvil). Hybrider er omtalt under den
alfabetisk første av foreldreartene, men med krysshenvisning under den andre (eller
de andre dersom mer enn to foreldrearter er involvert i hybriden). Hybrider som har en
viss utbredelse, eller som synes ha en viss fertilitet, er markert med uthevete navn og
er gitt en større omtale av forekomster og skillekarakterer mot foreldrene. For hybrider
som bare forekommer noen få steder, og der fertilitet er ukjent eller usannsynlig, har
vi bare nevnt forekomster, og navnene er ikke uthevet.
I angivelsen av utbredelser for fremmede arter og hybridarter refererer vi til spontane
eller forvillete forekomster. Der det refereres til dyrkete planter, presiseres det i
teksta (med «pl.»). Bruken i hager, parkanlegg og plantninger ellers blir kommentert i
kapittel 7 Salix i kulturen.
Opplysningene om utbredelse bygger på kritisk gjennomgang av materiale i norske
herbarier for flere prosjekter: Norsk flora (Lid & Lid 1994, 2005), Flora Nordica
(Jonsell 2000b), Panarctic Flora (Elven et al. 2011), Distribution maps of Norwegian
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vascular plants 4 (Elven et al. 2013) og feltarbeid for denne boka. Vi har bare akseptert
opplysninger som vi eller andre kompetente Salix-kjennere kan gå gode for.

3.2 Systematisk oversikt over norske Salix
Den systematiske inndelingen av slekta bygger på Skvortsov (1999), Argus (2010) og
resultatene hos Chen et al. (2010). Hybridarter er inkludert i tabellen i tilknytning til
en av foreldreartene, men de er svært ofte hybrider mellom arter fra ulike seksjoner.
Artene er nummerert i oversikten nedafor i samme rekkefølge som i teksta. Noen
hyppig brukte synonymer for navn på underslekter og seksjoner er lagt til i parentes,
likeså antatte foreldrekombinasjoner for hybridarter.
Underslekt Salix (Amerina)
Seksjon Salix
01 Kvitpil — Salix alba
Elvekvitpil — var. alba
Sølvpil — var. sericea
Gullpil — var. vitellina
Øresundspil — var. chermesina
02 Grønnpil — Salix × fragilis (S. alba × S. euxina)
03 Trippelpil — Salix × pentandroides (S. alba × S. euxina × S. pentandra)
04 Elvepil — Salix × ehrhartiana (S. alba × S. pentandra)
05 Skjørpil Salix euxina
Kultivar — 'Bullata'
06 Blankpil — Salix × meyeriana (S. euxina × S. pentandra)
07 Bronsepil — Salix × alopecuroides (S. euxina × S. triandra)
Seksjon Subalbae
08 Tårepil — Salix babylonica
09 Sørgepil — Salix × salamonii (S. alba × S. babylonica)
10 Fontenepil — Salix × pendulina (S. babylonica × S. euxina)
Seksjon Salicaster (Pentandrae)
11 Istervier — Salix pentandra
12 Stillehavspil — Salix lasiandra
Underslekt Triandrae
Seksjon Triandrae (Amygdalinae)
13 Mandelpil — Salix triandra
14 Flettepil — Salix × mollissima (S. triandra × S. viminalis)
Underslekt Vetrix (inkludert underslekt Chamaetia)
Seksjon Canae
15 Dunpil — Salix eleagnos
Seksjon Viminella (Vimen)
16 Korgpil — Salix viminalis
17 Namdalspil — Salix × smithiana (S. caprea × S. viminalis)
18 Ørepil — Salix × stipularis (S. aurita × S. caprea/cinerea × S. viminalis)
19 Gråpil — Salix × holosericea (S. cinerea × S. viminalis)
20 Dunvier — Salix × calodendron (S. caprea? × S. cinerea? × S. viminalis)
21 Fløyelsvier — Salix × dasyclados (S. caprea? × S. cinerea? × S. viminalis)
22 Sibirkorgpil — Salix schwerinii
Seksjon Cinerella (Vetrix)
23 Ørevier — Salix aurita
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24 Gråselje — Salix cinerea
25 Rustselje — Salix atrocinerea
26 Laurbærvier — Salix × laurina (S. atrocinerea × S. phylicifolia)
27 Selje — Salix caprea
Skogselje — subsp. caprea
Silkeselje — subsp. sphacelata
28 Fløyelsselje — Salix aegyptiaca
Seksjon Fulvae
29 Blåvier — Salix starkeana
30 Finnmarksvier — Salix bebbiana
Seksjon Myrtilloides
31 Blokkevier — Salix myrtilloides
Seksjon Incubaceae
32 Heivier — Salix repens
Krypvier — var. repens
Sandvier — var. argentea
Seksjon Villosae
33 Lappvier — Salix lapponum
34 Alaskavier — Salix alaxensis
Seksjon Lanatae
35 Ullvier — Salix lanata
Fjellullvier — subsp. lanata
Kjertelvier — subsp. glandulifera
Seksjon Hastatae
36 Bleikvier — Salix hastata
Fjellbleikvier — subsp. hastata
Lappbleikvier — subsp. subintegrifolia
Kalkbleikvier — subsp. vegeta
Seksjon Daphnella
37 Doggpil — Salix daphnoides
Mellomeuropeisk doggpil — var. daphnoides
Skandinavisk doggpil — var. norvegica
Pommersk doggpil — var. pomeranica
38 Plommepil — Salix acutifolia
Seksjon Helix
39 Rødpil — Salix purpurea
40 Silkerødpil — Salix × rubra (S. purpurea × S. viminalis)
Seksjon Arbuscella
41 Småvier — Salix arbuscula
Seksjon Phylicifoliae
42 Grønnvier — Salix phylicifolia
43 Brekkavier — Salix 'Brekkavier' (S. arctica? × S. phylicifolia?)
Seksjon Nigricantes
44 Storvier — Salix myrsinifolia
Svartvier — subsp. myrsinifolia
Setervier — subsp. borealis
Kolavier — subsp. kolaënsis
Seksjon Myrtosalix
45 Myrtevier — Salix myrsinites
Seksjon Glaucae
46 Myrvier — Salix glauca
Sølvvier — subsp. glauca
Russevier — subsp. stipulifera
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Seksjon Diplodictyae
47 Tundravier — Salix arctica
Seksjon Herbella (Retusae)
48 Musøre — Salix herbacea
49 Sibirvier — Salix nummularia (ikke påvist i Norge som art, men inngår i
hybrid)
50 Polarvier — Salix polaris
51 Trippelvier — Salix × arctogena (S. herbacea × S. phylicifolia × S. polaris)
Seksjon Chamaetia
52 Rynkevier — Salix reticulata
53 Salix × boydii (trolig S. lapponum × S. reticulata)
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3.3 Underslekt Salix
01 Kvitpil – Salix alba
02 Grønnpil – Salix × fragilis
03 Trippelpil – Salix × pentandroides
04 Elvepil – Salix × ehrhartiana
05 Skjørpil – Salix euxina
06 Blankpil – Salix × meyeriana
07 Bronsepil – Salix × alopecuroides
08 Tårepil – Salix babylonica
09 Sørgepil – Salix × salamonii
10 Fontenepil – Salix × pendulina
11 Istervier – Salix pentandra
12 Stillehavspil – Salix lasiandra
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Sørgepil Salix × salamonii i seine høstfarger. Krokstadelva i Nedre Eiker (Bu). Olje på
lerret, Anne Elven 2018. CC-BY 4.0
Salix × salamonii in late autumn colours. Oil on canvas, Anne Elven 2018.
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3.3 Underslekt Salix
Trær eller store busker. Greiner og kvister enten sprøe og brekker lett av, eller seige.
Bark flasser ikke av. Vedåser mangler. Øreblad mer eller mindre til stede, men små
og felles oftest tidlig. Bladskaft med kjertler oppunder bladplata (mindre tydelige hos
kvitpil S. alba enn hos de andre). Bladplater avlange eller smalt avlange, ofte mer enn
5 ganger så lange som breie (unntatt hos istervier og hybrider hvor denne inngår,
og hos stillehavspil S. lasiandra). Blomstrer samtidig med bladsprett eller seinere.
Støttebladene i aksene små, bleike og felles tidlig. Nektarium mot midtaksen, i
hannaks også mot støttebladet. Pollenbærere 2 eller flere (opp til 10).
Underslekta omfatter to seksjoner i Norge: Salix og Salicaster; i tillegg finnes hybrider
med innslag fra en tredje seksjon, Subalbae. Artene er tetraploide (2n = 76).
01 Salix alba L. – kvitpil (seksjon Salix)
Stor busk eller tre opp til 20 (30) m, med stammer som ofte er opp til 1–2 (4) m tjukke
(allerede i 1837 observerte M.N. Blytt et tre med stammediameter på 4 m på Romerike
i Skedsmo (Ak), se Blytt 1839), åpent forgreinet med lang avstand mellom greinene og
greiner i middels til stor vinkel (40–60°), på ungskudd ofte opp mot 90° vinkel. Eldre
trær har greiner langt ned og ei stor, brei krone. Stammer og eldre greiner har sterkt
sprukken og ribbete, mørkt grå bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser mangler.
Kvister brekker ikke lett av. Fjorårskvister 2–4 mm tjukke, med svært varierende farge
avhengig av hvilken varietet de tilhører (se nedafor), trinne eller litt kantete, men
mindre kantete enn hos skjørpil S. euxina, mer eller mindre silkehårete eller snaue;
årskvister 1–3 mm tjukke, trinne, med svært varierende farge, mer eller mindre
silkehårete, men kan bli snaue på de eldste delene. Knopper tiltrykte, avlange, med
tydelig kantlist, med omtrent samme farge som kvisten, mer eller mindre silkehårete.
Øreblad mangler eller relativt små, opp til 10 mm, linje- eller lansettformete, fint
sagtannete, felles normalt tidlig. Bladskaft 3–10 mm, silkehårete, med 2 (4) små, ofte
utydelige kjertler aller øverst. Bladplater mer eller mindre tett silkehårete på begge
sider (tettest hos sølvpil var. sericea), sjelden nesten snaue seint i sesongen, 50–100
(130) × 10–22 mm, 5–10 ganger så lange som breie, smalt lansettformete eller smalt
elliptiske; bladgrunn kileformet; topp spiss eller litt tilspisset, men ikke langt utdratt
eller skjev; bladkant flat, grissent sagtannet med korte tenner; underside blågrønn
eller kvitgrønn; overside mellomgrønn eller mørkt grønn, matt eller halvblank (under
hårlaget); nervenett tydelig, men ikke hevet eller senket, sidenerver 14–16 par.
Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, grisne og sprikende, seinere
hengende. Aksskaft opp til 25 mm med 2–4 (5) blad, velutviklete, men mindre enn
vanlige blad, hele eller fint tannete. Støtteblad smalt tungeformete eller eggformete,
spisse, butte eller utrandete, bleikgule, med korte krøllhår ved grunnen og i kanten,
men snaue i toppen (god skillekarakter mot skjørpil og alle hybrider hvor denne
arten inngår; disse har lange, rette hår i kanten av støttebladene). Støttebladene
felles tidlig og mangler oftest på aks i fruktstadiet. Nektarium mot midtaksen, hos
hannplanter også mot støttebladet. Hannaks 20–30 × 4–7 mm, med blomstring nedafra
i akset (skillekarakter mot skjørpil og delvis mot hybrider hvor andre arter inngår).
Pollenbærere 2; pollentråder frie til grunnen, hårete i nedre del; pollenknapper kort
sylindriske eller kuleformete, 0,5–0,7 mm, først rødlige, siden gule. Hunnaks 25–50
× 5–10 mm. Kapselskaft mangler eller meget kort, 0,1–0,4 mm, kortere enn eller
omtrent jamnlangt med nektariet. Kapsel 3–4 (5) mm, pæreformet og avsmalnende
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mot toppen og ofte litt oppsvulmet rett under griffelen, gulgrønn, snau. Griffel hel,
0,1–0,8 mm, snau; arr korte, 0,2–0,5 mm, delte, mer eller mindre sprikende. Griffel og
arr gulgrønne.
Kromosomtall. 2n = 76 (tetraploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Flommarkskog og vasskanter (ferskvatn og brakkvatn), overlatt
kulturmark, skrotemark. Middels næringskrevende.
Nemoral–sørboreal. Fremmed. Dyrket, gjenstående og forvillet, trolig hovedsakelig
ved at avkuttete greiner rotslår der de blir kastet, men også med naturlig avbrekk
og spredning langs bekker og elver og langs kysten (arten synes tåle brakkvatn).
Begge kjønn finnes i bestander i norsk natur og seksuell formering forekommer på
de stedene der arten naturaliseres. Naturalisert i flommarkskog (mandelpil-korgpilskog) mange steder ved Øyeren, Leira og Nitelva i kommunene Rælingen, Skedsmo,
Fet og Sørum på nedre Romerike (Ak), her med Norges største og eldste kjente
forekomster. Ved Leira er kvitpil-trærne «emergenter», dvs. de største trærne i skogen
med kroner som stikker opp over de andre, men de fleste trærne er nå gamle og med
liten eller ingen foryngelse. Ellers opptrer arten oftest som enkeltbusker eller trær
eller små, vegetativt formerte klynger, på Østlandet nord til Solør og til Stange, Hamar
og Ringsaker i Mjøsområdet (He) og Ringerike (Bu), langs kysten til Stavanger (Ro), og
med enkeltfunn i Årdal (SF) og Levanger (NT). Arten dyrkes på Østlandet nord til NordGudbrandsdalen og langs kysten til Trondheimsfjorden. Arten forekommer med fire
raser i Norge. De gamle trærne på nedre Romerike hører til elvekvitpil var. alba mens
nyere plantete og forvillete trær nesten alltid hører til en av de andre rasene, oftest
sølvpil var. sericea.
Den naturlige utbredelsen omfatter store deler av Europa nord til Nord-England,
Nord-Tyskland og Nord-Polen, sør til Nordvest-Afrika og øst til Vest-Asia. I Mellomog Sør-Europa er dette ett av de viktigste treslagene i flommarkskog sammen med
svartpoppel.
Kommentarer. Det er uvisst når kvitpil ble innført til Norge. Hartvig (2015) skriver
at den har vært innført og dyrket i Danmark før 1400-tallet, og trolig fikk Norge sine
første kvitpil fra Danmark på 1700-tallet eller kanskje allerede på 1600-tallet. Dette
er mye tidligere enn i Sverige. Linné (1751) nevner at han har observert den i Skåne
i 1749, men ikke som forvillet (Skåne var tidligere dansk). De første rapportene fra
Sverige som forvillet, er fra 1779–92 (se Hylander 1970).
Gunnerus (1766–76) nevner ikke kvitpil fra Norge, men forekomst av forvillet og
naturalisert kvitpil med stammediameter på opp mot 4 m i Skedsmo i 1837 (se ovafor)
gjør det klart at arten må ha vært innført i Norge lenge før 1800, kanskje før 1700. For
det første kan det ta hundre år eller mer før et tre får en slik stammediameter; for det
andre tar det ofte lang tid fra et tre blir plantet til det begynner å forville seg (og helst
må begge kjønn være til stede på omtrent samme sted).
Storparten av de forvillete norske plantene er hannplanter; hunnplanter er bare funnet
noen få steder på Østlandet, primært langs Leira i Skedsmo (Ak, her med seksuelt
formerende bestander). Berg & Christensen (2000) kommenterer at der kvitpil har vært
dyrket for korgfletting på 1700- og tidlig 1800-tall i Sverige og Norge, forekommer ofte
begge kjønn. Der den bare er innført seinere som prydplante, er det (nesten?) bare
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hannplanter. Hannplantene er mye mer attraktive enn hunnplantene på våren, og de er
heller ikke plagsomme under frøspredningen slik hunnplantene kan være.
Kvitpil er dyrket og til dels forvillet med flere kultivarer, her formelt behandlet som
varieteter. De skiller seg i tetthet i bladbehåring og i kvistfarge:
Var. alba – elvekvitpil – har middels tett bladbehåring og brungrønn til rødbrun farge
på årskvister og fjorårskvister. Dette synes være den eldste rasen i kultur i Norge. Det
er denne som inngår som et gammelt element i flommarkskogene i Akershus. Den er
funnet i kyststrøk til Stavanger (Ro).
Var. sericea Gaudin – sølvpil – har meget tett, skinnende silkekvit bladbehåring som
varer hele sesongen. Greinfargene er som hos elvekvitpil. Denne er en av de mest
populære hage- og parktrærne i dag og er ofte forvillet, fra Østfold inn til Mjøsområdet
(He) og i kyststrøk til Levanger (NT). De aller fleste store trær av kvitpil man ser
i parker og hager i dag, hører til sølvpil. Ifølge Berg & Christensen (2000) ble den
introdusert til Skandinavia ca. 1900.
Var. vitellina (L.) Stokes – gullpil – har blanke kvister med sterkt gul eller gulbrun farge,
spesielt på våren. Bladbehåringa er som hos elvekvitpil. Den er populær som hagebusk
og parktre og er funnet forvillet flere steder i kyststrøk og låglandet på Østlandet.
Var. chermesina Hartig – øresundspil – har også blanke kvister, men med en påfallende
rødoransje eller korallrød farge, særlig på våren. Bladbehåringa er som hos elvekvitpil.
Denne er noe mindre hyppig dyrket. Vi kjenner ikke til sikkert forvillete forekomster
i Norge, men enkelte gjenstående forekomster og oppvekst fra utkast, f.eks. i Hole,
Drammen og Lier (Bu), Tønsberg (Vf), Tvedestrand (AA) og Stavanger (Ro).
Hybridisering. Kvitpil krysser seg med alle de andre artene i underslekt Salix. Noen
hybrider oppstår spontant, men hoveddelen av slike hybrider er hage-hybridarter og
spredt fra kultur. De beskrives alle separat:
S. alba × S. babylonica (kvitpil × tårepil) – Se 09 sørgepil.
S. alba × S. euxina (kvitpil × skjørpil) – Se 02 grønnpil.
S. alba × S. euxina × S. pentandra (kvitpil × skjørpil × istervier) – Se 03 trippelpil.
S. alba × S. pentandra (kvitpil × istervier) – Se 04 elvepil.
For andre trippelhybrider der kvitpil kan inngå, se under 02 grønnpil.

01 Kvitpil Salix alba
Kvitpil behandles her som fire varieteter: elvekvitpil var. alba (1–17), sølvpil var. sericea
(18–37), gullpil var. vitellina (38–40) og øresundspil var. chermesina (41–45). Det er liten
forskjell i aksene hos varietetene, og her er alle bilder av aks vist under sølvpil.
Salix alba is here treated as four varieties: var. alba (1–17), var. sericea (18–37), var.
vitellina (38–40), and var. chermesina (41–45). The varieties do not differ in the spikes,
and all pictures of spikes are shown under var. sericea.
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01 Elvekvitpil Salix alba var. alba

1

2

1 Stamme av gammelt tre naturalisert i
flommarkskog. Asakneset i Skedsmo (Ak). 2 Grov,
sprukken bark på gammel stamme. Skedsmo (Ak).
3 Stort, gammelt tre i kanten av flommarkskog, se
person som målestokk nederst til venstre. Bildet viser
en svær sidegrein og litt av stammen; treet rager høgt
over bildekanten. Asakneset i Skedsmo (Ak). Alle CCBY 4.0

3

1 Trunk of an old tree naturalized in alluvial forest.
2 Coarse, fissured bark on old trunk. 3 Large, old
tree in the margin of alluvial forest; for size, see the
measure (person) to the left below.
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01 Elvekvitpil Salix alba var. alba
4 Det lyse lauvverket i silhuett.
Asakneset i Skedsmo (Ak). 5 Grønn,
litt ruglete bark (og skjoldlus) på ung
flerårskvist (3–4 år). Skedsmo (Ak).
6 Snau, gulbrun bark på fjorårskvist.
Skedsmo (Ak). Alle CC-BY 4.0

4

4 Foliage in silhouette. 5 Young branch
(3–4 years) with green, slightly rugose
bark (and scale insects). 6 Previous
year’s twig with yellowish brown bark.

5

6
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01 Elvekvitpil Salix alba var. alba
7–8 Kvister med blad, over- og
underside. 7 Ungplante, med store
greinvinkler. 8 Fjorårskvist og årsskudd
på gammelt individ, med til dels
mindre greinvinkler. Bladplatene
varierer noe i form hos kvitpilvarietetene, men er lansettformete
eller smalt elliptiske, kileformete
ved grunnen og jamnt tilspissete i
toppen. Skedsmo (Ak). Foto Reidar
Elven. Bildene er tatt samme dag og
viser forskjellen mellom bladene hos
ungplanter (7), som trenger sterk og
rask vekst med mye assimilerende
bladplate, og bladene hos fullvoksne
trær (8), som ikke har samme
vekstbehov. Begge CC-BY 4.0

7

7–8 Branches with leaves, upper and
lower surfaces. 7 Young plant with
large branching angles. 8 Previous and
current years’ twigs on an old tree,
partly with smaller branching angles.
Shape of blades vary moderately
among the varieties of S. alba but they
are generally lanceolate or narrowly
elliptic, with a cuneate base and evenly
tapering at apex. The pictures are
taken the same day (in early August)
and show the difference between the
leaves of young plants (7) in need of
strong and rapid growth and therefore
with large assimilation surfaces, and
leaves of fully grown trees (8) without
the same need for strong growth.

8
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01 Elvekvitpil Salix alba var. alba

9

10

11

12

9 Bladform, bladover- og underside og fint tannete bladkanter. Skedsmo (Ak).
10 Bladoverside, med grissen silkebehåring. Skedsmo (Ak). 11 Bladunderside,
med få hår, midt i sesongen. Skedsmo (Ak). 12 Bladundersiden kan være
voksdekt og nesten kvit på utvokste blad, med spredt behåring, seint i sesongen.
Skedsmo (Ak). Foto Reidar Elven. Alle CC-BY 4.0
9 Blades, upper and lower surface, with finely dentate margins. 10 Blade, upper
surface with scattered, sericeous indumentum. 11 Blade, lower surface with
sparse indumentum, late in season. 12 Lower surface may be nearly white due
to a wax cover and with sparse indumentum late in season.
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01 Elvekvitpil Salix alba var. alba

13

14




13 Flommarkskog med kvitpil utgjør i dag smale belter langs den meandrerende elva, omgitt
av åkre. De lyseste trærne er kvitpil. Leira ved Asakneset i Skedsmo (Ak), med Lillestrøm i
disen i bakgrunnen. 14 Flommarkskog mot åker, med to kjempetrær som stikker opp over
de andre trærne (emergenter, se piler). Asakneset i Skedsmo (Ak). Begge CC-BY 4.0
13 Today, in this site at the river Leira in southeastern Norway, alluvial forests with scattered
Salix alba trees are restricted to narrow bands along the meandering river, surrounded by
fields. The pale trees are S. alba var. alba. 14 Alluvial forest bordering a field, with two pale,
emergent trees of Salix alba var. alba (se arrows) above the other trees. Same site as in 13.
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01 Elvekvitpil Salix alba var. alba

15

16

17

15 Elvekvitpil finnes med både hann- og hunntrær i skogen til venstre,
men regenererer nesten ikke der. Den har imidlertid hundrevis av
frø- og ungplanter på en grusflate på en idrettsplass like ved. Leirsund
i Skedsmo (Ak). 16 Ungplante av elvekvitpil på grusflaten. Her er
konkurransen med andre planter foreløpig liten. Skedsmo (Ak).
17 Middelsstort tre med lyst bladverk ved Leirsund bru i Skedsmo (Ak).
Alle foto Reidar Elven. Alle CC-BY 4.0
15 Salix alba var. alba occurs with both male and female trees in the
forest to the left but does not regenerate efficiently within the dense
forest. However, hundreds of seedling and young plants are found on
this gravel flat at a sports field nearby. 16 Young plant of var. alba on
the gravel flat. Here there is no competition with other plants, yet.
17 Medium-sized tree with pale foliage, on a river margin.

GUNNERIA 82, 2018
79

Salix – vier, selje og pil i Norge

01 Sølvpil Salix alba var. sericea

18

20

21

18 Stort tre i skolepark. Moskog i Førde (SF, pl.). 19 Gammel
stamme med sterkt sprukken bark. Steinkjer (NT, pl.). 20 Brun,
nesten glatt bark på flerårskvist. Trondheim (ST, pl.). 21 Noe
yngre flerårskvist med nettaktig oppsprukket ytterbark. Melhus
(ST, pl.). Alle CC-BY 4.0

19

18 Large tree in a school yard. 19 Strongly fissured bark on an old
trunk. 20 Bark on 3–4 years old branch brown and nearly smooth.
21 Bark on slightly older branch with reticulate fissures.
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01 Sølvpil Salix alba var. sericea

22

23

24

22 Fint og tett håret årskvist med hårete knopper. Melhus (ST, pl.). 23 Utover sesongen kan behåringen på årsskudd og knopper bli mer
sparsom. Trondheim (ST, pl.). 24 Bladskaft med små, først grønne, seinere mørke kjertler øverst (en karakter felles for alba-varietetene)
og håret knopp. Drammen (Bu, pl.). 22–24 viser tiltrykte, avlange knopper med tydelig kantlist. Knoppene har ofte mer eller mindre samme
farge som kvistene. Alle CC-BY 4.0
22 Hairy current year’s twig and hairy bud. 23 Later in season the indumentum on twigs and buds may become more sparse. 24 Petiole with
small glands distally (in common for the varieties of S. alba), at first green, later darker, and hairy bud.
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01 Sølvpil Salix alba var. sericea

25

26

27

28

25 Sølvskimrende lauvverk. Trondheim (ST, pl.). 26 Bladplatene
er sølvkvitt silkehårete på begge sider. Bladkanter med små
tenner. Trondheim (ST, pl.). 27 Bladplate, overside. Trondheim
(ST, pl.). 28 Bladplate, underside. Trondheim (ST, pl.).
29 Bladplate, underside med tett behåring. Trondheim (ST, pl.).
Alle CC-BY 4.0

29

25 Silvery foliage. 26 Blades are silvery sericeous on both
surfaces, with small teeth in the margin. 27 Blade, upper
surface. 28 Blade, lower surface. 29 Blade, lower surface with
dense indumentum.
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01 Sølvpil Salix alba var. sericea
30 Greinverk med mengder av
hannaks. Ved Elgeseter bru i
Trondheim (ST, pl.). 31 Hannaks
med små blad på aksskaftet.
Trondheim (ST, pl.). 32 Hannaks
med overblomstrete pollenbærere
og bleikgule støtteblad med korte
krøllhår. To pollenbærere i blomstene.
Stor-Elvdal (He, pl.). Alle CC-BY 4.0

30

30 Branches with a multitude of
staminate spikes at flowering time.
31–32 Staminate spike with peduncle
with small leaves, stamens past
anthesis, and bracts with short, curly
hairs. Each flower with two stamens.

31

32
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01 Sølvpil Salix alba var. sericea
33 Hunnaks i tidlig blomstring. Aksene
er lange og nokså grisne og har til dels
store blad på skaftene. Melhus (ST,
pl.). 34 Hunnaks i tidlig blomstring.
Lyse støtteblad med korte, krusete hår
og fruktknuter nesten uten griffel og
med utbøyde arr. Melhus (ST, pl.).
35 Enkeltstående tre i beitemark.
Tautra i Frosta (NT, pl.). Alle CC-BY 4.0

33

33 Pistillate spikes at early anthesis;
spikes are rather lax. 34 Pistillate
spike at early anthesis. Bracts pale
with short, curly hairs. Gynoecia nearly
without styles and with patent stigmas.
35 Solitary tree in a pasture.

34

35
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01 Sølvpil Salix alba var. sericea
36 Sølvpil i parklandskap. Elveparken
i Drammen (Bu, pl.). 37 Enkeltstående
tre i parklandskap. Fredriksten
festning i Halden (Øf, pl.). Begge
CC-BY 4.0

36

36 Trees in a park landscape.
37 Solitary tree in a park landscape.

37

GUNNERIA 82, 2018
85

Salix – vier, selje og pil i Norge

01 Gullpil Salix alba var. vitellina

38

Bildene er fra Drammenselva ved
Hokksund i Øvre Eiker (Bu).

39

40

38 Fjorårskvister og eldre kvister
med guloransje bark. 39 Bark med
vinterfarge. 40 Busker av var. vitellina
synes godt i vegetasjonen om vinteren
og våren på grunn av barkfargen.
Individene er blitt kuttet ned gjentatte
ganger. Alle CC-BY 4.0
38 Reddish yellow bark on the entire
shrub. 39 Bark colour in winter.
40 Shrubs of this variety are easily
recognized in winter and spring due
to the colour of the bark. These shubs
have been cut back several times.
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01 Øresundspil Salix alba var. chermesina

41

42

44

43

45

41 Nyplantete trær lyser godt opp om vinteren.
Havstein kirkegård i Trondheim (ST, pl.). 42 Eldre bark
har gyllen farge mens yngre kvister er korallrøde.
Grilstad i Trondheim (ST, pl.). 43 Fjorårskvist og sideårskvister med glatt, korallrød bark. Hafskjold i Lier
(Bu, pl.). 44 Hekk i vårdrakt. Lier (Bu, pl.).
45 Øresundspil ses sjelden som storvokste trær, her et
unntak fra parken på Østmarka i Trondheim (ST, pl.).
Alle CC-BY 4.0
41 Recently planted trees spectacular in winter due
to the colourd branches. 42 Old branches and stems
with a golden coloured whereas young twigs are coral
red. 43 Glossy, coral red bark on previous year’s twigs
and lateral current year’s twigs. 44 A hedge in spring
colour. 45 It is rare to see var. chermesina as wellgrown trees; here is an exception from an old park in
Trondheim, Central Norway.
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02 Salix × fragilis L. – grønnpil (seksjon Salix)
(Salix × rubens Schrank; S. alba × S. euxina)
Stor busk eller tre opp til 25 m, med opp til 1–2 m tjukke stammer, åpent forgreinet
med lang avstand mellom greinene og greiner i stor vinkel (40–70°). Eldre trær
har greiner langt ned og ei brei og høg krone. Stammer og eldre greiner har
sterkt sprukken og ribbete, mørkt grå bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser
mangler. Kvister brekker lett av og er formerings- og spredningsmåte for grønnpil.
Fjorårskvister 2–5 mm tjukke, trinne eller noe kantete, fra gulbrune til mørkt brune,
snaue eller sjelden litt silkehårete; årskvister 1,5–4 mm tjukke, trinne eller litt kantete,
fra grønne til brungule, silkehårete, men kan bli nesten snaue seint i sesongen.
Knopper avlange, ofte lengre enn hos begge foreldreartene, mer eller mindre tiltrykte;
topp butt, litt innbøyd; kantlist markert, med omtrent samme farge som kvisten;
knopper mer eller mindre silkehårete.
Øreblad mangler eller opp til 10 mm lange, lansettformete eller avlangt hjerteformete,
fint til grovt tannete eller hele, felles oftest tidlig. Bladskaft 8–20 mm, grissent
silkehårete eller snaue, med 1–4 nokså små kjertler aller øverst. Bladplater grissent til
tett silkehårete på begge sider som unge, men blir ofte helt eller nesten snaue i løpet
av sesongen, bare med noen hår langs midtnerven på undersida, 70–170 × 15–40 cm,
5–7 ganger så lange som breie, smalt lansettformete, smalt avlange–elliptiske eller
smalt omvent eggformete; bladgrunn kileformet eller mer sjelden noe avrundet; topp
tilspisset og ofte med noe skjev spiss, men ikke så langt tilspisset som hos skjørpil;
bladkant flat, tett sagtannet; underside bleikgrønn eller blåkvit; overside mørkt grønn,
matt eller halvblank; nervenett tydelig, men ikke hevet eller senket, sidenerver 14–16
par.
Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, grisne og sprikende eller seinere
hengende. Aksskaft lange, opp til 30–40 mm, med 1–6 blad, velutviklete, men
mindre enn vanlige blad, hele eller sjeldnere fint tannete. Støtteblad avlange eller
omvendt eggformete utrandete til noe spisse, bleikgule, med korte, noe krøllete
hår ved grunnen og lange, rette hår i kanten, disse hårene omtrent jamnlange med
støttebladet (hårene kan falle av tidlig). Hårene på støttebladene er diagnostiske for
skjørpil og dens hybrider, men støttebladene felles tidlig og mangler oftest på aks i
fruktstadiet. Nektarium mot midtaksen, i hannaks også mot støttebladet. Hannaks
25–50 × 6–15 mm, oftest lengre enn hos begge foreldreartene og oftest krumme, med
blomstring nedafra i akset (arv fra kvitpil) eller samtidig i hele akset (arv fra skjørpil).
Pollenbærere 2 (3); pollentråder frie til grunnen, hårete i nedre del; pollenknapper kort
sylindriske eller kuleformete, 0,4–0,6 mm, bleikgule eller gule. Hunnaks 30–70 × 6–20
mm. Kapselskaft 0,4–1,5 mm, opp til 3 ganger så langt som nektariet (skille fra kvitpil).
Kapsel 2–4 (5) mm, pæreformet og avsmalnende mot toppen, gulgrønn, snau. Griffel
0,5–1 mm, hel, snau; arr 0,2–0,5 mm, delte, mer eller mindre sprikende. Griffel og arr
gulgrønne.
Kromosomtall. Tetraploid (2n = 76) og kanskje triploid (2n = 57). Tellinger fra utafor
Norden.
Økologi og utbredelse. Flommarkskog og -kratt, vasskanter (ferskvatn og brakkvatn),
overlatt kulturmark, skrotemark. Middels næringskrevende.
Nemoral–sørboreal. Fremmed. Dyrket, gjenstående og forvillet, trolig hovedsakelig
ved at avkuttete greiner rotslår der de blir kastet, men også med naturlig avbrekk og
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spredning i bekker og elver og langs kysten. Naturalisert i flommarkskog og -kratt
mange steder på søndre Østlandet, langs Mjøsa (He, Op) og i Gudbrandsdalen nord
til Sel (Op), og sør til Oslofjorden; hyppig, men ikke så godt naturalisert i kyststrøk til
Sunnmøre (MR) og mer spredt til Trondheimsfjorden (Trondheim, ST; Inderøy, NT).
Nest etter istervier, er dette den hyppigste planten av underslekt Salix i
Norge, tilnærmet vanlig i flommark f.eks. langs nedre Glomma (Øf, Ak), langs
Mjøsa–Vorma (Ak, He, Op), langs elvene på nedre Romerike (Ak), og i nedre
deler av Drammensvassdraget med Tyrifjorden og Lierelva (Bu). Til tross for
manglende frøreproduksjon er grønnpil solid etablert, i økning, og fullt integrert
i flommarkskogene. Hoveddelen av plantene man finner i Norge, er hunnplanter;
hannplantene er mye mer sjeldne og mindre naturaliserte.
Kommentarer. Grønnpil kan ha blitt innført til Norge tidlig, trolig før 1800. Til Danmark
kom den før 1700 og er notert forvillet fra 1843 (Hartvig 2015). Arten varierer meget
og omfatter trolig flere ulike kloner. Berg & Christensen (2000) deler disse på fem
hovedtyper (A–E) uten formell rang. Alle disse er påvist forvillet i Norge, men bare type
A er hyppig. Av denne typen er hoveddelen hunnplanter. Type B antydes å ha gullpil
eller øresundspil som den ene av foreldrene og har kvister med mye sterkere gul
eller rød barkfarge enn de andre. Hos denne forekommer både hann- og hunnplanter.
I Norge er den funnet i Skedsmo (Ak), Hamar (He), Ringerike og Drammen (Bu) og
Kristiansand (VA). Type C står noe nærmere skjørpil, er bare kjent med hunnplanter,
og er bare funnet i Tønsberg (Vf). Type D, «Uppsala»-typen, er bare kjent med
hannplanter. Denne står også noe nærmere skjørpil og er den typen som Linné beskrev
under navnet S. fragilis. Se skjørpil S. euxina for historikken rundt bruken av navnet S.
fragilis. I Norge er denne typen bare angitt fra Gran på Hadeland (Op), funnet i 1903 og
gjenfunnet i 1994. Type E har mørkere kvister, er mer silkehåret enn de andre og står
noe nærmere kvitpil. Den er sjelden i Norden, både som plantet og forvillet, og er hos
oss bare oppgitt å være forvillet ett eller annet sted i Trøndelag (Berg & Christensen
oppgir ikke hvor). Bare hunnplanter er kjent av denne typen. Mer informasjon om disse
typene finnes hos Berg & Christensen.
Hybridisering. Grønnpil er en hybridart der det ikke er kjent frøreproduksjon i Norge.
Mangel på frødannelse kan skyldes mangel på hannplanter. Frøemnene kan trolig
befruktes og frø utvikles etter pollinering fra andre arter. Dette er årsaken til at denne
hybridarten synes bidra til videre hybridisering:
S. × fragilis (S. alba × S. euxina) × S. pentandra (grønnpil × istervier) – Se 03
trippelpil.
S. × fragilis (S. alba × S. euxina) × S. triandra (grønnpil × mandelpil) – Det er
kjent en plausibel trippelhybrid fra Mosvatnet i Stavanger (Ro), samlet i 1991. Planter
samlet i Lier (Bu) i 1991 og angitt som samme hybridkombinasjon, er senere blitt
ombestemt til mandelpil.
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02 Grønnpil Salix × fragilis (kvitpil × skjørpil Salix alba × S. euxina)

1

3

1 Stort, gammelt tre i strandkant nær hage. Linnesstranda i
Lier (Bu), uvisst om plantet eller etablert etter forvilling.
2 Barken på eldre stammer sprekker opp i et ribbeformet,
grått mønster, liksom hos de andre i pilegruppen. Denne
stammen ble for omfattende for assistenten. Landfalløya i
Drammen (Bu, pl.). 3 Sprukken bark opptrer også på atskillig
yngre og slankere stammer. Holsevja i Eidsvoll (Ak, trolig pl.).
Alle CC-BY 4.0

2

1 Large, old tree near gardens on the brackish seashore of
Drammensfjorden, southeastern Norway. We do not know
whether this tree originally was planted or is an escaped
individual. 2 Bark of old trunks fissured in a ribbed, grey
pattern, as in the other taxa of subg. Salix. This trunk was
much too wide for the assistant to embrace. 3 Fissured bark
is found also on much younger and more slender trunks.
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02 Grønnpil Salix × fragilis
4 Flerårskvist med litt sprukken bark.
Leangen i Trondheim (ST, trolig pl.).
5 Fjorårskvist med glatt og blank,
brun bark. Trondheim (ST, trolig
pl.). 6 Årskvist med knopper. Tidlig
i sesongen har alle deler lyst grønn
farge og er fint hårete. Muusøya
i Drammen (Bu, pl.). 7 Knopp i
håret bladhjørne, seint i sesongen.
Trondheim (ST, trolig pl.). 8 Håret
årskvist med hårete knopper, seint i
sesongen. Trondheim (ST, trolig pl.).
Alle CC-BY 4.0

4

5

6

4 Slightly fissured or flaking bark on
a several year old branch. 5 Previous
year’s twig with smooth and glossy
brown bark. 6 Current year’s twig
with buds. All parts are pale green
and finely pubescent early in season.
7 Pubescent base of petiole and bud,
late in the season. 8 Pubescent current
year’s twig and buds, late in the
season.

7

8
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02 Grønnpil Salix × fragilis

9

14

10
15

11

12

9 Lauvverk, med nokså mørkt grønne blad. Trondheim (ST,
trolig pl.). 10–11 Bladoverside og -underside har tydelig
fargeforskjell. Drammen (Bu, pl.). 12 Bladoverside, snau
eller grissent håret seint i sesongen. Tett sagtannet bladkant.
Trondheim (ST, trolig pl.). 13 Bladunderside, her spredt
silkehåret. Trondheim (ST, trolig pl.). 14 Få, små kjertler øverst
på bladskaftet, som hos begge foreldrene. Trondheim (ST, pl.).
Kjertler ses også på 6, 7 og 10. 15 Ørebladene kan ha lange
tenner med kjertelspiss. Hokksund i Øvre Eiker (Bu). Alle
CC-BY 4.0

13

9 Foliage with rather dark leaves. 10–11 Blades with distinct
colour difference between upper (above) and the lower surface
(below). 12 Blade, upper surface glabrous or only sparsely
pubescent late in season. Margins densely serrate. 13 Blade,
lower surface, here with sparse, sericeous indumentum.
14 Petiole with few, small glands apically, as found in both
parental species. Such glands are visible also in 6, 7, and 10.
15 Stipules occasionally have long teeth with apical glands.
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02 Grønnpil Salix × fragilis

16

17

19

18

16 Abnorme aks med hannblomster i nedre del og hunnblomster i toppen.
Tokjønnete aks er meget sjeldne hos Salix, men kan forekomme hos noen
hybrider. Hokksund i Øvre Eiker (Bu). CC-BY 4.0 17 Ungt hannaks i tidlig
blomstring. Blomstring starter fra basis av akset. Vindsnes i Midtre Gauldal (ST,
pl.). 18 Ferdigblomstrete hannaks. Drammen (Bu, pl.). 19 Del av hannaks i sein
blomstring. Støtteblad med lange kanthår, en arv fra skjørpil og et diagnostisk
skille fra kvitpil. Pollenknappene er omtrent tømt. Midtre Gauldal (ST, pl.). Alle
CC-BY 4.0
16 Bisexual spikes with male flowers in the lower part, female flowers in the
upper part. Bisexual spikes are very rare in Salix but occur in some hybrids.
17 Staminate spike at early anthesis. Flowering starts from the base of the spike.
18 Staminate spikes past anthesis. 19 Part of staminate spike at late anthesis.
Bracts with long, straight hairs in the margins, an inheritance from S. euxina and
a diagnostic difference from S. alba. Anthers nearly emptied.
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02 Grønnpil Salix × fragilis

20

21

20 Langskaftet hunnaks med flere store blad på
aksskaftet. Trondheim (ST, pl.). 21 Del av hunnaks
med støtteblad med lange kanthår (en arv fra skjørpil)
i toppen, men bare noen få og utydelige krushår
(krushårene er en arv fra kvitpil) ved grunnen, kort
griffel og utsperrete arr. Øvre Eiker (Bu). 22 Hunnaks i
sein blomstring. Heddal i Notodden (Te). 23 Hunnaks der
noen av kapslene er åpne, men er tomme eller har ull
uten frø. Drammen (Bu, pl.). Alle CC-BY 4.0

22

20 Peduncle of pistillate spike with several large leaves.
21 Part of pistillate spike. Bracts with long, straight
hairs in the margin (inherited from S. euxina) and a few,
indistinct, curly hairs at base (inherited from S. alba).
Style short and stigmas patent. 22 Pistillate spikes at
late anthesis. 23 Pistillate spike with some opened
fruits. Fruits are empty or only contain wool without
seeds.

23
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02 Grønnpil Salix × fragilis
24 De mange hannaksene faller raskt
av når blomstringa er over. Drammen
(Bu, pl.). 25 Ved gjentatt nedbrekking
eller kutting får grønnpil, i likhet
med andre pilearter, en kort, tjukk
stamme med mange tynne greiner
i toppen, hos denne som hos andre
taksa i underslekt Salix. Flomutsatt
mark ved Drammenselva på Risøra i
Hokksund i Øvre Eiker (Bu). 26 Stor
busk mellom innmark og strandeng.
Kråkstadfjorden i Råde (Øf). Foto
Reidar Elven. Alle CC-BY 4.0
24 Staminate spikes are rapidly shed
when anthesis is over. 25 Repeated
cutting or break-off of branches
results in a short, thick trunk
with many apical branches, in this
species as in other species of subg.
Salix. In the alluvial belt at the river
Drammenselva, southeastern Norway.
26 Large, old shrub/tree at transition
between fields and salt marsh.

24

25

26
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02 Grønnpil Salix × fragilis
27 Stort tre i parklandskap. Ved
Strandveien i Drammen (Bu, pl.).
28 Flerstammet kjempe med oransje
greinverk, noe som viser at gullpil S.
alba var. vitellina er en av foreldrene.
Fargen er særlig tydelig om vinteren.
Ved Kristiansten festning i Trondheim
(ST, pl.). Begge CC-BY 4.0

27

27 Large tree in a park landscape.
28 Large, multistemmed tree with
yellow branches and twigs, showing
that S. alba var. vitellina is one of its
parents. This colour is most evident in
winter.

28
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03 Salix × pentandroides Rouy – «trippelpil» (seksjon Salix × Salicaster)
(Salix alba × S. euxina × S. pentandra)
«Trippelpil» er et navn vi har konstruert her.
Stor busk eller tre opp til 10 (15) m, med opp til 40–70 cm tjukke stammer, åpent
forgreinet med lang avstand mellom greinene og greiner i stor vinkel (40–60°). Eldre
trær har greiner langt ned og ei brei og høg krone. Stammer og eldre greiner har sterkt
sprukken og ribbete, mørkt grå bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser mangler.
Kvister brekker lett av (arv fra skjørpil) og er trolig hovedformeringsmåten for trippelpil.
Fjorårskvister 1,5–3 mm tjukke, noe kantete, fra gulbrune til mørkt brune, blanke, snaue;
årskvister 2–5 mm tjukke, litt kantete, fra gulbrune til rødbrune, blanke, snaue eller med
litt silkehår tidlig i sesongen (arv fra kvitpil). Knopper mer eller mindre tiltrykte, avlange,
butte til spisse, med kantlist, med omtrent samme farge som kvisten, fettaktige eller
klisne (arv fra istervier); de yngste knopper har av og til silkehår (fra kvitpil).
Øreblad mangler eller forekommer på langskudd, opp til 12 mm lange, lansettformete,
grovt sagtannete, felles tidlig eller henger på lenge. Bladskaft 10–20 mm, snaue eller litt
hårete på de yngste bladene (arv fra kvitpil), med 2–4 markerte, ofte tappformete kjertler
aller øverst (arv fra istervier). Bladplater spredt til tett silkehårete som svært unge, men
blir snaue tidlig i sesongen, 80–140 × 25–45 cm, 3–5 ganger så lange som breie, smalt
til breitt avlange; bladgrunn breitt kileformet eller avrundet; topp utdratt tilspisset (arv
fra skjørpil); bladkant flat, regelmessig sagtannet; underside med blåkvitt vokslag eller
bleikgrønn, overside mellomgrønn eller mørkt grønn, svært blank og fettaktig (arv fra
istervier); nervenett tydelig, men ikke hevet eller senket, sidenerver 10–14 par.
Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, nokså tette og lubne, sprikende
eller hengende. Aksskaft lange, opp til 30–40 mm, med 1–5 blad, velutviklete, men
mindre enn vanlige blad, fint tannete. Støtteblad avlange, butte, bleikgule, med tett
med korte, noe krøllete hår ved grunnen og lange, rette eller litt krusete hår i kanten
(de lange hårene er arv fra skjørpil, men hårene kan falle av tidlig). Nektarium mot
midtaksen, i hannaks også mot støttebladet. Hannaks 35–70 × 15–25 mm, med
blomstring samtidig i hele akset (arv fra skjørpil og istervier). Pollenbærere 3–5 (6),
karakter fra istervier; pollentråder frie til grunnen, hårete i nedre del; pollenknapper
kort sylindriske, 0,4–0,6 mm, bleikgule eller gule. Hunnaks 25–60 × 10–20 mm.
Kapselskaft 0,4–1,5 mm, opp til 3 ganger så langt som nektariet (forskjell fra kvitpil).
Kapsel 2–4 (5) mm, pæreformet og avsmalnende mot toppen, fra gulgrønn til rødbrun,
snau. Griffel 0,5–1 mm, hel, snau; arr korte eller middels lange, 0,2–0,5 mm, grunt
delte, opprette eller noe sprikende. Griffel og arr gulgrønne.
Kromosomtall. Ukjent, men sikkert tetraploid.
Økologi og utbredelse. Flommarkskog og -kratt, skrotemark. Næringskrevende.
Boreonemoral–sørboreal. Hjemlig, sjelden fremmed. Vesentlig oppstått spontant
i naturen, men også en sjelden gang dyrket og forvillet. Kjent fra ca. 40 steder på
Østlandet i Akershus med Oslo, Hedmark nord til Åmot, Oppland nord til Nord-Fron, og
Buskerud med særlig mange forekomster i Lier, Hole og Ringerike. Nesten alle kjente
planter er hanner; hunner er bare kjent fra Smestad (Oslo), Skedsmo på Romerike (Ak)
og Vea i Ringsaker (He), og plantene på Smestad og Vea kan være forvillet fra dyrking.
Flere av forekomstene er individrike. Noen forekomster i Ringerike er opplyst å omfatte
50–60 trær og store busker. Etter som nesten bare hannplanter er kjent, skyldes disse
bestandene trolig vegetativ formering (med avbrukne kvister).
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03 Trippelpil Salix × pentandroides (kvitpil × skjørpil × istervier Salix alba × S. euxina × S. pentandra)

1

Alle bildene er fra ett enkelt tre i
Muséparken i Bergen (Ho, pl.).
1 Trippelpil kan bli et enstammet tre med
greiner nokså langt ned på stammen.
2 Sprukken bark på eldre stamme.
3 Flerårskvister har olivengrønn bark som
er blank og glatt i begynnelsen (til høgre),
men som tidlig begynner å flasse av i striper
(til venstre). 4 Knoppene kan bli svært
mørke. Fargen skyldes ikke frostskade, for
det er sett at friske blad kommer ut av slike
knopper. 5 Årskvistene er gulgrønne, lite
hårete eller snaue, her med en liten, snau
knopp. 6 Greinverket er åpent og preges av
de store greinvinklene, ofte opp mot 60°, en
arv fra istervier. Alle CC-BY 4.0
1 Salix x pentandroides may grow into a
large, one-stemmed tree with branches
downwards to fairly low levels. 2 Rather
old trunk with fissured bark. 3 Bark of
3–4 years old branches is initially (right)
olive green, glabrous and smooth but soon
starts to flake off in stripes (left). 4 Buds
may become very dark, and not only due
to frost damage. Such dark buds break
normally and produce shoots. 5 Current
year’s twigs with yellowish green bark,
only sparsely hairy or entirely glabrous.
Here with a small, glabrous bud. 6 Open
crown due to large branching angles,
often up to 60°, an inheritance from S.
pentandra.

2

4

3

5

6

Kommentarer. Denne trippelhybriden kan bare ha oppstått ved krysning mellom
grønnpil og istervier, altså (S. alba × S. euxina) × S. pentandra. Istervier må være
pollendonoren (far) og grønnpil mottakeren (mor) ved dannelsen av denne
trippelhybriden, etter som de aller fleste grønnpil i Norge er hunnplanter. Hybriden
synes oftest å opptre som hannplanter, men hunnplanter er kjent flere steder og
noen steder med androgyne (tokjønna) aks. I Norden er hybriden nesten bare påvist
i Norge, der den forekommer spredt på steder der grønnpil vokser på flommark
sammen med istervier, men også på noen steder der den må ha kommet ut fra
kultur. Vi har bare sett den dyrket ett sted: i Muséhagen i Bergen (Ho). Ellers i
Norden er trippelpil bare angitt fra Göteborg, men er trolig oversett.
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03 Trippelpil Salix × pentandroides

7

10

7 Bladverket er blankt og friskt grønt.
Bladene er smalt elliptiske, ofte noe
avrundete mot grunnen (trekk fra både
istervier og skjørpil) mens toppen er
tilspisset (trekk fra skjørpil).
8 Bladoversida er blankt mellomgrønn.
Bladkanten er jamnt og fint sagtannet.
9 Bladundersida er lysere enn oversida,
men ikke på langt nær så lys som hos
skjørpil og kvitpil. 10 Øverst på bladskaftet
sitter flere små, men tydelige kjertler (en
arv fra istervier). Alle CC-BY 4.0

8

7 Foliage glossy and medium green.
Blades narrowly elliptic, rounded towards
base (in common with S. pentandra and S.
euxina) and acuminate (in common with
S. euxina). 8 Upper blade surface medium
green. Margins evenly and finely serrate.
9 Lower blade surface much paler than
the upper surface but not nearly as pale
as in S. euxina , S. × fragilis, and S. alba.
10 Several small but distinct glands are
found uppermost on the petiole (that they
are small is an inheritance from S. alba,
that they are several from S. pentandra).

9
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03 Trippelpil Salix × pentandroides

11

12

11 Del av ferdigblomstret hannaks der de lange
hårene på støttebladene (en arv fra skjørpil) er
tydelige. 12 Nok et ferdigblomstret hannaks, som
har strukket seg ut, med nesten fullvoksne blad
på skaftet. 13 Forstørret utsnitt av 12, der en ser
både lange og korte hår på støttebladene, og
der det er tellet tre eller flere pollenbærere per
blomst (fra istervier). Alle CC-BY 4.0

13

11 Part of staminate spike long past anthesis but
where the long hairs on the bracts (inherited from
S. euxina) still are visible. 12 Staminate spike past
anthesis, lax, and with nearly full-size leaves on
the peduncle. 13 Enhanced section from 12 where
one can see both long straight and short curly
hairs on the bracts, and where there are three or
more stamens per flower (that they are more than
two is an inheritance from S. pentandra).
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04 Salix × ehrhartiana Sm. – elvepil (seksjon Salix × Salicaster)
(Salix alba × S. pentandra)
Stor busk eller tre opp til 20 m, med opp til 40–50 cm tjukke stammer, åpent forgreinet
med lang avstand mellom greinene og greiner i stor vinkel (50–70°). Eldre trær
har greiner langt ned og ei brei og høg krone. Stammer og eldre greiner har sterkt
sprukken og ribbete, mørkt grå bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser mangler.
Kvister brekker ikke lett av. Fjorårskvister 2–4 mm tjukke, brune eller rødbrune,
trinne, snaue eller litt silkehårete, særlig som unge; årskvister 1,5–3 mm tjukke,
trinne, grønnlige, gulbrune eller rødbrune, silkehårete, men kan bli nesten snaue
seint i sesongen. Knopper avlange, butte, med kantlist, mer eller mindre tiltrykte, men
spissen ofte noe utstående, med omtrent samme farge som kvisten, oftest blanke som
gamle, snaue eller mer eller mindre silkehårete.
Øreblad mangler eller sjelden til stede, små, smalt lansettformete og felles tidlig.
Bladskaft 6–12 mm, spredt silkehårete eller snaue, med 2–8 tydelige kjertler aller
øverst. Bladplater silkehårete som unge, ofte med noe rustfargete hår, men blir
snaue seint i sesongen, begge sider nokså blanke, 70–120 × 20–40 mm, 3–5 ganger så
lange som breie, med svært varierende form (lansettformet, omvendt lansettformet,
breitt elliptiske, eggformet eller omvendt eggformet); bladgrunn avrundet eller breitt
kileformet; topp tilspisset til langt tilspisset; bladkant flat, tett sagtannet; underside
grønn eller blågrønn; overside fra lyst til mørkt grønn; nervenett tydelig, men ikke
hevet eller senket, sidenerver 10–16 par.
Blomstrer samtidig med eller noe seinere enn bladsprett. Aks sidestilte, mer lubne
enn hos kvitpil, grønnpil og skjørpil, sprikende. Aksskaft lange, 20–60 mm, med 3–6
blad, velutviklete, men mindre enn vanlige blad, oftest fint tannete. Støtteblad avlange
eller omvendt eggformete, oftest butte, bleikgule, med korte, noe krøllete hår ved
grunnen, uten lange hår i kanten, men støttebladene felles tidlig og mangler oftest
på aks i fruktstadiet. Nektarium mot midtaksen, i hannaks også mot støttebladet.
Hannaks 40–50 × 12–16 mm, påfallende sterkt gule, med blomstring nedafra i
akset. Pollenbærere (2) 3–4 (5); pollentråder frie til grunnen, hårete i nedre del;
pollenknapper kort sylindriske eller kuleformete, 0,5–0,6 mm, sterkt gule. Hunnaks
30–40 × 8–10 mm. Kapselskaft 0,4–1 mm, litt lengre enn nektariet. Kapsel 3–5 mm,
pæreformet og avsmalnende mot toppen, gulgrønn, snau. Griffel 0,3–0,7 mm, hel,
snau; arr middels lange, 0,4–0,8 mm, delte, opprette eller noe sprikende. Griffel og arr
gulgrønne. Hunnaksene henger normalt på til langt ut på vinteren (arv fra istervier).
Kromosomtall. Ukjent, men trolig tetraploid.
Økologi og utbredelse. Flommarkskog og -kratt, vasskanter (ferskvatn og brakkvatn),
overlatt kulturmark, skrotemark. Næringskrevende.
Boreonemoral–sørboreal. Hovedsakelig hjemlig, sjelden dyrket og svært sjelden
forvillet. Oppstår spontant i flommarkskog og -kratt der fremmedarten kvitpil er
plantet i nærheten eller er etableret som forvillet og møter hjemlig istervier. Kjent
fra Østlandet fra Fredrikstad og Rygge (s Øf), Larvik (s Vf) og Porsgrunn (s Te) nord
til Elverum i søndre Østerdalen (He) og Sel og Vågå i nordre Gudbrandsdalen (Op).
Mesteparten av dette er spontant oppståtte hybrider, men forvillinger er kjent fra
Østfold. De forvillete plantene er hovedsakelig eller bare hannplanter, mens de
spontane er av begge kjønn. I en stor populasjon sammen med begge foreldrene
ved Leira i Skedsmo (Ak) er det bare observert hannplanter, men i en annen stor
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populasjon vest for Lillestrøm i Skedsmo forekommer både hann- og hunnplanter. Ved
Leira er det elvekvitpil som inngår i hybridene, andre steder nesten bare sølvpil eller
gullpil. Frøene utvikles langt, men de fleste synes abortere på seint stadium. Funnene
langt nordover i Gudbrandsdalen er av tidlig dato (midten av 1800-tallet) og tyder på
tidlig innførsel av den fremmede arten kvitpil i dette området.
Kommentarer. Det er uvisst hvor gammel elvepil er som hageplante, men den er
trolig ikke svært gammel. Første forvillete eller spontane funn i Danmark er fra 1857
(Hartvig 2015). I Sverige opplyser Hylander (1970) at den først ble angitt som forvillet i
1931 (under navnet S. × hexandra Ehrh.) fra Skåne. Grapengiesser (1966) og Hylander
(1970) betviler spontan forekomst, noe det ikke er noen grunn til i Norge. De første
funnene i norsk natur er påfallende tidlige, fra rundt midten av 1800-tallet, dvs. fra
samme periode som i Danmark og 80 år tidligere enn i Sverige, og fra steder vekk
fra bysentrene: på Romerike, i Mjøsområdet og i Gudbrandsdalen. Dette kan ha to
forklaringer: at hybridarten er blitt innført mye tidligere enn antatt og dokumentert,
eller at tidlig innført kvitpil har krysset seg med hjemlig istervier. Vi heller til den siste
forklaringen, særlig når det gjelder forekomstene på Romerike og i Gudbrandsdalen.
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04 Elvepil Salix × ehrhartiana (kvitpil × istervier Salix alba × S. pentandra)

1

Bildene 1–15 er fra Eide i Levanger (NT, pl.), 16 og 18 fra
Tøyenparken i Oslo (pl.), 17 og 19 fra Rådhusplassen i Oslo (pl.).

2

3

4

5

6

1 Stort, solitært tre mellom hage og innmark. 2 Sprukken
stammebark. 3 Glattere bark på yngre stamme. 4 Fjorårskvist
med blank, snau bark og med knopper, den øverste knoppen
med «pennesplitt»-topp. 5 Blank, snau fjorårskvist med død
knopp. 6 Årskvist med litt hårete knopper (fra kvitpil) med
«pennesplitt»-topp. Alle CC-BY 4.0
1 Large solitary tree at the boundary between a garden and a
field. 2 Trunks with fissured bark. 3 Younger trunk with more
smooth bark. 4 Previous year’s twig with glossy, glabrous bark.
Buds glabrous or subglabrous, the uppermost with a nibshaped top. 5 Previous year’s twig with glossy bark and a dead
bud. 6 Current year’s twig with buds slightly hairy (from S. alba)
and with nib-shaped tops.
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04 Elvepil Salix × ehrhartiana

7

7 Skuddsystem med greinvinkler
på ca. 50°. 8 Bladverk med blanke,
nokså breie blad, en arv fra istervier.
9 Bladplate, overside og underside.
Undersida grønn heller enn bleik, en
arv fra istervier. Alle CC-BY 4.0

8

9

7 Very open crown with branching
angles of ca. 50°. 8 Foliage of glossy,
rather broad leaves, an inheritance
from S. pentandra. 9 Blade, upper and
lower surface. Lower surface is green
rather than pale, an inheritance from
S. pentandra.
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04 Elvepil Salix × ehrhartiana

10

11

12

13

10 Detalj av bladoverside (øverst) og bladunderside (nederst). 11 Flere, men små kjertler øverst på bladskaftene. Flere kjertler er en arv fra
istervier, små kjertler fra kvitpil. 12 Grein med hunnaks i sein blomstring. 13 Grein med årskvist med blad ytterst, hunnaks i fruktstadium
på fjorårskvisten. Alle CC-BY 4.0
10 Detail of upper (above) and lower surface (below) of blade. 11 There are several but small glands uppermost on the petiole; that they
are several is an inheritance from S. pentandra, that they are small from S. alba. 12 Branch with pistillate spikes at late anthesis. 13 Branch
with current year’s twig with leaves and previous year’s twig with pistillate spikes in early fruiting stage.
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04 Elvepil Salix × ehrhartiana

14

15

16

17

14 Hunnaks med middels store blad på skaftet. Vanlige blad er svært blanke, en arv fra istervier. 15 Del av hunnaks med en del
aborterende frukter. Støttebladene har krusete hår ved grunnen og ingen lange hår, et sikkert tegn på at skjørpil S. euxina ikke går inn i
denne hybriden. 16 Hunnaksene er nokså slanke, en arv fra kvitpil, og blir hengende på over vinteren, av og til i flere år, en arv fra istervier.
17 Det er ikke uvanlig å se mange gamle aks samtidig med lauvsprett. Alle CC-BY 4.0
14 Pistillate spike with moderately large leaves on the peduncle. 15 Detail of pistillate spike with some aborting fruits. The bracts have
short, curly hairs at base and no long, straight hairs, a sure sign that S. euxina is not part of the parentage of this hybrid. 16 Pistillate spikes
rather lax, an inheritance from S. alba, but they persist on the tree over the winter, an inheritance from S. pentandra. 17 Over-wintered
female spikes are often retained on the trees until next spring.
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04 Elvepil Salix × ehrhartiana
18 Gammelt, tostammet
parktre. 19 Elvepil er
det dominerende treet i
sterkt trafikkert bypark.
Begge CC-BY 4.0

18

18 An old, two-trunk
tree in a park. 19 Salix
× ehrhartiana as the
dominant tree in a city
park with much traffic.

19
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05 Salix euxina I.V.Belyaeva – skjørpil (seksjon Salix)
(Salix fragilis auct. non L., se kommentarer nedafor)
Beskrivelsen gjelder hovedarten; for kultivaren 'Bullata' se egen kommentar nedafor.
Stor busk eller tre opp til 20 (25) m, med opp til 50–80 cm tjukke stammer, meget
åpent forgreinet med lang avstand mellom greinene og greiner i fra liten til stor vinkel
(30–80°). På eldre, større trær har nesten alle eldre, nedre greiner falt av og krona
begynner ofte først mange meter oppe i treet. Stammer og eldre greiner har sterkt
sprukken og ribbete, mørkt grå bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser mangler.
Kvister brekker meget lett av, rotslår, og dette er hovedformeringsmåte, eller kanskje
eneste formeringsmåte, for arten i Norge. Fjorårskvister (2) 3–5 (7) mm tjukke, ofte
med skarpe kanter, blanke, fra guloransje til gulbrune, snaue; årskvister 2–4 mm
tjukke, blanke, gulbrune, snaue. Knopper tiltrykte, avlange, med tydelig kantlist, mørkt
brune eller svarte og tydelig mørkere enn kvisten (særlig om vinteren), blanke og
snaue; vegetative og generative knopper omtrent jamnstore.
Øreblad mangler eller til stede og da ofte store, opp til 40 mm, hjerteformete eller
nyreformete, varige eller felles tidlig. Bladskaft 10–30 mm, snaue, med (0) 2–4 (6)
tydelige kjertler aller øverst. Bladplater snaue, 80–150 × 20–35 mm, oftest 5–6 ganger
så lange som breie, smalt lansettformete eller lansettformete; bladgrunn noe avrundet
eller sjeldnere kileformet; topp med langt utdratt og oftest skjev spiss; bladkant flat,
grunt sagtannet eller rundtannet; underside bleikgrønn eller nesten kvit, ofte med
vokslag; overside mellomgrønn eller mørkt grønn, blank (helt unge blad, rett etter
bladsprett, er påfallende lyst grønne eller gulgrønne); nervenett tydelig, men ikke hevet
eller senket, sidenerver 12–18 par.
Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, grisne og sprikende eller seinere
hengende. Aksskaft lange, opp til 40 mm, med 3–5 blad, velutviklete, men mindre
enn vanlige blad, hele eller litt tannete. Støtteblad avlange eller omvendt eggformete,
butte, bleikgule, litt krushårete ved grunnen og med lange, rette kanthår i øvre deler.
Disse kanthårene er en god skillekarakter mot de andre pileartene i underslekt Salix
og skiller også mellom de hybridartene der skjørpil inngår og de der den ikke gjør
det, men støttebladene felles tidlig og mangler oftest på aks i fruktstadiet. Nektarium
mot midtaksen, i hannaks også mot støttebladet. Hannaks på norske planter (se
kommentarer) 20–25 × 7–8 mm, nokså korte, grisne, og med samtidig blomstring i
hele akset, en skillekarakter mot kvitpil og istervier. Pollenbærere 2 (3); pollentråder
frie eller sammenvokste ved grunnen, hårete ved grunnen; pollenknapper ellipsoide,
0,4–0,5 mm, gule. Hunnaks 30–50 × 6–10 mm, lange og grisne. Kapselskaft 0,5–1,5
mm, 2–4 ganger så langt som nektariet. Kapsel 3–5 mm, pæreformet og avsmalnende
mot toppen, grønn, snau. Griffel 0,3–1,2 mm, hel, snau; arr korte, 0,3–0,4 mm, delte,
opprette eller noe sprikende. Griffel og arr gulgrønne.
Kromosomtall. 2n = 76 (tetraploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Fuktig lauvskog og flommarkskog, overlatt kulturmark,
strender (ferskvatn, brakt og salt vatn) og strandsumper, skrotemark.
Næringskrevende.
(Nemoral) boreonemoral. Fremmed. Dyrket, gjenstående og forvillet, trolig
hovedsakelig ved at avbrukne greiner rotslår, ofte etter spredning langs kysten.
Av hovedformen er forvillete planter og små bestander funnet mange steder i
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kystområder fra Hvaler og Fredrikstad til Moss og inn til Våler (Øf), langs Oslofjorden
inn til Oscarsborg i Frogn (Ak), fra Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme til Larvik (Vf, og med
svært tvilsomt materiale fra Horten), og i Bamble og Kragerø (Te). Dessuten er arten
dokumentert fra Kristiansand og Mandal (VA). Bestander med flere til mange trær er
bare funnet i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Tjøme, Nøtterøy og Larvik. Med unntak
for planten i Kristiansand, er det av hovedtypen bare funnet hunnplanter i Norge. Av
kultivaren 'Bullata' er det til gjengjeld bare funnet hannplanter, se kommentarer.
Skjørpil er ikke kjent med seksuell formering i Norge, noe som sikkert skyldes at
hunn- og hannplanter aldri er funnet sammen. De nordligste plantene vi kjenner til av
noe som kan være hovedtypen av skjørpil i Norge, er sett på Selbustrand i Selbu (ST,
men bare dokumentert med et foto). Bortsett fra disse er arten begrenset, også som
dyrket, til kysten i Sørøst-Norge. Hovedtypen av skjørpil synes å være vesentlig mindre
hardfør enn sin hybrid grønnpil.
Den naturlige utbredelsen omfatter ifølge Skvortsov (1999) bare områdene rundt
Svartehavet med Transkaukasia, men skjørpil er vidt utbredt i Europa som mer eller
mindre forvillet. Den er også registrert forvillet noen få steder i østlige Canada (Argus
2010).
Kommentarer. Denne arten har inntil nylig gått under det vitenskapelige navnet
Salix fragilis. Reglene for botanisk nomenklatur gjør at dette navnet må overføres
til grønnpil, hybriden mellom kvitpil og skjørpil, og Belyaeva (2009) har gitt arten
skjørpil det nye navnet S. euxina («euxinsk» er en betegnelse på utbredelsesmønstre
knyttet til området sør og øst for Svartehavet). Årsaken til forvirringen er at da Linné
i 1753 beskrev en art som S. fragilis, baserte han navnet på materiale fra et tre på
kanten av Fyrisån i Uppsala. Det er mulig at samme treet lever fortsatt, men i alle fall
hører herbariematerialet som ligger til grunn for navnet S. fragilis, til hybriden med
kvitpil. Berg & Christensen (2000) kjente til dette, men tok ikke de nomenklatoriske
konsekvensene.
Berg & Christensen (2000) mener at arten er nokså seint introdusert i Norden, ca.
1850 (altså mye seinere enn kvitpil og grønnpil). Det samme mener Hartvig (2015)
som rapporterer at første funn i Danmark er fra 1853. Berg & Christensen mener
også at alle hunnplanter kan komme fra én enkelt introduksjon, som én klon, men
at hannplantene er noe mer ulike og kan komme fra flere introduksjoner (hanner er
funnet flere steder i Sverige og Finland). Hannplanter i utlandet har ofte aks som er
betydelig lengre, tettere og mer lubne enn de man finner i Norge. Historiske kjelder er
upålitelige for denne arten fordi man nesten konsekvent har forvekslet skjørpil med
grønnpil fram til 1990-tallet, til dels også senere. Skjørpil som beskrevet ovafor, synes
å ha gått ut av kultur i Norge og finnes nå bare som gjenstående og vegetativt formerte
bestander spredte steder. De fineste bestandene har vi sett i Fredrikstad-området og
ved Moss (Øf) og på Nøtterøy og Tjøme (der bl.a. Mågerø, Fyn og Moutmarka) og rundt
Larvik (Vf).
I seinere tiår er en kultivar av skjørpil, 'Bullata', blitt meget populær i kultur. Den er
innført til Norge fra Finland (se kapittel 7), er ofte relativt lågvokst (men svært store
individer er sett både i Norge og i den botaniske hagen i Tartu, Estland), og har en
regelmessig, kuleformet og tett krone. I vekstform er den omtrent så ulik hovedtypen
av skjørpil som to trær kan være. I formelle morfologiske karakterer er den likevel
en S. euxina. Alle observerte planter av 'Bullata' er hannplanter og har lange, grisne
hannaks. Den er mye mer hardfør enn hovedtypen av skjørpil og dyrkes med hell i
hvert fall nord til Trøndelag, kanskje til Mo i Rana (No). Berg & Christensen rapporterte
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i 2000 at ’Bullata’ i Norden bare fantes som dyrket i Finland, og at materialet hadde
russisk opprinnelse. I de siste årene er 'Bullata' blitt vanlig i det sør- og midtnorske
kulturlandskapet og er funnet forvillet med avbrukne greiner noen få steder på
Østlandet, i hvert fall i Drammen og Lier (Bu). Dette er nå en av de hyppigste Salix vi
ser brukt i nye hageanlegg. Det er litt paradoksalt at «hovedtypen» av skjørpil bare er
kjent fra vintermilde kyststrøk (og ofte viser frostskader på årsskudd) mens 'Bullata'
er helt hardfør i innlandet og nordover. En forklaring på dette paradokset kan man
bare finne ved å se på systematikken og variasjonen i arten S. euxina i hele dens
utbredelsesområde i Europa.
Hybridisering. Skjørpil krysser seg med de fire andre artene i underslektene Salix og
Triandrae. Hybridene oppstår til dels spontant, men hoveddelen av slike hybrider er
hage-hybridarter og spredt fra kultur. De beskrives alle separat:
S. alba × S. euxina (kvitpil × skjørpil) – Se 02 grønnpil.
S. alba × S. euxina × S. pentandra (kvitpil × skjørpil × istervier) – Se 03 trippelpil.
S. babylonica × S. euxina (tårepil × skjørpil) – Se 10 fontenepil.
S. euxina × S. pentandra (skjørpil × istervier) – Se 06 blankpil.
S. euxina × S. triandra (skjørpil × mandelpil) – Se 07 bronsepil.
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05 Skjørpil Salix euxina

1

2

3

4

5

Bildene er fra hovedformen unntatt der hvor kultivaren ’Bullata’ er angitt.
1 Stort, strantete, gammelt og halvdødt tre med kvastformete greiner i
toppen. Alle de nedre greinene er forlengst falt av (jf. navnet «skjørpil»).
Målestokken er 1,75 m høg. Mostranda i Tjøme (Vf). 2 Sprukken
stammebark. Tjøme (Vf). 3 Ung flerårskvist med blank og snau bark
og snau knopp. Tjøme (Vf). 4 Snau fjorårskvist. Tjøme (Vf). 5 Snaue
fjorårskvister og snaue knopper. Knoppene er trolig døde. Hovedformen av
skjørpil er lite herdig, og toppen av årskvistene og særlig knoppene fryser
tilbake. Tjøme (Vf). Alle CC-BY 4.0
1 Large, old and half dead tree with all live branches confined to the top.
The measure is 1.75 m tall. 2 Fissured bark on old trunk. 3 Young branch,
3–4 years old, with glossy and glabrous bark and glabrous bud. 4 Glabrous
previous year’s twig. 5 Glabrous previous year’s twigs and glabrous buds.
The buds are probably dead. The main form of S. euxina is not very winter
hardy in Norway and the apical parts of the twigs with buds freeze back.
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05 Skjørpil Salix euxina

6

8

7

9

6 Greinverk i mai, på et stusselig, kanskje døende, stort tre. Tjøme (Vf). 7 Ungt
bladverk med snaue blad som ofte er noe avrundete ved grunnen, men tilspissete i
toppen. Den gulgrønne fargen er typisk for denne arten om våren. Tjøme (Vf).
8 Bladplate, overside og underside. Dette er slik bladene er tidlig i sesongen; seinere
blir de mørkere grønne og mer tilspissete. Tjøme (Vf). 9 Bladverk om sommeren.
’Bullata’. Verdal (NT, pl.). Alle CC-BY 4.0
6 Branch system of an old, not well thriving tree, photographed in May. 7 Spring
foliage with glabrous leaves, blades rounded towards the base but acuminate. The yellowish green colour is typical of this species in spring.
8 Upper (left) and lower (right) surface of blades. Leaves are yellowish green early in season; later they become much darker and the apex
more acuminate. 9 Summer foliage. ‘Bullata’.
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05 Skjørpil Salix euxina
10 Bladplate, overside
og underside, i
sommertilstand.
Fargeforskjellen
mellom overside og
underside er større
enn hos istervier
S. pentandra og
hybridarter der istervier
inngår. ’Bullata’. Verdal
(NT, pl.). 11 Kvist
med hannaks i tidlig
blomstring. ’Bullata’,
som bare er kjent med
hannplanter i Norge.
Trondheim (ST, pl.).
12 Støttebladene i
aksene har lange
kanthår, en karakter
spesiell for skjørpil
og dens hybrider
i underslekt Salix.
Blomstene har
to pollenbærere.
’Bullata’. Trondheim
(ST, pl.). 13 Hannaks
i sein blomstring,
med de langhårete
støttebladene.’Bullata’.
Trondheim (ST, pl.).
Individet står i sterkt
trafikkert gate, og
akset har fanget opp
fine støvpartikler. Alle
CC-BY 4.0

12

10

11

13

10 Upper (left) and lower (right) surface of summer leaves. The difference in colour between the surfaces is larger than in S. pentandra and
in hybrid species where S. pentandra participates. ‘Bullata’. 11 Twig with staminate spikes at early anthesis. This is ‘Bullata’, only known
with male plants in Norway. 12 Bracts with long marginal hairs, a character diagnostic for S. euxina and its hybrids in subg. Salix. Male
flowers have two stamens. ‘Bullata’. 13 Staminate spikes at late anthesis with long marginal hairs on bracts and two stamens per flower.
This tree is planted along a street with much traffic and is full of fine dust. ‘Bullata’.
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05 Skjørpil Salix euxina
14 Hunnaks med store blad på
aksskaftet. Hovedformen av skjørpil
er bare eller nesten bare kjent med
hunnplanter i Norge. Mågerø i Tjøme
(Vf). Foto Anne Elven. 15 Hunnaks med
begynnende abortering av frukter, noe
som ikke er uventet i og med at det
ikke er kjent hannplanter i mange mils
omkrets. Tjøme (Vf). Foto Anne Elven.
16 Busk i strandsump, vokst opp fra
nedhogd tre. Mostranda i Tjøme (Vf).
17 Rekke av middelsstore trær med de
karakteristiske bladskuddene i toppen.
Selbustrand kirke i Selbu (ST, pl.). Alle
CC-BY 4.0
14 Pistillate spike with large leaves
on peduncle. The main form of S.
euxina is known exclusively or almost
exclusively as female plants in Norway.
15 Pistillate spike in early fruiting
stage, with initial abortion of fruits,
not unexpected as there are no known
male plants for tens of miles around.
16 Shrub in a brackish marsh, grown
up from a felled tree.
17 Row of medium large trees with the
characteristic brush-shaped terminal
branching.

14

15

16

17
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05 Skjørpil Salix euxina
18 En rekke skjørpil mellom veg og
strandeng (naturreservat). Åvensundet
i Råde (Øf, pl.). Målestokken er 1,65 m
høg. Foto Reidar Elven. CC-BY 4.0

18

18 Row of trees between a road and
a salt marsh (nature reserve). The
measure is 1.65 m tall.

21

05 Skjørpil Salix euxina ’Bullata’
19 Kultivaren ’Bullata’ har ei tett krone
som er nærmest kuleformet som ung.
Verdalsøra i Verdal (NT, pl.). 20 Som
eldre deler krona seg opp i flere tette
dusker av greiner. ’Bullata’. Fossland
i Grong (NT, pl.). 21 Eldre stammer
har sprukken bark med et nokså
karakteristisk, ribbeformet mønster,
som hos andre i pilegruppen. ’Bullata’.
Steinkjer (NT, pl.). Alle CC-BY 4.0
19 The cultivar ‘Bullata’ has a dense,
nearly globular crown when young.
20 With age the crown divides into
several globular or semiglobular parts.
‘Bullata’. 21 Old trunks attain the
same fissured bark as in other species
in subg. Salix, often with an elongated
reticulate pattern. ‘Bullata’.

19

20
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05 Skjørpil Salix euxina ’Bullata’

22

23

24

22 Greinverk hos ’Bullata’ sett nedafra, med greiner og kvister samlet et stykke oppe på stammen og med litt bøy oppover i kvistene. Øverst
et svakt grønnskjær i bladmasse under utvikling. Drammen (Bu, pl.). Foto Reidar Elven. 23 Gruppe av velvoksne trær. ’Bullata’. Verdalsøra
i Verdal (NT, pl.). 24 Allé av pent klipte trær. På denne lokaliteten begynner skjørpil nå å forville seg med avbrukne greiner i strandkanten
ved Drammensfjorden. ’Bullata’. Tollbodkaia i Drammen (Bu, pl.). Alle CC-BY 4.0
22 Crown of ‘Bullata’ seen from below, with branches concentrated in upper part of trunk and with a green shimmer during leafing.
23 Group of well-grown trees of ‘Bullata’. 24 Nicely cut trees of ‘Bullata’ along a seashore promenade. In this site ‘Bullata’ is now
naturalizing by shed branches rooting along the shore.
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05 Skjørpil Salix euxina ’Bullata’

25

27

26

25–26 Fin rekke av velvoksne trær mellom to sterkt trafikkerte veger, hvor planten kommer til sin rett uansett årstid. ’Bullata’. Sluppen
i Trondheim (ST, pl.). 27 ’Bullata’ ved oversvømt gangveg mellom Drammenselva og riksveg. Flommer kan hindre at buskene utvikler en
tydelig stamme. Mai 2018. Foto Reidar Elven. Alle CC-BY 4.0
25–26 Nice row of large trees between two roads with much traffic. Here ‘Bullata’ has great merits in all seasons. 27 ‘Bullata’ growing
along a footpath submerged during spring flood in Drammenselva river. The flood prevents formation of a distinct trunk but stimulates
adventitious shoots.
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06 Salix × meyeriana Rostk. ex Willd. – blankpil (seksjon Salix × Salicaster)
(Salix euxina × S. pentandra)
Stor busk eller tre opp til 15 m, med opp til 40–50 cm tjukke stammer, åpent forgreinet
med lang avstand mellom greinene og greiner i stor vinkel (50–70°). Eldre trær mister
ofte de nedre greinene og har krone høgere oppe. Stammer og eldre greiner har sterkt
sprukken og ribbete, mørkt grå bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser mangler.
Kvister brekker lett av og sørger for formering av arten. Fjorårskvister 3–5 mm tjukke,
noe kantete, gulbrune eller mørkt brune, snaue; årskvister 1,5–3 mm tjukke, trinne
eller litt kantete, gulbrune eller noe rødlige, snaue og litt klisne. Knopper mer eller
mindre tiltrykte, eggformete eller avlange med litt utstående topp, med markert
kantlist, med omtrent samme farge som kvisten, blanke, snaue og klisne.
Øreblad mangler eller små, hjerte- eller lansettformete, kan felles tidlig eller henge
på lenge. Bladskaft 10–15 mm, snaue, øverst med 4–12 kjertler som oftest er svært
forstørrete, greinete og nesten groteske (særtrekk for denne hybridarten). Bladplatene
er snaue, virker fete å ta på, og er ofte litt klisne (trekk fra istervier), og de er ofte
påfallende tjukke og læraktige, 60–130 × 20–30 mm, 3–6 ganger så lange som breie,
lansettformete, elliptiske eller eggformete; bladgrunn avrundet eller breitt kileformet;
topp langt tilspisset, oftest med skjev spiss; bladkant flat, tett, men ofte ujamnt
sagtannet; underside bleikgrønn eller av og til grågrønn; overside mørkt grønn, blank;
nervenett tydelig, men ikke hevet eller senket, sidenerver 12–16 par. Bladverket holder
seg grønt etter at andre arter har fått høstfarger.
Blomstrer samtidig med eller noe seinere enn bladsprett. Aks sidestilte, sprikende.
Aksskaft lange, 30–60 mm, grålodne, med 3–6 blad, velutviklete, men mindre enn
vanlige blad, hele eller fint, men ofte uregelmessig tannete. Støtteblad avlange eller
omvendt eggformete, oftest butte, bleikgule, med korte, rette hår ved grunnen og
noen lange hår i kanten, men støttebladene felles tidlig og mangler oftest på aks i
fruktstadiet. Nektarium mot midtaksen, i hannaks også mot støttebladet. Hannaks
forholdsvis smale, 40–50 × 8–12 mm. Pollenbærere (2) 3–4 (5); pollentråder frie til
grunnen, hårete i nedre del; pollenknapper kort sylindriske eller kuleformete, 0,5–0,6
mm, gule. Hunnaks 30–40 × 8–10 mm, noe mer lubne enn hos skjørpil. Kapselskaft
0,5–1,5 mm, litt lengre enn nektariet. Kapsel 4–6 mm, pæreformet og avsmalnende
mot toppen, gulgrønn, snau. Griffel 0,5–0,8 mm, hel, snau; arr middels lange, 0,4–0,8
mm, grunt delte, opprette eller noe sprikende. Griffel og arr gulgrønne eller gulbrune.
Hunnaksene henger normalt på til langt ut på vinteren (arv fra istervier), men
hunnplanter er bare funnet et par steder i Norge (se nedafor).
Kromosomtall. Ukjent, men trolig tetraploid.
Økologi og utbredelse. Flommarkskog og -kratt, vasskanter (ferskvatn og brakkvatn),
overlatt kulturmark, gjenstående etter hager, skrotemark. Næringskrevende.
(Nemoral) boreonemoral–sørboreal. Fremmed. Dyrket og gjenstående eller forvillet
(ingen spontant oppståtte hybridplanter er kjent fra Norge), og med unntak for noen
hunnplanter eller hunnkloner med noe avvikende morfologi i Oslo, Bærum og Asker
(Ak), og noen gjenstående trær på Sorgenfri i Trondheim (ST), er alle observerte norske
planter hanner. Hunnplantene i Oslo-området skiller seg fra hannplantene ved at deres
bladform ligger mye nærmere istervier. Hanner og hunner er opplagt innført som
separate og morfologisk ulike kloner. Blankpil er godt etablert og naturalisert noen
steder på Sørvestlandet og Vestlandet: f.eks. i bra mengde på fuktmark bak sanddyner
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på Lista i Farsund (VA), i Sokndal, Stavanger, Rennesøy og kanskje Haugesund (Ro),
i Kvinnherad, Kvam, Granvin, Bergen og Voss (Ho), her lokalt i bra mengde, og i
Hyllestad (nokså tvilsom), Førde og Flora (SF). Flere steder på Vestlandet er denne
hybriden et lokalt påfallende innslag i flommarkskog, og nesten alle angivelser av
istervier fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane gjelder feilbestemte blankpil.
Lokale bestander skyldes trolig alltid formering fra avbrukne kvister. Ellers er blankpil
funnet mer tilfeldig gjenstående og utkastet mange steder: Fredrikstad, Sarpsborg,
Moss og Våler (Øf), Oslo, Bærum og Asker (Ak), to steder i Lier (Bu), Larvik (Vf),
Grimstad (AA), Kristiansand og Åseral (VA) og Smøla (MR, også her forsøkt bestemt til
istervier).
Kommentarer. Trolig ble blankpil innført til Norge på 1800-tallet. I Danmark anses
den som innført før midten av 1800-tallet og rapporteres som forvillet fra 1859 (Hartvig
2015). Arten er en noe oversett og mye misforstått plante i norsk flora. Den har
mange trekk felles med istervier, og disse to er blitt massivt forvekslet, spesielt på
Sørvestlandet og Vestlandet der istervier mangler. Alle rapporter om istervier fra disse
områdene er usikre inntil det foreligger kontrollérbare herbariebelegg (se kart hos
Fremstad 2013).
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06 Blankpil Salix × meyeriana (skjørpil × istervier Salix euxina × S. pentandra)

1

4

2

3

5
6

1 Stor busk i kanten av takrørsump ved brakkvatn. Lahellholmen
i Røyken (Bu). 2 Sprukken bark på gammel stamme. Trondheim
(ST, pl.). 3 Yngre stamme med noe mindre sprukken bark.
Trondheim (ST, pl.). 4 Eldre flerårskvist (4–5 år) med blank bark
med begynnende oppsprekking. Sola (Ro, pl.). 5 Yngre flerårskvist
med glatt, noe blank bark. Røyken (Bu). 6 Årskvist om våren, med
butte, snaue knopper. Røyken (Bu). 7 Fjorårskvist med mørke
knopper med tydelig kantlist. Røyken (Bu). Alle CC-BY 4.0

7

1 Large shrub naturalized in a brackish Phragmites marsh at
Drammensfjorden, southestern Norway. 2 Fissured bark on old trunk.
3 Young trunk with less fissured bark. 4 Several years old branch with
smooth, slightly glossy bark. 5 Branch 4–5 years old with smooth,
glossy bark. 6 Current year’s twig in spring, with obtuse, glabrous
buds. 7 Previous year’s twig in spring. Buds blackish and with distinct
marginal list.
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06 Blankpil Salix × meyeriana

8

9

10

11

12

8 Bladverk, hos denne planten med smale bladplater som hos skjørpil, men blanke
som hos istervier. Sola (Ro, pl.). 9 Bladverk, hos denne planten er bladene breiere, og
bladformen ligger nærmere den hos den andre av foreldrene, istervier. Bladene virker
alltid stive og litt læraktige og beholder grønnfargen og lauvmassen lengre utover
sesongen enn alle andre pilearter i Norge. Trondheim (ST, pl.). 10 Bladplate, overside
og underside. Den bleike undersida minner mye om skjørpil, men de store kjertlene
øverst på bladskaftet er en arv fra istervier. Sola (Ro, pl.). 11 Bladtanninga er kvass og
tett, med kjertler i spissen av bladtennene. Overside. Trondheim (ST, pl.).
12 Bladtanninga sett fra undersida. Sola (Ro, pl.). Alle CC-BY 4.0
8 Foliage. In this plant the blades are narrow as in S. euxina but glossy as in S.
pentandra. 9 Foliage. In this plant the blades are broader and their shape closer to S.
pentandra. The leaves always seem stiff and leathery and this species keeps the green
colour and retains the leaves later in the season than any other member of subg. Salix
in Norway. 10 Blade, upper (above) and lower (below) surface. The pale lower surface
is similar to S. euxina but the large glands uppermost on the pedicel is an inheritance
from S. pentandra. 11 Leaf margin sharply and densely serrate with apical glands on
the teeth. Upper surface. 12 Leaf margin and teeth seen from the lower surface.
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06 Blankpil Salix × meyeriana

13

14

15

17

16

13 Stipules usually large and with numerous glandular teeth along
their margins. 14 The glands uppermost on the petiole (see also 13)
are grotesquely enlarged and often branched, a character often found
in hybrids involving S. pentandra. 15 These glands dry out later in the
season but are still visible. 16 Staminate spike at early anthesis, short
and chubby, and often with more than two stamens per flower, both
features inherited from S. pentandra. 17 Branch with pistillate spikes
at early anthesis. Pistillate spikes are longer and more slender than
staminate spikes.

13 Ørebladene er ofte store og har tett med grove kjertler i
kanten. Trondheim (ST, pl.). 14 Kjertlene øverst på bladskaftet
(se også 13) er groteskt forstørrete og ofte greinete, noe som er
typisk for hybrider der istervier inngår. Farsund (VA). 15 Seinere
på sommeren tørker disse kjertlene litt inn, men er fortsatt
svært tydelige. Sola (Ro, pl.). 16 Hannaks i tidlig blomstring. Den
korte, lubne formen er en arv fra istervier. Blomstene har ofte
mer enn to pollenbærere, en annen arv fra istervier, men dette
er ikke synlig i bildet. Røyken (Bu). 17 Kvist med hunnaks i tidlig
blomstring. Hunnaksene er lengre og grisnere enn hannaksene.
Trondheim (ST, pl.). Alle CC-BY 4.0
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06 Blankpil Salix × meyeriana

18

20

19

18 Fruktknuten er slank, med en tydelig griffel og utbøyde arr.
Støttebladene har lange kanthår i toppen, en arv fra skjørpil, og korte,
krusete hår ved grunnen, en arv fra istervier. Trondheim (ST, pl.).
19 Hunnaksene har store blad på skaftet. Trondheim (ST, pl.). 20 Kvist
med blanke blad på årsskuddet og en serie med hunnaks i fruktstadiet
på fjorårsskuddet. Hunnaksene henger på uvanlig lenge utover sesongen,
ofte til tidlig høst, en arv fra istervier. Trondheim (ST, pl.). Alle CC-BY 4.0
18 Gynoecium slender, with distinct style and spreading stigmas. Bracts
have long, straight marginal hairs, inherited from S. euxina, and short,
curly hairs at the base, inherited from S. pentandra. 19 Pistillate spike with
large leaves on the petiole. 20 Glossy leaves on current year’s twig and
pistillate spikes in early fruiting stage on previous year’s twig. Pistillate
spikes are retained late, often into autumn, an inheritance from S.
pentandra.
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06 Blankpil Salix × meyeriana

21

21 Fruktene utvikles nokså langt, men
aborterer trolig. Aksenes midtakse er
påfallende kraftig og grålodden og vises godt
fordi kapslene står så spredt. Trondheim (ST,
pl.). 22 Blankpil kan bli et enstammet, flott
tre, her gjenstående fra forsvunnen hage.
Sola i Sola (Ro, pl.). 23 Blankpil ses sjelden
i privathager, men her står et par velvoksne
trær, fremdeles med hele det blanke og
mørkegrønne bladverket i behold den 13.
oktober 2016, på ei tid da andre lauvfellende
arter har fått høstfarge. Gamle Åsvei på
Byåsen i Trondheim (ST, pl.). Alle CC-BY 4.0

22

23

21 The fruits here should have been in late
fruiting stage but are arrested in development
and will probably abort. The mid axis of the
spike is unusually stout and densely hairy
and here visible because the spike is so lax.
22 Salix × meyeriana is often seen as a large,
one-stemmed tree, here remaining from a
long disappeared garden. 23 The species is
rarely seen in private gardens but here are
two large trees, still with their glossy and
green foliage retained as late as 13. October,
at a time when other deciduous trees have
attained their autumn colours.
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06 Blankpil Salix × meyeriana
24 Nyplantet blankpil inngår i
pilesortimentet i Fjordparken i Lier
(Bu, pl.). 25 Den kan også vokse som
en låg busk, her forvillet og etablert i
sanddynelandskap. Foran blankpilen
står sandvier S. repens var. argentea.
Nordhasselvika på Lista i Farsund
(VA). Begge CC-BY 4.0

24

24 Fairly recently planted Salix
× meyeriana, here as part of the
Salix sortiment in a park in Lier,
southeastern Norway. 25 The species
may also grow as a low shrub, here
naturalized in sand dunes on Lista
Peninsula in southernmost Norway.
In front of S. × meyeriana is seen S.
repens var. arenaria.

25
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07 Salix × alopecuroides Tausch ex Opiz – bronsepil (seksjon Salix × Triandrae)
(Salix euxina × S. triandra)
Stor busk eller tre opp til 8–10 m, åpent forgreinet med lang avstand mellom greinene
og greiner i middels stor vinkel (30–50°). Eldre greiner har noe sprukken, lyst grå
bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser mangler. Kvister brekker lett av og
besørger spredning (arv fra skjørpil). Fjorårskvister 2–5 mm tjukke, trinne eller noe
kantete, rødbrune, snaue; årskvister 1,5–3 mm tjukke, trinne eller litt kantete, grønne,
olivenbrune eller rødbrune, snaue. Knopper svært lange og smale, lengre enn hos
begge foreldrene, spisse, med tydelig kantlist, tydelig mørkere enn kvisten, snaue.
Blad mer tettstilte på skuddene enn hos skjørpil. Øreblad store, spisse, sagtannete,
henger på lenge. Bladskaft 15–25 mm, mer eller mindre hårete, med 2–4 store, ofte
forlengete kjertler aller øverst. Bladplater snaue eller svært spredt hårete som unge,
80–160 × 15–25 mm, 5–8 ganger så lange som breie, ofte med påfallende ulik form
langsetter skuddet, nederst ofte breitt elliptiske eller omvendt lansettformete, øverst
ofte smalt avlange, lansettformete eller omvendt lansettformete, ofte med rødskjær
som unge (arv fra mandelpil); bladgrunn kileformet; topp tilspisset og ofte med noe
skjev spiss; bladkant flat, noe grissent og uregelmessig sagtannet med ulik lengde
på tennene (karakteristisk for denne hybriden), men tanninga varierer mye, bl.a. med
bladenes utvikling; underside bleikgrønn eller blåkvit; overside mørkt grønn, matt
og litt fløyelsaktig (arv fra mandelpil); nervenett tydelig, men ikke hevet eller senket,
sidenerver 12–18 par og midtnerve oftest tydelig rødbrun på oversida, særlig nær
grunnen (arv fra mandelpil).
Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, tette. Aksskaft jamt hårete og lange
(opp til 30–40 mm), med 2–4 blad, velutviklete, men mindre enn vanlige blad, hele eller
uregelmessig sagtannete. Støtteblad avlange eller breitt eggformete, butte, bleikgule,
med lange, rette hår i kanten (arv fra skjørpil), men støttebladene felles tidlig og
mangler ofte på aks i fruktstadiet. Nektarium mot midtaksen, hos hannplanter ofte
også mot støttebladet. Hannaks 40–70 × 9–12 mm, med blomstring nedafra i akset
(arv fra mandelpil). Pollenbærere 2–3; pollentråder frie til grunnen, hårete i nedre del;
pollenknapper kort sylindriske eller elliptiske, 0,4–0,6 mm, bleikgule eller gule. Bare
hannplanter er kjent i nordisk materiale.
Kromosomtall. Ca. 57 (triploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Innsjøstrender. Skrotemark.
Boreonemoral–sørboreal. Fremmed. I Norge er planter som er blitt ført til
bronsepil, bare funnet i naturen 7–8 steder, ved Tobøl i Eidskog (He, 2016), ved
Åvensundet i Råde (Øf, 2018), i Gjøvik og Gran på Hadeland (Op) (den siste i 1993
med tvilsom bestemmelse, kanskje heller en av typene av grønnpil) og på to steder
ved Hålandsvatnet i Randaberg og Stavanger og ved Mosvatnet i Stavanger (Ro), her
kjent fra 1966 og framover. Planten er blitt funnet som gjenstående eller forvillet,
trolig hovedsakelig ved at avkuttete eller avbrukne greiner rotslår der de blir kastet.
Bronsepil blir trolig sjelden dyrket. Vi har sett den i Lærdal (SF), Orkdal (ST) og
Stjørdal, Verdal og Steinkjer (NT), i de to siste kommunene i flere hager, alle stedene
holdt i sjakk ved nedkutting av enten enkeltstående individer eller som hekkplante. I
Verdal er også et podet, énstammet individ sett.
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Kommentarer. Bronsepil er en hybridkultivar utviklet på 1800-tallet, først kjent
fra Danmark fra København i 1847 (Hartvig 2015). Første opplysning som forvillet i
Sverige er fra Bohuslän i 1925 (se Hylander 1970). Vi har ikke funnet den omtalt i norsk
hagelitteratur, og tidspunkt for innførsel i Norge er ikke kjent.
Det kan tenkes at all nordisk bronsepil har en litt annen hybridbakgrunn enn den som
er antydet ovafor (skjørpil × mandelpil). På grunn av noen likheter med «Uppsala»typen av grønnpil har Tore Berg antydet at bronsepil heller er grønnpil × mandelpil, (S.
alba × S. euxina) × triandra, altså en trippelhybrid der mandelpil bidrar med halvdelen av
genomet. Stace et al. (2015) kobler navnet S. × alopecuroides til denne trippelhybriden
på De britiske øyer og skriver at: «All or most S. × alopecuroides is likely to be this triple
hybrid. It is unknown whether any S. euxina × S. triandra exists in this country.» Vi har
imidlertid ikke funnet noen spor av de alba-hårene som også Stace et al. påpeker at
skal forekomme, hos hybriden.
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07 Bronsepil Salix × alopecuroides (skjørpil × mandelpil Salix euxina × S. triandra)

1

4

2

3

5

6

1 Middelsstor busk i haustdrakt, i privathage. Jarlevegen i Steinkjer (NT,
pl.). 2 Stammebark som sprekker opp. Steinkjer (NT, pl.). 3 Både årskvister
og knopper er rødfargete, en arv fra mandelpil, og bladskaftet har øverst
store, ofte groteske kjertler (se også 14). Unge kvister er gjerne litt kantete.
Verdal (NT, pl.). 4 Delvis rødfarget fjorårskvist med litt skjeve, små øreblad
(se også 15–17). Ørebladene kombinerer trekk fra begge foreldrene. Verdal
(NT, pl.). 5 Om vinteren blir både årskvistene og de spisse knoppene, med
tydelig kantlist, ofte enda rødere. Steinkjer (NT, pl.). 6 Et karakteristisk trekk
ved bladverket er at bladene sitter tettere enn hos de fleste andre pilene.
Bladoverflata er glatt og jamn (nesten fløyelsaktig), med utydelig nervenett.
Begge deler er trekk fra mandelpil. Verdal (NT, pl.). Alle CC-BY 4.0

1 Medium sized shrub in autumn colours, in a garden.
2 Fissures appearing in the bark of a young trunk. 3
Current year’s twigs and buds are both red, an inheritance
from S. triandra. Enlarged, often grotesque glands are seen
distally on the petiole (see also 14). Young twigs are often
angled. 4 Previous year’s twig partly red and with oblique
stipules. The stipules combine features from both parents.
5 Current year’s twigs and the acute and angled buds both
become more reddish in winter. 6 Foliage characteristically
with more crowded leaves than found in the species of
subg. Salix. Upper surface of the blades smooth and even
(almost velvety) with indistinct venation. Both features are
inherited from S. triandra.
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07 Bronsepil Salix × alopecuroides

7

8

9

10
11

7 Bladene er alltid mye lysere på undersida enn på
oversida. Herbariebelegg i Naturhistorisk museum
i Oslo (Hb O) fra Randaberg (Ro). 8 Bladplate,
underside og overside. Bladene varierer en god del i
form, fra svært smale til lansettformete. Verdal (NT,
pl.). 9 Overside av et smalt blad. Her og på 8 vises
blad med lang, skjev spiss. Verdal (NT, pl.).
10 Bladplate, overside og underside. Verdal (NT, pl.).
Begge bladsidene er snaue på utvokste blad.
11 Bronsepil har fått navnet fordi bladverket ofte har
et bronserødt skjær, en arv fra mandelpil. Verdal
(NT, pl.). Alle CC-BY 4.0
7 Lower surface of the blades much paler than upper
surface. 8 Blades, lower and upper surface. Blades
vary much in shape, from very narrow to lanceolate.
9 Upper surface of a narrow blade. Here and in 8 is
shown a blade with a long, oblique apex. 10 Detail of
blade surfaces, upper (left) and lower (right). Both
surfaces are glabrous on mature leaves. 11 Salix
× alopecuroides has attained its Norwegian name
«bronsepil» because the foliage often has a bronze
coloured shine, an inheritance from S. triandra.
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07 Bronsepil Salix × alopecuroides

12

15

13

16

14

17

12 Bladtanninga er tett og ofte skarp, særlig på unge
blad. Verdal (NT, pl.). 13 Bladtanninga blir litt mindre
markert og ujamn seinere i sesongen, her sett fra
overside og underside. Verdal (NT, pl.).
14 Bladskaftene kan ha ganske groteske kjertler
øverst. Verdal (NT, pl.). 15 Toppen av en årskvist med
store, skjeve øreblad, en arv fra mandelpil. Verdal (NT,
pl.). 16 Ørebladene kan være fint tannete, som hos
mandelpil. Herbariebelegg i Naturhistorisk museum i
Oslo (Hb O) fra Randaberg (Ro). 17 De kan også være
grovtannete med grove kjertler både på og mellom
tennene og inne på bladflata. Eidskog (He).
Alle CC-BY 4.0
12 Leaf margin unevenly but densely and often sharply
serrate, especially in young leaves. 13 Margins of
mature leaves less sharply but still unevenly serrate,
here seen from both surfaces. 14 Petioles uppermost
with large, often grotesque glands. 15 Distal part
of a current year’s twig with large, oblique stipules,
an inheritance from S. triandra. 16 Stipules may be
finely dentate, as in S. triandra. 17 They may also be
much more coarsely dentate with coarse glands both
between and on the teeth and on the surface.
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07 Bronsepil Salix × alopecuroides

18

19

20

18 Hannaks omtrent midt i blomstringa. De tette hannaksene er en arv fra mandelpil. Steinkjer (NT, pl.). 19 Hannblomstene har vekslende
to eller tre pollenbærere, noe som også er med på å gjøre hannaksene tette. Tre pollenbærere er en arv fra mandelpil. De lange
kanthårene på støttebladene er en arv fra skjørpil. Steinkjer (NT, pl.). 20 Liten busk forvillet i vegkant, påfallende med de tettstilte, lange
bladene. Tobøl i Eidskog (He). Alle CC-BY 4.0
18 Staminate spike at mid anthesis. The dense staminate spikes are inherited from S. triandra. 19 Male flowers alternate between two and
three stamens; presence of three stames is an inheritance from S. triandra and contributes to the density of the spike; the long marginal
hairs on the bracts are inherited from S. euxina. 20 Small shrub escaped on a road verge, conspicuous by its long leaves crowded along the
twigs.
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07 Bronsepil Salix × alopecuroides

21

21 Den tette bladstillinga gjør
at bronsepil egner seg godt som
hekk som skjermer mot innsyn.
Verdalsøra i Verdal (NT, pl.).
22 Oftest ser man bronsepil som
en busk eller i hekker, men dette
«treet» er sannsynligvis resultat
av poding og klipping. Verdalsøra i
Verdal (NT, pl.). Begge CC-BY 4.0

22

21 The crowded leaves make S. ×
alopecuroides suitable as a hedge
shrub sheltering against visibility.
22 Salix x alopecuroides is most
often observed as a shrub or in
hedges. This «tree» is, however,
probably a result of grafting and
cutting.
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08 Salix babylonica L. – tårepil (seksjon Subalbae)
Tårepil dyrkes svært sjelden i Norge og ellers i Norden, og i de siste tiårene nesten
bare som kultivaren korketrekkerpil 'Tortuosa' med sterkt vridde greiner, se figur
7.41. Denne kultivaren ble først innført til Danmark fra Frankrike i 1926. Arten i sin
«naturlige» form er forvillet flere steder i Danmark, men er lite hardfør. Den er funnet
ett sted i Norge: i Bergen (Ho), i Fana på Storetveit, der Tore Berg i 1990 har registrert
og dokumentert seks trær i en liten gruppe i en havnehage, og der han skriver at de
ikke så plantet ut, men trolig spredt ut fra et plantet tre. Informasjonen er fra Bergs
herbariebelegg. Det vitenskapelige navnet 'babylonica' kan virke noe malplassert på en
art som stammer fra Kina og Japan, men det henspiller heller på Babylons hengende
hager og jødenes tårer ved «Babylons bredder» under deres eksil der etter 586 f. Kr.
Arten kjennetegnes ved svært lange og slanke, til dels sterkt hengende greiner med
hårete bladfester og bladskaft, svært smale blad med silkehår tidlig i sesongen,
og små, slanke og grisne aks, hunnaks ca. 20 mm, med støtteblad som henger
på lenge (skille mot alle norske arter i underslekta). Arten er tetraploid (2n = 76).
I Kina forekommer tårepil både med normalt og med hengende greinverk. Det er
hovedsakelig den siste typen som er blitt tatt inn i kultur og plantet i Europa og NordAmerika, men Berg kommenterer at plantene i Bergen ikke hadde særlig hengende
greiner.
I Norge dyrkes hyppig to hybridarter der tårepil inngår – sørgepil og fontenepil – og
de blir funnet en sjelden gang gjenstående eller spirt opp fra avkuttete eller avbrukne
greiner. Begge har arvet de lange, sterkt hengende greinene fra tårepil. De hengende
greinene gjør at man umiddelbart vet at det dreier seg om én av disse to. Vekten
i beskrivelsene nedafor er lagt på karakterer som kan skille mellom sørgepil og
fontenepil.
Hybridisering. Tårepil er kjent med hybrider med to andre arter:
S. alba × S. babylonica (kvitpil × tårepil) – Se 09 sørgepil.
S. babylonica × S. euxina (tårepil × skjørpil) – Se 10 fontenepil.
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09 Salix × salamonii (Carrière) Carrière – sørgepil (seksjon Salix × Subalbae)
(Salix × sepulcralis Simonk.; S. alba × S. babylonica)
Tre opp til 12 m med svært lange, sterkt hengende greiner i liten vinkel, 20–40°.
Stammer har sterkt sprukken og ribbete, gråbrun bark, eldre greiner har olivengrønn
eller gråbrun, ujamn bark, og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser mangler. Kvister
brekker ikke lett av. Fjorårskvister 2–4 mm tjukke, trinne eller litt kantete, gulbrune
eller rødbrune, blanke, snaue eller sparsomt silkehårete; årskvister 1–3 mm tjukke,
trinne, gule eller brungule, silkehårete tidlig i sesongen, seinere nesten snaue.
Knopper avlange, litt utstående, særlig i toppen, med tydelig kantlist, gulbrune eller
mørkt brune (svarte knopper er trolig drept av frost), silkehårete tidlig i sesongen, men
omtrent snaue seint i sesongen, vegetative og generative knopper omtrent like store.
Øreblad mangler oftest; når de er til stede, er de relativt små, opp til 10 mm, smalt
eggformete, sagtannete, spisse. Bladskaft 5–10 mm, silkehårete, seint i sesongen
omtrent snaue, med 1–2 små kjertler aller øverst. Bladplater 70–120 × 10–15 (20) mm,
6–9 ganger så lange som breie, smalt lansettformete; bladgrunn kileformet; topp
tilspisset, av og til med langt utdratt spiss; bladkant flat, tett sagtannet; underside
blågrønn eller kvitgrønn, silkehåret tidlig i sesongen, men nesten snau seint i
sesongen; overside mellomgrønn eller mørkt grønn, matt, sparsomt silkehåret tidlig
i sesongen, snau seint i sesongen; nervenett tydelig, men ikke hevet eller senket,
sidenerver 9–12 par.
Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, grisne og sprikende eller seinere
hengende, ofte bøyde og ofte avvikende med både hann- og hunnblomster i samme
aks eller hann- og hunnaks på samme tre. Aksskaft 5–10 mm, med 2–4 blad,
velutviklete, men mindre enn vanlige blad, hele, silkehårete. Støtteblad smalt avlange
eller eggformete, butte eller noe spisse, bleikgule til gulbrune, sparsomt hårete mot
spissen og i kantene med korte hår, henger oftest på lenge. Nektarium mot midtaksen.
Hannaks 25–35 × 4–5 mm. Pollenbærere 2; pollentråder frie til grunnen, hårete i nedre
del; pollenknapper kort sylindriske, 0,5–0,7 mm, gule. Hunnaks 30–40 (45) × 4–5 mm.
Kapselskaft mangler eller meget kort, mye kortere enn nektariet. Kapsel 2–2,5 mm,
pæreformet og avsmalnende mot toppen, bleikgrønn, snau eller litt håret ved grunnen.
Griffel 0,1–0,5 mm, hel, snau; arr middels lange, 0,4–0,5 mm, delte, noe sprikende.
Griffel og arr gule.
Kromosomtall. 2n = 76 (tetraploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Skrotemark (spesielt som utkast på avfallsplasser) og
vasskanter.
Boreonemoral. Fremmed. Dyrket, gjenstående og forvillet. Funnet noen få steder på
Østlandet fra Kragerø (Te) nord til Oslo, Bærum og Asker (Ak) og Lier og Drammen (Bu).
Dyrkes i hvert fall nord til Trøndelag. Alle forekomster utafor hager synes skyldes utkast
av avskårne kvister eller at planten er gjenstående fra tidligere hager eller parker.
Kommentar. Det tidligste funnet utafor hager i Norge er fra 1988 fra Strømsø i
Drammen (Bu), men arten har trolig vært dyrket siden siste halvdel av 1800-tallet.
Arten har tydeligvis svært liten evne til å forville seg hos oss. Den eldste angivelsen
som forvillet i Sverige er fra Skåne i 1933 (Hylander 1970). Den var tidligere ute i
Danmark der den forekom som dyrket før midten av 1800-tallet og som trolig forvillet
fra 1857 (Hartvig 2015).
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09 Sørgepil Salix × salamonii (kvitpil × tårepil Salix alba × S. babylonica)

1

3

2

4

5

Alle bildene er fra dyrkete planter.
1 Historien sier at dette treet er ett av oldebarna til «Moes pil» i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. «Moes pil» ble plantet rundt midten av
1800-tallet, men piletrær lever ikke svært lenge, og «Moes pil» er blitt erstattet flere ganger. Det hengende greinverket har den felles med
hengepil S. × pendulina, og dette er en arv fra tårepil. Gulfargen på greinene viser hvilken av rasene av kvitpil som her går inn i hybriden:
gullpil var. vitellina. 2 Sørgepil i parkanlegg, med den ene av foreldrene til venstre: kvitpil, her som rasen sølvpil var. sericea. Bryne i Time
(Ro). 3 Greinverket henger ofte ned til bakken, med lange, smekre greiner. Lahell i Lier (Bu). 4 Nettaktig sprukken stammebark. Eidsvoll
verk i Eidsvoll (Ak). 5 Flerårskvist med litt ujamn bark. Time (Ro). Alle CC-BY 4.0
1 History tells that this tree is one of the great-grandchildren of «Moes pil» in the Botanical Garden at Tøyen in Oslo. «Moes pil» was
planted in the mid 19th century, but trees of subg. Salix do not live very long, and «Moes pil» has been replaced by descendants several
times. It has pendent branches like S. × pendulina, an inheritance they have in common from S. babylonica. The yellow branches show that
the S. alba parent is its var. vitellina. 2 Salix x salamonii in a park (right) with one of the parental species, S. alba (in its var. sericea), to the
left. 3 The long and slender branches often hang down to ground level. 4 Old trunk with bark fissured in a reticulate network. 5 Several
years old branch with uneven bark.
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09 Sørgepil Salix × salamonii

6

7

8

6 Noe yngre flerårskvist der barken fortsatt er nesten
glatt. Time (Ro). 7 Både årskvist, knopp og bladskaft er
noe hårete, noe som tydelig viser at dette er sørgepil
der den hårete arten kvitpil er en av foreldrene. Time
(Ro). 8 Greinverk i blomstringsfasen, med mange tynne,
buehengende kvister med unge blad og oppbøyde
hannaks. Hasselbakken i Trondheim (ST). 9 Bladplatene
er lange, smale og ofte litt skjeve, dvs. noe bøyde
sidelengs. Eidsvoll (Ak). Alle CC-BY 4.0

9

6 Younger branch where the bark still is nearly smooth.
7 Presence of some hairs on current year’s twig, bud and
petiole suggests that S. alba is one of its parents.
8 Branch at anthesis with numerous slender, pendulous
twigs with early season leaves and upturned staminate
spikes. 9 Blades long, narrow and often somewhat
skewed.
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09 Sørgepil Salix × salamonii
10 Som regel mangler øreblad eller de
faller av svært tidlig, og knoppene er
nokså små. To kvister av ulik alder og
med ulik barkfarge. Eidsvoll (Ak).
11 Bladverk tidlig i sesongen.
Trondheim (ST). 12 Bladoversida er
nokså mørkt grønn, undersida svært
bleik, trolig en arv fra kvitpil. Eidsvoll
(Ak). 13 Bladtanninga er ofte svært
svak, av og til bare som sittende
kjertler. Eidsvoll (Ak). 14 Ørebladene
kan være kvasstannete, men som bildet
viser er de allerede gule og vil falle av
meget snart. Man finner nesten aldri
øreblad på utvokste greiner litt ut på
sommeren. Eidsvoll (Ak). Alle CC-BY 4.0

10

11

10 Stipules absent or shed early,
and buds rather small. Two twigs of
different age and with different bark
colour. 11 Foliage in early season.
12 Upper surface of blades rather
dark green, lower surface very pale,
probably an inheritance from S. alba.
13 Leaf margin indistinctly serrate,
often with sessile glands only.
14 Stipules often sharply dentate but
already yellowing will soon be shed.
Stipules are almost never found on
full-grown twigs later in summer.

12

13

14
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09 Sørgepil Salix × salamonii

15

16

17

15 Fjorårskvist med hannaks, lange, slanke og ofte bøyde. Lier
(Bu). 16 Hunnaks med middels store blad på skaftet. Trondheim
(ST). 17 Støttebladene har bare korte krushår, et skille fra hengepil
(sammenlikn med 4 under den arten), og fruktknuten har en kort
griffel og utbøyde, ofte kløvde arr. Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0
15 Previous year’s twig with long, lax and often curved staminate
spikes. 16 Pistillate spikes with rather large leaves on the peduncle.
17 Bracts with short, curly hairs only, a difference from S. × pendulina
(see 4 under that species), and gynoecium with a short style and
patent, often cleft stigmas.
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09 Sørgepil Salix × salamonii

18

19

20

18–19 Sørgepil kan nå anselige dimensjoner i stamme (18) og høgde og bredde (19). Bassengparken i Holmestrand (Vf). 20 Stort tre på 15–20
m, trolig gjenstående etter villahage. Står nå utsatt til i kanten av kjøpesenterparkering. Krokstadelva i Nedre Eiker (Bu). Alle CC-BY 4.0
18–19 Salix × salamonii may become very large with a stout trunk (18) and a broad crown (19). 20 Majestetic tree (15–20 m), probably
remaining from a garden but now perilously located close to the parking of a large mall.
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09 Sørgepil Salix × salamonii

21

21 Samme tre som i 20.
Greinene bøyer først ut, før
de begynner å henge (se
også 8). Her er de nedre
hovedgreinene blitt kuttet,
noe som har stimulert
nye skudd som omfavner
stammen som et skjørt like
ned til bakken. Nedre Eiker
(Bu). Foto Reidar Elven.
22 Små individer er særlig
iøynefallende om våren når
de blomstrer. Hasselbakken
i Trondheim (ST). Begge
CC-BY 4.0

22

21 Same tree as in 20. The
branches bend outwards
before becoming pendant.
The lower main branches
have been cut, stimulating
production of new shoots
now enfolding the trunk like
a skirt. 22 Small trees are
rather spectacular in spring
when flowering.
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10 Salix × pendulina Wender. – fontenepil (seksjon Subalbae × Salix)
(Salix × elegantissima K.Koch; S. babylonica × S. euxina)
Tre opp til 12 m med svært lange, sterkt hengende greiner i liten vinkel, 20–40°.
Stammer og eldre greiner har sterkt sprukken og ribbete, gråbrun bark og bleikt
gulgrønn underbark. Vedåser mangler. Kvister brekker nokså lett av (arv fra skjørpil
S. euxina) og er ofte svarte i ytre deler (døde på grunn av manglende frostherdighet).
Fjorårskvister 2–5 mm tjukke, trinne eller kantete, rødbrune eller olivenbrune, blanke,
snaue; årskvister 1–4 mm tjukke, trinne eller kantete, olivengrønne eller brune,
blanke, snaue eller med litt silkehår svært tidlig i sesongen. Knopper tiltrykte, avlange,
opp til 6–7 mm, med tydelig kantlist, olivengrønne eller rødbrune, men blir svarte om
vinteren (lite frostherdige og dør), snaue eller svært grissent silkehårete, vegetative og
generative knopper omtrent like store.
Øreblad ofte store, opp til 10 mm, smalt eggformete eller noe hjerteformete,
sagtannete, langt tilspissete, henger ofte på til ut på høsten. Bladskaft 7–20 mm,
snaue eller sparsomt silkehårete, med 2–3 små kjertler aller øverst. Bladplater 80–150
× 15–20 mm, 6–7 ganger så lange som breie, fra smalt lansettformete til elliptiske;
bladgrunn kileformet eller avrundet; topp fra spiss til langt tilspisset; bladkant flat,
tett sagtannet; underside blågrønn eller kvitgrønn, snau eller svært spredt silkehåret
tidlig i sesongen; overside mellomgrønn eller mørkt grønn, blank, snau eller sparsomt
silkehåret tidlig i sesongen; nervenett tydelig, men ikke hevet eller senket, sidenerver
15–20 par.
Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, grisne og sprikende eller seinere
hengende, ofte bøyde og ofte avvikende med både hann- og hunnblomster i samme aks
eller hann- og hunnaks på samme tre. Aksskaft 10–15 mm, med 1–5 blad, velutviklete,
men mindre enn vanlige blad, hele, snaue. Støtteblad smalt avlange, butte eller noe
spisse, bleikgule eller grønngule, av og til noe brune mot toppen, sparsomt hårete mot
grunnen og i kantene med lange, rette hår (arv fra skjørpil), henger oftest på lenge.
Nektarium mot midtaksen. Hannaks 20–25 × 4–6 mm. Pollenbærere 2; pollentråder
frie til grunnen, snaue eller hårete i nedre del; pollenknapper kort sylindriske 0,5–0,7
mm, gule. Hunnaks (20) 25–30 × 5–7 mm. Kapselskaft mangler eller meget kort,
0,2–0,4 mm. Kapsel 2–3 mm, pæreformet og avsmalnende mot toppen, bleikgrønn,
snau eller litt håret ved grunnen. Griffel ca. 0,5 mm, hel, snau; arr korte, 0,2–0,3 mm,
delte, noe sprikende. Griffel og arr gulbrune.
Kromosomtall. Ukjent, men trolig tetraploid.
Økologi og utbredelse. Skrotemark og vasskanter.
Boreonemoral. Fremmed. Dyrket, gjenstående og forvillet. Funnet noen få steder: Øra
i Fredrikstad (Øf), Vea i Ringsaker (He), Bergermoen i Ringerike (Bu) og Storetveit i
Bergen (Ho, på omtrent samme sted som der tårepil er funnet). Forekomsten på
Storetveit er på ei forlatt eng eller beitemark og er den eneste vi kjenner med en
bestand av mange busker og små trær i ulike aldersklasser, men trolig bare som
resultat av lokal spredning av greiner som har rotslått. Fontenepil dyrkes trolig nord
til Trøndelag. Alle forekomster i naturen ser ut til å skyldes utkast av avskårne eller
avbrukne kvister eller at planten er gjenstående fra tidligere hager eller parker.
Kommentar. Det tidligste funnet utafor hager i Norge er fra 1981 i Fredrikstad (Øf).
Arten er trolig nokså seint innført og har tydeligvis svært liten evne til å forville seg
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hos oss. Den eldste angivelsen fra Sverige er fra Värmland i 1952 (Hylander 1970). I
Danmark er den kjent dyrket fra 1870 og forvillet fra kanskje 1906 (Hartvig 2015).
Den vanlige tolkningen av fontenepil er at den har hybridbakgrunn i tårepil og skjørpil,
men den kan også ha karakterer som peker litt mot kvitpil. Tore Berg har foreslått
at den kanskje er en trippelhybrid: grønnpil × tårepil, altså (S. alba × S. euxina) × S.
babylonica. Den samme tolkningen har Stace et al. (2015) for De britiske øyer: «All or
most S. × pendulina is likely to be this triple hybrid. It is unknown whether any S. euxina
× S. babylonica exists in this country.»
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10 Hengepil Salix × pendulina (tårepil × skjørpil Salix babylonica × S. euxina)

1

2

3

4

Bildene er fra et dyrket tre i Slottsparken i Oslo.
1 Ei stor hengepil står på ei øy i en dam bak slottet i Oslo. Ofte henger greinverket helt ned til bakken, særlig om våren når det er tynget
ned av mengder med blomstrende aks. 2 Grove stammer får sterkt sprukken bark. 3 Hannaks i flere stadier, fra begynnende blomstring til
venstre til nesten avblomstret til høgre. Blomstringa begynner nedafra i akset. 4 De lyse støttebladene har lange kanthår, en karakter som
skiller hengepil fra sørgepil S. × salamonii og som er nedarvet fra skjørpil. Alle CC-BY 4.0
1 A large tree on an island in a pond behind the Royal Palace in Oslo. The pendulous branches often reach down to the ground, especially
in spring when they are full of flowering spikes. 2 Coarse trunks with strongly fissured bark. 3 Staminate spikes in several stages from
early (left) to late anthesis (right). Flowering starts from the base of the spikes. 4 Pale yellow bracts with long straight marginal hairs, a
character inherited from S. euxina and distinguishing S. × pendula from S. × salamonii.
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11 Salix pentandra L. – istervier (seksjon Salicaster)
Fra stor busk til stort tre opp til 15 m eller mer, med opp til 50 cm tjukke stammer
eller mer, meget åpent forgreinet med lang avstand mellom greinene og greiner i
stor vinkel, 40–70 (90)°. Stammer og eldre greiner har sprukken, noe flakete eller
litt ribbete, lyst til mørkt grå bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser mangler.
Kvister brekker ikke lett av. Fjorårskvister 2–4 mm tjukke, trinne, gulgrønne eller
brungrønne, nokså blanke, snaue; årskvister 1–3 mm tjukke, trinne, rødlig gulgrønne
eller gulbrune, svært blanke og litt klisne, snaue. Knopper noe utstående, avlange
til koniske, med tydelig kantlist, rødbrune, blanke og tidlig i sesongen klisne, snaue;
vegetative og generative knopper omtrent jamnstore.
Øreblad mangler eller forekommer svært sjelden på panikkskudd (for panikkskudd,
se kapittel 2), felles tidlig. Bladskaft 5–15 mm, snaue, med 4–8 tydelige kjertler aller
øverst. Bladplater 50–120 (150) × 20–40 (50) mm, oftest 1,5–4 (5) ganger så lange som
breie, fra smalt til breitt lansettformete eller elliptiske; bladgrunn kileformet, avrundet
eller en sjelden gang hjerteformet; topp spiss eller tilspisset; bladkant flat, tett og
regelmessig sagtannet; underside lyst grønn eller mellomgrønn, aldri bleikgrønn som
hos kvitpil, skjørpil eller grønnpil, snau, blank og virker fettaktig å ta på; overside
mellomgrønn, snau, blank og fettaktig; nervenett tydelig, men ikke hevet eller senket,
sidenerver (8) 10–14 par.
Blomstrer samtidig med eller ofte etter bladsprett. Aks sidestilte, lubne, spriker eller
henger. Aksskaft uvanlig lange, opp til 85 mm hos hunnplanter, lengre enn hos noen
annen Salix i Norden, med 3–6 (8) blad, velutviklete og nesten av størrelse med vanlige
blad, tannete. Støtteblad avlange eller tungeformete, spisse eller butte, bleikgule, kort
krøllhårete ved grunnen, snaue i toppen, men støttebladene felles tidlig og mangler
oftest på aks i fruktstadiet. Nektarium mot midtaksen, i hannaks og av og til i hunnaks
også mot støttebladet. Hannaks 20–50 × 10–15 mm, med blomstring fra grunnen av
akset. Pollenbærere (3) 5–8 (12), og det høge antallet pollenbærere er en unik karakter
for istervier og for noen hybrider der istervier inngår; pollentråder frie, hårete i
nedre halvdel; pollenknapper ellipsoide eller kulerunde, 0,5–0,6 mm, gule. Hunnaks
(15) 20–50 (70) × 10–15 (20) mm. Kapselskaft korte, 0,5–1 (1,5) mm, lengre enn eller
jamnlange med nektariene. Kapsel 6–9 mm, pæreformet med en tydelig avsmalnet del
mot toppen, gulgrønn eller rødlig, snau. Griffel 0,4–0,5 mm, hel, snau; arr lange, 0,8–1
mm, grunt delte, noe sprikende. Griffel og arr gule.
Istervier blomstrer seinere enn andre norske Salix, og frøene modnes også seinere.
Kapslene åpner seg på hausten og vinteren, og disse store buskene eller trærne
med aks fulle av kvit frøull er et karakteristisk trekk for fuktige enger, kantskog og
flommarker i noe østlige strøk. Det har vært angitt at frøene hos Salix har svært kort
spiredyktighet, ned mot 24 timer. Dette kan umulig stemme for en art som istervier,
med frøspredning etter at vekstsesongen er over og ofte på frossen eller snødekt
mark. Et forsøk på å ta inn en busk med kapsler med kvit frøull som juledekorasjon ble
en liten katastrofe; etter 24 timer hadde frøulla spredt seg over hele huset.
Kromosomtall. 2n = 76 (tetraploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Flommarkskog og -kratt, vasskanter og sumper, rikmyrer,
sjeldnere på vegkanter og annen fuktig skrotemark. Istervier er et fast innslag i
østnorske flommarkskoger og får en anselig høgde til og med langt nord; i Røros i
Sør-Trøndelag og i Målselv i Midt-Troms er trær notert opp til 15 m høge. Dette er
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også en typisk plante for tuvenivå i rikmyrer, der pene, små trær er vanlige å se.
Næringskrevende og trolig noe basekrevende.
Nemoral–nordboreal. Hjemlig. Går opp til skoggrensa flere steder som små busker
i gråvierkratt. Noe østlig utbredt (arten er kartlagt hos Fremstad 2013). Vanlig på
Østlandet sør til Sør-Telemark, i Trøndelag og i Nord-Norge til fjordstrøk i Finnmark,
men forekommer helt øst til Sør-Varanger; sjelden i Agder og vest til Hå, Klepp, Time
og Sola på Jæren (Ro). På Vestlandet ellers svært sjelden, med enkeltforekomster i
Luster (SF), Ørsta og Norddal på Sunnmøre og Averøy og Smøla på Nordmøre (MR).
Tidligere har arten vært regnet som sjelden eller manglende på de store øyene
utafor Trondheimsfjorden, men den er samlet en rekke steder på Frøya (ST) de
siste sesongene. Arten har vært angitt fra mange flere steder på Vestlandet, men
kontrollérbart (innsamlet) materiale har nesten alltid vært feilbestemt blankpil.
Utbredelsen av istervier er europeisk og vestsibirsk, sør til Pyreneene og Apenninene
og øst til Lena. Øst for Lena erstattes den av en nær slektning: S. pseudopentandra
(Flod.) Flod. Istervier avviker i mange trekk fra hovedmønsteret hos europeiske arter
av underslekt Salix. Den samsvarer bedre med nordamerikanske arter av samme
underslekt. Genetiske undersøkelser knytter istervier til den amerikanske halvdelen av
underslekt Salix, innen seksjon Salicaster med bl.a. 12 stillehavspil. Istervier har derfor
evolusjonært noe større avstand til de eurasiatiske pilene enn disse har innbyrdes.
Kommentarer. Det er geografisk strukturert og foreløpig ikke forklart morfologisk
variasjon i det nordiske materialet. Planter med slanke, langspisse blad forekommer
en sjelden gang i Norge, men slike blad preger store deler av den finske og nordøstsvenske populasjonen. Plantene der har også mye lengre og slankere aks enn de andre
nordiske plantene. Variasjonen tillegges liten vekt av Berg & Christensen (2000), men
er påfallende ute i felt og delvis også i herbariene.
Hybridisering. Istervier krysser seg med to av de andre artene i underslekt Salix, til
dels spontant, og det er funnet ett individ av en mulig hybrid med en art av underslekt
Vetrix. Hybridplantene er i noen tilfeller lokalt oppstått, i andre tilfeller forvillete
hageplanter. Disse siste beskrives separat som hybridarter, og i tillegg finnes en
trippelhybrid som blir beskrevet separat:
S. alba × S. euxina × S. pentandra (kvitpil × skjørpil × istervier) – Se 03 trippelpil.
S. alba × S. pentandra (kvitpil × istervier) – Se 04 elvepil.
S. euxina × S. pentandra (skjørpil × istervier) – Se 06 blankpil.
S. pentandra × S. viminalis (istervier × korgpil) – Ett individ er funnet på Lista
i Farsund (VA), på vestgrensa for den noe østlige arten istervier og omgitt av korgpil.
Planten er en hunnplante med fruktabort og er svært vanskelig å tolke som noe annet
enn denne hybriden og som spontant oppstått. Dette er første gang en hybrid mellom
de to underslektene er rapportert, men forekomsten burde studeres nærmere før man
konkluderer.
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11 Istervier Salix pentandra

2

1

3

4

1 Istervier kan bli et pent, solitært tre helt opp til myrer i
fjellskogen. Jo-Larsavollen i Røros (ST). 2 Arten finnes ofte
i tilknytning til vassdrag: på bekke- og elvekanter og på
forsumpet mark på elvesletter. Her i vintertilstand med fjorårets
hunnaks som fortsatt henger på. Drammenselva ved Horgen
i Nedre Eiker (Bu). Foto Reidar Elven. 3 Gammel stamme i
nordboreal sumpskog. Røros (ST). 4 Yngre stammer har mer
glatt, grå bark. Trondheim (ST). 5 Flerårskvister har nokså
blank, men litt avflassende bark. Flerfargete knopper er sett
flere ganger og kan være et karakteristisk trekk for knopper
som har overvintret. Lier (Bu). Alle CC-BY 4.0

5

1 This species can grow into nice solitary trees in mires far
into the subalpine zone. 2 The species is usually found close
to water, along creeks and rivers and on wet ground on river
plains. Here in winter conditions at the river Drammenselva in
southeastern Norway, still with pistillate spikes retained.
3 Old trunk with bark fissuring in a north boreal swamp forest.
4 Younger trunk with grey, more even bark. 5 Several years
old branch with glossy bark starting to flake off. Bicoloured
buds have been seen several times, and this feature may be
characteristic for over-wintered buds.
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11 Istervier Salix pentandra

6

7

8

9

11

10

6 Årskvist med glatt og glinsende blank, varmt brun bark. Trondheim (ST). 7 Årskvist
med uvanlig korte, runde knopper og blank, men litt avflassende bark. Selbu (ST).
8 Greinverk med de uvanlig store greinvinklene (ofte 90°) som er karakteristiske for
denne arten. Gilhusodden i Lier (Bu). 9 Grein med bladverk og hunnaks, omtrent midt
på sommeren. Bladformen varierer svært mye hos istervier, her er bladene korte og
breie. Nidarø i Trondheim (ST, pl.). 10 Bladverket hos istervier er ofte så blankt at det
kan gjenkjennes på god avstand. Snåsa (NT). 11 Bladene er nokså mørkt grønne på
oversida og noe bleikere grønne på undersida. Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0.
6 Current year’s twig with reddish brown, smooth and glossy bark. 7 Current year’s
twig with unusually short and round buds, and glossy bark close to flaking. 8 Crown
very open due to the unusually large branching angles (often 90°) that characterize
this species. 9 Branch with foliage and pistillate spikes in mid summer. There is great
variation in leaf shape in this species; here blades are short and broad. 10 Foliage often
so glossy that the species can be recognized from far off. 11 Blades dark green on the
upper surface, paler green on the lower surface.
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11 Istervier Salix pentandra

12

14

15

13

16

12 Bladformer, variasjon på én og samme kvist, men alle disse i den
breie delen av spekteret. Ringsaker (He). 13 Blad, over- og underside
hos smalbladet form. Tolga (He). 14 Bladkanten har tett med små, nokså
skarpe sagtenner. Røros (ST). 15 De groveste tennene har gjerne en tydelig
kjertel i toppen. Trondheim (ST). 16 Øverst på bladskaftet er det flere
store, tydelige kjertler, men sjelden så store og groteske som hos noen
av hybridartene der istervier inngår. Her lyse kjertler tidlig i sesongen.
Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0
12 Variation in blade shape along a single branch, but all those shapes are
in the broad part of the range. Blades may be much narrower than this.
13 Blade, upper and lower surface in a narrow-leaved form. 14 Blade
margin densely and regularly serrate with sharp teeth. 15 Coarser teeth
are usually gland-tipped. 16 Several large glands are found distally on the
petiole; these are, however, rarely as large and grotesque as those found
in some of the hybrid species where S. pentandra is part of the parentage.
Glands are pale green early in the season, as here.
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11 Istervier Salix pentandra

17

18
19

17 Fjorårskvist med lubne hannaks i noe ulike blomstringsstadier. Smøla (MR). 18 Hannaksene
begynner å blomstre nedafra; øverst synes bare støttebladene. Trondheim (ST). 19 Midten
av et hannaks med lyse støtteblad med korte, krusete hår og med mange pollenbærere
i hver blomst, ofte fem eller flere, en artskarakter for istervier («pentandra» = med fem
pollenbærere). Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0
17 Previous year’s twig with chubby staminate spikes in different stages. 18 In staminate
spikes flowering starts from the base; uppermost in this spike only the bracts are visible.
19 Section from the middle of a staminate spike showing pale bracts with short curly hairs
only and numerous stamens per flower, often five or more («pentandra» meaning «with five
stamens»).
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11 Istervier Salix pentandra

20

21

23

20 Støtteblad (til høgre) og
tre hannblomster med 9–11
pollenbærere hver. Trondheim
(ST). 21 Hunnaks i tidlig
blomstring, med svært store
blad på det lange aksskaftet.
Trondheim (ST). 22 Hunnaks
etter blomstring. Melhus
(ST). 23 Når hunnaksene er
ferdige med blomstringa,
felles støttebladene. De unge
kapslene er slanke med svært
kort griffel og to sprikende,
ofte delte arr. Melhus (ST).
Alle CC-BY 4.0

22

20 Bract (right) and three
male flowers, each with 9–11
stamens. 21 Pistillate spike at
early anthesis, with peduncle
with leaves nearly as large as
normal leaves. 22 Pistillate
spikes past anthesis. 23 When
the pistillate spikes have
finished anthesis, the bracts
are shed. The developing
fruits are slender with very
short styles and two patent,
often cleft stigmas.
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11 Istervier Salix pentandra

24

26

25

24 Hunnaksene blir ofte vakkert rødlige på hausten. Selbu (ST). 25 Kapslene
åpner seg oftest ikke og sprer ikke frøene med mye frøull før etter lauvfall, på
seinhausten og vinteren, et trekk som er unikt for denne arten i Norge. Da blir
oftest treet eller busken kvit av frøull og ser ut som om den blomstrer (se også
2, 26, 28 og 30). Malvik (ST). 26 Hunnaks med frø i spredning på seinhausten.
Legg merke til de bueformete aksskaftene, typiske for istervier og noen
hybrider der istervier inngår. Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0
24 Pistillate spikes often become nicely red in autumn. 25 Fruits usually open
and start spreading seeds (with wool) after the leaves have fallen, in late
autumn and winter. This feature is unique for this species among the Salix of
Norway. The tree or shrub becomes covered with spikes made white by the
wool and looks like it is flowering (see also 2, 24, 26, and 28). 26 Pistillate
spikes during seed dispersal late in autumn. Note the curved peduncles, typical
of S. pentandra and some hybrids where it is part of the parentage.

GUNNERIA 82, 2018
151

Salix – vier, selje og pil i Norge

11 Istervier Salix pentandra

27

28

27 Istervier-busker i starrsump på flommark. Lalmsvatnet i Vågå (Op). 28 Grusrevler i regulerte elveløp er også
et egnet voksested for istervier. Nedre Leirfoss i Trondheim (ST). Begge CC-BY 4.0
27 Shrubs of S. pentandra in an alluvial sedge swamp. 28 On gravel bars in regulated rivers.
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11 Istervier Salix pentandra
29 Store, flerstammete trær (i
blanding med svartvier S. myrsinifolia
subsp. myrsinifolia) i våt, gjengroende
kulturmark på forsommeren. Øvre
Leirfoss i Trondheim (ST). 30 Trær
kvite av frøull på seinhausten. Samme
lokalitet som 29. 31 Istervier kan
også vokse som et tett, lågt kratt
i vindeksponert kystlandskap. Det
er usikkert om den er plantet eller
hjemlig akkurat her. Titran i Frøya (ST).
Alle CC-BY 4.0

29

29 Large, multi-stemmed trees
(together with S. myrsinifolia subsp.
myrsinifolia) in a wet, overgrown
pasture or abandoned meadow.
30 Trees white with seed wool in late
autumn. 31 On the wind-exposed coast
S. pentandra may be reduced to low
shrubs. It is not confirmed whether it
is planted or native in this site.

30

31
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11 Istervier Salix pentandra
32 I østlige strøk er det
ofte rikelig med istervier
i kanten av rikere myrer.
Den kan være beitet ned
til et buskas på knapt en
meters høgde, men de
individene som unngår det
kan bli storvokste og gamle.
Målestokken er 1,75 m høg.
33 På næringsrik, fuktig
mark, som her innafor rikere
myrer, finner en noen steder
skog som helt domines av
istervier. Her er trærne så
gamle at de har begynt å
falle ned. Begge bildene er
fra Erlia nedre i Røros (ST).
Begge CC-BY 4.0
32 In eastern parts of Norway
S. pentandra is common in
the margins of eutrophic
mires. It may be grazed
down to a low brush ca. 1 m
tall, but individuals escaping
grazing may become very
large and old. The measure
is 1.80 m tall. 33 In these
regions, eutrophic swamp
forests dominated by old,
tall trees of S. pentandra are
sometimes found.

32

33
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12 Salix lasiandra Benth. – stillehavspil (seksjon Salicaster)
(Salix lucida Muhlenb. subsp. lasiandra (Benth.) A.E.Murray)
Stillehavspil er sett dyrket noen få steder i Norge, bl.a. på Svanhovd i Pasvikdalen i SørVaranger (Fi), og i Ringve botaniske hage i Trondheim (ST), men er ennå ikke funnet
i norsk natur. Arten stammer fra vestlige Nord-Amerika der den har en betydelig
utbredelse fra Alaska og Northwest Territories sør til California. Den har potensial for å
spre seg i naturen hos oss fordi den, ved siden av istervier, er den mest hardføre arten
av hele underslekta og utbredt nordover nesten til den polare skoggrensa i Alaska
(Brooks Range) og Canada (nedre Mackenzie River).
Arten har vekstform omtrent som istervier og blomstrer om sommeren, liksom denne,
men bladene er smalere og mer tilspissete, ofte svært store. Planten er håret på
kvister og blad og ofte med noe rødfargete hår, og bladundersida er litt blågrå, noe den
aldri er hos istervier. Se også kapittel 7 om anbefalinger om dyrking.
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12 Stillehavspil Salix lasiandra

1

3

4

2

Alle bildene er fra dyrkete planter.
1 Stillehavspil blir vanligvis en stor,
flerstammet busk. Målestokken er 1,70 m
høg. Ringve botaniske hage i Trondheim
(ST). 2 Greinverket preges av store
greinvinkler, men ikke så store som hos
istervier S. pentandra. Trondheim (ST).
3 Bladverk. Bladene er mer langsmale og
tilspissete enn hos istervier og ikke fullt så
blanke. Merk også den dunhårete kvisten,
svært forskjellig fra istervier der kvistene
alltid er helt snaue. Svanhovd i Svanvik,
Sør-Varanger (Fi). 4 Håret årsskudd med
breie øreblad med kjertler i kanten, og
store knopper med «pennesplitt»-topp.
Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0
1 Salix lasiandra usually grows into a tall,
multi-stemmed shrub. The measure is 1.70
m tall. 2 The branch system is open due to
large branching angles, but not as large as
in S. pentandra. 3 Foliage. Blades narrower
and more acuminate than normally found
in S. pentandra, and not as glossy as in that
species. Note also that the twig is hairy; the
twigs of S. pentandra are always glabrous.
4 Current year’s twigs hairy, with broad
stipules with glands along the margins, and
large buds with a nib-shaped top.
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12 Stillehavspil Salix lasiandra

5

6

7

8

9

5 Årsskudd utpå sommeren, med bladskaft og øreblad. Sør-Varanger (Fi). 6 Bladplate, overside og underside. Undersida er lysere enn
oversida, men ikke bleik, og bladgrunnen og bladspissen er mye smalere enn normalt hos istervier. Trondheim (ST). 7 Bladundersida har
ofte noen hår, spesielt på og rundt midtnerven. Disse hårene kan være litt rødlige eller brunlige, men det synes ikke på bildet. Trondheim
(ST). 8 Øreblad, håret bladskaft og håret knopp. Sør-Varanger (Fi). 9 Bladskaftet har mange, svært tydelige og ofte røde kjertler øverst. SørVaranger (Fi). Alle CC-BY 4.0.
English legends, see page 158.
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12 Stillehavspil Salix lasiandra
10 Fjorårsskudd med lubne hunnaks
med store blad på skaftet. Bladene har
skarptannete kanter. Trondheim (ST).
11 Støttebladene har nokså krusete
hår og lite eller ikke kanthår i toppen.
De felles tidlig. Fruktknutene har korte
skaft, svært korte grifler og utbøyde
arr. Trondheim (ST). Begge CC-BY 4.0

10

10 Previous year’s twig with chubby
pistillate spikes with large leaves on
their peduncles. The sharply serrate
leaf margin is barely visible. 11 Bracts
with short, curly hairs in their basal
parts and few (if any) long marginal
hairs. Bracts are shed early. Gynoecia
with a short stalk (gynophore), very
short styles and patent stigmas.

11

Figures, see page 157.
5 Current year’s twig later in the
summer, with stipules and petioles.
6 Blade, upper and lower surface.
Lower surface paler than the upper
one but not as pale as in most other
species of subg. Salix. Base and apex
of blade much more narrow than
normally seen in S. pentandra. 7 Lower
surface of blades usually more or less
hairy, especially on and close to the
midvein. These hairs are often reddish
or brownish but that is not visible in
this picture. 8 Stipule, hairy bud and
hairy petiole. 9 Petiole distally with
numerous, distinct and red glands.
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3.4 Underslekt Triandrae
13 Mandelpil – Salix triandra
14 Flettepil – Salix × mollissima
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Hunnaks av mandelpil Salix triandra med bleikgule, butte støtteblad som bare
dekker stilken til den grønne fruktknuten. Lier (Bu). CC-BY 4.0
Pistillate spike of Salix triandra, with pale yellow and obtuse bracts covering only
the stalks of the gynoecia.
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3.4 Underslekt Triandrae
Trær eller store busker. Greiner og kvister mer eller mindre sprø og brekker nokså
lett av. Bark flasser av. Vedåser mangler. Øreblad store og varige. Bladskaft med
kjertler oppunder bladplata. Bladplater smalt avlange, 3–6 ganger så lange som
breie. Blomstrer samtidig med bladsprett. Støttebladene i akset små, bleike, mer
eller mindre varige. Nektarium mot midtaksen, i hannaks også mot støttebladet.
Pollenbærere 3.
Underslekta omfatter bare én seksjon: Triandrae. Ifølge Argus (2010) har seksjonen
fem arter, alle i Eurasia. Kromosomtallene er diploide, triploide og tetraploide med to
grunntall: × = 19 og 22.
13 Salix triandra L. – mandelpil (seksjon Triandrae)
Stor busk eller tre opp til 10–15 m, med opp til 30–40 cm tjukke stammer, åpent
forgreinet med lang avstand mellom greinene og greiner i nokså liten vinkel (25–40°).
Stammer og eldre greiner har lite sprukken, men avflassende, mørkt grå ytterbark slik
at en karakteristisk, rustbrun mellombark trer sterkt fram, en unik karakter for denne
arten og delvis dens hybrider i Norden; underbark bleikt gulgrønn. Vedåser mangler.
Sprø kvister som lett brekker av og som er viktig for vegetativ formering og spredning.
Fjorårskvister 3–6 mm tjukke, furete, grågrønne eller gråbrune, snaue; årskvister
1,5–3 mm tjukke, furete, brune, snaue eller med spredte hår. Knopper tiltrykte eller
spriker noe, eggformet butte med noe flat spiss, med kantlist, brune eller svartbrune,
matte, snaue eller litt hårete; vegetative og generative knopper omtrent jamnstore.
Øreblad store (opp til 10 mm lange), skjevt hjerteformete eller nyreformete, av og til
lansettformete, henger på til lauvfall eller lengre og skjuler ofte knoppene. Bladskaft
7–20 mm, snaue eller tidlig i sesongen litt hårete, øverst med 2–3 (4) oftest tydelige
kjertler. Blad temmelig tettstilte på skuddene. Tidlig i sesongen har bladplatene ofte et
tydelig rødskjær (karakteristisk for denne arten, og et trekk som nedarves hos enkelte
hybrider, spesielt hos bronsepil), og de er noe hårete på begge sider, seinere mer reint
grønne og snaue, 50–120 (150) × 10–40 mm, 3–6 ganger så lange som breie, faste,
fra smalt avlange til smalt lansettformete, ofte med nesten rette og parallelle sider,
bladplater nokså brått avsmalnende mot grunn og topp; bladgrunn avrundet eller breitt
kileformet; topp spiss eller tilspisset; bladkant flat, tett sagtannet; underside grågrønn
eller blågrønn, matt; overside mørkt grønn, halvblank eller matt; nervenett tydelig,
men ikke hevet eller senket, sidenerver 12–18 par.
Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, middels tette, ofte med svært
mange blomster. Hannaks ofte påfallende mye lengre enn hunnaks. Aksskaft opp til 40
mm, med 3–5 nokså store blad, hele eller sagtannete og ofte med øreblad. Støtteblad
eggformete, små (1–3 mm), bleikgule, med korte krøllhår ved grunnen, henger på
til etter blomstring. Nektarium mot midtaksen, i hannaks også mot støttebladet.
Hannaks 30–60 (80) × 6–10 mm, ofte så tallrike at de farger hele busken eller treet
gult under blomstring. Pollenbærere (2) 3, en viktig artskarakter (jf. det vitenskapelige
navnet «triandra» = 3 pollenbærere); pollentråder frie til grunnen, hårete nederst;
pollenknapper ellipsoide, gule. Hunnaks 25–50 × 6–10 mm. Kapselskaft 1–3 mm,
lengre enn nektariet, oftest lengre enn støttebladet, og av og til jamnlangt med
kapselen (det lange kapselskaftet er et skille mot de norske artene og hybridene i
underslekt Salix). Kapsel 2–5 mm, kort pæreformet og avsmalnende mot toppen, grønn
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eller rødlig, snau. Griffel mangler eller meget kort (0,1 mm), hel; arr korte, 0,2–0,3
mm, grunt delte, sprikende. Griffel og arr grønne eller brungrønne.
Kromosomtall. 2n = 38, 44 (diploid), 57 (triploid), 88 (tetraploid). Tellinger utafor
Norden. Dette er den eneste nordiske Salix-arten med to grunnkromosomtall (19 og 22)
og den eneste med tallet 22. Det er imidlertid nokså få tellinger.
Økologi og utbredelse. Flommarkskog og -kratt, nesten alltid i flomsonen ved bekker
og elver og kan danne rene skogbestander (i plantesamfunnet Salicetum triandrae). På
finmateriale (sand og silt), sjeldnere på grus.
Boreonemoral–sørboreal (mellomboreal). Hjemlig, men har vært dyrket til korgfletting
og dyrkes en sjelden gang som prydbusk. Mandelpil har en østlig–sørøstlig utbredelse
i Norge med to delområder (kartlagt hos Fremstad 1996b). Det ene delområdet
er på Østlandet fra Trøgstad, Hobøl og Rakkestad (n Øf) og Larvik (s Vf) nordover i
dalførene, i Østerdalen til rett over grensa mellom Alvdal og Tynset (He, men i dette
fylket er arten ikke dokumentert fra Trysildalføret), i Gudbrandsdalen til Sel (Op), og i
Drammensvassdragene til Søndre Land (Op), og angivelser fra isolerte lokaliteter i
Porsgrunn og Skien (Te, disse trenger bekreftelse). Arten har særlig store forekomster
langs vassdragene på Romerike (Ak), langs Gudbrandsdalslågen (Op) og langs Lierog Drammensvassdragene (Bu), og på søndre Østlandet blir den ofte et tre på over
10 m i store, tette bestander. Det andre delområdet er i Midt-Norge i Surnadal på
Nordmøre (MR) og i Trøndelag fra Rissa på Fosenhalvøya, Meldal og Midtre Gauldal
(ST) nord til Grong, Overhalla og Høylandet i Namdalen (NT). Her er arten oftere en stor
busk og mer flerstammet. Begge delområdene knytter seg til en utbredelse i Sverige
fra Värmland og Uppland nord til Jämtland og Ångermanland. Forvillet fra dyrking i
Bergen (Ho).
Totalutbredelsen er europeisk–vestasiatisk, sør til Nord-Afrika og øst til Afghanistan
og Lena i Øst-Sibir, med vikarierende raser i Kaukasus og Øst-Asia. Området i Norge,
Midt-Sverige og søndre Nord-Sverige er isolert fra resten av artens utbredelse i
Mellom-Europa og Øst-Europa vest til Nord-Finland og Norrbotten i Nordøst-Sverige.
Plantene fra Norrbotten og Finland skiller seg fra de lengre sør i Skandinavia, bl.a. ved
annen bladform og ved at ørebladene er svært små eller mangler (Berg & Christensen
2000).
Kommentarer. I europeisk litteratur har det vært skilt mellom en rase med liten
forskjell i farge på bladenes under- og oversider (subsp. concolor (Koch) A.Neumann
ex Rech. f.) og en der undersida er mye bleikere enn oversida (subsp. discolor (Wimm.
& Grab.) Arcang.). Den første angis av Rechinger & Akeroyd (1993) som «common in
the lowlands of N. W. Europe», den andre som «common in the S. and E. of the area of
species [in Europe] and in the valleys of the Alps.» Typeplanten for arten antas å høre
til den førstnevnte, og dermed blir navnet på denne underarten subsp. triandra heller
enn subsp. concolor. Det norske og svenske materialet har normalt en påfallende
forskjell i farge på bladsidene og skulle da høre til subsp. discolor, dvs. den østlige
rasen i Nord-Europa. Berg & Christensen (2000) kommenterer ikke denne oppdelingen
på to underarter.
Mandelpil har vært vanskelig å plassere i systemet innafor slekta Salix. I noen
morfologiske trekk knytter den seg til underslekt Salix sammen med de egentlige
pilene og istervier, i andre trekk til underslekt Vetrix sammen med vierene og seljene.
Den er også den eneste arten som med sikkerhet hybridiserer i begge retninger, med
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skjørpil og kanskje kvitpil i underslekt Salix og med korgpil i underslekt Vetrix. En
undersøkelse bygd på DNA-markører (AFLP) viser at den knytter seg til begge disse
underslektene (Trybush et al. 2008). Argus (2010) antydet at framtidige undersøkelser
kan vise at mandelpil bør skilles ut i ei egen underslekt, noe som ble støttet av Chen et
al. (2010). Vi aksepterer her underslekt Triandrae.
Mandelpil vokser av og til sammen med kvitpil (f.eks. ved Leira i Skedsmo, Ak), ofte
med grønnpil, og svært ofte med istervier. Det er ingen tegn til spontan hybridisering
med noen av disse, til tross for at blomstringstida er omtrent den samme. Det må være
sterke genetiske barrierer, kanskje noe knyttet til ploidiforskjeller.
Hybridisering. Mandelpil er den eneste arten som har hybrider både med underslekt
Salix og med underslekt Vetrix. To hybridarter der mandelpil inngår, er beskrevet
separat:
S. euxina × S. triandra (skjørpil × mandelpil) – Se 07 bronsepil.
S. triandra × S. viminalis (mandelpil × korgpil) – Se 14 flettepil.

Figures, see next page.
1 In central Norway Salix triandra usually grows into a tall, many-stemmed shrub in alluvial sites along the rivers. 2 In southeastern Norway
it grows in the same types of sites but often grows into a forest tree up to 10–15 m tall. Here a small tree with numerous adventive shoots
stimulated by regular floods up to 1.5–2 m, at the river Lierelva. 3 Old trunks of S. triandra are always easily recognized by the rusty red
middle layer in the bark, appearing when the outermost layer flakes off. 4 Medium age trunk with several layers of flaking bark. 5 Young
trunk where the outer layer of bark just has started flaking off. 6–7 Previous year’s twigs with smooth, glossy and reddish brown bark, and a
bud.
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13 Mandelpil Salix triandra

1

2

3

6

4

5

1 I Trøndelag opptrer mandelpil oftest som en stor, flerstammet
busk på flommark langs vassdragene. Kvisla i Verdal (NT). 2 På
Østlandet er arten vanlig langs elvene også som et middels stort
skogstre, opp til 10-15 m. Her en stor busk med mengder av vassskudd på et sted der flommen ofte når 1,5-2 m. Utløpet av Lierelva
i Lier (Bu). 3 Gamle stammer av mandelpil kan alltid kjennes på
den rustrøde mellombarken som kommer til syne når ytterbarken
flasser av. Stilla i Skedsmo (Ak). 4 Middels gammel stamme med
flere stadier av avflassende bark. Nidelva ved Nedre Leirfoss i
Trondheim (ST). 5 Yngre stamme med grå bark som har begynt å
flasse av. Stjørdalselva ved Værnes i Stjørdal (NT). 6–7 Fjorårskvist
med glatt og blank, rødbrun bark, og med knopp. Gaula i Melhus
(ST). Alle CC-BY 4.0
English legends, see page 163.

7
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13 Mandelpil Salix triandra

8

10

9

11

8 Greinverk med middels store greinvinkler, her 30–45°. Verdal (NT). 9 Årskvist med
bladverk. Bladene hos mandelpil er ofte parallellsidige med brått avsmalnende grunn og
topp. Bladoversida er nokså matt og mørkt grønn på utvokste blad, som her, men ofte
bleikere grønn og noe rødlig tidlig i sesongen. Verdal (NT). 10 Bladundersida hos norske
planter er alltid lysere enn oversida. Trondheim (ST). 11 Ofte er bladundersidene svært
lyse, som her, noe som gjør at mange mener at våre planter hører til den hovedsakelig
østeuropeiske rasen subsp. discolor. Bladtanninga er nokså jamn og tett, men sjelden
svært skarp. Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0
8 Branch system with medium large branching angles of 30–45°. 9 Current year’s twig
with foliage. Blades are often parallel-sided with abruptly narrowing bases and apices.
Upper surface is dull and dark green in fully grown leaves, as here, but often paler and
slightly reddish early in season. 10 In Norwegian plants the lower surface of the blades is
always much paler than the upper surface. 11 Detail of blade lower surface, here very pale,
a support for our plants belonging to the mainly eastern European subsp. discolor. The
margin is rather densely and evenly serrate but rarely with very sharp teeth.
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13 Mandelpil Salix triandra

12

13

14

15

16

17

12 I motsetning til de ekte pilene i underslekt Salix, har mandelpil i underslekt Triandrae store
øreblad som henger på hele sesongen, av og til over vinteren. De er skjeve, men kan ellers ha
ulik form. Årskvister og bladskaft er oftest litt hårete. Melhus (ST). 13 Ørebladene kan være
så store at de går nesten rundt kvisten. Trondheim (ST). 14 De kan også være tilbakebøyde.
Trondheim (ST). 15 Oftest finnes flere, tydelige, men ikke svært store kjertler øverst på
bladskaftet, en karakter som knytter sammen underslektene Triandrae og Salix. Nea i Selbu (ST).
16 Av og til kan imidlertid kjertlene bli forstørrete også hos denne arten. Selbu (ST).
17 Disse knoppene er vegetative og er i ferd med å gi opphav til bladskudd. Det skjer samtidig
som aksene utvikles. Ogna i Steinkjer (NT). Alle CC-BY 4.0
12 Salix triandra in subg. Triandrae differs from all the species of subg. Salix in having persistent
stipules, often retained even over winter. Stipules are oblique but may have different shapes.
Current year’s twigs and petioles are usually sparsely hairy. 13 Sometimes the stipules are so
large that they clamp the twig. 14 They may also be reflexed. 15 Often one finds several distinct
but usually not very large glands distally on the petiole, a character in common between subg.
Triandrae and subg. Salix, but never found in subg. Vetrix. 16 In some plants, however, these
glands may be enlarged also in this species. 17 Generative buds when breaking out, at the same
time as vegetative buds break out.
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13 Mandelpil Salix triandra

18

20

19

18 Hannplanter kan være svært riktblomstrende
på våren og synes på langt hold i landskapet
langs elvene. Lierelva ved Åmot i Lier (Bu).
19 Fjorårsskudd med hannaks. Hannaksene er
her påfallende lange og slanke. Lier (Bu).
20 Hannaksene begynner blomstringa fra
grunnen og strekker seg sterkt i løpet av
blomstringa. Leira i Skedsmo (Ak). Alle CC-BY
4.0
18 Male plants may flower very richly along the
rivers in spring and be visible from far.
19 Previous year’s twig with staminate spikes.
The spikes are here unusually long and lax.
20 In staminate spikes flowering starts from the
base and the spikes extend appreciably in length
during anthesis.
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21 Når blomstringa er avsluttet, kan
hannaksene ha blitt 6–10 ganger
så lange som breie, med flere blad
på bladskaftet. Melhus (ST). 22
Støttebladene er avrundete, bleike,
med noe krusete hår mot grunnen, og
de felles tidlig (som i underslekt Salix).
Værnes i Stjørdal (NT). 23 Mandelpils
vitenskapelige navn, «triandra»,
henspiller på at den er den eneste
norske Salix–arten som regelmessig
har tre pollenbærere i hver blomst.
Stjørdal (NT). 24 Hunnaksene,
som henger på mye lengre enn
hannaksene, utvikler mye større blad
på aksskaftene, ofte like store som
vanlige blad, og med store øreblad.
Åkersvika i Hamar (He). Alle CC-BY 4.0
21 After anthesis the staminate
spikes may have become 6–10 times
as long as broad, with several leaves
on the peduncle. 22 Bracts rounded,
pale, with some short curly hairs at
the base, and they are shed early (as
in subg. Salix). 23 The species was
given its scientific name, «triandra»,
because this is the only Salix species
in northern Europe with regularly
three stamens per flower. 24 Pistillate
spikes are retained much longer than
staminate spikes and develop much
larger leaves on the peduncles. These
leaves are often as large as normal
leaves and have large stipules.

21

22

23

24
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13 Mandelpil Salix triandra
25 Det lange skaftet på fruktknuten
gjør at den nesten stikker framom
sitt støtteblad. Kontrasten i farge
mellom de grønne fruktknutene
og de bleikgule støttebladene er et
typisk trekk for denne arten. Lier
(Bu). 26 Fruktknuten er praktisk
talt uten griffel og med svært korte,
utbøyde arr. Lier (Bu). 27 Kapslene
hos mandelpil er mye kortere og mer
klumpete enn hos de ekte pilene.
Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0

25

27

25 The long stalk (gynophore) on
the gynoecium pushes it beyond
the bract. The contrast between the
pale yellow bracts and the green
gynoecia is a characteristic feature
of this species (and also of its hybrid
S. × mollissima, see below). 26 The
gynoecium is practically without
a style and with very short, patent
stigmas. 27 The fruits of S. triandra
are much shorter and thicker than
those in subg. Salix.

26
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13 Mandelpil Salix triandra
28 Hannplanter av storvokst mandelpil
i blomsterstadiet i forgrunnen til
venstre og på begge de leirete
elvebreddene i bakgrunnen skiller seg
fra andre arter ved den gule fargen.
Leira i Skedsmo (Ak).
29 Pionérkratt på elvebredder av sand
og grus, i våraspekt med de yngste
buskene ytterst. Åmotet Ogna/Byaelva
i Steinkjer (NT). 30 Flommarkskratt
av mandelpil i vintertilstand, der den
brunrøde kvistfargen kan anes. Nedre
Leirfoss i Trondheim (ST). Alle CC-BY
4.0
28 Male plants of tall-grown S. triandra
at anthesis in the left foreground and
along the clayey banks of this river
(Leira in southeastern Norway). Due
to the yellow colour, they contrast with
other shrubs and trees. 29 Pioneer
thickets on gravel river margins
and bars, in spring aspect, with the
youngest shrubs closest to the river.
30 Alluvial S. triandra thickets in winter
conditions, where the brownish red
bark colour is visible.

28

29

30
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14 Salix × mollissima Hoffm. ex Elwert – flettepil (seksjon Triandrae × Viminella)
(Salix triandra × S. viminalis)
Stor, opprett busk opp til 5 m eller noe høgere, åpent forgreinet med middels lang
avstand mellom greinene og greiner i middels stor vinkel 30–50°. Eldre kvister og
unge stammer har nokså jamn, gråbrun eller rødbrun bark, gamle stammer har
avflassende ytterbark (arv fra mandelpil), gråbrun eller noe rustbrun mellombark, og
bleikt gulgrønn underbark. Vedåser (arv fra korgpil) få og svært utydelige, 2–4 mm.
Fjorårskvister 3–5 mm tjukke, trinne eller noe kantete, grønne eller olivenbrune,
blanke eller matte, filthårete eller seint i sesongen bare med flekker av hår; årskvister
1,5–3 mm tjukke, trinne eller noe kantete, grønne, rødbrune eller olivenbrune, oftest
filtlodne. Knopper smalt eggformete, nokså store (opp til 11 mm) og lengre enn hos
begge foreldrene, tilspissete, med tydelig kantlist og forlenget topp som ofte bøyer
litt ut, bleikbrune eller brune, mer eller mindre tetthårete; vegetative og generative
knopper omtrent jamnstore.
Øreblad lansettformete, langspisse og sagtannete, men felles ofte tidlig. Blad
påfallende tettstilte på skuddene (arv fra korgpil). Bladskaft 6–20 mm, mer eller
mindre tetthårete, aller øverst med flere tydelige, ofte forlengete kjertler, ser nesten
ut som små, smale blad (arv fra mandelpil). Bladplater ofte med tydelig rødskjær
på begge sider tidlig i sesongen (arv fra mandelpil), faste, 50–130 × 10–15 (20) mm,
linjeformete eller smalt lansettformete, 5–10 ganger så lange som breie; bladgrunn
kileformet; topp langt tilspisset; bladkant nedbøyd, fint sagtannet (i utlandet av og
til hel); underside mellomgrønn eller blågrønn med gul eller rødlig midtnerve (arv
fra mandelpil), fint silkehåret; overside mørkt grønn, blank eller matt, fra silkehåret
tidlig i sesongen til snau seint i sesongen; nervenett tydelig og litt hevet på undersida,
sidenerver 15–30 par.
Blomstrer litt før eller under bladsprett. Aks sidestilte, tette, med svært mange
blomster. Aksskaft opp til 20 mm, oftest med 2–4 blad, mye mindre enn vanlige blad,
hele, ofte med øreblad. Støtteblad avlange eller omvendt eggformete, tverre eller
litt utrandete, bleikbrune, men av og til mørkere i spissen, med lange, rette hår.
Nektarium mot midtaksen. Hannplanter er ikke kjent fra Norge; beskrivelsen av disse
bygger på utenlandsk materiale. Hannaks avlange, 20–50 × 5–10 mm. Pollenbærere 2;
pollentråder frie til grunnen, snaue eller litt hårete nederst; pollenknapper ellipsoide,
0,8–1 mm, gule. Hunnaks avlange, 20–60 × 5–12 mm. Kapselskaft 0,5–1 mm, kortere
enn eller jamnlangt med nektariet. Kapsel 3–6 mm, kort pæreformet og avsmalnende
mot toppen, gulbrun eller grågrønn, snau eller tidlig i sesongen noe silkehåret. Griffel
0,5–1 mm, hel; arr 0,3–0,6 mm, slanke, delte, sprikende. Griffel og arr gulbrune.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Vasskanter, flommark-kratt, fuktige sanddyner og dynetrau,
fuktig kulturmark, skrotemark.
Nemoral–boreonemoral. Oppstått spontant i Oslo i flommark-kratt med begge
foreldreartene; ellers fremmed, som gjenstående og som spredt fra dyrking. Forvillete
planter ble først funnet ved utløpet av Lierelva i Lier (Bu) i 1857 (men er forlengst
forsvunnet derfra), senere flere steder på Lista i Farsund (VA), og mange steder på
Jæren i Klepp, Time og Sola (Ro), til dels i store bestander, men sikkert bare som følge
av vegetativ formering (avbrukne og rotslåtte kvister).
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Kommentarer. Som innført ble flettepil trolig mest brukt til korgarbeider, for
produksjon av tønneband og som leplantning. I våre kjelder har vi bare sporet den opp
hos Rathke (1823) i ei liste fra Botanisk hage på Tøyen, Oslo. Hartvig (2015) opplyser
at flettepil er en hybridkultivar som har vært plantet i Danmark minst fra begynnelsen
av 1800-tallet og kjent forvillet fra 1847. Fra Sverige oppgir Hylander (1970) at første
opplysning som forvillet er fra 1823 i Skåne. Den eldste opplysningen som forvillet i
Norge er, som sagt, fra Lier i 1857, og den neste fra Lista i 1981, men den kan ha vært
dyrket en del i mellomtida. Dette er imidlertid en såpass iøynefallende plante at den
trolig ikke er blitt mye oversett. Den er ikke kjent å være fertil, og i tillegg er alle kjente
planter i Norge hunnplanter.
I utlandet forekommer denne hybriden også med hele blad (uten tenner, men med
sittende kjertler i eller litt inn fra bladkanten, nedarvet fra korgpil). Slike planter kan
dukke opp i Norge.
Korgpil og mandelpil vokser i blandete bestander mange steder på Østlandet, f.eks. ved
Leira i Skedsmo (Ak) og ved Alna i Groruddalen i Oslo, men med unntak for én busk ved
Alna i Oslo, er spontan hybridisering mellom dem ikke registrert i Norge. De to artene
har meget forskjellig blomstringstid (korgpil tidlig, mandelpil sein), noe som begrenser
mulighetene for spontan hybridisering. Det er også trolig at artene er så ulike genetisk
at det er indre barrierer mot hybridisering.
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14 Flettepil Salix x mollissima (mandelpil × korgpil Salix triandra × S. viminalis)

1

3

2
4

Alle bildene unntatt 19 er fra Lista i Farsund (VA), dels av dyrkete, dels av forvillete planter.
1 Middelsstor busk i hage. Lista fyr (pl.). 2 Eldre stamme med bark som begynner å sprekke opp. Under
den avflassende barken til høgre synes rustrød mellombark, et trekk fra mandelpil. 3 Yngre stamme med
jamn, matt og grå bark. 4 Flerårskvist med nokså blank bark og med litt hårrester. Alle CC-BY 4.0
1 Medium sized shrub in a garden at the Lista lighthouse in southernmost Norway. 2 Old trunk with flaking
bark. The rusty red middle bark is visible under the flaking outer bark. This is a feature inherited from S.
triandra. 3 Young stem with dull grey and even bark. 4 Several years old branch with slightly glossy bark
with patches of hairs retained.
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14 Flettepil Salix x mollissima

5

6

5 Fjorårskvist med blank bark.
6 Årskvist (her uvanlig lite håret)
med knopper med skarp kantlist og
«pennesplitt»-topp og et stort øreblad.
7 Greinverk, bustete som hos korgpil,
men med breiere og mer grønne blad.
8 Bladverk, med en tett bladstilling
som preger alle hybridarter der korgpil
inngår og som forsterkes litt hos
denne hybridarten fordi mandelpil har
noe av den samme bladstillinga. De
ytre, tetthårete delene av årskvistene
(jf. bilde 12) er lett synlige i lauvverket.
Alle CC-BY 4.0

7

8

5 Previous year’s twig with glossy bark.
6 Current year’s twig (here nearly
glabrous, which is unusual). Buds
are sharply angled and with a nibshaped top. Stipules are commonly
present and often large. 7 Branch
system brush-like, as in S. viminalis,
but with broader and greener leaves.
8 Foliage with leaves crowded along
the branches is a character found in
all hybrid species where S. viminalis
partakes and is strengthened in this
hybrid because S. triandra also usually
has crowded leaves. The densely hairy
distal parts of the twigs (see also 12)
are easily visible in the foliage.
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14 Flettepil Salix x mollissima
9 Bladform. 10 Både oversida (øverst)
og undersida (nederst) av bladene er
snaue. Bladoversida er nokså mørkt
grønn og ofte blank; bladundersida
er lysere grønn. Bladtanninga er tett,
men med små og ikke svært skarpe
tenner. 11 Bladtanning, med svært
tydelige kjertler i tannspissene, en arv
fra korgpil. 12 Årskvist som er tett og
fint håret, knopper med «pennesplitt»topp, og store, langspisse, skjeve
øreblad. Størrelsen og den generelle
formen på ørebladene er en arv fra
mandelpil, den lange spissen fra
korgpil. 13 Øreblad fra året før, funnet
på bakken. Samme type tanning som
på bladene og med kjertler på innsida.
Alle CC-BY 4.0
9 Blade shape. 10 Both blade surfaces
glabrous; upper surface (uppermost)
rather dark green, lower surface
(lowermost) paler green. Margins
densely serrate but with small and
not very sharp teeth. 11 Leaf margin
with teeth with very distinct glands
in the teeth apices, and inheritance
from S. viminalis. 12 Current year’s
twigs densely and finely hairy, buds
narrow and with a nib-shaped top, and
stipules oblique, large, and sometimes
with long acuminate to caudate apices.
Size and general shape of stipules
are inherited from S. triandra, their
long apex from S. viminalis. 13 Shorter
stipules from previous year found
on the ground. They have the same
dentation as the leaves and glands
both in teeth apices and sometimes on
the surface.

9

10

12

13

11
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14 Flettepil Salix x mollissima

14

16

15

17

14 Øverst på bladskaftet kan det finnes smale, bladlignende utvekster der
en ellers finner kjertler. 15 Man kan ane noen små, forlengete kjertler
øverst på bladskaftet, en arv fra mandelpil, mens den tette behåringa
er en arv fra korgpil. 16 Busk med rikelig med hunnaks like etter
blomstring. 17 Kvist med hunnaks i flere stadier; i knopp, blomstring og
overblomstret, samtidig som bladene utvikles. Alle CC-BY 4.0
14 Distally on petiole are sometimes found some leafy appendages, in the
place where one usually finds glands in S. triandra. 15 But sometimes are
also found some small, tap-formed glands, an inheritance from S. triandra
whereas the dense pubescence is inherited from S. viminalis.
16 Shrub with abundant pistillate spikes just after anthesis. 17 Branch
with pistillate spikes in several stages: bud, anthesis and past anthesis.
The leaves develop during anthesis.
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14 Flettepil Salix x mollissima

18

19

20

18 Overblomstret hunnaks med
avlange, lyse støtteblad med lange hår,
i kontrast mot de grønne fruktknutene
som har delte, sprikende arr (arv
fra mandelpil). 19 Eldre individ i
flommark-kratt der den rustrøde
fargen på stammer og grovere greiner
er tydelig. Frøylandsvatnet i Klepp
(Ro). 20 Flettepil forvillet og etablert
i vegkant. Hanangervatnet på Lista i
Farsund (VA). Alle CC-BY 4.0
18 Pistillate spike past anthesis.
Bracts pale, with long, straight, white
hairs (from S. viminalis) that contrast
with the green gynoecia with cleft
patent stigmas. The contrast in colour
between bracts and gynoecia is an
inheritance from S. triandra. 19 Old
shrub in an alluvial thicket at a lake.
The rusty red colour of stems and
larger branches is conspicuous.
20 Escaped plants established on a
road verge.
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14 Flettepil Salix x mollissima

21

21 Flettepil som hekk i et svært
vindhardt område. Lista fyr i Farsund
(VA, pl.). CC-BY 4.0
21 Used as hedge and shelter in a
strongly wind exposed site at Lista
lighthouse in southernmost Norway.
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3.5 Underslekt Vetrix
15 Dunpil – Salix eleagnos
16 Korgpil – Salix viminalis
17 Namdalspil – Salix × smithiana
18 Ørepil – Salix × stipularis
19 Gråpil – Salix × holosericea
20 Dunvier – Salix × calodendron
21 Fløyelsvier – Salix × dasyclados
22 Sibirkorgpil – Salix schwerinii
23 Ørevier – Salix aurita
24 Gråselje – Salix cinerea
25 Rustselje – Salix atrocinerea
26 Laurbærvier – Salix × laurina
27 Selje – Salix caprea
28 Fløyelsselje – Salix aegyptiaca
29 Blåvier – Salix starkeana
30 Finnmarksvier – Salix bebbiana
31 Blokkevier – Salix myrtilloides
32 Heivier – Salix repens
33 Lappvier – Salix lapponum
34 Alaskavier – Salix alaxensis
35 Ullvier – Salix lanata
36 Bleikvier – Salix hastata
37 Doggpil – Salix daphnoides
38 Plommepil – Salix acutifolia
39 Rødpil – Salix purpurea
40 Silkerødpil – Salix × rubra
41 Småvier – Salix arbuscula
42 Grønnvier – Salix phylicifolia
43 Brekkavier – Salix ’Brekkavier’
44 Storvier – Salix myrsinifolia
45 Myrtevier – Salix myrsinites
46 Myrvier – Salix glauca
47 Tundravier – Salix arctica
48 Musøre – Salix herbacea
49 Sibirvier – Salix nummularia
50 Polarvier – Salix polaris
51 Trippelvier – Salix × arctogena
52 Rynkevier – Salix reticulata
53 Salix × boydii

GUNNERIA 82, 2018
179

Salix – vier, selje og pil i Norge

Hannaks av sølvvier Salix glauca subsp. glauca med mørke støtteblad og røde pollenknapper,
før og i tidlig blomstring. Oppdal (ST). CC-BY 4.0
Pistillate spikes of Salix glauca subsp. glauca, with dark bracts and red stamens, prior to and
in early anthesis.
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3.5 Underslekt Vetrix
(Inkl. underslekt Chamaetia)

Trær, store og små busker og dvergbusker. Greiner og kvister seige, brekker ikke lett
av. Bark flasser normalt ikke av. Vedåser mangler eller til stede. Øreblad mangler eller
til stede, og da oftest varige. Bladskaft uten kjertler oppunder bladplata. Bladplater
varierer fra sirkelrunde til ekstremt smale (mer enn 10 ganger så lange som breie).
Blomstrer før eller samtidig med bladsprett. Støttebladene i akset oftest store, med
varierende farge, faller ikke tidlig av. Nektarium mot midtaksen, i hannaks hos noen
arter også mot støttebladet og av og til sammenvokst nederst til en skål. Pollenbærere
2 (eller sammenvokst til 1).
Underslekta omfatter 19 seksjoner med hjemlige og fremmede arter i Norge. Artene
varierer fra diploide (2n = 38) til oktoploide (2n = 152), eller kanskje høgere, men alltid
med grunntall × = 19.
15 Salix eleagnos Scop. – dunpil (seksjon Canae)
Dunpil er kjent fra norsk natur fra ett funn ved Tjernsvoll nord for Mosvatnet i
Stavanger (Ro) i 1993, trolig opprinnelig plantet og gjenstående. Plantene i Stavanger
er hunnplanter. Arten er dyrket i Danmark fra 1870-tallet og forvillet flere steder fra
1990-tallet (Hartvig 2015). Den er også kjent dyrket i Sør-Sverige og forvillet i hvert fall
på Öland. Dens naturlige utbredelse er fra Mellom- og Sør-Europa østover til Tyrkia og
sørover til Nordvest-Afrika.
Arten ligner overflatisk på ei lita korgpil, men står langt fra denne arten systematisk.
Den skiller seg bl.a. ved at unge kvister er sterkt rødfargete (grønne hos korgpil), den
mangler velutviklete øreblad, bladene er enda smalere enn hos korgpil og har en tett
behåring av krøllete hår på undersida (rette hår hos korgpil), aksene er ikke samlet i
tette serier som hos korgpil, støttebladene er mye lysere (men ofte brune mot spissen),
pollentrådene er sammenvokste og til opp mot midten (Y-formete pollenbærere),
kapslene er mye mindre (2–4 mm) og snaue, griflene er korte og arrene er lange, men
ikke på langt nær så lange som hos korgpil (karakterer fra Berg & Christensen 2000
og observert i felt i Spania 2018). Arten er diploid (tellinger utafor Norden, se bl.a.
Håkansson 1955). Årsaken til at denne arten føres til en annen seksjon enn korgpil er
bl.a. mangelen på velutviklete øreblad, annerledes knopp- og aks-plassering, snaue
kapsler og noen andre detaljer i blomsten (Argus 2010). Dunpil er nærmere beslektet
med rødpil enn med korgpil, og dens nærmeste slektninger finner vi østover i Asia
(bl.a. S. caspica ved Det kaspiske hav) og i Nord-Amerika.
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15 Dunpil Salix eleagnos

1

2

3

4

Bilde 1 og 3–5 og 8 er fra elva Cijevna, 6 fra elvekant vest for Rosaje,
henholdsvis SØ og NØ i Montenegro (5. oktober); 2 og 7 fra den botaniske
hagen i Nerja, Malagaprovinsen i Spania (15. februar).
1 Dunpil danner tette, avrundete busker på elveør. 2 Årskvister og
fjorårskvister har rød bark, særlig tydelig om vinteren som her. De yngste
kvistene er tett dunhårete, de eldre snaue. Foto Reidar Elven. 3 Fjorårskvist
med gulbrun, glatt bark. 4 Dunhåret årskvist med knopper med tydelig
kantlist. Alle CC-BY 4.0
1 Salix eleagnos forms dense, rounded shrubs, here on a gravel river bar in
Montenegro. 2 Current and previous year’s twigs have red bark, especially
pronounced in winter as here. The youngest twigs are densely pubescent,
older twigs glabrous. 3 Several years old branch with yellowish brown,
smooth bark. 4 Pubescent current year’s twig with buds with distinct
marginal list.
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15 Dunpil Salix eleagnos
5 Skudd med store
greinvinkler og åpent
bladverk av svært smale
blad. 6 Bladene har fint
nedrullet kant med svært
små tenner. Bladundersiden
er helt dekket av korte,
krøllete hår. Det lengste
bladet er ca. 12 cm langt.
7 På dette overvintrete bladet
ses både behåringen og
tennene i bladkanten samt
at årsskudd og knopper er
finhårete. Foto Reidar Elven.
8 Nervenettet er tydelig
hevet på bladundersiden.
Alle CC-BY 4.0
5 Large branching angles
and very narrow leaves
characterize the species.
6 Leaves with narrowly
revolute margins with very
small teeth. Blade lower
surface completely covered
with short, crispy hairs.
The longest leaf here is
ca. 12 cm. 7 Over-wintered
leaf where pubescence and
teeth are visible as are the
pubescent current year’s
twig and buds. 8 Venation
distinctly raised on blade
lower surface.

5

7

6

8
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16 Salix viminalis L. – korgpil (seksjon Viminella)
Stor, opprett busk opp til 5–6 m, noen steder et én- eller flerstammet tre opp til 15 m,
åpent forgreinet med lang avstand mellom greinene og greiner i middels stor vinkel
30–50°. Stammer og eldre kvister har lite sprukken bark, friskt grønn, bleikbrun eller
olivengrå, med bleikt gulgrønn underbark. Vedåser få og utydelige, 2–4 mm. Fjorårskvister
3–5 mm tjukke, trinne, bleikbrune eller grønne, matte, fra snaue til tetthårete med
korte, krøllete hår; årskvister 1,5–4 mm tjukke, trinne, gule, gulbrune eller olivengrønne,
grissent til tett hårete med korte, krøllete hår. Knopper påfallende små (sjelden opp til
9 mm), eggformete og butte, med markert kantlist, gule eller bleikbrune, silkehårete.
Vegetative og generative knopper omtrent jamnstore, men generative knopper samlet i
tette serier på kraftige årsskudd, en karakter for denne arten og hybrider der den inngår.
Sovende knopper på eldre kvister og stammer trekantete med smal topp.
Øreblad mangler eller felles ofte tidlig, smalt lansett- eller kloformete, opp til 10 mm,
med hel kant. Blad påfallende tettstilte på skuddene og ofte hengende, et trekk som
også nedarves hos flettepil, hybriden mellom korgpil og mandelpil, hos silkerødpil
som er hybriden mellom korgpil og rødpil, og hos hybrider med arter fra seksjonen
Cinerella. Bladskaft 4–15 (20) mm, med korte, sprikende hår. Bladplater faste, 80–200
(250) × 5–15 (25) mm, fra linjeformete til meget smalt lansettformete, oftest mer enn
10 ganger så lange som breie; bladgrunn kileformet eller noe avrundet; topp tilspisset
og ofte litt utdratt; bladkant nedbøyd, hel, men med spredte kjertler (både i kanten og
litt innafor, et spesielt trekk for korgpil og dens hybrider); underside bleikgrønn, men
helt dekt av kvite silkehår; overside mørkt grønn, halvblank eller matt, med noen få,
korte hår; nervenett tydelig og litt hevet på undersida, sidenerver 15–35 par.
Hannplanter blomstrer før bladsprett, hunnplanter samtidig med bladsprett. Aks fra
sidestilte knopper, tette, med svært mange blomster, tallrike i tette serier noe over
midten av fjorårsskuddene, en karakter som nedarves hos korgpil-hybrider. Aksskaft
opp til 10–12 mm, oftest med 1–5 blad opp til 15 mm lange, men mye mindre enn
vanlige blad, hele. Støtteblad eggformete eller elliptiske, spisse eller butte, mørkt
brune, med lange, rette hår. Nektarium mot midtaksen. Hannaks avlange, 25–50 ×
10–15 mm. Pollenbærere 2; pollentråder frie til grunnen, snaue; pollenknapper
ellipsoide, 0,8–1 mm, gule. Hunnaks avlange, 25–55 × 10–18 mm. Kapselskaft
0,2–0,5 mm, mye kortere enn nektariet. Kapsel 4,5–7 mm, kort og breitt pæreformet,
avsmalnende mot toppen, grågrønn, tetthåret av både tiltrykte og sprikende hår. Griffel
1–2 mm, hel; arr lange, 0,8–1,5 mm, slanke, hele, sterkt sprikende. Griffel og arr gule.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Flommarkskog og -kratt, vasskanter, grøfter, dynetrau, kysthei,
fuktig kulturmark, skrotemark. Lite til middels næringskrevende og vokser oftest på
finkornet grunn med god vasskapasitet.
Nemoral–boreonemoral (sørboreal). Fremmed. Spredte steder på indre Østlandet: på
nedre Romerike i Skedsmo og Sørum (Ak), ved Mjøsa i Hamar og Ringsaker (He) og
Lillehammer (Op), på Hadeland i Gran (Op) og ved Tyrifjorden i Hole og Ringerike (Bu).
Mer hyppig i kyststrøk fra Østfold, søndre Akershus, Oslo og søndre Buskerud til Giske
og kanskje Sandøy på Sunnmøre (MR). På Trøndelagskysten i Frøya og Ørland (ST). De
kanskje fineste bestandene med korgpil i norsk natur finnes i flommarkskogen langs Leira
i Skedsmo og Sørum, der arten danner bestander i blanding med mandelpil og elvekvitpil
og har skapt skog som samsvarer med hvordan plantesamfunnet «Salicetum triandrae»
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opptrer i Mellom-Europa. Fine skogsbestander av korgpil finnes også i Buskerud og
Vestfold. I disse bestandene er det tette holt av opp til 15 m høge korgpil-trær.
Den naturlige utbredelsen er østeuropeisk–vestsibirsk, trolig fra Mellom-Europa øst
til Lena og Altai. I øst overlapper utbredelsen med den for slektningen sibirkorgpil S.
schwerinii (nr. 22).
Kommentarer. Korgpil ble trolig innført til Norden til bruk i korgfletting. I Danmark er
den kjent på 1700-tallet (Hartvig 2015). Hylander (1970) angir 1744 som første år da den
oppgis som forvillet i Sverige (i Skåne). Det er sannsynlig at arten har vært dyrket også
i Norge på 1700-tallet, men de tidligste rapportene som forvillet hos oss er fra så seint
som på 1890-tallet i Bærum (Ak) og Hamar (He). Vi tror imidlertid at noen av bestandene
kan være eldre, spesielt i Skedsmo (Ak). Arten er sett plantet i renseparker i Stavanger
(Ro). Som prydbusk er korgpil nokså hyppig i hager og parker nord til Trøndelag. Bruken
av den som prydplante ser ut til å være økende og arten er i spredning også som forvillet.
Korgpil vurderes til svært høg risiko i Fremmedartslista 2018 (Artsdatabanken 2018a),
som er en endring fra vurderingen i 2012, da den ble vurdert til potensielt høg risiko.
Korgpil er ekspansiv og har en fortrengningseffekt på flommark og er også invasiv på
sørlige sanddyner, noe som fører den opp i kategorien svært høg risiko. Det kan også
hende at korgpil hybridiserer introgressivt med minst én hjemlig norsk art (selje, se under
namdalspil). Vi tror likevel ikke at denne arten utgjør noen alvorlig trussel mot norsk natur.
Det er stor variasjon i det materialet som i dag føres opp som korgpil i Norge.
Variasjonen gjelder spesielt bladform, med enkelte forekomster der plantene har
svært smale blad (særlig på Østlandet) og andre der bladene er betydelig breiere
(kanskje særlig i Trøndelag). Vi mistenker at vi egentlig har to arter i det norske
materialet, korgpil og sibirkorgpil, men vi har foreløpig ikke hatt godt sibirsk materiale
av sibirkorgpil tilgjengelig for sammenlikning. Korgpil slik den opptrer som spontan
i Mellom- og Øst-Europa samsvarer med planten slik den finnes på Østlandet og på
kysten til ytre Trøndelag. De dyrkete og kanskje forvillete plantene ellers i Midt-Norge
hører trolig til en annen art, eller har hybridogent opphav.
Hybridisering. Korgpil er innført, men temmelig hyppig i naturen, og det er registrert
hybrider med hele ni andre arter i Norge. Hybridene er med sju diploide arter, én
tetraploid art (gråselje) og én heksaploid art (storvier). De fleste hybridene synes
å være sterile. Fem av hybridene er helt eller delvis hagehybrider som er spredt
uavhengig av foreldrene; de andre er spontane:
S. aurita × S. viminalis (ørevier × korgpil) – Se 23 ørevier.
S. aurita × S. caprea eller S. cinerea × S. viminalis (ørevier × selje eller gråselje × korgpil)
– Se 18 ørepil.
S. caprea? × S. cinerea? × S. viminalis (selje? × gråselje? × korgpil) – Se 20
dunvier.
S. caprea × S. repens × S. viminalis (selje × heivier × korgpil) – Se 27 selje.
S. caprea × S. viminalis (selje × korgpil) – Se 17 namdalspil.
S. cinerea × S. viminalis (gråselje × korgpil) – Se 19 gråpil.
S. cinerea × S. viminalis eller (S. caprea × S. viminalis) × S. cinerea (selje ×
korgpil) × gråselje) – Se 21 fløyelsvier.
S. lapponum × S. viminalis (lappvier × korgpil) – Se 33 lappvier.
S. myrsinifolia × S. viminalis (storvier × korgpil) – Se 44 storvier.
S. repens × S. viminalis (heivier × korgpil) – Se 32 heivier.
S. purpurea × S. viminalis (rødpil × korgpil) – Se 40 silkerødpil.
S. triandra × S. viminalis (mandelpil × korgpil) – Se 14 flettepil.
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16 Korgpil Salix viminalis

1

4

2

5

6

3

7

1 Naturalisert korgpil i kratt langs ei evje av Vorma, på lågvatn om våren før flommen kommer fra Gudbrandsdalslågen og Mjøsa. Holsevja
i Eidsvoll (Ak). 2 Gammel stamme med sprukken, ribbete bark. Ørland (ST, pl.). 3 Ung stamme med grå, litt ujamn bark med mange
korkporer. Ørland (ST, pl.). 4 Enda yngre stamme der barken fortsatt er grønn. Grønn bark på kvister og unge stammer er typisk for korgpil
og korgpil-hybrider. Kvileknopper med brei grunn og V-formet bladarr («djevlefjes»). Øvre Eiker (Bu). 5 Fjorårskvist med glatt og grønn bark.
Trondheim (ST, pl.). 6 Årskvist på sommeren, med fint håret knopp med «pennesplitt»-topp. Trondheim (ST, pl.). 7 Fjorårskvist på våren,
fortsatt filthåret. Ørland (ST, pl.). Alle CC-BY 4.0
1 Naturalized thicket along a backwater in river Vorma in southeastern Norway, at low water levels before the summer flood from the river
Gudbrandsdalslågen and the lake Mjøsa arrives. 2 Old trunk with fissured, ribbed bark. 3 Young trunk with grey and slightly uneven bark
with numerous cork pores. 4 Even younger stem where the bark still is green. The green bark of branches and young stems is typical of S.
viminalis and is inherited in hybrids where that species partakes. Resting buds with a broad base and a V-shaped leaf scar (a «devil’s face»,
see also 8). 5 Previous year’s twig with smooth green bark. 6 Current year’s twig in summer, with finely pubescent bud with nib-shaped top.
7 Previous year’s twig in spring, still densely pubescent.
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16 Korgpil Salix viminalis
8 Grønn bark med spredte, runde korkporer. Knopp med brei
grunn og V-formet bladarr. Ørland (ST, pl.). 9 Skuddsystemet
hos yngre korgpil kan på litt avstand minne om bambus, både i
forgreining og i bladverk. Hokksund i Øvre Eiker (Bu). 10 Korgpil
kan vokse til store trær med vidt, mer eller mindre hengende
greinverk med tett bladverk. Brøsetdalen i Trondheim (ST, pl.).
Begge CC-BY 5.0.

8

8 Bark green and with cork pores. A «devil’s face» bud with broad
base and V-shaped leaf scar. 9 At some distance the branch system
and foliage of S. viminalis may resemble a bamboo.
10 Salix viminalis can grow into a large tree with a broad crown
with pendent branches.

9

10
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16 Korgpil Salix viminalis

11

13

12

11 Bladverk, med smale blad. Dette er den vanlige
bladformen i områder der korgpil er utbredt som
naturlig og som effektivt forvillet. Øvre Eiker (Bu). Fra
samme bestand som 9. 12 Bladmasse på individet
i 10. 13 Bladoversida er grønn, med noe senket
midtnerve og nedbøyde bladkanter. Trondheim (ST,
pl.). 14 Bladundersida er tetthåret og kvitgrå, med
tydelig hevet midtnerve og sidenerver. Øvre Eiker (Bu).
15 Behåringa på bladundersida består av korte, nokså
parallelle hår og er derfor silkeglinsende. Bladkanten
er litt nedbøyd. Trondheim (ST, pl.). Alle CC-BY 4.0

14

11 Foliage with narrow leaves. This is the common
shape of leaves in areas where S. viminalis grows
as native (farther south in Europe) and where it is
efficiently naturalized in Norway (in the southeast).
From the same stand as 9. 12 Foliage from the plant
in 10. 13 Blade upper surface green with impressed
midvein and revolute margins (see also 14).
14 Blade lower surface densely hairy and whitish grey,
with distinctly raised mid vein and lateral veins.
15 Indumentum on the lower surface consists of
short, rather parallel hairs and therefore appears
sericeous. Leaf margin revolute.

15
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16 Korgpil Salix viminalis

16

17

16 Serie av hannaks på et skudd. Aksene står ofte
svært tett, en karakter for denne arten og mange av
dens hybrider. Ørland (ST, pl.). 17 Hannakset begynner
blomstringa fra grunnen, og akset er før blomstringa
kvitloddent av lange hår på støttebladene. Ørland (ST,
pl.). 18 Her synes pollenbærerne, nå stort sett tømte,
støttebladene med den mørke toppen og lange hår, og
det stavformete nektariet (kjertelen) som sitter innafor
pollenbærerne i hver blomst. Ørland (ST, pl.). Alle
CC-BY 4.0

18

16 A series of staminate spikes on a branch.
Spikes are concentrated in dense series, a feature
characteristic of this species and inherited in most
of its hybrids. 17 In staminate spikes flowering
starts from the base, and before anthesis the spike
is densely white villous due to the long hairs on the
bracts. 18 Staminate spike with mostly emptied
anthers, bracts with dark apices and long hairs, and
the tap-like nectary (gland) that is found adaxially to
the stamens in every flower.
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16 Korgpil Salix viminalis

19

22

20

21

19 Serie av hunnaks i blomst. Også hunnaksene står svært tett. Øvre Eiker (Bu). 20 Blomstringa
starter omtrent samtidig i hele hunnakset. Griffelen er lang og de lange og slanke arrene
er gule. Øvre Eiker (Bu). 21 Årsskuddene hos korgpil og hos hybrider der den inngår har
knopper i tre serier: nederst knopper for bladskudd, i midten en tett serie med knopper for
blomsterstander (aks), og i toppen en ny serie med knopper for bladskudd. Året etter fører det
til dette karakteristiske mønsteret langs et skudd. Øvre Eiker (Bu). 22 Hunnaks i fruktstadiet,
der støttebladene er visnet, men der de lange griflene og arrene fortsatt synes. Kapslene er
tetthårete. Øvre Eiker (Bu). Alle CC-BY 4.0
19 A series of pistillate spikes at late anthesis. 20 Flowering starts at the same time in the
entire pistillate spike. Style long and stigmas long, slender, and spreading. 21 Current year’s
shoots in S. viminalis and its hybrids have buds in three series: proximally vegetative buds (for
leafy shoots), in the middle a dense series of generative buds (for inflorescences), and distally
another series of vegetative buds. This results in this characteristic pattern the following year.
22 Pistillate spike in fruiting stage, where the bracts have withered but where the long styles and
stigmas still are visible. The fruits are densely hairy.
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16 Korgpil Salix viminalis

23

24

23 Busk i vasskanten i et område hvor arten er naturalisert og korgpil danner tette kantkratt. Stilla i Skedsmo
(Ak, se også under Flommark i kapittel 4.) 24 Korgpil på tidlig vinter, med lange årsskudd og hengende bladrester.
Drammenselva i Øvre Eiker (Bu). Foto Reidar Elven. Begge CC-BY 4.0
23 Shrub on a river margin in an area where the species is naturalized and forms dense thickets in Skedsmo in
southeastern Norway. 24 Salix viminalis in early winter, with long current year’s twigs and pendant withered leaves.
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16 Korgpil Salix viminalis

25

25 Stor, buskformet korgpil i
hage. Formen skyldes nok at
individet er hogd ned noen gang.
Huseby i Trondheim (ST, pl.).
26 Korgpil som har fått
utvikle seg fritt til treform,
langs gangveg i ravinedal.
Målestokken er 1,70 m høg.
Brøsetdalen i Trondheim (ST,
pl.). Begge CC-BY 4.0

26

25 Large shrub in a garden.
26 Cultivated individual allowed
to develop into a full-grown tree,
in a park in a ravine valley in
Central Norway.
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17–21 Hybridarter mellom korgpil Salix viminalis og arter av seksjon Cinerella
Det er navngitt fem hybridarter mellom korgpil og arter av seksjon Cinerella, alle
rapporterte fra Norge: 17 namdalspil S. × smithiana, 18 ørepil S. × stipularis, 19 gråpil
S. × holosericea, 20 dunvier S. × calodendron og 21 fløyelsvier S. × dasyclados. Det er
generelt vanskelig å identifisere hvilke arter fra seksjon Cinerella som kan ha gått inn
i hybrider med korgpil. Korgpil har ofte så dominerende trekk at trekkene fra andre
arter blir uklare, men det er noen hjelpemidler. Dersom det går inn gråselje eller
rustselje i hybridene, får disse lange vedåser. Bladformen kan også skille litt mellom
arter der selje (med nokså avlange eller elliptiske blad) og der ørevier og/eller gråselje
(med omvendt eggformete til omvendt lansettformete blad) går inn. Dersom gråselje/
rustselje går inn, er bladene gjerne tettere hårete på undersida enn der selje/ørevier
går inn. To av hybridartene synes å være to-arts hybrider: namdalspil (selje × korgpil)
og gråpil (gråselje × korgpil). De tre andre kan være tre-arts hybrider, alle med korgpil,
men med selje, gråselje (og kanskje rustselje) og ørevier i ulike kombinasjoner.
17 Salix × smithiana Willd. – namdalspil (seksjon Cinerella × Viminella)
(Salix caprea × S. viminalis; S. × sericans Tausch ex A.Kern.; S. × laurina auct. non Sm.)
Opprett busk eller flerstammet tre opp til 8 (15) m, åpent forgreinet med nokså lang
avstand mellom greinene og greiner i middels stor vinkel 30–50°. Stammer og eldre
kvister har noe sprukken, grågrønn bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser
få og utydelige, korte, 2–6 mm. Fjorårskvister 3–7 mm tjukke, trinne, grønne eller
brungrønne, matte, fra snaue til tett filthårete med krøllete hår; årskvister 2–5 mm
tjukke, trinne, grønne eller brune, tett gråhårete med korte, krøllete eller rette hår.
Knopper eggformete, tilspissete, med tydelig kantlist, gulbrune, snaue, tetthårete eller
med hårstriper; vegetative knopper bare halvt så store som generative.
Øreblad mangler eller til stede på grove skudd, varige eller felles tidlig, opp til 10 mm,
skjevt smalt hjerteformete eller smalt avlange, kant hel eller grunt tannet. Bladskaft
10–17 mm, fra nesten snaue til tett hårete med korte, sprikende hår. Bladplater
nokså stive, 60–130 × 15–35 (40) mm, smalt elliptiske eller smalt lansettformete, 3–6
ganger så lange som breie; bladgrunn avrundet eller kileformet; topp tilspisset og ofte
noe skjev; bladkant noe nedbøyd, hel, men med kjertler (i kanten og av og til innafor
kanten, en arv fra korgpil) og ofte noe bølget; underside grågrønn, spredt til tett håret
med krøllete hår, unge blad er nesten silkehårete; overside mørkt grønn, blank eller
matt, snau eller med få, korte hår; nervenett tydelig og hevet på undersida, sidenerver
10–20 par.
Hannplanter blomstrer før bladsprett, hunnplanter samtidig med bladsprett. Aks
sidestilte, i tette serier (en arv fra korgpil), tette, med svært mange blomster. Aksskaft
3–10 mm, med 2–5 blad opp til 15–18 mm lange, men mye mindre enn vanlige blad,
hele. Støtteblad smalt elliptiske, spisse eller butte, brune, med lange, omtrent rette
hår. Nektarium mot midtaksen. Hannaks avlange, 30–50 × 8–12 mm. Pollenbærere
2; pollentråder frie til grunnen, snaue; pollenknapper ellipsoide, ca 1,2 mm, gule.
Hunnaks avlange, 35–60 × 10–13 mm. Kapselskaft 1–1,4 mm, jamnlangt med eller litt
lengre enn nektariet. Kapsel smalt pæreformet og avsmalnende mot toppen, grågrønn,
tetthåret av både tiltrykte og sprikende hår. Griffel 0,5–1 mm, hel; arr lange, 0,7–1,2
mm, slanke, delte, mer eller mindre sprikende. Griffel og arr gule.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger utafor Norden.
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Økologi og utbredelse. Flommarkskog, elve- og sjøkanter, kysthei, dynehei, frisk
kulturmark, skrotemark. Middels næringskrevende. Hybriden oppstår spontant,
men er hyppigere som dyrket («namdalspil») og noe forvillet. Hovedtyngden av
forekomstene i norsk natur, særlig langs kysten, skyldes nok utkast eller vekst og
forvilling ut fra hager og gamle leplantinger.
Nemoral–mellomboreal. Både spontant oppstått og fremmed. Namdalspil oppstår
lett spontant der korgpil og selje vokser sammen, f.eks. i flommarkskog ved
Leira i Skedsmo (Ak), der den finnes i bra bestander, kanskje med et hundretalls
enkeltplanter, og i Groruddalen i Oslo. Spontane forekomster er foreløpig bare kjent fra
søndre Østlandet. Namdalspil er kjent fra mange steder på søndre Østlandet fra Hvaler
og Fredrikstad (Øf) inn til søndre Romerike i Skedsmo, Fet og Rælingen (Ak) og til
Hadeland i Gran (Op), med en noe isolert lokalitetsgruppe ved Mjøsa i Ringsaker (He).
Den er nokså hyppig i kyststrøk fra Lier og Røyken (Bu) til Møre og Romsdal (og særlig
hyppig i Rogaland med minst 30 separate forekomster), spredt videre i hvert fall til
Lofoten og Vesterålen (n No), men som godt forvillet kanskje bare til Helgeland (s No).
Dette er trolig den oftest dyrkete Salix i kyststrøk fra Rogaland til Finnmark (observert i
hager helt øst til Sør-Varanger).
Kommentarer. Som kulturhybrid ble denne arten plantet i Danmark fra begynnelsen
av 1800-tallet (Hartvig 2015), hos oss i Norge sikkert mye senere.
Første generasjons hybrider mellom selje og korgpil er fertile, og seinere
generasjoners hybrider deler seg med en hoveddel pent intermediære planter og en
tredel planter som står nærmere den ene eller andre av foreldrene (Nilsson 1918,
sitert hos Larsson 2000). Nilsson fant at hybridiseringen ble vellykket med korgpil som
morplante, men at hybridene ble forkrøplet og lite fertile med selje som morplante.
Tilbakekrysning er mulig. Sjøl om spontan hybridisering forekommer mange steder
i Norge, og trolig med fertilt avkom, synes foreldrene ikke bli vesentlig påvirket av
tilbakekrysning. Begge kjønn forekommer hos hybriden, men hunnplanter er mer
vanlige enn hannplanter.
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17 Namdalspil Salix × smithiana (selje × korgpil Salix caprea × S. viminalis)

1

3

7

2

4

5

6

1 Namdalspil dyrkes i stort omfang og forvilles, men oppstår også spontant i Norge på flommark der selje og korgpil
møtes. Her et stort, spontant oppstått tre ved Stilla i Skedsmo (Ak). 2 Namdalspil er en meget vanlig dyrket prydog lebusk eller tre i kyststrøk og forviller seg eller står igjen etter dyrking. Her forvillet i Sola i Sola (Ro). 3 Gamle
stammer har grov, sprukken bark. Kvithamar i Stjørdal (NT, pl.). 4 Yngre stammer får et ganske pent ribbemønster
i barken. Mønsteret ligner det hos selje. Trondheim (ST, pl.). 5 Unge stammer har jamn, grå bark. Trondheim (ST,
pl.). 6 Unge flerårskvister (her kanskje tre år) er fortsatt påfallende grønne, som hos korgpil, og ofte med blank bark.
Trondheim (ST). 7 På fjorårskvister ser man ofte fortsatt en fin behåring som forsvinner på eldre kvister. De vegetative
og generative knoppene (dvs. knopper for henholdsvis bladskudd og blomsteraks) er svært ulikt store, her vegetative
knopper. Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0
1 This hybrid species is cultivated and sometimes escaped but may also arise spontaneously in Norway in alluvial
sites where S. caprea and S. viminalis meet each other. Here a large, spontaneously arisen tree at river Leira in
southeastern Norway. 2 The species is very commonly cultivated as an ornamental or for shelter in coastal areas and
escapes or remains from cultivation, as here. 3 Old trunks with coarsely fissured bark. 4 Younger trunks may have
bark with a rather nice pattern of ribs. This pattern resembles that found in S. caprea. 5 Young trunks with smooth,
grey bark. 6 Several years (3–5) old branches are still conspicuously green, as in S. viminalis, and often with glossy
bark. 7 Previous year’s twigs with a fine pubescence that disappears with age. The small vegetative buds (here) are
conspicuously different in size from the generative buds.
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17 Namdalspil Salix × smithiana

8

9

8 Fjorårskvist om våren, da behåringa på kvist
og knopper fortsatt er tett. Knoppene er her
generative. Ona i Sandøy (MR, pl.). 9 Årskvist med
bladskaft og knopper, uvanlig lite håret. Verdal
(NT). 10 Namdalspil har nokså korte, svake vedåser.
Begge foreldrene kan ha slike vedåser. Sola (Ro,
pl.). 11 Skuddsystem, med små greinvinkler og
tette serier med blomsteraks, en arv fra korgpil.
Trondheim (ST). 12 Bladverket hos namdalspil ser
nokså grønt ut i vindstille, når bare bladoversidene
vises, men ser gråkvitt ut i vind, når undersidene
vises. Bladene er ofte ganske blanke på oversida.
Trondheim (ST, pl.). Alle CC-BY 4.0

10

8 Previous year’s twig in spring when pubescence
on twig and buds still is dense. These buds are
generative. 9 Current year’s twig with petioles and
buds, with unusually thin pubescence. 10 Salix
× smithiana has very short and low wood striae.
Both parents may have such striae. 11 Branch
system with small branching angles and dense
series of spikes, an inheritance from S. viminalis.
12 Foliage of S. × smithiana may appear green in
calm weather, when only the upper surfaces of
the blades are visible, but appears greyish white
in wind when the lower surfaces become visible.
Upper surface of the blades often rather glossy.

11
12

GUNNERIA 82, 2018
196

Artsbeskrivelser

17 Namdalspil Salix × smithiana

13

14

15

18

16

19

17

13 Bladverk, oversider. Nervene er ofte noe senkete. Trondheim (ST). 14 Bladverk, undersider. Her er
nervene hevete og framtredende, både fordi de er lysere enn resten av bladplata og fordi de ofte er mer
hårete. Trondheim (ST). 15–16 Bladform, bladoverside og underside. Trondheim (ST). 17 Behåringa på
bladundersida er kort og noe krusete, ikke med rette, silkeglinsende hår som hos korgpil. Trondheim (ST).
18 Ørebladenes form kan variere. Her er de skjevt hjerteformete. Trondheim (ST). 19 Eller de kan være
smalt lansettformete. Ona i Sandøy (MR, pl.), eller øreblad kan mangle (se 9). Alle CC-BY 4.0
13 Foliage, upper surfaces. Veins often slightly to moderately impressed. 14 Foliage, lower surfaces. Here
the veins are raised and prominent, both because they are brighter than the other parts of the surface
and because they are more hairy. 15–16 Blade shape, upper and lower surface. 17 Indumentum on lower
surface short and curly, not with the straight, silky hairs of S. viminalis. 18 Shape of stipules varies; here
they are obliquely cordate. 19 Here they are narrowly lanceolate, or stipules may be absent (see 9).
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17 Namdalspil Salix × smithiana

20

21

23

20 Tett serie med hannaks før blomstring. Rødfargen skyldes
fargen på de uåpnete pollenknappene, som skinner gjennom det
tette hårlaget på støttebladene. Trondheim (ST). 21 Serie med
hannaks seint i blomstringa. Trondheim (ST). 22 Hannaksene
er lubne og uten eller bare med ørsmå, skjellaktige blad på
aksskaftet. Trondheim (ST). 23 Støttebladene er avlange, lyse ved
grunnen, men svartrøde i hele øvre del, og helt dekte av lange,
silkeglinsende kvite hår. Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0

22

20 A dense series of staminate spikes before flowering. The
reddish colour is due to the immature anthers that shimmer
through the dense hair cover of the bracts. 21 A series of staminate
spikes at very late anthesis. 22 Staminate spikes are chubby and
without or only with small, scaly leaves on the peduncle. 23 Bracts
oblong to ovate, pale at the base but blackish red in their upper
part, and totally covered by long, silky, white hairs.
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17 Namdalspil Salix × smithiana

24

25

26

27

28

24 Namdalspil er en av de aller vanligste pryd- og lebusker i
værharde kyststrøk. Her plantet som leskjerm på Torland i Hå (Ro,
pl.). 25 Del av skjermende beplantning (til venstre) over lokalveg
på Goksøyr på Runde i Herøy (MR, pl.). 26 Står namdalspil mer
isolert, kan den bli et ganske massivt tre. Flerstammetheten her
skyldes at treet er blitt hogd ned flere ganger. Austrått i Ørland
(ST, pl.). 27 Den forviller seg, eller spres med utkast, langs store
deler av norskekysten. Her foran ei hegg Prunus padus i strandkant
på Ranheim i Trondheim (ST). 28 Den lar seg klippe til hekk og
labyrinter. Tyholt i Trondheim (ST, pl.). Alle CC-BY 4.0
24 Salix × smithiana is one of the most commonly used shrubs for
ornamental and sheltering purposes in windy coastal areas, here
planted for shelter. 25 Part of a shelter plantation (left) along a local
road. 26 As solitary, S. × smithiana may grow into a massive tree. The
presence of several trunks in this tree is due to it having been cut
down several times. 27 The species has escaped from cultivation,
mainly by being thrown out from gardens and plantations, along major
parts of the coast of Norway, here in front of Prunus padus on seashore
in Trondheim, Central Norway. 28 It is possible by careful cut-back to
shape this plant into hedges and labyrinths, as here in Trondheim.
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18 Salix × stipularis Sm. – ørepil (seksjon Cinerella × Viminella)
(Salix aurita × S. caprea/S. cinerea × S. viminalis)
Denne hybridarten antas å være oppstått som en trippelhybrid mellom ørevier, korgpil
og enten selje eller gråselje. Stace et al. (2015: 117) regner med at det er selje som
inngår, ikke gråselje. Hartvig (2015) oppgir at ørepil er en hybridkultivar som har blitt
plantet i Danmark fra midten av 1800-tallet og som er kjent forvillet fra 1858. Han
oppgir også at den sjølsår seg, noe som er merkelig dersom gråselje (tetraploid)
inngår sammen med to diploide arter. Det er merkelig at bare én hannplante er kjent
fra Norge og bare hunnplanter ellers i Norden (og hunnplantene kan ikke «sjølså» seg
helt uten hjelp). Det trengs noe mer avklaring av hva ørepil er og om den i det hele tatt
frøformerer seg. I norsk natur er ørepil bare bekreftet med funn i 1992 på Sem i Asker
(Ak).
Ørepil ligner på de fire andre hybridartene mellom korgpil og arter av seksjon Cinerella.
I norsk materiale skiller den seg fra namdalspil ved lange og tydelige vedåser (tyder på
innslag av gråselje/rustselje), filthårete kvister, varige og påfallende store øreblad på
kraftige skudd, smalere og tettere hårete blad, og tetthårete kapsler med lengre griffel
og lengre og mer sprikende arr. Fra fløyelsvier skiller den seg ved mye smalere blad
som alltid er tetthårete på undersida, og ved lengre og tydeligere vedåser.

19 Salix × holosericea Willd. – gråpil (seksjon Cinerella × Viminella)
(Salix cinerea × S. viminalis)
Det vitenskapelige navnet Salix × holosericea anvendes her både for spontane hybrider
mellom gråselje og korgpil og for en hageplante som antas å ha samme opphav. Det
norske navnet gråpil er skapt her; på svensk heter den «sidenvide». Gråpil er funnet
flere steder: to steder i Groruddalen i Oslo, i Ringerike (Bu), på Fynsmyr i Tjøme (Vf)
og på Jæren ved Frøylandsvatnet i Klepp og ved Mosvatnet i Stavanger (Ro). Den er
også sett plantet noen steder: i de nye parkanleggene i Gamlebyen i Oslo, i de nye
parkanleggene på Fornebu i Bærum (Ak), i en lang allé med middelshøge busker på
Gulskogen i Drammen (Bu, der alle bildene er fra), og på Tasta i Stavanger (Ro). Gråpil
brukes både som stor prydbusk og som leplante.
Berg & Larsson (2000) sier at S. × holosericea er svært lik hybriden mellom ørevier og
korgpil, men at den skiller seg ved å være vesentlig mer hårete på kvister, knopper og
blad, og fra namdalspil (hybriden mellom selje og korgpil) ved at vedåsene er lengre og
mer tydelige, at bladene oftest er breiere ovafor midten, og at arrene er lengre (1,8–2,2
mm), slanke, hele og sterkt sprikende.
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19 Gråpil Salix × holosericea (gråselje × korgpil Salix cinerea × S. viminalis)

1

2

3

Alle bildene er fra Gulskogen i Drammen (Bu, pl.).

4

5

1 Store busker plantet som en skjerm. 2 Stammer med glatt, grå bark som
nok sprekker noe opp når de blir eldre. Foto Reidar Elven. 3 Fjorårskvistene
har brungrå, matt bark, men er så tetthårete at barken ikke synes gjennom
og derfor virker gråkvite. 4 Årskvister er lyse pga. kort og tett behåring. Foto
Reidar Elven. 5 Litt eldre kvister har tydelige, middels lange og skarpe vedåser,
en arv fra gråselje. Alle CC-BY 4.0
1 Large shrubs planted as a shelter wall along a road. 2 Trunks with smooth,
grey bark that probably can fissure with age. 3 Previous year’s twigs with
brownish grey, dull bark, but the indumentum is so dense that they appear
greyish white. 4 Current year’s twigs with pale colour due to short and dense
indumentum. 5 Several years old branches with distinct, medium long and
sharp wood striae, an inheritance from S. cinerea.
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19 Gråpil Salix × holosericea

6

7

8

6 Greinverket preges av mellomstore greinvinkler, 30–45° (større
enn hos den andre av foreldrene, korgpil), og de tette seriene
av blomsterstander (aks). Foto Reidar Elven. 7 Bladverk tidlig i
sesongen, når bladene er lyst grønne og bare litt smalere enn
hos gråselje. 8 Bladverk seinere i sesongen, når bladene er blitt
smalt omvendt lansettformete og mye mørkere. Foto Reidar
Elven. 9 Bladverk, underside. Foto Reidar Elven. 10 Bladundersida
er tetthåret med krusete hår, tettere håret enn hos gråselje og
mer krusete håret enn hos korgpil. Alle CC-BY 4.0
6 Branch system brushy and characterized by moderately large
branching angles, 30–45° (larger than in S. viminalis), and the
dense series of spikes. 7 Foliage early in the season, when the
blades are pale green and only slightly more narrow than in S.
cinerea. 8 Foliage later in the season, when the blades have
become narrowly oblanceolate and much darker green.
9 Foliage, lower surface. 10 Blade lower surface densely hairy
with short, curly hairs, more densely hairy than in S. cinerea and
with more curly hairs than in S. viminalis.

9

10
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19 Gråpil Salix × holosericea

11

11 Årskvist med store
øreblad med kjertler og
kraftige knopper med tydelig
list og noe utbøyd topp.
12 Tett serie av hannaks
akkurat når blomstringa
begynner. Pollenknappene er
røde før de åpnes, deretter
gule. Foto Reidar Elven.
13 Blomstringa begynner
midt i akset og sprer seg
mot begge endene (se også
bilde 12). Aksene har korte
skaft med flere skjellaktige
blad. Foto Reidar Elven. 14
Støttebladene er avlange
og spisse, svært mørke i
toppen, og langt og glinsende
silkehårete. Foto Reidar
Elven. Alle CC-BY 4.0

12

11 Current year’s twig with
large stipules with glandular
teeth and stout buds with
distinct marginal list and
slightly nib-shaped tops.
12 A dense series of
staminate spikes at early
anthesis. The anthers are red
before opening, thereafter
yellow. 13 Flowering starts
from the middle of the
spike and spreads in both
directions (see also 12).
Spikes with very short
peduncles with several small,
scale-like leaves. 14 Bracts
ovate to lanceolate, very
dark in their upper part, and
densely covered by long and
shimmering silky hairs.

13

14
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20 Salix × calodendron Wimm. – dunvier (seksjon Cinerella × Viminella)
(Salix caprea? × S. cinerea? × S. viminalis)
Dunvier kan være en trippelhybrid mellom selje, gråselje og korgpil (og akseptert slik
hos Stace et al. 2015: 116), men er ulik fløyelsvier (se nedafor) som kan ha samme
foreldrebakgrunn. Den er så langt funnet fire steder: på Skallevollstranda i Tønsberg
(Vf), Brusanden i Hå (Ro) og ved Mosvatnet og Madlaforen i Stavanger (Ro). Hartvig
(2015) vurderer dunvier som en hybridkultivar og opplyser at den var plantet i Danmark
før 1850 og er kjent som forvillet fra 1858. Larsson (2000) refererer Meikle (1984) som
angir S. × calodendron som svært homogen og som trolig én enkelt, hunnlig klon.
Stordelen av materialet av dunvier ligner mest på fløyelsvier, men har tydelige, men
korte vedåser, blad som er smalt elliptiske til smalt omvendt eggformete (3–4 ganger
så lange som breie) med spiss topp, mindre aks, kapsler som er tydelig gulgrå på
grunn av behåringa, støtteblad med lange, mer eller mindre krøllete hår, og kortere,
tjukkere og opprette brunlige arr (karakterer fra Larsson 2000). Vår observasjon fra
herbariet tyder heller på at arrene er uvanlig lange (1,0–1,5 mm), slanke, grunt delte,
og sterkt sprikende.
En avvikende plante er funnet ved Mosvatnet i Stavanger (Ro). Denne samsvarer
med beskrivelsen ovafor med unntak for at hårene på undersida av bladene er sterkt
rustfargete, et trekk den bare har felles med rustselje. Vi mistenker at denne planten
hører til hybridkombinasjonen rustselje × selje × korgpil. Den er nokså opplagt forvillet
og er kanskje en ubeskrevet hybridart av dette komplekset.
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20 Dunvier Salix × calodendron (muligens selje × gråselje × korgpil Salix caprea? × S. cinerea? × S. viminalis)

1

2

3

Alle bildene er av herbariemateriale i Naturhistorisk museum i Oslo (Hb O), fra Skallevoll i Tønsberg (Vf).
1 Fjorårskvist og knopper er tettlodne. 2 Tydelige og lange vedåser tyder på innslag fra gråselje. 3 Årskvist, knopp og bladskaft tetthåret.
Skjevt, rundt øreblad. Alle CC-BY 4.0
1 Previous year’s twigs and buds densely villous. 2 Distinct and long wood striae suggest inheritance from S. cinerea. 3 Current year’s twig,
bud and petiole densely villous. Stipule rounded and skewed.
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20 Dunvier Salix × calodendron
4 Bladverk. Bladene er omvendt
lansettformete, tettstilte på skuddene,
og med svært tydelig fargeforskjell
mellom overside (mørkt grønn) og
underside (bleikt grågrønn). Nervenettet
er spesielt tydelig på undersiden.
5 Bladoverside. Behåring.
6 Bladunderside. Behåring og nervenett.
Alle CC-BY 4.0

4

4 Foliage. Blades oblanceolate, crowded
on the shoots, and with distinct colour
difference between upper (dark green)
and lower surface (pale greyish green).
Venation very distinct on lower surface.
5 Blade upper surface; pubescence.
6 Blade lower surface; pubescence and
venation.

5

6
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20 Dunvier Salix × calodendron

7

8

7 Grein med hunnaks. 8 Hunnaksene er store, omtrent
uten skaft (bare med skjellaktige blad), med eggformete,
svartbrune dekkskjell og store fruktknuter. 9 De lange
griflene og arrene er en arv fra korgpil. Alle CC-BY 4.0

9

7 Branch with pistillate spikes. 8 Pistillate spikes large,
nearly without peduncle (but with a few scaly leaves at
base), with bracts ovate and blackish brown and large
gynoecia. 9 Long styles and stigmas are inherited from S.
viminalis.
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21 Salix × dasyclados Wimm. – fløyelsvier (seksjon Cinerella × Viminella)
(Salix cinerea × S. viminalis eller (S. caprea × S. viminalis) × S. cinerea)
Opprett busk opp til 3–7 m, åpent forgreinet med nokså lang avstand mellom greinene
og greiner i middels stor vinkel 30–50°. Stammer og eldre kvister har noe sprukken
bark, først grønn, seinere mørkt grå eller mørkt brun, med bleikt gulgrønn underbark.
Vedåser få og utydelige, men ofte nokså lange, 3–10 mm. Kvistene er ofte påfallende
grove. Fjorårskvister 3–7 mm tjukke, trinne, brune eller svartbrune, matte, tett
filthårete med krøllete hår, men noen ganger nesten snaue mot grunnen; årskvister
2–5 mm tjukke, trinne, brune, fra tett til grissent gråhårete med lange, krøllete hår.
Knopper eggformete, med markert kantlist, gulbrune, tett hårete; generative knopper
har utdratt og utbøyd spiss; vegetative knopper er trekantete og bare halvt så store
som de generative.
Øreblad mangler eller er store, opp til 15 mm, skjevt hjerteformete eller kloformete,
med hel eller grunt tannet kant, noen ganger med kjertler. Blad ofte påfallende
hengende, se også Larsson (2000). Bladskaft 10–20 (30) mm, med korte, sprikende hår.
Bladplater faste, 100–200 × 17–40 mm, smalt elliptiske eller sjeldnere smalt omvendt
lansettformete, 5–7 ganger så lange som breie; bladgrunn avrundet eller kileformet;
topp tilspisset og ofte noe skjev; bladkant fint nedbøyd, hel eller grunt rundtannet;
underside blågrønn eller bleikgrønn med grissen behåring av krøllete hår eller snau,
men alltid tett håret på nervene; overside mørkt grønn, blank eller matt, snau eller
med svært sparsomme hår; nervenett tydelig og litt hevet på undersida, sidenerver
15–28 par.
Blomstrer før bladsprett. Aks sidestilte, tette, med svært mange blomster. Aksskaft
7–20 (25) mm, med 2–4 blad opp til 15 mm lange, men mye mindre enn vanlige blad,
hele. Støtteblad breitt elliptiske, spisse eller butte, mørkt brune, med lange, rette hår.
Nektarium mot midtaksen. Hannaks avlange, 30–60 × 10–15 mm, svært store og flotte.
Pollenbærere 2; pollentråder frie til grunnen, snaue; pollenknapper ellipsoide, ca. 1,2
mm, gule. Hunnaks avlange, 35–70 × 10–18 mm. Kapselskaft 0,7–1 mm, jamnlangt
med eller litt kortere enn nektariet. Kapsel smalt pæreformet og avsmalnende mot
toppen, grågrønn, tetthåret av både tiltrykte og sprikende hår. Griffel 1–1,7 mm, hel;
arr lange, 0,9–1,7 mm, slanke, hele eller grunt delte, sterkt sprikende. Griffel og arr
gulbrune.
Kromosomtall. 2n = 57 (triploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Vasskanter, grøfter, fuktig kulturmark, skrotemark. Middels
næringskrevende. Uten vesentlig egenspredning; trolig nesten alltid et resultat
av utkast fra hager og parker eller som rest etter leplantinger (liksom korgpil og
namdalspil).
Nemoral–boreonemoral. Fremmed. Funnet spredte steder på Østlandet fra Fredrikstad
og Sarpsborg (Øf) og Kragerø (Te) nord til Oslo-området (Oslo og Ak), Ringsaker (He) og
Lier (Bu); på Lista i Farsund og i Lyngdal (VA); på minst ti lokaliteter fra Hå på Jæren
til Rennesøy, Karmøy og ut til Utsira (Ro); i Bergen (Ho); i Aurland (SF); og i Verdal
ved Trondheimsfjorden (NT). Hyppig dyrket på Jæren og trolig på Lista, mindre dyrket
ellers, men sett i hvert fall nord til Trøndelag.
Kommentarer. Opprinnelsen til fløyelsvier er meget uklar. Formlene ovafor sier at
den enten er en toarts-hybrid mellom gråselje og korgpil eller en trearts-hybrid der
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namdalspil (selje × korgpil) er krysset med gråselje. Fløyelsvier er en gammel plante i
kultur, trolig den eldste av de antatte hybridartene mellom korgpil og seksjon Cinerella.
Den er kjent i kultur i Danmark fra slutten av 1700-tallet og som forvillet fra 1874.
Situasjonen er en annen i Sverige og Norge. Hylander (1970) angir første svenske
litteraturopplysning til 1907 og første spesifiserte forekomst som forvillet (i Göteborgområdet) til 1925. Eldste innsamling fra norsk natur er fra samme periode: fra 1920 i
Sola på Jæren (Ro).
I hovedsak er det hannplanter i Norden, og det er intet som tyder på frøformering.
Hunnplanter er sett plantet, gjenstående og litt forvillet i Bergen (Ho), og disse er
noe mer hårete på bladundersidene enn de hannplantene vi har sett. Det triploide
kromosomtallet tyder sterkt på at dette er en hybridart der gråselje (tetraploid) inngår,
til tross for nokså dårlig utviklete vedåser. Morfologien tilsier klart at korgpil inngår.
Spørsmålet er om det inngår flere arter fra seksjon Cinerella. I alle fall tyder det meste
på at dette er en europeisk hagehybrid.
Navnet S. dasyclados er blitt feilbrukt for en vidt utbredt og seksuelt formerende, trolig
ikke hybridogen, art i Russland og Vest-Sibir, men denne planten navngis nå som S.
burjatica Nasarow, se mer informasjon hos Larsson (2000). Larsson (1995) har låst
bruken av navnet S. dasyclados til hybridarten ved å velge en nomenklatorisk type fra
Polen, vest for utbredelsen til S. burjatica.
Hybridisering. Det er angitt to hybrider fra Norge, men begge hybridene er tvilsomme
fordi den triploide fløyelsvieren (hvis den er konstant triploid) burde ha problemer med
å danne kjønnsceller og å gå inn i hybrider. Vi har foreløpig ikke noen bedre tolkning av
disse avvikende plantene, men forholder oss avventende til tolkningen:
S. cinerea × S. dasyclados (gråselje × fløyelsvier) – Se 24 gråselje.
S. dasyclados × S. viminalis (fløyelsvier × korgpil) – En plante samlet på Rom
i Tønsberg (Vf) har blad som er en mellomting mellom de hos de to foreldrene, og
vinterknopper som peker mot fløyelsvier.

Figures, see next page.
1 Thicket of Salix × dasyclados in an overgrown meadow, possibly remaining from earlier cultivation. 2 This species usually grows into
a large, multi-stemmed shrub. 3 Older stems with grey, dull and uneven bark (with cork pores). 4 Younger stems with the green bark
inherited from S. viminalis, here with numerous cork pores. 5 Resting buds, the upper one with broad base and narrow top, the lower one
with more narrow base and a broader top, and both with broad, V-shaped leaf scars («devil’s face»).
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21 Fløyelsvier Salix × dasyclados
(Enten gråselje × korgpil S. cinerea × S. viminalis eller (selje × korgpil) × gråselje (S. caprea × S. viminalis) × S. cinerea)

1

2

5

3

4

1 Kratt av fløyelsvier på gjengroende kulturmark, muligens rest av plantefelt. Ferkingstad i Karmøy (Ro, pl.). 2 Fløyelsvier blir gjerne en
stor, flerstammet busk. Hellstranda i Stjørdal (NT, pl.). 3 Eldre stammer har grå, matt og litt ujamn bark med korkporer. Stjørdal (NT, pl.).
4 Yngre stammer har grønn bark, en arv fra korgpil, her med mye korkporer. 5 Øverst: kvileknopp med brei grunn og smal topp, og breitt
V-formet bladarr («djevlefjes»). Nederst: kvileknopp med smalere grunn og breiere topp. Stjørdal (NT, pl.). Alle CC-BY 4.0
English legends, see page 209.
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21 Fløyelsvier Salix × dasyclados

6

7

8

10

9

11

6 Årskvist, dunhåret og med store, lodne knopper. Herbariebelegg fra Sem i Tønsberg (Vf) i Naturhistorisk museum i Oslo (Hb O).
7 Fjorårskvist tidlig på våren med lodne knopper. Stjørdal (NT, pl.). 8 Fjorårskvist om våren, med liten knopp, trolig vegetativ. Kvithamar i
Stjørdal (NT, pl.). 9 Fløyelsvier har nokså små og korte vedåser, noe som kunne tyde på at gråselje ikke er en av foreldrene til akkurat dette
individet. Herbariebelegg fra Sem i Tønsberg (Vf) i Naturhistorisk museum i Oslo (Hb O). 10 Greinsystem med middels store greinvinkler
(30-50°) og de tette seriene av blomsterstander (aks) som preger korgpil og de hybridene der denne inngår. Hellstranda i Stjørdal (NT, pl.).
11 Den grønne fargen holder seg lenge på kvistene og de unge stammene hos fløyelsvier. Kvithamar i Stjørdal (NT, pl.). Alle CC-BY 4.0
6 Current year’s twig, densely hairy and with large hairy buds. 7 Previous year’s twig in early spring, densely hairy and with hairy buds.
8 Previous year’s twig in spring, with a small, probably vegetative bud. 9 Wood striae in S. × dasyclados are short and low, an indication that
S. cinerea is not one of the parents of just this individual. 10 Branch system brushy with moderately large branching angles (30-50°) and the
dense series of spikes inherited from S. viminalis. 11 The green colour is retained unusually long on the larger branches and young stems
of this species.
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21 Fløyelsvier Salix × dasyclados

12

13

14

15

16

12 Bladverket er ofte karakteristisk ved at de lange, litt blankt grønne bladene henger noe ned, en arv fra korgpil. Stora Stokkavatnet i
Stavanger (Ro). 13 Bladplatene er oftest 4–6 ganger så lange som breie og breiest rundt midten. Stavanger (Ro). 14 Bladplater, overside og
underside. Stjørdal (NT, pl.). 15 Bladoversida er nesten snau og litt blank, med noe senkete nerver. Stjørdal (NT, pl.). 16 Bladundersida er
grissent håret med korte, noe krusete hår. Grønnfargen i bladet skinner godt gjennom behåringa hos denne hybridarten. Stjørdal (NT, pl.).
Alle CC-BY 4.0
English legends, see page 213.
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21 Fløyelsvier Salix × dasyclados

17

18

19

20

17 Av og til er sjølve bladundersida bleik. De små kjertlene
i bladkanten er en arv fra korgpil. Sola (Ro). 18 Grunnen av
bladskaftet er ofte oppsvulmet rundt knoppen innafor, og det
er dette som fører til det store, V-formete arret under knoppen
(og «djevlefjeset») når bladene faller av. Stavanger (Ro). 19 Det
varierer litt om arten har øreblad eller ikke (se 18 hvor noen blad
har og noen mangler øreblad), men dersom de forekommer, er
de store, skjevt egg- eller lansettformete, og spisse. Lüübnitsa i
Setumaa, Estland. 20 Aksseriene er tette, men skiller ikke mellom
fløyelsvier og de andre hybridartene der korgpil går inn. Stjørdal
(NT, pl.). Alle CC-BY 4.0

12 Foliage characterized by the long and pendent, rather glossy green
leaves, an inheritance from S. viminalis. 13 Blades usually 4–6 times
as long as broad and broadest near the middle. 14 Blades, upper and
lower surface. 15 Blade upper surface almost glabrous and rather
glossy, with moderately impressed veins. 16 Blade lower surface
sparsely hairy with short, curly hairs. The green colour of the leaf is
well visible through the hair layer in this species.

17 In some plants blade lower surface is pale. The small glands in
the margin are inherited from S. viminalis. 18 Base of the petiole
often swollen around the bud, and this is the cause of the large,
V-formed scar under the bud (and the «devil’s face») when the
leaves are shed. 19 Stipules may be shed early or may be retained
and grow larger during season (see 18 where some leaves have
stipules, others not). If stipules are retained, they become large,
skewed ovate or lanceolate, and acuminate. 20 Dense series of
spikes, but this feature is in common with all the other hybrid
species where S. viminalis is part of the parentage.
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21 Fløyelsvier Salix × dasyclados
21 Hannaks seint i
blomstringa. De er
praktisk talt sittende på
kvisten. Stjørdal (NT,
pl.). 22 Hannaksene
begynner blomstringa
nedafra. På aksskaftet
er det bare noen ytterst
små, skjellaktige blad.
Stjørdal (NT, pl.). 23 Serie
av hunnaks. Stjørdal (NT,
pl.). 24 Støttebladene
er avlange og mørke i
toppen. Griffelen er lang
og arrene lange, slanke
og utbøyde, som hos alle
andre hybridarter der
korgpil inngår. Stjørdal
(NT, pl.). Alle CC-BY 4.0
21 Staminate spikes late
at anthesis, practically
sessile on the branch.
22 Flowering starts from
the base in staminate
spikes. Only very small,
scaly leaves are present
on the peduncle.
23 Series of pistillate
spikes. 24 Bracts ovate
and dark in their upper
parts. Styles long and
stigmas long, slender and
spreading, as in all hybrid
species where S. viminalis
partakes.

21

22

23

24
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21 Fløyelsvier Salix × dasyclados

25

26

25 Fjorårsskudd utpå sommeren
med en kort aksserie og utvokste
sideskudd fra vegetative knopper
både under og over akssamlinga.
Stjørdal (NT, pl.). 26 Smalt
pæreforma fruktknuter som er
grålige pga. behåring. Stjørdal (NT,
pl.). 27 Fløyelsvier i flommark ved
Åroselva i Røyken (Bu). Alle CC-BY
4.0

27

25 Previous year’s twig in mid
summer, with short series of
pistillate spikes, leafy lateral shoots
from vegetative buds beneath the
spikes, and current year’s shoot
starting to emerge with leaves.
26 Gynoecia narrowly pear-shaped
and greyish due to the pubescence.
27 Salix × dasyclados growing in the
alluvial zone along a rapid-running
river in Røyken in southeastern
Norway.
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22 Salix schwerinii E.L.Wolf - «sibirkorgpil» (seksjon Viminella)
Navnet «sibirkorgpil» introduseres her.
Denne arten har vi i Norge bare sett dyrket på Svanhovd i Pasvikdalen i Sør-Varanger
(Fi), i Prestegårdshagen på Værnes i Stjørdal (NT) og i Botanisk hage på Tøyen i Oslo,
men den dyrkes trolig oftere. I Sverige er den en del brukt i energiskog. Sibirkorgpil er
en østlig slektning av korgpil, og erstatter denne i Sibir øst for Lena, og fra Baikalsjøen
og Mongolia øst til Stillehavet.
Ifølge litteraturen kan den skilles fra korgpil ved at bladene gjennomgående er enda
smalere (bare opp til 15 mm breie), ved at den tette silkehåringen på bladundersida
dekker nervene (dekker ikke nervene hos korgpil), ved svarte støtteblad (rustbrune
eller mørkt brune hos korgpil), og ved at griffelen er mer enn 1,5 ganger så lang som
arrene (1–1,5 ganger så lang hos korgpil). Karakterer er tatt fra Skvortsov (1999), men
stemmer dårlig med det norske materialet vi har sett etikettert som S. schwerinii (i
de botaniske hagene på Svanhovd og Tøyen, dvs. en hoveddel av det som er avbildet).
Disse plantene har heller breiere blad enn vanlig hos europeisk korgpil, og vi har ikke
sett noen forskjell i behåringen på nervene på bladundersidene. Alt norsk materiale vi
har sett navngitt som sibirkorgpil, kan være navnet feil. Som nevnt under korgpil, kan
det hende at vi allerede har sibirkorgpil i norsk natur, men at den har vært misforstått.
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22 Sibirkorgpil Salix schwerinii

1

2

3

4

Bildene 1–5 er fra den
botaniske hagen på
Svanhovd i Svanvik i SørVaranger (Fi, pl.), 6–7 fra
Prestegårdshagen ved
Værnes kirke i Stjørdal (NT,
pl.).
1 Stor busk med de
karakteristiske, noe
hengende, bladene.
2 Bladverket er like tett
som eller tettere enn hos
slektningen korgpil S.
viminalis. 3 Bladene er
tettstilte på kvistene, og
bladoversida er mørkt,
blankt grønn.
4 Bladundersida er
skinnende kvit av det tette
dekket av silkehår. Alle
CC-BY 4.0
1 Large shrub with the
characteristic, somewhat
pendent leaves. 2 Foliage
as crowded as, or even
more crowded, than found
in its relative, S. viminalis.
3 Leaves crowded on the
branches, and blade upper
surface dark and glossy
green. 4 Blade lower
surface shining white due
to dense cover of short silky
hairs.

GUNNERIA 82, 2018
217

Salix – vier, selje og pil i Norge

22 Sibirkorgpil Salix schwerinii

5

5 Årsskuddene er dunhårete og
ørebladene smale og spisse.
6 Nærbilde av øreblad.
7 Knoppserie på årskvist, med
generative knopper innafor
oppsvulma bladskaft. Alle
CC-BY 4.0

6

5 Current year’s twig densely
pubescent and stipules narrow
and acute. 6 Stipules.
7 A series of buds on current
year’s twig; with the generative
buds inside strongly swollen
bases of petioles.

7
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23 Salix aurita L. – ørevier (seksjon Cinerella)
Fra liten busk til lite tre opp til 3 m eller sjelden til 7 m, middels tett forgreinet med
middels kort avstand mellom greinene (tettere forgreinet enn selje og gråselje) og
greiner i stor vinkel 50–70°. Stammer og eldre kvister har sprukken, brungrå bark
med bleikt gulgrønn underbark. Vedåser små, men ofte tallrike og tydelige, 5–20 mm.
Fjorårskvister granne, 3–4 mm, noe knudrete av bladarr, gulbrune eller rødbrune,
halvblanke, snaue eller med spredte, sprikende, korte hår; årskvister granne, 2–3 mm,
trinne, gulbrune eller rødbrune, halvblanke, fra tett hårete tidlig i sesongen til grissent
hårete seint i sesongen, med sprikende, korte hår. Knopper breitt eggformete, butte,
med tydelig kantlist, mørkt røde eller mørkt gråbrune, snaue eller spredt hårete;
vegetative knopper bare litt mindre enn generative. Knoppene hos ørevier er tydelig
kortere og mindre enn hos selje og gråselje.
Øreblad nesten alltid til stede og henger på hele sesongen, store, opp til 12 × 8 mm,
skjevt hjerteformete eller nyreformete, spisse, med grove, kvasse tenner, nedbøyd kant
og tydelig hevet nervenett på undersida. Bladskaft 3–8 mm, tett filthårete. Bladplater
tynne eller middels faste, (20) 40–60 (70) × (7) 10–25 (40) mm, fra smalt til breitt
omvendt eggformete til nesten runde, 1,5–2,5 ganger så lange som breie; bladgrunn
kileformet; topp fra butt til tilspisset og nesten alltid noe vridd eller skjev; bladkant
nedbøyd, grunt rundtannet til nesten hel, bølget; underside lyst grågrønn eller
blågrønn (ofte noe voksbelagt), med sterkt hevete nerver, mer eller mindre tett hårete
med sprikende, noe krøllete hår, med færre hår mellom enn på nervene; overside
mørkt grønn eller mørkt grågrønn, med tydelig senkete nerver i en nettaktig nervatur,
tidlig i sesongen ofte med nokså tett behåring med noe sprikende hår, seinere i
sesongen snau eller omtrent snau; nervenett uvanlig tydelig, sidenerver 7–13 par.
Blomstrer litt før bladsprett. Aks sidestilte, ofte noe grisne, med 30–60 blomster, først
nesten kuleformete, siden avlange. Aksskaft fra nesten manglende til 15 (20) mm,
med 3–7 blad som oftest er mindre enn vanlige blad, hele. Støtteblad avlange, butte
eller spisse, mørkt brune eller rødbrune og mørkere i toppen, grissent kanthårete.
Nektarium mot midtaksen. Hannaks 15–20 × 10–15 mm. Pollenbærere 2; pollentråder
frie til grunnen, snaue eller hårete i nedre del; pollenknapper ellipsoide eller kort
sylindriske, 0,5–0,8 mm, først purpurfargete, seinere gule. Hunnaks 7–50 × 8–20
mm. Kapselskaft langt, 1,5–3,5 mm, lengre enn nektariet. Kapsel 4–12 mm, smalt
pæreformet og avsmalnende mot toppen, men ofte litt fortjukket rett under griffelen,
grågrønn, tett silkehåret. Griffel mangler eller kort, opp til 0,3 mm, hel; arr korte,
0,2–0,4 mm, delte, opprette. Griffel og arr gule eller brungule.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Meget vid økologi. Vokser på myr og i vasskanter, i fuktig skog,
i fuktig lynghei og i fuktig, gjengroende beitemark. Arten er lite næringskrevende og er
særlig vanlig i områder og på steder med basefattig grunn.
Nemoral–mellomboreal (nordboreal). Hjemlig. Vidt utbredt i låglandet og opp i
dalførene nord til Gildeskål (m No), men med ei stor luke i fjellkjeda og i de tørre
dalførene øst for fjellkjeda, fra nordre Telemark til Dovrefjell (He, Op, MR, ST) og i
midtre og nordre Østerdalen (He), Gudbrandsdalen (Op), Valdres (Op) og Hallingdal
(Bu). I låglandet i Sør- og Midt-Norge er dette en av de tre vanligste Salix, sammen med
skogselje og svartvier. I mange områder er disse tre de eneste Salix man finner.
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Utbredelsen er europeisk og strekker seg fra Atlanterhavet øst til Ural og sør til
Pyreneene, Alpene og Karpatene. Den finnes også som innført, men meget sjelden, i
østlige USA.
Kommentarer. Ørevier er særdeles variert morfologisk, noe den deler med de to
andre vanligste Salix-taksaene (skogselje, svartvier). Den varierer i nesten alle trekk,
i vekstform fra en nesten krypende busk til et lite tre, i bladform fra smalt omvendt
eggformet til nesten sirkelrund, i behåring fra tetthåret gjennom store deler av
sesongen til nesten snau hele sesongen, i farge og i aksform. Noe av variasjonen er vist
i figurene.
De beste kjennetegnene for ørevier er at bladene er rynkete på oversida (på grunn
av senket nervenett), at bladspissen ofterst er vridd, at bladundersida har skarpt
hevete, nesten ribbeformete nerver, og utstående, noe krøllete hår, ofte konsentrert
til nervene, og at kvistene har tydelige, men oftest korte vedåser (ingen eller nesten
ingen vedåser hos selje, lengre og kraftigere vedåser hos gråselje og rustselje). Ørevier
kan ha nesten samme form på bladene som gråselje, rustselje, skogselje og svartvier,
og nervenett, behåring og vedåser er ofte det eneste man kan ta arten på dersom
man ikke har planter med hunnaks. Ørevier er en av de oftest feilbestemte artene i
det materialet man får inn til herbariene, noe som gir låg pålitelighet i litteratur- og
listeangivelser av arten.
Hybridisering. Siden ørevier er så formrik, bør man ved mistanke om hybrider få
med både årsskudd og flerårsskudd og avbarkete kvister (3–4 år gamle) med tanke
på vedåser. Ørevier hybridiserer med minst 13 andre arter i Norge. Den inngår i
flere, til dels omfattende og antatt fertile hybridsvermer med mange indikasjoner på
tilbakekrysning mot begge foreldrene. Denne introgressive hybridiseringen synes
bare skje på diploid nivå; alle hybrider vi har sett med polyploider, er sterile, og de
er generelt sjeldne. Et annet og interessant trekk er at hybridene med de tre andre
hjemlige artene i seksjon Cinerella i Nord-Europa – selje (diploid), gråselje (tetraploid)
og rustselje (tetraploid) – er svært sjeldne om de i det hele tatt forekommer. Fertile
hybrider finner man bare med arter utafor seksjon Cinerella.
De rapporterte hybridene er:
S. aurita × S. caprea subsp. caprea (S. × capreolata Jos.Kern. ex Andersson)
(ørevier × skogselje) – Rapportert fra svært spredte steder i kyststrøk fra Østfold og
Oslo til Hordaland. Alt materiale burde kritisk etterprøves; det kan tenkes at storparten
heller faller inn under variasjonsbredden for artene.
S. aurita × S. caprea/S. cinerea × S. viminalis (ørevier × gråselje × korgpil) – Se
18 ørepil.
S. aurita × S. cinerea (S. × multinervis Döll) (ørevier × gråselje) – Rapportert
fra spredte steder i låglandet fra Østfold inn til flere forekomster i Ringsaker i
Mjøsområdet (He) og i Gran på Hadeland (Op) og i kyststrøk til Lista i Farsund (VA),
kanskje til Klepp på Jæren (Ro). Vi tror ikke mye på de fleste av disse angivelsene,
men noen få planter som er bestemt til denne hybriden, viser fruktabort. Det kan
derfor tenkes at den oppstår her og der. Det er likevel mer sannsynlig at storparten av
materialet som er blitt bestemt til hybriden, faller inn under variasjonsbredden til de
antatte foreldreartene.
S. aurita × S. glauca subsp. glauca (ørevier × sølvvier) – Ved S. Gulsjøen i Gran
på Hadeland (Op). En plausibel hunnplante med fruktabort.
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S. aurita × S. herbacea (S. × margarita F.B.White) (ørevier × musøre) – Plausible
hybrider er funnet noen svært få steder: Voss (Ho), Sandøy på Sunnmøre (MR) og
Dønna på Helgeland (No).
S. aurita × S. lapponum (S. × obtusifolia Willd.) (ørevier × lappvier) – En vanlig
hybrid i ikke altfor innlandspregete strøk på Østlandet fra Østfold inn til Engerdal,
Rendalen og Stor-Elvdal (He) og over til Røros (ST), til Søndre Land (Op) og Flå,
Sigdal og Rollag (Bu), og i kyststrøk til Alstahaug (s No), men med nordgrense trolig
sammenfallende med den for ørevier i Gildeskål (m No). Dette er en av de vanligste
vier-hybridene i de delene av Norge der begge foreldrene vokser sammen. Den
skilles fra ørevier ved at fjorårskvister ofte er lite hårete og blankere, mindre øreblad,
blad med mye tettere og jamnere behåring, spesielt på undersida, og mye kortere
aksskaft med reduserte blad; fra lappvier ved forekomst av små øreblad, blad tydelig
omvendt eggformete med litt vridd bladspiss og med senket nervenett på oversida
(og hevet på undersida), og med tydelige, om enn korte, aksskaft. Hybriden er vanlig
i myrer, myrkanter, fuktig skog og fuktig hei. Nær sørgrensa for lappvier og nær
nord- og innergrensa for ørevier forekommer denne hybriden i og ved en betydelig
del, kanskje flertallet, av bestander av den mest sparsomme av foreldrene. Mange
ganger finner man hybriden før man finner den minst hyppige av foreldrene. Hybriden
setter velformete kapsler og frø og er nokså opplagt fertil; intermediære planter og
former i retning av begge foreldrene er meget vanlige. I tillegg til to-arts hybrider er
det funnet en trippelhybrid der heivier inngår på Karmøy (Ro) og i Voss (Ho), og en
trippelhybrid der blokkevier inngår i Flendalen i Trysil (He). Østover i Fennoskandia
er trippelhybriden med blokkevier lokalt hyppig, men de eneste stedene i Norge der
alle de tre foreldrene kunne tenkes å møtes, er i Trysil og Røros, og denne hybriden er
foreløpig ikke funnet i Røros. I begge disse områdene er lappvier meget vanlig mens
ørevier er sjelden og blokkevier meget sjelden. Begge de sjeldne artene pollineres
derfor trolig av og til fra lappvier, men trippelhybrider oppstår trolig sjelden hos
oss. Lenger øst i Fennoskandia, der alle tre artene er vanlige sammen i myrene, er
mulighetene større. Trippelhybriden i Trysil viser fruktabort.
S. aurita × S. myrsinifolia (S. × coriacea J.Forbes) (ørevier × storvier) – Spredte
steder i Østfold, Akershus, Hedmark, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, NordTrøndelag og Nordland. De fleste beleggene som er navngitt som denne hybriden i
herbariene, er tvilsomme, men de hunnplantene som synes være riktig bestemt, har
fruktabort. Det er underarten svartvier som inngår.
S. aurita × S. myrtilloides (ørevier × blokkevier) – Vi inkluderer denne hybriden
her, sammen med de hyppige og fertile, til tross for at den i Norge foreløpig bare er
funnet i ett av de områdene i Norge hvor disse to foreldreartene møtes, i Flendalen og
Ljørdalen i Trysil (He). Hybriden synes å ha fruktabort i Trysil, men det er ikke tilfelle
i våre naboland. Denne hybriden er vanlig i Sverige og Finland, hvor utbredelsene til
ørevier og blokkevier overlapper i mye større utstrekning enn de gjør i Norge. Hybriden
skiller seg fra ørevier ved å ha mindre og fastere blad med mer avrundet og ofte litt
asymmetrisk grunn, med avrundet topp og mindre senket nervenett, lengre aksskaft og
kapselskaft og nesten snaue kapsler; fra blokkevier ved at den delvis har øreblad (kan
forekomme og mangle på ulike greiner på samme busk), ved at bladene er omvendt
eggformete, noe rynkete (senket nervenett på oversida), og ofte med en litt skjev topp,
ved hevete nerver på bladundersida, og noe hårete kapsler. Hybriden synes å være
fertil og med tilbakekrysninger.
S. aurita × S. phylicifolia (S. × ludificans F.B.White) (ørevier × grønnvier) – Funnet
i Trysil og kanskje Stange (He), Åseral (VA), Voss (Ho), Hareid og Fræna (MR), Selbu (ST)
og Levanger (NT). Sikkert steril.
S. aurita × S. purpurea (S. × dichroa Döll) (ørevier × rødpil) – Påvist i Hå på
Jæren (Ro). Trolig steril.
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S. aurita × S. repens s. lat. (S. × ambigua Ehrh.; S. × spathulata Willd.) (ørevier
× heivier) – Hybriden er utbredt i kyststrøk nord til Hjertvika i Aukra på Nordmøre
(MR, nordgrensa for heivier) og i dalførene inn til Våler i Solør (He), Flesberg i midtre
Numedal (Bu), Vinje (Te) og Bykle øverst i Setesdal (AA). Totalt er det dokumentert
mer enn 100 hybridforekomster. Det er bare funnet hybrider med underarten krypvier,
men hybrider med underarten sandvier er å vente, særlig på Sørvestlandet. Dette er
en vanlig hybrid der foreldrene forekommer sammen. Den skiller seg fra ørevier ved
at bladene har noe blank overside, av og til med noe hevete nerver på bladoversida,
og ved at undersida har korte, noe silkeaktige hår som er mer parallelle med nervene
enn hos ørevier der de spriker; fra krypvier ved at bladene er omvendt lansettformete
eller eggformete, ved at svært unge blad er noe rynkete og med nedbøyde bladkanter,
og ved at i hvert fall noen av hårene på bladundersida er svakt krøllete. Hybriden synes
å være fertil og med tilbakekrysninger. En plausibel trippelhybrid der også korgpil
inngår, er funnet på Avaldsnes i Karmøy (Ro), sammen med alle tre foreldrene.
S. aurita × S. starkeana (S. × livescens Döll) (ørevier × blåvier) – Hybriden er
kjent fra spredte steder på Østlandet fra Våler og Spydeberg (n Øf) og Fyresdal (v Te)
nord til Engerdal (n He) og Vestre Toten (s Op), og dessuten fra Stjørdal og Meråker
(NT), i et fylke der blåvier ikke er kjent (ennå). Den skiller seg fra ørevier ved å ha mye
tynnere og mindre faste blad og ved bare svakt hevete (undersida) og senkete (oversida)
nerver, ved nesten hel bladkant, ved blåkvit bladunderside, og ved at barken av og til
flasser av i rutemønster slik som hos blåvier; fra blåvier ved at både kvister og blad har
en sterkere og mye mer utstående behåring, at knoppene er tjukkere, og at bladene
er tydelig omvendt eggformete og har tydelig nedbøyd kant. Flere av hybridene setter
velformete kapsler og frø og er trolig fertile.
S. aurita × S. viminalis (S. × fruticosa Döll) (ørevier × korgpil) – Berg & Larsson
(2000) angir denne hybriden bare fra to norske kommuner – Tjøme (Vf) og Stavanger
(Ro) – men hos Lid & Lid (2005) angis den fra mange flere steder, i kyststrøk til Solund i
ytre Sogn (SF, men se nedafor) og på Østlandet inn til Ringerike (Bu). Fullt ut bekreftete
hybrider kjenner vi fra Røsholmstranda i Ringerike (Bu), i Time og lokalt hyppig i
Stavanger (Ro), og som plantet på Tangerås i Kvam i Hardanger (Ho). Angivelsen fra
Solund (nord for Sognefjorden) kan bygge på et belegg fra Gulen (sør for Sognefjorden),
og dette belegget hører til namdalspil. Hybriden er ofte en stor busk opp til 6 m og
er alltid lett å skille fra foreldreartene. Den skiller seg fra ørevier ved å ha tjukkere
kvister, mye lengre og smalere øreblad og blad, og ved mindre aks og kapsler og lengre
arr; fra korgpil ved å ha lengre og mer tydelige vedåser, noe slankere, brunlige kvister,
mindre knopper, bredere øreblad, blad som oftest er noe rynkete og med bølgete kant,
kortere og bredere med krøllete hår på undersida, og kapsler med lengre skaft, men
kortere griffel og arr. Den har oftest aborterende kapsler og er trolig steril, men den
oppstår tydeligvis lett der korgpil dyrkes i kystområder og møter ørevier.
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23 Ørevier Salix aurita

1

1 Vanligvis er ørevier
en vid, flerstammet
busk av svært
varierende høgde.
Granåsen i Trondheim
(ST). 2 Den kan av og
til også vokse opp til
et lite, flerstammet tre
på 3–5 m. Nøsastølen i
Fræna (MR).
3 Stammene blir
sjelden så gamle at
de får sterkt sprukken
bark, men litt grove
stammer har grå, litt
ujamn bark. Selbu
(ST). 4–5 Årskvistene
er fint dunhårete og
med glatt, brunlig
eller grønnlig bark.
Det er en viss forskjell
mellom generative
knopper (store og
tjukke) og vegetative
(mindre). Selbu (ST).
Alle CC-BY 4.0

3

2

4

5

1 Salix aurita usually
grows into a broad,
multi-stemmed shrub
with large variation in
height. 2 Sometimes
it grows into a small,
few-stemmed tree up
to 3–5 m tall.
3 Stems rarely become
large and old enough
to attain fissured bark,
but older stems often
have uneven, flaking
bark.
4–5 Current year’s
twigs finely pubescent
with smooth, brownish
or greenish bark. Some
difference is seen
between generative
buds (large and thick)
and vegetative ones
(smaller and more
slender).
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23 Ørevier Salix aurita

6

7

8

10
9

6 Normalt har ørevier tydelige, men korte og låge vedåser. Trondheim (ST). 7 Lange og skarpere vedåser karakteriserer slektningen gråselje
S. cinerea, men planten som denne kvisten er tatt fra, er fra et område og høgdelag hvor ørevier er vanlig, mens gråselje aldri er påvist. Se
også 14. Holsjøvegen i Midtre Gauldal (ST). 8 Skuddsystemet preges av store greinvinkler, oftest over 50°, og nokså korte avstander mellom
forgreininger (korte internodier). Trondheim (ST). 9 Bladverket blir dermed nokså tett, også fordi bladene er breiest i ytre delen og dekker
over hverandre. Bergen (Ho). 10 Noen busker er særlig tettvokste, og her med små blad. Torghatten i Brønnøy (No). Alle CC-BY 4.0
6 Wood striae are normally distinct but short and low. 7 However, such long and sharp wood striae as characterize the related species S.
cinerea, are seen in this plant, from a district and an altitude in Midtre Gauldal in Central Norway where S. aurita is common but S. cinerea
never has been found. See also 14 for leaves of the same plant. 8 Branch system (crown) open with large branching angles, usually more than
50°, and comparatively short distances between branches (short internodes). 9 Due to short internodes the foliage often becomes dense, and
also because leaves are broadest above the middle and cover each other. 10 Some shrubs may have especially dense foliage and small leaves.
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23 Ørevier Salix aurita

11

12

11 Bladene er i prinsippet omvendt eggformete, matte, rynkete på
overflata med senkete nerver, ofte med karakteristisk skjev spiss (en
fin feltkarakter), og de har nesten alltid øreblad. Trondheim (ST).
12 Denne arten er en av de mest varierte når det gjelder
vekstformer, bladformer og farger. Bladene kan være store og smale
eller små og nesten sirkelrunde, de kan være nokså faste eller tynne,
og de kan være nokså tett hårete eller nesten snaue. Ørevier er
derfor en av de artene som oftest blir feilbestemt. Den fotograferte
planten har trolig vokst i noe skygge og har store, tynne blad med
lite hår og knapt noe rødlig skjær på noen plantedel. Trondheim (ST).
13 Her har vi motsatsen, med korte, nokså tjukke og sterkt hårete
blad i tett bladstilling og rødlig skjær på alt av kvister, knopper og
bladnerver. Malmmyran i Frøya (ST). Alle CC-BY 4.0

13

11 Blades usually obovate, upper surface dull and seems wrinkled
due to impressed veins, apex very often skewed (a useful field
character for identifying the species), and stipules nearly always
present. 12 This species is, however, among those that vary most
widely as to size, growth form, and shape and colour of leaves.
Blades may be large and narrow or small and nearly orbicular; they
may be firm or thin and almost flimsy; they may be densely hairy
or nearly glabrous. Salix aurita is therefore one of the most often
misidentified of Salix. The plant in this photo has probably grown
in shade and has large, thin leaves with few hairs and almost no
reddish tinge on any part of the plant. 13 This is the opposite to 12,
a plant with compact foliage of short, rather leathery and densely
hairy leaves and reddish tinge on twigs, buds and leaf veins.
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23 Ørevier Salix aurita

14

16

15
14 Det typiske ørevier-bladet (hvis det finnes noe slikt) er omvendt eggformet, med en kort, skjev
spiss, bladkant som er bukttannet og nedbøyd, og nerver som er senket på oversida og sterkt
hevet på undersida. Oversida kan være nesten snau, men undersida har alltid utstående, noe
krøllete hår, særlig konsentrert til nervene. Dette er blad fra planten med de avvikende vedåsene
(se 7) og er et typisk blad for ørevier. Midtre Gauldal (ST). 15 På dette bladet er tanninga i
bladkanten bedre synlig. Selbu (ST). 16 Ørebladene er store, noe skjeve, grovt tannete, og sitter
gjerne på hele sesongen. Selbu (ST). Alle CC-BY 4.0.
14 A typical aurita blade (if there is any such thing) is obovate, with apex short and skewed,
margins revolute and crenate to dentate, and veins impressed on upper surface and strongly
raised on lower surface. The upper surface may be nearly glabrous but the lower surface always
has patent, curly hairs, especially dense on the veins. The shoot in this photo is from the plant
with the deviating wood striae in 7 and the shape of the blade is typical of S. aurita. 15 Dentation
in leaf margin. 16 Stipules large, skewed, coarsely dentate, and retained throughout the season.
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23 Ørevier Salix aurita

17

18

19

20

17 Hannaksene hos ørevier er små, men nydelig røde før pollenknappene åpner seg. Blomstringa begynner i omtrent hele akset samtidig.
Selbu (ST). 18 Når pollenknappene er tømte blir de brune, og hannaksene blir da mindre attraktive. Trondheim (ST). 19 Hunnaksene er
små, med et nokså kort skaft med sterkt reduserte blad. Støttebladene er lyse, men med en mørk topp (knapt synlige her, men se 18), og
de er middels sterkt hårete med lange hår. Fruktknuten er langskaftet, ofte med skaft nesten like langt som sjølve fruktknuten. Griffelen er
ytterst kort og arrene korte og nesten opprette. Stjørdal (NT). 20 I fruktstadiet blir de lange kapselskaftene påfallende og skiller ørevier fra
de nærmeste slektningene: selje S. caprea og gråselje S. cinerea. Kapslene er tett silkehårete. Tjøme (Vf). Alle CC-BY 4.0
17 Staminate spikes small and prettily red before anthers open. Flowering starts at the same time in nearly the entire spike. 18 Anthers become
brown when emptied and the staminate spikes thereby much less attractive. 19 Pistillate spikes small, with short peduncles with reduced leaves.
Bracts pale but with a dark apex (scarcely visible here, but see 18) and they are moderately densely covered by long hairs. Gynoecium with distinct
stalk (gynophore) often nearly as long as the gynoecium itself. Style very short and stigmas short and nearly erect. 20 The long gynophores become
very prominent in the fruiting stage and are a diagnostic difference against its relatives S. caprea and S. cinerea. Fruits densely and silky hairy.
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23 Ørevier Salix aurita

21

22

24

23

21 Ørevier er vanlig i oftest næringsfattig, fuktig skog og særlig i skogkanter. Flesland i Bergen (Ho). 22 Den er mer vanlig i myr og
kystheier, der vekstformen varierer. Her vokser den som opprette busker ved Torghatten i Brønnøy (No). 23 Her vokser den som låge og
tette, polsterforma busker i gjengroende kulturmark på Svellingen i Frøya (ST). 24 Her er den bare et desimeterhøgt innslag, sammen med
røsslyng og krekling av samme høgde, vest for Malmmyran i Frøya (ST). Alle CC-BY 4.0
21 Salix aurita is common in oligotrophic moist forests and especially in forest margins. 22 It is even more common in mire and in coastal
heaths, with varying growth forms. Here as erect shrubs in a North Norwegian coastal heath. 23 Here as cushions in an overgrown pasture
in a Central Norwegian coastal heath. 24 And here as 10–20 cm high mats intermixed with heather Calluna and crowberry Empetrum of the
same height in a Central Norwegian coastal heath.
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23 Ørevier × lappvier Salix aurita × S. lapponum

1

3

2

Bildene er fra Bymarka i Trondheim (ST).
Bilde 1–2 og 4 er tatt av regnvåte individer,
noe som fører til at behåringa på bladene
ikke kommer tydelig fram.

4

1 Hybriden er vanligvis en lågvokst busk
med opprette kvister der årskvistene
er finhårete, mens eldre kvister er
mindre hårete og mørkere. 2 Hybriden
har øreblad, en arv fra ørevier, men
ørebladene er mindre enn hos ørevier.
Bladoversida har en del liggende, rette
hår, en arv fra lappvier. 3–4 Bladformen
ligner mest på den man finner hos
lappvier, men toppen er gjerne vridd,
et trekk man ofte finner hos ørevier.
Bladundersida har tett behåring med
mer utstående hår enn hos lappvier.
Nervenettet er tydelig hevet på undersida,
som hos begge foreldrene. Alle CC-BY 4.0
1 The hybrid is usually found as a
low-grown shrub with erect branches
where current year’s twigs are finely
pubescent whereas older twigs are less
hairy and darker. 2 Hybrid plants have
stipules, inherited from S. aurita, but the
stipules are smaller than those found in
that species. Blade upper surface with
appressed, straight hairs, inherited from S.
lapponum. 3–4 Blade shape more similar
to S. lapponum but apex usually skewed,
a feature from S. aurita. Blade lower
surface with dense pubescence of more
patent hairs than found in S. lapponum.
Veins distinctly raised on lower surface, a
feature in common with both parents.
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24 Salix cinerea L. – gråselje (seksjon Cinerella)
Opprett busk eller lite tre, normalt ikke høgere enn 6 m, men unntaksvis registrert
som skogstre opp til 15 m. Den normale vekstformen er som en nokså tett, halvkuleeller puteformet busk, lett gjenkjennbar på lang avstand i kulturlandskapet og langs
vassdrag. Som busk tett forgreinet med middels kort avstand mellom greinene (kortere
enn selje) og greiner i middels stor vinkel 30–50°. Stammer og eldre kvister har litt
sprukken, grå bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser tallrike og tydelige, opp
til 80 mm lange. Fjorårskvister nokså tjukke, 4–6 mm, trinne, men noe knudrete av
bladarr, svartgrå, mørkt grå eller rødbrune, matte, tett filthårete; årskvister nokså
tjukke, 3–4 mm, trinne, fra gulgrå til rødbrune, matte, tett og grått filthårete. Knopper
breitt eggformete, butte, med kantlist, tett til spredt hårete; vegetative knopper mye
mindre enn generative.
Øreblad opp til 14 × 8 mm, og henger på lenge, skjevt hjerteformete eller nyreformete,
spisse eller butte, med utydelige tenner, flat kant og lite markert nervenett. Bladskaft
3–10 (15) mm, tett filthårete. Bladplater oftest faste, 50–100 (150) × 15–30 (50) mm,
omvendt egg- eller lansettformete, 2–4 ganger så lange som breie; bladgrunn
kileformet; topp butt eller spiss, men nesten aldri vridd, et skille mot ørevier; bladkant
svakt nedbøyd, hel eller uregelmessig og grunt sagtannet eller rundtannet; underside
blågrå eller grågrønn, mer eller mindre tett filthåret med utstående hår; overside ofte
litt rynket på unge blad, men blir tidlig jamn, mellomgrønn eller mørkt grønn, matt,
mer eller mindre filthåret med utstående hår; nervenett ofte tydelig, men ikke markert
senket eller hevet, sidenerver 8–15 par.
Blomstrer før bladsprett. Aks sidestilte, tette, med svært mange blomster. Aksskaft
fra nesten manglende til 20 (30) mm, med 3–7 blad som oftest er mindre enn vanlige
blad, hele. Støtteblad avlange, butte eller spisse, mørke og mørkt svartrøde mot
toppen, tett kanthårete. Nektarium mot midtaksen. Hannaks avlange, 25–40 × 12–25
mm. Pollenbærere 2; pollentråder frie til grunnen, snaue eller hårete i nedre del;
pollenknapper ellipsoide eller kort sylindriske, 0,7–1 mm, først oransjerøde eller
gulrøde, seinere gule. Hunnaks avlange, 20–50 (75) × 8–20 mm. Kapselskaft 1,5–4 mm,
lengre enn nektariet. Kapsel 5–12 mm, smalt pæreformet og avsmalnende mot toppen,
men ofte litt fortjukket rett under griffelen, grågrønn, tett silkehåret. Griffel 0,2–0,5
mm, hel; arr middels lange, 0,2–0,6 mm, lubne, grunt delte, opprette. Griffel og arr
gule til gulgrønne.
Kromosomtall. 2n = 76 (tetraploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Flommarkskratt og vasskanter, langs grøfter og vassløp,
mer sjelden i flommarkskog (og her en sjelden gang et tre i bestander, f.eks. i en
flommarkskog i Lier (Bu) der gråselje var subdominant med trær på opp til 10–15 m,
men denne skogteigen er nå nedhogd og erstattet av et boligfelt), fuktig kulturmark,
og ofte en viktig gjengroingsart på overlatte enger og beiter på Østlandet og Sørlandet.
Middels næringskrevende og foretrekker finkornet substrat.
Nemoral–sørboreal (mellomboreal). Hjemlig. Sørøstlig utbredelse i Norge (kart hos
Elven 2013b). Vanlig på Østlandet nord til Trysil og Hornset–Østamyrene i Rendalen
(He), Solbrå i Sør-Fron i midtre Gudbrandsdalen (Op), og med et herbariebelegg som
angivelig er fra Lom (Op), men som kanskje er feiletikettert, til Nord-Aurdal i Valdres
(Op), Flå i Hallingdal og Rollag i Numedal (Bu), og på Sørlandet vest til Mandal og
Lista i Farsund (VA). Isolerte forekomster i Nord-Trøndelag i Verdal, Steinkjer og trolig
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Levanger (for Nord-Trøndelag, se Fremstad 2000). Gråselje er trolig kommet inn i
Trøndelag fra Jämtland heller enn fra Sør-Norge. For plantene som er rapportert fra
Jæren og ellers i Rogaland, se 25 rustselje.
Utbredelsen er europeisk–vestasiatisk og strekker seg fra Sør-Skandinavia, ØstEngland (sjelden der) og Øst-Frankrike gjennom Europa sør til Middelhavet og øst til
Kaukasus og til midtre og søndre Sibir (Altai). Arten finnes også som innført i østre og
midtre USA og såvidt inn i Canada (Ontario).
Kommentarer. Gråselje er, som våre andre arter av seksjon Cinerella, svært variert
morfologisk (polymorf). Den varierer i vekstform fra en låg busk til et høgt skogstre,
men formen som halvkuler eller puter opp til 2–3 m er den absolutt vanligste. Bladene
varierer mye i størrelse, men er nesten alltid omvendt egg- eller lansettformete (i
motsetning til selje) og aldri så rynkete og med så markert nervenett som hos ørevier.
Det beste kjennetegnet er ofte behåring på unge kvister og blad, mye tettere og lengre
enn hos både selje og ørevier. Omfanget av feilbestemmelser i herbariematerialet er
i en størrelsesorden som gjør at alle angivelser uten belegg (og flere med belegg) er
upålitelige.
Man har ofte antatt at det er omfattende hybridisering og introgresjon mellom de
norske artene av seksjon Cinerella (se f.eks. Grapengiesser 1966), men vi finner ikke
grunnlag for denne antakelsen. Gråselje er tetraploid og både ørevier og selje diploide,
og hybrider mellom gråselje og disse to andre artene blir triploide og trolig fullstendig
sterile, dersom de forekommer i det hele tatt. Derimot kan gråselje krysse seg effektivt
med andre polyploide arter, utafor seksjon Cinerella, se avsnitt om hybridisering
nedafor. Gråselje får dermed et hybridiseringsmønster meget forskjellig fra det for
selje og ørevier.
Hybridisering. Gråselje er kjent å hybridisere med ni andre arter i Norge. Én eller
kanskje to av disse hybridene er hagehybrider som beskrives separat: gråpil (både
som spontant oppstått og som plantet) og kanskje fløyelsvier. Det finnes en omfattende
hybridsverm med én art (storvier) og noe mindre omfattende med én til (grønnvier)
Både storvier og grønnvier er polyploide arter, henholdsvis hovedsakelig oktoploid
og heksaploid, og hybridene kan være delvis fertile og kan tenkes å overføre gener
oppover i ploidiserien, dvs. fra tetraploid gråselje til de andre. Gråselje, som art, synes
dermed ikke å påvirkes så mye. De mer eller mindre sannsynliggjorte hybridene er:
S. aurita × S. cinerea (ørevier × gråselje) – Se 23 ørevier.
S. aurita × S. cinerea × S. viminalis (ørevier × gråselje × korgpil) – Se 18 ørepil.
S. caprea × S. cinerea (selje × gråselje) – Se 27 selje.
S. caprea? × S. cinerea? × S. viminalis (selje? × gråselje? × korgpil) – Se 20
dunvier og 21 fløyelsvier.
S. cinerea × S. × dasyclados (gråselje × fløyelsvier) – En plante samlet i
Kjellekrysset i Tønsberg (Vf) har blad som kombinerer trekk fra gråselje og fløyelsvier,
og full fruktabort.
S. cinerea × S. lapponum (gråselje × lappvier) – Bare funnet i et sump-vierkratt
ved Ellingsrudbekken i Lørenskog (Ak). Sikkert steril.
S. cinerea × S. myrsinifolia subsp. myrsinifolia (S. × puberula Döll) (gråselje ×
svartvier) – Denne hybriden er hyppig i nesten hele den delen av Norge hvor gråselje
forekommer, fra Halden (s Øf) og Fyresdal (v Te) nord til Trysil (He), Ringebu i midtre
Gudbrandsdalen og Nordre Land på Hadeland (Op) og Flesberg i Numedal (Bu). Den
er dessuten angitt fra to steder hvor gråselje aldri er angitt: Kvinnherad i Hardanger
(Ho) og Hemne på Trøndelagskysten (ST). Noen burde ettergå dette materiale og disse
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lokalitetene. Mye av det innsamlete materialet viser fruktabort, men ikke alt. Hybriden
har noen merkelige trekk. Den kan skilles fra gråselje ved at den har mindre hårete
og mye mørkere kvister, kvasstannete øreblad og blad, blad som ofte svartner ved
tørking, mindre hårete blad og oftest mindre hårete kapsler; fra svartvier ved å ha
tydelige vedåser, bladkant noe nedbøyd, og bladunderside med tydelig hevete nerver
med ofte noen rødfargete hår. Disse rødfargete hårene er et mysterium; rødfargete hår
(men med en annen form og farge) forekommer hos rustselje, men ikke hos gråselje,
og heller ikke normalt hos svartvier. Et annet merkelig trekk er at dersom man ser
på bladene på et enkelt langskudd, så er ofte de øverste nesten ikke til å skille fra
gråselje, de nederste nesten ikke til å skille fra svartvier. Hybriden synes «influere»
svartvier sterkt. Primærhybridene har dårlig fertilitet, men mellomformer mellom
hybridene og svartvier (trolig F2 og seinere generasjoner) har mye bedre frøutvikling.
Introgresjon fra gråselje kan tenkes være en forklaring på enkelte av de mer aparte
trekkene hos svartvier i visse regioner, men dette er foreløpig en løs og fantasifull
hypotese (se også hybriden nedafor). En trippelhybrid hvor også grønnvier inngår, er
samlet på Lygnaseter i Gran, på grensa mellom Hadeland og Toten (Op). Materialet
viser visse morfologiske trekk fra alle de tre foreslåtte foreldrene. Et par andre
innsamlinger fra Oslo, bestemt til samme kombinasjon, er meget tvilsomme.
S. cinerea × S. phylicifolia (gråselje × grønnvier) – Hybriden er sjelden
i Norge og bare funnet noen få steder på Østlandet fra Våler (Øf, noe tvilsom
bestemmelse) og Porsgrunn og Notodden (Te, mer sikre bestemmelser) nord til
Åmot i søndre Østerdalen (He), Jevnaker på Hadeland (Op) og Flesberg i Numedal
(Bu). Denne hybriden synes å ha en større bestand eller populasjon i området
Notodden–Heddal. Årsaken til at den er sjelden er trolig at de to foreldreartene ikke
møtes så ofte. Hybriden skilles lett fra gråselje ved de blanke, nesten skinnende og
snaue fjorårskvistene, ved de fastere og mye mer blanke bladene som blir snaue
utpå sommeren, ved blågrønn bladunderside (vokslag), og ved støtteblad som er
«bikolore», dvs. lyse ved grunnen og nesten svarte i toppen; fra grønnvier ved tydelige
vedåser, hårete årskvister, tydelige og varige øreblad, bladoverside (og underside)
som er håret tidlig i sesongen, ofte med noen rødfargete hår, hevet nervenett på
bladundersida, og både aks og kapsler med tydelige skaft. Denne hybriden er mye
mer vanlig i Sverige og Finland enn i Norge, og her har vi en tilsvarende hypotese
som for hybriden med svartvier, om at gener fra gråselje har påvirket større deler av
populasjonen av grønnvier i lågere strøk. I Sverige og Finland er gråselje vanlig til nord
for Bottenvika, mens grønnvier er vanlig sør til Stockholm-området og Estland. Sonen
med overlappende utbredelser omfatter dermed over halvparten av Sverige og 2/3 av
Finland, men bare en mindre del av Norge.
S. cinerea × S. purpurea (gråselje × rødpil) – Funnet i et kratt på
Bekkelagshøgda øst i Oslo by. Sikkert steril.
S. cinerea × S. repens (S. × subsericea Döll) (gråselje × heivier) – Funnet i Tjøme
(Vf). Sikkert steril. Det er heivier-rasen krypvier som inngår.
S. cinerea × S. viminalis (gråselje × korgpil) – Se 19 gråpil.
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24 Gråselje Salix cinerea

1

3

2

4

5

6

1 Vanligvis er gråselje en nokså kompakt, gjerne halvkuleformet busk, og gjerne i flommark som her i Brumunddal i Ringsaker (He). En
sjelden gang kan arten vokse opp til et fåstammet tre opp til 10–15 m høgt (men dette har vi ikke noe bilde av). 2 Greinverk, med den
karakteristiske, runde formen sett fra sida (se også 15). Sundland i Drammen (Bu). 3 Eldre stammer har grå, men sjelden sprukken,
bark. Åkersvika i Hamar (He). 4 Fjorårskvistene er tett dunhårete, her med en lodden, vegetativ knopp. Drammen (Bu). 5 Barkfargen
på fjorårskvistene kan være rødlig, som på forrige bilde, eller grønngrå, som her. Hamar (He). 6 Årskvistene er tett dunhårete, her med
øreblad og med en serie unge, generative knopper. Hamar (He). Alle CC-BY 4.0
1 Salix cinerea is most often seen as a compact, cushion-shaped shrub, often in alluvial habitats as here. More rarely it may grow into
a few-stemmed tree up to 10–15 m (but we have no photos of such trees). 2 Branch system (crown) with the characteristic round shape
(see also 15). 3 Older stems with grey but rarely fissured bark. 4 Previous year’s twigs densely pubescent early in the season, here with a
pubescent vegetative bud. 5 Bark of previous year’s twigs may be slightly reddish as in 4, or greenish grey as here. 6 Current year’s twigs
densely pubescent, here with stipules and a series of generative buds.
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24 Gråselje Salix cinerea

7

8

9

7 Seint i sesongen vokser knoppene på
årskvistene, og vegetative og generative
knopper blir svært forskjellige. Her synes
en liten, vegetativ knopp nederst og tre
generative knopper oppover. De blir
avrundete, butte og svært tjukke. Risum
i Halden (Øf). 8 Vedåsene hos gråselje
er svært lange, tettstilte og skarpe, og
man kan ofte kjenne igjen denne arten på
vedåsene alene. Muusøya i Drammen (Bu).
9 Bladverk, her fra oversida, med de nokså
lange, omvendt eggformete eller omvendt
lansettformete bladene. Hamar (He).
10 Bladverk, her fra undersida der man ser de
hevete nervene. Halden (Øf). Alle CC-BY 4.0

10

7 Late in season the buds on the current
year’s twigs enlargen and vegetative and
generative buds become very different, here
a vegetative bud below and three generative
buds above; these latter becoming rounded,
nearly obtuse and very thick. 8 Wood striae
numerous, very long, and sharply raised,
and this species may often be recognized on
its wood striae alone. 9 Foliage from above
with rather long, obovate or oblanceolate
blades. 10 Foliage from below, with the
raised veins clearly visible.
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24 Gråselje Salix cinerea
11 Behåringa på
bladoversida er liggende,
med nokså lange,
rette hår. Hamar (He).
12 På bladundersida
er behåringa kort,
utstående og krusete,
både på og mellom
nervene. Den er tettere
enn det man vanligvis
finner hos slektningen
ørevier Hamar (He).
13 Behåringa på
bladundersida. Hamar
(He). 14 Ørebladene er
mye mindre enn hos
ørevier, men nesten alltid
til stede. Lier (Bu).
15 Hannbusk i
blomstring, med hannaks
i nokså tette serier, en
karakter som skiller
gråselje fra begge dens
nærmeste hjemlige
slektninger i Norge, selje
og ørevier, men som
gråselje har felles med
rustselje. Drammen (Bu).
Alle CC-BY 4.0

11

13

12

14

15

11 Blade upper surface
with subappressed,
rather long straight
hairs. 12 Blade lower
surface with short, erect
and curly hairs both on
and between the veins.
Indumentum denser
than usually found in the
related S. aurita.
13 Indumentum on lower
leaf surface. 14 Stipules
much smaller than in S.
aurita but nearly always
present. 15 Male shrub at
anthesis, with staminate
spikes in rather dense
groups, a character
distinguishing S. cinerea
from two of its closer
relatives in Norway, S.
caprea and S. aurita,
but in common with S.
atrocinerea.

GUNNERIA 82, 2018
235

Salix – vier, selje og pil i Norge

24 Gråselje Salix cinerea

16

17

18

16 Pollenknappene er karminrøde før de åpner seg, men blir raskt gule.
Blomstringa begynner omtrent samtidig i hele akset. Drammen (Bu).
17 Støttebladene er avlange og svarte mot toppen, men er dekte av lange, kvite
hår slik at gåsungene om våren er riktig dekorative. Drammen (Bu).
18 Hunnbusk i blomstring, og på dette bildet er de tette seriene av aks særlig
tydelige. Gråselje har bare få vegetative knopper ovafor serien med aksknopper,
og aksseriene rekker dermed ofte nesten opp til toppen av kvisten, en forskjell
fra korgpil og korgpil-hybrider som også har tette serier med aks, men omtrent
midt på kvisten. Hole (Bu). Alle CC-BY 4.0
16 Anthers carmine red before anthesis but rapidly become yellow. Flowering
starts at the same time in nearly the entire spike. 17 Bracts oblong and black
in their upper part but covered with long white hairs making the spikes rather
decorative before anthesis. 18 Female shrub at anthesis, showing the rather
dense groups of spikes. In Salix cinerea there are only a few vegetative buds above
the generative ones on the twigs, and the groups of spikes reach nearly the top of
the twigs, a difference from S. viminalis and its hybrids where the series of spikes
are located at or a little above the middle of previous year’s shoot.
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24 Gråselje Salix cinerea

19

20

19 Hunnaksene er nesten sittende, bare med et svært kort
skaft med skjellaktige blad (se også bilde 22). Her er det
noen få vegetative knopper ovafor de generative på kvisten.
Gilhusodden i Lier (Bu). 20–21 Griffelen er nærmest ikkeeksisterende, og arrene korte og opprette. Lier (Bu). Alle
CC-BY 4.0

21

19 Pistillate spikes subsessile, only with very short
peduncles with reduced scaly leaves (see also 22). Here is
also seen the few vegetative buds above the generative ones
(with spikes). 20–21 Styles nearly absent and stigmas short
and erect.
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24 Gråselje Salix cinerea

22

24

22 Utvokst hunnaks der skaftet har strukket seg noe, men fortsatt
bare med bleikgrønne, skjellaktige blad. Hole (Bu). 23 Flommark
med de karakteristiske halvkulene av gråselje-kratt. Karlsrudtangen
ved utløpet av Sogna i Tyrifjorden i Ringerike (Bu). 24 Gråselje-kratt
forekommer som ei kantsone mellom gras/starrsumper og innmark
eller skog langs de fleste vassdrag på søndre og midtre Østlandet.
Nord i Øyeren i Fet (Ak). Alle CC-BY 4.0

23

22 Pistillate spike past anthesis when peduncle has extended in length
but still only with scaly leaves. 23 Alluvial plain with the characteristic
cushions of S. cinerea by lake Tyrifjorden in southeastern Norway.
24 Thickets of S. cinerea are often found as marginal vegetation
between grass and sedge marshes and fields or forest along the
majority of rivers and lakes in the southern and middle parts of
southeastern Norway, north into the South Boreal Zone, here by the
lake Øyeren.
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24 Gråselje Salix cinerea

25

26

25 Buskene kan danne sammenhengende kratt eller være mer solitære. Onsakervika i Hole (Bu). 26 Der gråselje er utbredt, er den
temmelig vanlig også i kulturlandskapet, her på innmark nær Burud i Øvre Eiker (Bu). Foto Reidar Elven. Begge CC-BY 4.0
25 The shrubs may form continuous belts or appear more solitary, here by the lake Tyrifjorden. 26 Where S. cinerea is common it may also
appear along ditches in the middle of fields.
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25 Salix atrocinerea Brot. – rustselje (seksjon Cinerella)
(Salix cinerea subsp. atrocinerea (Brot.) Guinier; S. cinerea subsp. oleifolia Macreight)
Arten kalles «Rust-Pil» på dansk og «rostvide» på svensk.
Rustselje er nyoppdaget som hjemlig art, og vi har hatt lite materiale å bygge en
beskrivelse på. Beskrivelsen blir derfor mindre omfattende enn for andre arter. Vi
legger vekt på skiller som vi har observert på norsk materiale, spesielt skillekarakterer
mot gråselje.
Rustselje som beskrevet fra Vest-Europa er en middelsstor busk eller et tre med
nokså grove stammer og greiner. Den skiller seg fra gråselje ved at kvistene har
gulbrun og sprukken bark (gråbrun og glatt hos gråselje), at ørebladene er mindre
og felles tidlig (store og mer varige hos gråselje), at unge blad ofte har noe rødskjær,
at begge bladsidene ofte har et innslag av korte, krøllete rustfargete hår ved siden av
lange, kvite hår (bare kvite hår hos gråselje) og at overflata er nokså blank (matt hos
gråselje), at både hannaks og hunnaks er kortere (11–18 mm hos rustselje, oftest 25–
50 mm hos gråselje), og at arrene er sprikende (står mer opp hos gråselje). I bladene
ligner den mest på ørevier, bl.a. med nervenett som er markert senket på oversida
og hevet på undersida, men skiller seg ved grovere kvister, lange, skarpe vedåser, og
større aks.
Rustselje er en slektning av ørevier og gråselje, utbredt i Nordvest-Afrika og VestEuropa fra Marokko nordover gjennom Spania og Portugal, vestre Frankrike, og hele
De britiske øyer nord til Skottland, Shetland og Orknøyene, på De britiske øyer bare
erstattet av vår gråselje i et lite område i Øst-England. Rustselje er ofte oppfattet som
en underart av tetraploid gråselje (se synonymene ovafor), men nyere undersøkelser
tyder på at den er nærmere i slekt med diploid ørevier (Zinovjev & Kadis 2006, 2016),
men med tetraploid kromosomtall. I seinere tid godtar de fleste forfattere artsstatus
(se spesielt Argus 2010 og Zinovjev & Kadis ovafor). I Norge har rustselje tidligere
bare vært sikkert kjent som dyrket, fra Fjordparken i Lier (Bu) og ved Jægerbakken
postkontor i Bergen (Ho), men sistnevnte plante ble feilbestemt til hybriden ørevier ×
rustselje av T. Berg og K.I. Christensen under arbeidet med Flora Nordica. Arten kan
være noe oversett i parker, men er sikkert et svært nytt element i norsk hagebruk.
Rustselje er plantet i Danmark, kanskje alt fra 1800-tallet, og er kjent forvillet i
København-området (Hartvig 2015). I Sverige er den kjent (forvillet) fra Göteborg.
De plantene i naturen som vi her godtar som rustselje, har et utbredelsesområde i
Rogaland isolert fra gråseljas område på Østlandet og Sørlandet. De skiller seg noe
morfologisk fra gråselje. Skillekarakterene er en gjennomgående mørkere farge
på hele planten, blad som er mer tannete, med nervatur som er mye mer hevet på
undersida og noe senket på oversida (dvs. mer i samsvar med ørevier), og noe mindre
tett og mer sprikende behåring på undersida (også i samsvar med ørevier). De likner
mye mer på ørevier enn det østlandsplantene gjør, men har lange, kraftige vedåser.
En av de viktige karakterene for rustselje er noen forkrøplete, rødfargete hår på
bladundersidene. Ingen av de plantene fra Sørvestlandet som vi har undersøkt, har
slike hår, men samtidig mangler slike hår på minst halvparten av de plantene vi har
undersøkt fra De britiske øyer (dvs. i de deler av dette området der bare rustselje,
og ikke gråselje, skal finnes). På grunn av mangelen på slike røde hår, fører Berg &
Christensen (2000) plantene på Sørvestlandet til gråselje, noe vi nå anser var feil.
Kromosomtall. 2n = 76 (tetraploid). Tellingen fra utafor Norden.
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Økologi og utbredelse. Frisk kantskog, sumpkratt, vasskanter, myrkanter, fuktig hei,
gjengroende kulturmark. Lite til middels næringskrevende.
Nemoral–boreonemoral. Hjemlig (men også en sjelden gang dyrket). Trolig hyppig på
Jæren og Karmøy, registrert i kommunene Hå, Klepp, Time og Karmøy (Ro).
Den generelle utbredelsen er vesteuropeisk fra Spania nord til De britiske øyer og som
innført i østlige Nord-Amerika.
Hybridisering. Det er angitt krysning med én annen norsk art:
S. atrocinerea × S. phylicifolia (rustselje × grønnvier) – Se 26 “laurbærvier”.
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25 Rustselje Salix atrocinerea

1

4

2

5

3

6

i Hå (Ro). 5 Flerårskvist og fint hårete årskvist. Bladene har vårform (se også
8). Klepp (Ro). 6 Fjorårskvist med små, runde vegetative knopper. Hå (Ro). Alle
CC-BY 4.0
1 En vel 2 m høy, tett og vindskjeiv busk i sumpområde.
Brusand i Hå (Ro). 2 Grå, ganske jevn bark (kanskje med
begynnende oppsprekking) på et ca. 8 m høyt individ inne
i løvskog ovenfor elvebredd. På sørsiden av Figgjo ved
Skjæveland gamle bru i Klepp (Ro). 3 Ung stamme med
lysebrun bark og to flerårkvister som ennå er hårete.
Klepp (Ro). 4 Kvistene har tydelige, lange vedåser, svært
markerte på våren. Vedåsene kan være mindre påfallende
enn her. Til venstre fra Galway, Irland. Til høgre fra Ogna

1 Ca. 2 m tall wind-formed shrub in marsh area at Jæren in southwestern
Norway. 2 The trunk of a ca. 8 m tall tree or shrub in deciduous forest above a
river bank. The bark is grey and perhaps with appearing fissures. 3 Young stem
with pale brown bark and two lateral branches that still are pubescent. 4 Wood
striae numerous, long and sharp. The branch at left is from Ireland, the one
at right from southwestern Norway. 5 Previous year’s twig sparsely pubescent
and current year’s twig densely pubescent. This shape of blades is typical in
spring (see also 8) and more closely resembling S. aurita than S. cinerea.
6 Previous year’s twig with small and rounded vegetative buds.
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25 Rustselje Salix atrocinerea

7

8

9

10

7 Kraftig generativ knopp bak et stilkete øreblad, se også 10 (knopper) og 14 (øreblad). 8 På våren er bladene omvendt eggformete med
middels markert nervenett og med nokså lik farge på bladsidene. Galway, Irland. 9 Utvokste blad er omvendt lansettformete. Undersida
er også blitt mye lysere enn oversida, her på seinsommeren. Fjordparken i Lier (Bu, pl.) 10 Som 9, men her ses de hevete nervene på
undersida særlig godt, dessuten de store, gule knoppene. Lier (Bu, pl.). Alle CC-BY 4.0
7 Stout generative bud behind stalked stipule, see also 11 (buds) and 14 (stipules). 8 Early in season blades are obovate with moderately
marked venation and with almost the same colour on both surfaces. 9 Later in season they become oblanceolate, with the lower surface
much paler and with more distincty raised veins. 10 Like 9, but here the raised veins on the lower surface is even more distinct as are the
large, yellow buds.
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25 Rustselje Salix atrocinerea

11

12

13

14

11–13 Bladkantene kan variere fra nesten hele og jevne til bølgete/buktete og grovtannete (se
også 10). På seinsommeren er bladsidene svært forskjellige. Oversida er mellomgrønn, har fint,
noe senket nervenett og er spredt hårete mellom nervene, men tydelig håret på hovednerven
(11 og 12). På bladundersida er nervenettet tydelig hevet og fargen er svært lys på grunn av kvitt
vokslag og behåring av sprikende, krøllete hår (11 og 13). Klepp (Ro). 14 Hårete bladskaft og
øreblad med skaft. Skaftete øreblad finnes bare hos noen få andre Salix i Norge. Klepp (Ro). Alle
CC-BY 4.0
11–13 Blade margins may vary from nearly entire to crenate or coarsely dentate–serrate (see
also 10). Late in season the two blade surfaces become very different. The upper surface is
medium green with slightly impressed veins and sparsely hairy between the veins but more
hairy on the midvein (11 and 12). The lower surface has distinctly raised veins and becomes very
pale due to a white wax layer and indumentum of patent curly hairs (11 and 13). 14 Petioles and
stipules hairy, stipules with a stalk. Stalked stipules are not common among Norwegian Salix.

GUNNERIA 82, 2018
244

Artsbeskrivelser

25 Rustselje Salix atrocinerea
15 Blomstrende hannbusk i
sumpmark. Brusand i Hå (Ro).
16 Hannaks før blomstring, med
avrundete, svarte støtteblad med
rufsete behåring. Aksene har
små blad på skaftet. Fjordparken
i Lier (Bu, pl.). 17 Hannaks i tidlig
blomstring. Den store aksknoppen
har tydelig kantlist, mens de
vegetative knoppene nederst på
kvisten er mye mindre. Lier (Bu,
pl.). Alle CC-BY 4.0

15

15 Male shub at anthesis, in a
marsh. 16 Staminate spike before
anthesis, with rounded black
bracts with a scruffy indumentum.
Peduncle with reduced leaves.
17 Staminate spike at early
anthesis. The large generative buds
have distinct marginal lists; the
vegetative buds lower on the twig
are much smaller.

16

17
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25 Rustselje Salix atrocinerea

18

19

20

18 Hannaks i sein blomstring. Brusand i Hå (Ro). 19 Blad med den ovale vårformen (jf. 5 og 8) og
hunnaks oppover fjorårskvist. Galway, Irland. 20 Hunnaks med svært mørke støtteblad og hårete,
langskaftete kapsler. Galway, Irland. Alle CC-BY 4.0
18 Staminate spike at late anthesis. 19 Blades with the obovate shape typically found in spring
(cf. 5 and 8) and pistillate spikes. 20 Pistillate spike with very dark bracts and long-stalked young
pubescent fruits.
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25 Rustselje Salix atrocinerea
21 Modne kapsler med langt utdratt
topp og der støttebladene stort sett
er falt av. Nerja i Malagaprovinsen,
Spania. Foto Reidar Elven. 22 Langs
elva Figgjo står mange store, grå
busker som vi mistenker er spontan
rustselje. 23 Hvis den gis nok rom,
vokser rustselje til en stor, ofte brei
busk også i beplantninger. Utafor
Norge har vi også sett arten som et
ganske stort tre. Fjordparken i Lier
(Bu, pl.). Alle CC-BY 4.0
21 Pistillate spike with mature fruits
with an extended top and where the
bracts largely have been shed.
22 Along the river Figgjo in Jæren in
southwestern Norway we find many
large, grey shrubs which we assume
belong to S. atrocinerea. 23 Salix
atrocinerea here cultivated as a large,
often broad shrub in a park. Outside
Norway we have sometimes seen it as
a rather large tree.

21

22

23
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26 Salix × laurina Sm. – laurbærvier (seksjon Cinerella × Phylicifoliae)
(trolig Salix atrocinerea × S. phylicifolia)
Det svenske navnet er «lagervide», som henspiller på laurbær, og det vitenskapelige
navnet «laurina» gjør det samme.
Laurbærvier antas å være oppstått ved hybridisering mellom rustselje og grønnvier,
trolig på De britiske øyer. Vi har bare sett arten dyrket i Rogaland. Forvillete planter
er nylig (2014–17) funnet på minst to steder: Ogna og Brusanden i Hå (Ro). Mest
sannsynlig er den opprinnelig plantet som le, men vokser i dag i semi-naturlig
vegetasjon og kan ha spredt seg helt lokalt ved rotslående kvister. Laurbærvier har
vært dyrket i Danmark fra midten av 1800-tallet og er kjent forvillet fra 1861 (Hartvig
2015). Både de danske plantene og plantene fra Jæren samsvarer med de britiske
plantene, som britene oppfatter som én eneste hunnklon.
Laurbærvier er en storvokst busk med nokså tjukke årskvister (3–5 mm) og
fjorårskvister (4–7 mm), på 2–3 år gamle kvister med uvanlig blank bark som virker
lakkert (arv fra grønnvier), og med tydelige vedåser (arv fra rustselje, men kortere
enn hos rustselje). Bladene er svært faste og stive (årsaken til norsk, svensk og
vitenskapelig navn), avlange, 2–3 ganger så lange som breie, med tilsynelatende hel
kant (arv fra rustselje), men med ørsmå tenner eller bare kjertler i nedre del (arv fra
grønnvier). Oversida er mørkt grønn og halvblank, undersida blåkvit (vokslag) eller
blågrønn og med noen få korte hår på unge blad. Arten er bare kjent med hunnplanter.
Hunnaksene er svært kortskaftete og med små blad på skaftet, tette og avlange, 2–3
ganger så lange som breie, med svartbrune støtteblad som er mørkest i toppen (arv fra
grønnvier), kapsler er tett silke- eller ullhårete, griffel er noe delt, og arr delte. Arten
er kjent som pentaploid (2n = 95), noe som samsvarer med foreldre som er tetraploide
(rustselje) og heksaploide (grønnvier). Den er sikkert steril.
Laurbærvier er imidlertid også angitt fra Sverige og Finland, bl.a. av Nilsson (1928)
og Karlsson (2000). De svenske plantene avviker sterkt fra plantene i Rogaland og
minner mye mer om selje. H. Nilsson har krysset selje og grønnvier eksperimentelt
og framstilt en plante som samsvarer godt morfologisk med det svensker og finner
betegner som S. × laurina. Navnet S. × laurina bygger imidlertid på britiske planter og
hører til hybriden rustselje × grønnvier. Dette er også konklusjonen hos Stace et al.
(2015: 115).

5 The glossy bark appears on previous year’s twigs and lasts for a few years, before the flaking
of the bark begins. The glossy bark is inherited from S. phylicifolia and contrasts markedly with
the dull bark seen in S. atrocinerea.
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26 Laurbærvier Salix × laurina (trolig rustselje × grønnvier Salix atrocinerea × S. phylicifolia)

1

2

4

5

3

Alle bildene er av planter
fra Brusand i Hå (Ro), men
bildene 5 og 13 er fra eldre
herbariemateriale i Naturhistorisk
museum i Oslo (Hb O).
1 En vel 1–2 m høy busk om
våren, mellom tursti og sump i
sanddyneområde. 2 Eldre stamme
med nokså jamn, grå bark.
3 Yngre stamme der det ytterste
laget flasser av i et nettaktig
mønster. 4 To generasjoner
flerårskvister; den yngste med
glatt, blank bark, den eldre med
litt oppsprekking i det ytterste
laget. 5 Den blanke barkoverflata
kommer først fram neste året,
et trekk fra grønnvier og meget
forskjellig fra den matte barken
hos rustselje. Alle CC-BY 4.0
1 A 1–2 m tall shrub between
path and marsh in a sand dune
area. 2 Coarse stem with fairly
even grey bark. 3 Younger stem
where the original outer bark
layer is flaking off in a reticulate
pattern. 4 Two stages of several
years old branches, the youngest
with glabrous glossy bark, the
older one with flaking visible in
the glossy outer layer.
5, see page 248.
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26 Laurbærvier Salix × laurina
6 Tydelige vedåser er en arv fra
rustselje, men de er mye kortere
enn hos den arten. 7 Årskvistene
er dunhårete tidlig i sesongen,
men blir seinere nesten snaue.
De ennå lite utviklete ørebladene
har kjertler i kanten. Øreblad er
et trekk fra rustselje. 8 Knopper
på årskvist seint i sesongen.
9 Bladene er faste, nesten som
hos laurbær, men blanke på
oversida. Dette er trekk fra
grønnvier. Alle CC-BY 4.0

6

7

8

6 Sharp wood striae inherited
from S. atrocinerea but they are
much shorter than those found
in that species. 7 Current year’s
twigs pubescent early in the
season but becoming glabrous
during summer. The small (yet
undeveloped) stipules have
marginal glands. Presence of
stipules is inherited from S.
atrocinerea. 8 Buds on current
year’s twig late in season.
9 Blades firm (resembling laurel,
cf. the name) but glossy on upper
surface, a feature inherited from
S. phylicifolia.

9
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26 Laurbærvier Salix × laurina

10

11

12

13

10 Bladundersida er påfallende lysere enn oversida, og matt,
men denne forskjellen blir mye tydeligere seinere i sesongen
(sammenlikn 10 og 11 med 12). 11–12 Tidlig i sesongen (11) er
bladene lysere grønne og mer «rynkete» enn seinere på sommeren
(12). 13–14 På unge blad er bladundersida hårete både på og
mellom nervene (13, et trekk fra rustselje); seinere blir den snau
og gråkvit av et tynt vokslag (14, ses også på 12). Bladkanten er
svakt nedbøyd. Alle CC-BY 4.0

14

10 Blade lower surface always paler than upper surface, and this
difference becomes much more pronounced late in the season
(compare 10 and 11 with 12). 11–12 Blades paler green and with
more impressed veins early in season (11) than late in season
(12). 13–14 Early in season the blade lower surface is hairy both
on and between veins (13, a feature from S. atrocinerea); later the
lower surface becomes glabrous and with a thin wax layer (14, also
visible in 12). Leaf margin slightly revolute.
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26 Laurbærvier Salix × laurina
15 Hunnaksene er store og lubne, med korte skaft med
bare små blad, et trekk felles med begge foreldrene.
16 Støttebladene er mørke i toppen og langhårete, som hos
begge foreldrene. Kapslene er også hårete, som hos begge
foreldrene. 17 Men den lange griffelen og de lange, tynne
arrene er trekk fra grønnvier og svært forskjellige fra hos
rustvier. Alle CC-BY 4.0

15

15 Pistillate spikes large and chubby, with short peduncles
with reduced leaves, a feature in common with both
parents. 16 Bracts dark in the upper part and with long
straight hairs, as in both parents. Gynoecia and fruits are
also hairy as in both parents. 17 The long styles and the
long, slender and spreading stigmas are inherited from
S. phylicifolia and very different from those found in S.
atrocinerea.

16

17
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27 Salix caprea L. – selje (seksjon Cinerella)
Opprett busk eller få- eller énstammet tre opp til 10 (15) m, åpent forgreinet med
nokså lang avstand mellom greinene og greiner i nokså stor vinkel, 45–60° eller mer.
Stammer og eldre kvister har sterkt sprukken bark; gamle seljer gjenkjennes ofte på
dette i skogen. Grein- og stammebark er gulgrå i begynnelsen, men blir grå seinere,
med bleikt gulgrønn underbark. Vedåser mangler eller er korte og lite markerte, et
viktig skille mot ørevier, gråselje og rustselje. Fjorårskvister 3–5 mm tjukke, trinne
og noe knudrete av bladarr, fra gulgrå til mørkt brune, fra tetthårete til spredt hårete
eller nesten snaue seint i sesongen; årskvister 2–4 mm tjukke, trinne, fra gulgrønne til
rødbrune, halvblanke eller matte, fra tett til spredt hårete. Knopper breitt eggformete,
butte, men med tydelig utbøyd topp, med tydelig kantlist, tett til spredt hårete tidlig
i sesongen, men kan bli snaue mot høsten; vegetative knopper mye mindre enn
generative. Hos selje er det oftest stor forskjell mellom skudd i rask vekst og skudd i
eldre kroner med langsom vekst, forskjeller med hensyn på øreblad, form og behåring
på blad, og behåring på kvister.
Øreblad store eller små, felles i løpet av sesongen, eller mangler (øreblad er vanligst
på kraftige skudd), skjevt hjerteformete eller nyreformete, med tydelige tenner,
flat kant og godt markert nervenett. Bladskaft 4–8 mm, tett eller grissent hårete.
Bladplater ofte nokså tjukke og stive (sjelden tynne og mjuke i skyggeformer), 30–170
× 20–90 mm, avlange, elliptiske eller eggformete, en sjelden gang nesten sirkelrunde,
1–3 ganger så lange som breie; bladgrunn avrundet til kileformet; topp fra butt til
tilspisset; bladkant litt nedbøyd, hel eller grunt rundtannet; underside blågrå eller
grågrønn, fra tett til spredt filthåret med utstående, krøllete hår, særlig på nervene;
overside mørkt grønn eller grågrønn, matt eller halvblank, fra nokså tett silkehåret til
spredt håret med liggende hår eller seint i sesongen nesten snau bortsett fra langs
nervene; nervenett mer eller mindre tydelig, men ikke markert hevet eller senket;
sidenerver 6–15 par.
Blomstrer før bladsprett. Aks sidestilte, tette, oftest med 30–50 blomster eller flere.
Aksskaft fra svært korte opp til 20 mm, med 0–7 blad, oftest små skjellblad, men av og
til med blad opp til 50 mm lange og bare litt mindre enn vanlige blad, hele. Støtteblad
avlange, butte eller spisse, fra bleikbrune til svartbrune, sterkt hårete. Nektarium mot
midtaksen. Hannaks kort avlange, 15–40 × 12–30 mm. Pollenbærere 2; pollentråder
frie til grunnen, snaue eller hårete i nedre del; pollenknapper ellipsoide eller kort
sylindriske, 0,7–1,1 mm, gule. Hunnaks avlange, 20–80 × 10–30 mm. Kapselskaft 2–4,5
mm, mye lengre enn nektariet. Kapsel 4–10 mm, smalt pæreformet og avsmalnende
mot toppen (ikke fortjukket rett under griffelen), grågrønn, tett silkehåret. Griffel 0–0,5
mm, hel; arr korte til middels lange, 0,3–1 mm, slanke, grunt delte, opprette eller litt
sprikende. Griffel og arr gule eller gulgrønne.
Kommentarer. Selje er en vidt utbredt temperert og boreal europeisk–vestsibirsk art,
også plantet og forvillet i østlige Nord-Amerika og med en nærstående og vikarierende
art, S. hultenii Flod., i Øst-Asia. Den er en av de to mest utbredte Salix-artene i Norge
(sammen med storvier) og finnes trolig i alle landets kommuner. Den er også ekstremt
variabel morfologisk, men mye av denne variasjonen er lite strukturert (dvs. at den ikke
følger noe geografisk eller økologisk mønster). Man kan finne morfologisk ganske ulike
typer selje i blanding i populasjoner, uten at det synes som om taksonomi er involvert.
Den eneste økologisk og geografisk strukturerte variasjonen som er foreslått, er
mellom en gruppe planter i dalene og liene i tilknytning til fjellkjeda, og resten. Denne
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fjellkjede-gruppen er skilt ut som silkeselje mens resten er skogselje. Skillene mellom
de to underartene er nokså få, og de er kvantitative mer enn kvalitative. Sammenliknet
med skogselje har silkeselje mer hårete kvister og kvistene beholder hårene lengre,
knoppene er mer hårete, øreblad mangler eller felles tidligere, bladskaftene er
kortere, bladplatene noe mer kileformete i begge ender, mindre tannete og mye tettere
og jamnere hårete, sidenervene i bladet har mindre vinkel med hovednerven (kanskje
den beste skillekarakteren), aksene sitter i tettere grupper, og støttebladene i akset
er tydelig lysere og med krøllete hår (karakterer hovedsakelig fra Berg & Christensen
2000). Grapengiesser (1966) opplyser dessuten at silkeselje blomstrer bare litt før
bladsprett, altså relativt seinere i sesongen enn skogselje som blomstrer lenge før
bladsprett, men vi tror ikke dette holder stikk. I flere kjerneområder for silkeselje,
som Rørosområdet, nordvestre Härjedalen og indre Troms, blomstrer den lenge før
bladsprett og skiller seg ikke fra skogselje i dette aspektet (R. Elven pers. obs.).
Silkeselje er den vanlige og til dels enerådende rasen i mye av fjellkjeda, men blir borte
ut mot kysten og ned mot låglandet, i hvert fall i Sør-Norge. Skogselje er enerådende
i låglandet og langs kysten nord til Trøndelag, kanskje helt nord til Finnmarkskysten.
I Finnmark synes silkeselje å bli erstattet av skogselje østover der fjellkjeda flater ut.
Men mønstrene er langt fra klare. I mange områder er det vanskelig å trekke noen
grense mellom de to underartene, og mellomformer kan være vanlige. Dessuten har vi
det inntrykket, fra feltarbeid i fjelldalene i flere tiår, at skogselje er i ekspansjon inn i
disse områdene langs veger og på overlatt kulturmark, at den invaderer områder som
tidligere bare har hatt silkeselje. Relasjonen mellom disse to underartene er langt fra
klarlagt i Norge og Norden.
Salix caprea L. subsp. caprea – skogselje
Den normale vekstformen er som et lite eller middels stort tre; buskformen er
typisk for ungplanter, men også for planter på kysten og på svært skrinne steder.
Fjorårskvister fra gulgrå til mørkt brune, spredt hårete eller nesten snaue seint i
sesongen; årskvister fra gulgrønne til rødbrune, tett til spredt hårete. Knopper spredt
hårete tidlig i sesongen, men kan bli snaue mot høsten; vegetative knopper mye mindre
enn generative.
Øreblad store, opp til 20 × 12 mm, men felles i løpet av sommeren. Bladskaft 8–30
mm, tetthårete tidlig i sesongen til grissent hårete seint i sesongen. Bladplater 30–170
× 20–90 mm, en sjelden gang nesten sirkelrunde, 1–2,5 ganger så lange som breie;
bladgrunn avrundet; topp butt eller noe spiss, men sjelden tilspisset; bladkant nesten
hel eller grunt rundtannet; underside mer eller mindre tett filthåret; overside mørkt
grønn eller grågrønn, matt eller halvblank, fra tett til spredt håret med liggende hår
eller seint i sesongen nesten snau bortsett fra langs nervene; sidenerver 6–15 par,
med vinkel 70–90° mot midtnerven.
Blomstrer lenge før bladsprett, og skogselje er et av de første trærne som blomstrer
på våren, etter hassel, svartor og gråor. Aksene sitter oftest i noe grisnere grupper
enn hos silkeselje. Aks ofte med svært mange blomster. Aksskaft opp til 12 mm, med
0–7 blad opp til 25 mm lange, mye mindre enn vanlige blad. Støtteblad svartbrune,
med rette hår. Hannaks kort avlange, 15–40 × 12–30 mm. Hunnaks 20–80 × 10–30 mm.
Griffel 0–0,5 mm, hel; arr middels lange, 0,5–1 mm.
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Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Den eneste sikre tellingen for arten som vi kjenner
til fra Norden, er fra Torne lappmark og kan gjelde silkeselje. Det er imidlertid mange
diploide tellinger av skogselje utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Lauvskog, blandingsskog og barskog, skogkanter, all slags
kratt, på tørr eller frisk mark, gjengroende kulturmark, lynghei (gjengroingsart). Lite til
middels næringskrevende.
Nemoral–nordboreal (lågalpin, busktundra). Hjemlig (men også mye dyrket, f.eks.
som tuntre). Vanlig i låglandet, dalfører og langs kysten i hele landet nord til
busktundrasonen i ytre Øst-Finnmark, mer sparsom i fjelldalene.
Utbredelsen er europeisk–vestasiatisk og strekker seg fra Atlanterhavet østover til
Lena i østre Sibir. Den finnes også som innført og forvillet i østre og midtre USA og
såvidt inn i Canada (Ontario).
Kommentarer. Skogselje er, ved siden av storvier, den morfologisk mest mangformige
av alle våre Salix. Nesten alt varierer: vekstform (låg busk til skogstre), bladform
(smal til nesten sirkelrund), bladkant (nesten hel til tydelig tannet), bladbehåring (tett
til svært grissen) osv. Behåringa på bladundersida er utstående og litt krøllete, noe
som skiller skogselje fra nesten alle de som kalles noe med -vier (unntatt ørevier),
og behåring og nervenett skiller også godt fra ørevier. Det er litt verre med gråselje,
men dersom man har litt eldre kvister, så skiller forekomst av tydelige vedåser hos
den sistnevnte. Bladformen hos gråselje (omvendt egg- eller lansettformet), og
bladbehåringa (tettere og noe mer tiltrykt) skiller også, i tillegg til at kvistene hos
gråselje er mye tettere hårete og hårete lengre ned mot grunnen.

Figures, see next page.
1 Often a large, one- or several-stemmed tree but also occurs as smaller shrubs, e.g., towards the mountains and along the coast. Here
a solitary tree. 2 Trunks of one-stemmed trees may become rather massive; this one is not especially thick (the measure is 1.75 m tall).
The bark is often strongly fissured. 3 Bark of younger trunks often shows a characteristic network of ribs, indicating where the fissures
will appear. 4 Young stems with rather smooth, grey bark. 5 Several years old branches and stems often with brownish grey bark (probably
subsp. caprea). 6 Previous year’s twigs with mostly green or olive green, smooth and often slightly glossy bark.
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27 Selje Salix caprea
Selje deles i to raser – skogselje subsp. caprea (1–32, bortsett fra 9) og silkeselje subsp. sphacelata (9 og 33–52) – trolig med mellomformer.
Noen av bildene er tatt fra planter som er vanskelige å plassere i underart.
Salix caprea is divided on two races – subsp. caprea (1–32) and subsp. sphacelata (33–52) – probably with some transitional forms. Some of
the photos are from such transitional plants.

27 Skogselje Salix caprea subsp. caprea

1

3

2

4

5

6

1 Skogselje kan bli et stort, én- eller flerstammet tre, men forekommer også som småbusker, f.eks. opp mot fjellet og langs kysten. Her
et solitært tre. Midtsand i Malvik (ST). 2 Stammen på énstammete trær kan bli ganske mektig; denne er ikke spesielt stor. Målestokken er
1,75 m høg. Barken er ofte sterkt sprukken. Muusøya i Drammen (Bu). 3 Yngre stammer har ofte et karakteristisk ribbemønster som syner
hvordan den vil sprekke opp. Trondheim (ST). 4 Unge stammer har nokså jamn, grå bark. Malvik (ST). 5 Flerårskvister har ofte brungrå
bark. Trolig skogselje. Mo i Rana (No). 6 Fjorårskvistene har gjerne grønn eller olivengrønn, glatt og ofte litt blank bark. Steinkjer (NT). Alle
CC-BY 4.0
English legends, see page 255.

GUNNERIA 82, 2018
256

Artsbeskrivelser

27 Skogselje Salix caprea subsp. caprea

7

8

11

10

9

7 Årskvistene hos skogselje kan en sjelden gang være nesten snaue, som her med vegetative knopper.
Sør-Varanger (Fi). 8 Oftest er de hårete, her med trolig generative knopper med pennesplitt-topp.
Steinkjer (NT). 9 Behåringa på årskvistene kan holde seg over vinteren, her seinvinters. Knoppene
(her generative) er noe hårete første sommeren, men blir gjerne snaue og blankt rødbrune over
vinteren. Silkeselje subsp. sphacelata. Røros (ST). Foto Heidi Solstad. 10–11 knopper med tydelige
kantlister. 10 Vegetativ knopp ved knoppsprett. Malvik (ST). 11 Gåsunger, men ennå ei stund til
blomstring. Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0
7 Current year’s twigs may occasionally be glabrous as here, with vegetative buds. 8 More often they are
pubescent, here with probably generative buds with nearly nib-shaped tops. 9 Indumentum on current
year’s twig may keep over winter, here late in winter. Buds (here generative) hairy the first summer but
becoming glabrous and glossy reddish brown during winter. 10–11 Buds with distinct marginal lists.
Vegetative bud at breaking out (10). Buds after breaking out but still some time before anthesis (11).
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27 Skogselje Salix caprea subsp. caprea

12

13

15

14

12 Greinsystemet er middels åpent og har middels store
greinvinkler, gjerne over 45°. Malvik (ST). 13 Greinvinklene synes
også her, med spenn fra 60 til 90°, dvs. mer enn det som opplyses
i teksta. Selje har lengre internodier (større avstand mellom
forgreininger) enn slektningene ørevier og gråselje, og bladverket
blir dermed oftest mye mer åpent. Fræna (MR). 14 Bladene varierer
enormt i form og størrelse, i form fra nesten sirkelrund til smalt
avlang og fra eggformet via elliptisk til omvendt eggformet eller
omvendt lansettformet. Hovedformene hos skogselje er elliptisk
og eggformet, som her, og er forskjellig fra dem hos ørevier og
gråselje (omvendt eggformet og omvendt lansettformet). Verdal
(NT). 15 Variasjonen i bladform, og her i størrelse, kan være stor
innafor det enkelte bestand og betyr trolig ikke noe systematisk.
Fræna (MR). Alle CC-BY 4.0
12 Crown moderately open with moderately large branching angles, often more than 45°. 13 Branching angles here between 60 and 90°,
larger than given in the text. Salix caprea has longer internodes than have the relatives S. aurita and S. cinerea, resulting in foliage that
appears more open. 14 Blades vary widely in shape and size, in shape from nearly orbicular to narrowly oblong and from ovate via elliptic
to obovate or oblanceolate. Most common in subsp. caprea are elliptic and ovate blades, as here, and they differ from the most common
shapes in S. aurita and S. cinerea (respectively, obovate and oblanceolate). 15 The variation in blade shape and in size may be large even
within a single stand, as here, and is probably of no taxonomic significance.
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27 Skogselje Salix caprea subsp. caprea

16

19

20

17

18

16 Tynne, smalt omvendt eggformete blad, kanskje fra en skyggeform. Sør-Varanger (Fi). 17 Bladoversida er litt rynket (litt senkete nerver),
vanligvis matt grønn, og mer eller mindre håret med korte, nokså rette hår. Trondheim (ST). 18 Bladundersida er bleikt grønn, med hevete
nerver, og med korte, noe sprikende og krusete hår. Fræna (MR). 19 Det varierer om selje har øreblad, men på kraftige skudd finner man
ofte noen skjevt nyreformete eller hjerteformete øreblad. Øyer (Op). 20 Hannplanter av selje står som gule fargeflekker i store deler av det
norske landskapet i april (sørpå) og mai (fjellet og nordpå). Sørumsåsen i Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0
16 Thin and narrowly obovate leaves, possibly from a shaded site. 17 Blade upper surface slightly wrinkled (slightly impressed veins),
usually dull green, and with sparse to moderately dense indumentum of short, rather straight hairs. 18 Blade lower surface pale green,
with raised veins and with projecting, short and curly hairs. 19 Stipules often absent from most plants and shoots but may be found on
especially vigorous shoots. They are then obliquely reniform or cordate. 20 Male trees of the sallow stand out as patches of yellow in large
parts of the Norwegian landscape in April (in the south) and May (in the mountains and the north).
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27 Skogselje Salix caprea subsp. caprea

21

22

23

21 Hannaksene kan stå i nokså tette grupper, men ikke i så tette grupper
som hos gråselje eller i tette serier som hos korgpil og dens hybrider.
Stjørdal (NT). 22 Hannaksene begynner å blomstre på midten, men ofte er
forskjellen i blomstring mellom solside og skyggeside større enn mellom
grunnen og toppen av akset. Pollenknappene hos selje er gule før de
åpner seg, ikke karminrøde som hos gråselje og ørevier. Malvik (ST).
23 Hannaks i to stadier. Aksene er nesten sittende og har bare små,
bleike skjellblad på skaftet. Malvik (ST). Alle CC-BY 4.0
21 Staminate spikes may form rather dense groups but not as dense as in
S. cinerea or in long series as in S. viminalis and their hybrids. 22 Flowering
in staminate spikes starts from the middle but often the flowering time
differs more between the sides facing the sun and those facing away from
the sun. Anthers in S. caprea are yellow before anthesis, not red as in S.
aurita and S. cinerea. 23 Staminate spikes in two stages. Spikes subsessile
and with reduced and scale-like leaves on their short peduncles.
24 Female plants are not nearly as spectacular as male plants. Spikes form rather irregular groups. Note, however, that there are only one
or a few vegetative buds above the generative buds on a twig (see also 21, 22, and 23), a distinct difference from S. viminalis and its hybrids
with several vegetative buds above the generative ones. 25 Bracts oblong and nearly black in their upper part but covered by long white
hairs. Styles nearly absent and stigmas short and erect. 26 Later in summer it becomes more easily visible that the spikes are concentrated
in the apical part of previous year’s twig but that a single terminal bud has grown into current year’s leafy twig. 27 Pistillate spikes in the
fruiting stage are large and chubby, often with characteristically reclining fruits.
Figures, see next page.
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27 Skogselje Salix caprea subsp. caprea

24

25

27

26

24 Hunnplantene er ikke på langt nær så spektakulære som hannplantene, men pene nok. Aksene sitter i noe rotete grupper. Legg merke
til at det bare er én eller noen svært få vegetative knopper over de generative på skuddet (se også 21, 22 og 23), en viktig forskjell fra
korgpil og dens hybrider. Malvik (ST). 25 Støttebladene er avlange og nesten svarte mot toppen, men dekte av lange, kvite hår. Griffelen
mangler eller er meget kort, og arrene er korte og opprette. Malvik (ST). 26 Seinere på sommeren, når skuddet er vokst ut, ser man at
aksene her sitter helt opp mot toppen av fjorårsskuddet, men at en av endeknoppene er vokst ut til et bladskudd. Drammen (Bu). 27 I
fruktstadiet er hunnaksene store og lubne, ofte med karakteristisk nedbøyde kapsler. Sør-Varanger (Fi). Foto Heidi Solstad. Alle CC-BY 4.0
English legends, see page 260.
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27 Skogselje Salix caprea subsp. caprea

28

29

30

31

28 Selje er vanlig i mange typer skog, og i tett skog gjør den ikke alltid så mye ut av seg. Finest form får den der den får stå fritt. Her i
et parkområde på Landfallsøya i Drammen (Bu, pl.). 29 Her i privat hage på Hognesaunet i Stjørdal (NT, pl.). 30 Her som et skyggetre for
husdyr i beitemark på Tautra i Frosta (NT). 31 Her i et indre bymiljø der den har spirt opp i en sprekk i muren i Nedre Elvehavn i Trondheim
(ST). Alle CC-BY 4.0
28 The sallow is common in several types of forest, but in dense forest it is rather inconspicuous (except in spring). It attains its finest
shapes where it grows solitary, as here in park. 29 Here in a garden. 30 Here as a shade tree for livestock in a pasture. 31 Here in the inner
city where it has germinated in a crevice in a wall in the inner harbour in Trondheim.
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27 Skogselje Salix caprea subsp. caprea

32

32 Her i strandkanter på Midtsand i Malvik (ST). CC-BY 4.0
32 And here at a rather sheltered seashore by Trondheimsfjorden, Central Norway.

Salix caprea L. subsp. sphacelata (Sm.) Macreight – silkeselje
(Salix sphacelata Sm.; S. coaetanea (Hartm.) Flod.; S. caprea subsp. coaetanea Hartm.; S.
caprea subsp. sericea (Andersson) Flod.)
Oftest et få- eller énstammet tre. Fjorårskvister gulgrå, tetthårete; årskvister
gulgrønne, tetthårete. Knopper tetthårete; vegetative knopper noe mindre enn
generative.
Øreblad mangler eller middels store, opp til 15 × 8 mm, men felles ofte tidlig i
sesongen. Bladskaft 4–8 mm, tetthårete. Bladplater 30–100 × 20–60 mm, 1,5–3 ganger
så lange som breie; bladgrunn kileformet; topp spiss eller tilspisset; bladkant hel eller
grunt rundtannet; underside tett filthåret; overside grågrønn, halvblank, tett til spredt
håret med korte, mer eller mindre rette og liggende, noe silkeglinsende hår, jf. det
norske navnet; sidenerver 6–15 par, med vinkel 45–70° mot midtnerven.
Blomstrer før bladsprett. Aksene sitter oftest i noe tettere grupper enn hos skogselje.
Aks med oftest 30–40 blomster eller flere. Aksskaft opp til 20 mm, med 2–7 blad opp til
50 mm lange, noe mindre enn vanlige blad. Støtteblad bleikbrune eller mellombrune,
med krøllete hår. Hannaks kort avlange, 15–35 × 12–25 mm. Hunnaks avlange, 20–60 ×
10–25 mm. Arr korte eller middels lange, 0,3–0,7 mm.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger utafor Norden.
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Økologi og utbredelse. Boreal lauvskog (med bjørk, rogn, gråor, hegg) og furuskog,
skogkanter, urer og berg, gjengroende kulturmark. Nokså indifferent med hensyn på
mineralnæring, men hyppigere på noe baserik grunn enn på basefattig (der skogselje
er hyppigere).
(Sørboreal) mellomboreal–nordboreal (busktundra?). Hjemlig. Hyppig i lier og dalfører
på begge sider av fjellkjeda, fra Trysil og fra Åmot i midtre Østerdalen (m He), SørAurdal i søndre Valdres (m Op), Nore og Uvdal i øvre Numedal (n Bu), Hjartdal og
Seljord (m Te), Bykle i øvre Setesdal (n AA) og Gjesdal (ø Ro) til Finnmark. Det er noe
usikkert hvor langt nord og øst i Finnmark silkeselje går, dvs. at det er usikkert om
den når busktundrasonen på kysten i Øst-Finnmark eller i Varangerområdet. Typisk
forekommer silkeselje i hvert fall til Alta mens mye materiale fra Finnmarksvidda,
Porsanger, Tanadalen, Pasvikdalen og områdene rundt Varangerfjorden heller synes å
høre til skogselje.
Utbredelsen er begrenset til Skottland (hvor «sphacelata» er beskrevet fra) og
Skandinavia. Berg & Christensen (2000) angir den fra de fleste fylker og floraregioner
langs fjellkjeda nord til Finnmark, men som svært begrenset i Finland (bare i
Enontekiön Lappi) og i Øst-Finnmark. Det er uklart om denne rasen dukker opp igjen i
Khibiny-fjella på sentrale Kolahalvøya.
Kommentarer. Silkeselje varierer lite sammenlignet med skogselje, og hoveddelen av
den variasjonen som observeres, kan skyldes overgangsformer mot skogselje. Det er
intet som tyder på at de to er reproduktivt isolerte fra hverandre.
Det er ei gåte hvor og hvordan silkeselje er oppstått. Den har hele sin bekreftete
utbredelse i dag innafor den delen av Nord-Europa som var solid nediset under siste
istid (Skottland, Skandinavia). Dagens utbredelsesmønster for de to underartene tyder
på ulike innvandringsretninger, én fra sør og/eller øst for skogselje, én kanskje fra vest
(Skottland) for silkeselje. Silkeselje kan i dag være under press fra skogselje som er
den mer ekspansive rasen i Skandinavia.
Hybridisering (felles for de to underartene). Selje er kjent å hybridisere med 12 andre
arter i Norge. I de fleste hybridene er det skogselje som inngår, men i hybriden med
ullvier er det silkeselje som inngår i alle kjente forekomster. Silkeselje inngår også i
mange hybrider med lappvier, og det kan være silkeselje som går inn i hybridene med
blåvier i Oppdal og med finnmarksvier og grønnvier i Sør-Varanger. Hybridene er:
S. aegyptiaca × S. caprea (fløyelsselje × selje) – Se 28 fløyelsselje.
S. aurita × S. caprea (ørevier × selje) – Se 23 ørevier.
S. bebbiana × caprea (finnmarksvier × selje) – Se 30 finnmarksvier.
S. caprea × S. cinerea (S. × reichardtii A.Kern.) (selje × gråselje) – Ytterst sjelden
hybrid, om den i det hele tatt forekommer. Plausibelt bestemt materiale er bare sett fra
Bærum (Ak) og kanskje fra Time (Ro). Aborterende frukter og sikkert steril. Foreldrene
er henholdsvis diploide og tetraploide.
S. caprea × S. daphnoides (S. × erdingeri Jos.Kern.) (selje × doggpil) – Kjent fra
to lokaliteter, på begge stedene sammen meed foreldrene, i Åkersvika i Stange (He) og
ved utløpet av Gausa i Lågen i Lillehammer (Op). En sær og aborterende hybrid som
ellers i Norden bare er kjent fra noen svært få steder i Värmland.
S. caprea × S. lanata (selje × ullvier) – Hybriden er bare funnet noen få steder
i fjellstrøk, i Hol i Hallingdal (Bu), Ullensvang (Ho), Oppdal (ST) og Målselv (Tr), men
denne hybriden kan være oversett og er ikke nødvendigvis steril. Den skiller seg
fra silkeselje ved å ha mer rynkete blad (nervenett noe senket på oversida, tydelig
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hevet på undersida), store og spisse øreblad på nesten alle skudd, tett, noe rufsete
behåring på bladoversida og tett behåring av nokså lange og rette, tynne hår på
nervene på undersida, og ved svært store aks med tydelig gulskjær (farge på hårene
på støttebladene) om våren. Den skiller seg fra ullvier ved noe mindre gul underbark,
blad med mer utstående behåring på undersida, og spesielt ved å være et lite, av og
til enstammet tre. Vi har sett aks med langt utviklete kapsler, og fertilitet kan ikke
utelukkes. Vi har bare sett planter der silkeselje inngår som forelder.
S. caprea × S. lapponum (S. × canescens Willd.; S. × laestadiana Hartm.) (selje
× lappvier) – Hybriden er registrert i størstedelen av landet fra Oslo, Kragerø (Te) og
tallrike steder i Hordaland nord til Alta, Tana og Sør-Varanger (Fi). Den er trolig mye
oversett. I en mer grundig undersøkelse i Norrbotten (Stenberg 2010) viste denne
hybriden seg å være meget vanlig i det innsamlete materialet, ofte vanligere enn
lappvier og nesten like vanlig som selje. Hybriden er en høg busk eller ofte et lite
tre (en forskjell fra lappvier). Den skiller seg fra selje ved smalere blad der begge
bladsider er tetthårete, bladundersida har lengre og rettere hår, aksskaftene er
kortere, og kapslene har kort skaft og lang griffel; fra lappvier ved at bladene er
bredere og fastere, ved at de karakteristisk ruller seg ut fra toppen ved bladsprett,
og ved at aksskaft og kapselskaft er tydelige (sittende eller med utydelige skaft hos
lappvier). Hybridene minner mest om en uvanlig storvokst lappvier med en annen
måte å folde ut bladene på. Hos lappvier foldes de ut langs hele deres lengde omtrent
samtidig. Hos hybriden starter utfoldinga i toppen. Begge underartene av selje inngår,
og tydelige innslag av silkeselje er sett i materiale fra Tolga og Os i Nord-Østerdalen
(n He), Røros (sø ST) og Nord-Norge. Hybriden har ofte, men ikke alltid, aborterende
frukter, og den kan trolig være noe fertil og krysse seg tilbake med begge foreldrene.
I Norge er foreldreartenes voksesteder noe forskjellige, noe som fører til at hybridene
ikke blir svært vanlige. I Nord-Sverige og Nord-Finland overlapper voksestedene mye
mer, og der blir hybridene tilsvarende vanligere. En trolig steril trippelhybrid der også
grønnvier inngår, er bare påvist nokså sikkert i flommarkskog i Heddal i Notodden (Te).
S. caprea × S. myrsinifolia (S. × latifolia J.Forbes) (selje × storvier) – Bare kjent
fra Hole og Kongsberg (Bu), med noe usikre herbariebelegg. Sikkert steril.
S. caprea × S. phylicifolia (selje × grønnvier) – Kjent fra Notodden (Te), Lom (Op)
og Sør-Varanger (Fi), kanskje også fra Meråker (NT). Materialet som ligger til grunn
for rapportene (utenom det fra Lom), burde kanskje kontrollbestemmes. Hybriden er
sikkert steril.
S. caprea × S. repens (S. × laschiana Zahn; S. × scandica Rouy) (selje × heivier)
– Hybriden er registrert spredte steder i låglandet og i kyststrøk i Kongsberg (Bu),
Larvik (Vf), Farsund (VA), Klepp, Sola og Stavanger (Ro) og Osterøy (Ho). Den er bare
sett som enkeltplanter og er trolig steril. Hybridene skiller seg fra selje ved å være
svært lågvokste busker med blad som er hårete på undersida, med nesten rette hår;
fra heivier ved å ha større og breiere blad og større aks. I Norge er det bare skogselje
og krypvier som er funnet i disse hybridene.
En trippelhybrid der også korgpil synes å inngå, er funnet ved nordenden av
Frøylandsvatnet i Klepp (Ro). Alle tre foreldreartene er vanlige i området.
S. caprea × S. starkeana (selje × blåvier) – En plante funnet i Hobøl (Øf), hører
sannsynligvis til denne kombinasjonen. Den har fullt utviklete kapsler, men med brune
og skrumpne frø, dvs. trolig aborterende. En annen plausibelt bestemt plante er funnet
i Oppdal (ST). Denne hybriden kan være oversett og er kanskje ikke helt steril.
S. caprea × S. viminalis (selje × korgpil) – Se 17 namdalspil.
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27 Silkeselje Salix caprea subsp. sphacelata

33

36

34

37

35

38

33 Silkeselje danner noen steder reine skogholt med karakteristiske,
tynne og rette stammer. Slike steder er trærne oftest énstammete.
Hamrafjället i Härjedalen, Sverige. 34 Eldre stammer sprekker opp
i et karakteristisk mønster med lyst grå ribber og mørkere, rødlig
mellombark. Ballangen (No). 35 Yngre stammer har lyst grå bark,
her i ferd med å sprekke opp. Storakersvatnet i Rana (No). 36 Bark
som ennå ikke er sprukket opp, er lyst grå og har ofte langsgående,
grunne rygger. Rana (No). 37 Årskvister og knopper er fint dunhårete.
Rana (No). 38 Greinverket er likt det hos skogselje, med middels
store til store greinvinkler. Alle CC-BY 4.0
33 In some places subsp. sphacelata occurs in pure stands or groves,
with characteristically straight, slender and erect stems. In such forests,
as here at Hamrafället in Härjedalen, Sweden, the plants are usually
one-stemmed. 34 Bark of old trunks fissures into characteristisc network
patterns of pale grey ribs and darker, reddish underlayers. 35 Younger
stems with pale grey bark, here just starting to fissure. 36 Bark of young
stems not yet fissured is pale grey and often has shallow furrows.
37 Current year’s twigs and buds finely pubescent. 38 Crown similar to
that of subsp. caprea, with moderately large to large branching angles.
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27 Silkeselje Salix caprea subsp. sphacelata

39

42

40

43

41

39 Det gir et nokså lysåpent bladverk. Härjedalen, Sverige. 40–41 Bladene er oftest omvendt eggformete (hos skogselje er de oftere
eggformete). Bladene hos silkeselje virker også alltid mer grå enn hos skogselje på grunn av tettere behåring. Rana (No) og Härjedalen,
Sverige. 42 Her er greinvinklene omtrent 90° og man kan ane behåring på årskvister, fjorårskvister og 3. års kvister. Rana (No).
43 Bladplate, over- og underside. Alle CC-BY 4.0
39 The branching angles give rather open foliage as result. 40–41 Blades usually obovate (in subsp. caprea more often ovate or oblong).
41 Leaves often slightly pendent. 42 On this branch the branching angle is close to 90° and there is some pubescence on both current and
previous year’s twigs and on 3–4 years old branches. 43 Blade, upper and lower surface. Whereas the blades of subsp. caprea are dark
green on the upper surface, those of subsp. sphacelata are always more pale or greyish green due to the denser indumentum.
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27 Silkeselje Salix caprea subsp. sphacelata
44 Behåring på begge bladsider. Oversida her er noe mindre tett
håret enn vanlig hos silkeselje, noe som kan skyldes at planten
kommer fra ei møtesone mellom de to underartene og kan
tilhøre ei mellomform. Rana (No). 45 Behåring på bladoverside,
med nokså tette, liggende hår. Her er oversida tettere håret, og
materialet kommer fra et område hvor skogselje nesten mangler.
Härjedalen, Sverige. 46 Aksene er ofte samlet i litt tettere
grupper enn hos skogselje, her hannaks. Djupsjølia i Røros (ST).
Foto Reidar Elven. 47 Hunnaks i blomstring. Røros (ST). Foto
Reidar Elven. Alle CC-BY 4.0

44

44 Indumentum on both leaf surfaces. The indumentum on the
upper surface is here less dense than what usually is found in
subsp. sphacelata, possibly because the plant is from a meeting
zone between the two subspecies (Rana in North Norway) and
may be an intermediate form. 45 This dense indumentum on the
upper leaf surface is more typical of subsp. sphacelata, and the
plant stems from an area where subsp. caprea is nearly absent
(northwestern Härjedalen in Sweden). 46 Staminate spikes in a
dense group, perhaps slightly denser than in subsp. caprea.
47 Pistillate spikes during anthesis.

45

46

47
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27 Silkeselje Salix caprea subsp. sphacelata

48

50

48 Silkeselje setter ofte sitt preg på skoglandskapet nordpå og i
fjelldalene. Den er lett synlig som grå enkelttrær eller klynger i
bjørkeskogene og gråorskogene i store deler av Nordland, Troms
og Vest-Finnmark. Her fra Straumsnes i Nordreisa (Tr). 49 Her fra
Fagernes i Narvik (No). 50 Her på nærmere hold i haustfarget skog
ved Storakersvatnet i Rana (No). Alle CC-BY 4.0
48–50 Salix caprea subsp. sphacelata is a conspicuous element
in the forests of the north and in the mountain valleys. It is easily
visible as grey trees or groups of trees in the otherwise green
forests of birch and grey alder in the three northernmost provinces.

49
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27 Silkeselje Salix caprea subsp. sphacelata
51 Skogselje til venstre, silkeselje til
høgre: forskjellen i lauvfarge synes
når de står sammen. Movasstjørnan
i Grane (No). 52 Vi har ikke funnet
silkeselje omsatt som prydtre, men
mange steder er den blitt tatt inn i
hager og små grøntanlegg, særlig i de
nordligste fylkene. Eller man har latt
den stå ved utbygging. Hamrafjället i
Härjedalen, Sverige. Begge CC-BY 4.0

51

51 Subspecies caprea (left) and subsp.
sphacelata (right). The foliage colour
is rather different when they are seen
together. 52 We have not found any
information about subsp. sphacelata
being sold commercially as a garden
tree but it is often taken in from nature
and used in gardens and small parks,
especially in North Norway. Here,
however, at a ski resort at Hamrafjället
in Härjedalen, Sweden.

52
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27 Selje × lappvier Salix caprea × S. lapponum (både skogselje og silkeselje hybridiserer med lappvier)

1

3

2

Bilde 1–2 er fra Mælen i Røros (ST), 3 fra Hamrafjället i Härjedalen,
Sverige.
1 Hybridene blir ofte et lite busktre i skog, her skogselje × lappvier i kanten
av nordboreal bjørkeskog. Vi har sett vide, over 4 m høge busktrær av
silkeselje-hybriden. 2 Bladverk av skogselje-hybrid. Det minner mest om
lappvier (i behåring og nervatur), men har blad som ofte er breiest på eller
utafor midten. 3 Bladform hos silkeselje × lappvier, med mindre hårete
blad. Alle CC-BY 4.0
1 Hybrids usually grow into small trees, here a hybrid with subsp. caprea
in a North Boreal birch forest. We have seen broad and more than 4 m tall
trees of the hybrid with subsp. sphacelata. 2 Foliage of S. caprea subsp.
caprea × S. lapponum. Leaves resemble S. lapponum in pubescence and
venation but are usually broadest above the middle (the blade folding out
from the base upwards). 3 Blade shape of S. caprea subsp. sphacelata × S.
lapponum, less hairy in this case but that is incidental.
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27 Selje × grønnvier Salix caprea × S. phylicifolia

1

2

3

Bildene er fra forbygning langs elva
Bøvra i Lom sentrum i Lom (Op).

4

1 En omlag 3 m høy busk der de
unge stammene har jamn, lysgrå
bark, som hos selje. 2 Flerårskvist
med glatt, mørk brunfiolett bark,
en arv fra grønnvier, og gjerne
med noen rester av hår ved
basis av sidekvister. Fargen på
flerårskvistene kan være mørkere
og blankere enn på dette bildet.
3 Årskvistene er jamt og tett
korthåret. 4 Bladene har formen til
seljeblad, grissent hårete overside
og tett korthåret underside. Bildet
viser kontrasten i farge og behåring
mellom årskvister og flerårskvist.
Alle CC-BY 4.0
English legends, see page 273.
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28 Salix aegyptiaca L. – fløyelsselje (seksjon Viminella)
Fløyelsselje er bare funnet én gang utafor hager i Norge: et hanntre er funnet i skogen
på Sem i Asker (Ak) i 2002. Den kan ha blitt plantet eller sådd ut av Stefan Murak på
Sem som trekkplante for bier fra 1960-tallet. Treet er nå hugget ned. Fløyelsselje
stammer fra Vest- og Sentral-Asia (og ikke fra Egypt) og oppgis å bli dyrket en sjelden
gang i parker og botaniske hager i Norden (Berg & Christensen 2000), hovedsakelig på
grunn av de flotte hannaksene om våren. Den er dyrket i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.
Fløyelsselje er en stor busk eller et lite tre som skiller seg fra selje, som kanskje er
den som den ligner mest på, ved å ha tallrike, tydelige og 5–10 mm lange vedåser,
større, omvendt lansettformete blad, mye mer og lengre behåring på kvister, knopper
og blad, og mye større og mer spektakulære hannaks. Bladene er påfallende mjukt
dunhårete på undersida. Planten på Sem var en hannplante, men hunnplanter er kjent
fra Göteborg.
Hybridisering. En spontan hybrid med selje er funnet utafor Botanisk hage på Tøyen
i Oslo. Håkansson (1955) opplyser at fløyelsselje er tetraploid (2n = 76). Hybriden er
dermed trolig triploid og steril.
29 Salix starkeana Willd. – blåvier (seksjon Fulvae)
(Salix starkeana subsp. starkeana; S. livida Wahlenb.)

1 Ca. 3 m tall shrub where the young
stems have a smooth, pale grey bark
as in S. caprea. 2 Second or third
year’s twig with smooth and almost
glossy, dark brownish violet bark,
inherited from S. phylicifolia, and with
some remains of pubescence at the
branching point, inherited from S.
caprea. 3 Current year’s twigs with
even and dense pubscence. 4 Blades
with the shape of S. caprea, with
sparsely hairy upper surface and more
densely pubescent lower surface. The
contrast in colour and indumentum
between the current and previous
year’s twigs is evident.

Liten til middels stor, sirlig, opprett busk opp til 1 m, sjelden høgere, middels tett
forgreinet med middels kort avstand mellom greinene og greiner i svært stor vinkel:
60–90°. Stammer og eldre kvister har sprukken, grå eller gulgrå bark med bleikt
gulgrønn underbark. På kvister som er 2–4 år gamle, flasser ytterbarken av i et
karakteristisk mønster med avlange romber, slik at den blir spraglete i gult og brunt
(denne karakteren er i norsk materiale bare sett utpreget hos blåvier og den nære
slektningen finnmarksvier). Vedåser tallrike, tydelige og 2–10 mm lange, ofte greinete.
Fjorårskvister 2–3 mm tjukke, noe kantete og knudrete av tydelige bladarr, mørkt
rødbrune eller noe fiolette, snaue eller med spredte, korte hår; årskvister 1,3–2 mm
tjukke, litt kantete, mørkt brunrøde eller brunfiolette, matte eller med svak glans,
snaue eller med korte hår. Det noe matte fiolett-skjæret i kvistene er et særtrekk for
blåvier og til dels finnmarksvier. Knopper smalt pæreformete eller koniske, avflatete,
uten tydelig kantlist, spisse, mørkt røde, blanke, snaue eller med litt hår; vegetative
knopper litt mindre enn generative.
Øreblad mangler eller utvikles seint i sesongen, eggformete eller nyreformete med
noen tenner. Bladskaft 2–6 mm, snaue eller korthårete. Unge blad kan være litt
rødlige. Bladplater påfallende tynne, 12–35 × 5–20 mm, breitt omvendt eggformete
eller elliptiske, 1,5–2,5 ganger så lange som breie; bladgrunn oftest breitt kileformet
eller avrundet; topp en brått avsatt, liten spiss, ofte skjev; bladkant flat, omtrent hel
eller grunt rundtannet; underside bleikt blågrønn, med lite markerte nerver, ofte en
del håret på unge blad, men seinere ofte nesten snau eller med hår bare på nervene;
overside matt grågrønn eller mørkt grønn, påfallende mye mørkere enn undersida,
ofte en del håret på unge blad, seinere nesten snau eller med spredte hår, men alltid
med noen spredte hår langs bladkanten på unge blad sjøl om flatene er omtrent snaue,
et viktig kjennetegn som skiller mot småvier og grønnvier; nervenett nokså utydelig,
sidenerver 4–8 par.
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Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, svært grisne, med 15–30 blomster.
Aksskaft 5–15 mm, med 0–4 blad, mindre enn vanlige blad, hele. Støtteblad små,
smalt avlange eller smalt lansettformete, butte, bleikbrune eller gulbrune, kanthårete.
Nektarium mot midtaksen. Hannaks 15–30 × 3,5–8 mm, påfallende slanke, 4–5 ganger
så lange som breie. Pollenbærere 2; pollentråder frie omtrent til grunnen, snaue;
pollenknapper ellipsoide, 0,3–0,5 mm, gule. Hunnaks 15–50 × 5–15 mm. Kapselskaft
uvanlig langt, 3–7 mm, mye lengre enn nektariet og oftest omtrent jamnlangt med
kapselen. Kapsel 4–8 mm, smalt pæreformet eller kjegleformet og avsmalnende
og noe tilspisset mot toppen, grågrønn, tetthåret. Griffel 0,4–0,6 mm, hel; arr korte,
0,2–0,3 mm, lubne, delte, opprette. Griffel og arr gulbrune.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Oftest på frisk eller tørr, veldrenert mark (sand, grus) på
furumoer og i bjørkeskog, i åpne fjellheier, på tuvenivå på myrkanter, i rasmark og på
berg, på tørre elvesletter (sandmoer), dessuten på beitemark. Arten kan være hyppig
på gammel, overlatt eller lett beitet kulturmark, og mot sørgrensa er den nesten bare
funnet på kulturmark. Arten er lite næringskrevende, men den er mye mer hyppig i
baserike enn i basefattige områder.
(Boreonemoral) sørboral–nordboreal (lågalpin). Hjemlig. Østlig til sørøstlig utbredelse
i Norge (kart hos Elven 2013g). Blåvier har sin norske hovedutbredelse på Østlandet
der den er funnet fra Vestby og Aurskog-Høland (s Ak, med en innsamling med usikker
identifisering fra Svinndal i Våler, n Øf), Nordmarka i Oslo og i Lunner (s Op), Nore
og Uvdal (n Bu), Tinn og Vinje (n Te) og Bykle i øvre Setesdal (n AA) nord til Røros
og Oppdal (ST) og over fra Lesja i Gudbrandsdalen (n Op) og fra Oppdal til Rauma,
Nesset og Sunndal (nø MR). Mer isolerte forekomster er kjent fra Steinkjer (NT), og,
svært overraskende, fra sørlandskysten i Lillesand (s AA). Planten fra Lillesand er
riktig bestemt, men kan det være at etiketten er forbyttet? I visse områder er arten
nokså vanlig, f.eks. øverst i Hallingdal og Numedal, i Jotunheimen og på Dovrefjell, i
Nord-Østerdalen og deler av Røros-området, mens den ikke er funnet i mange andre
områder som synes å ha omtrent de samme økologiske forholdene.
Utbredelsen strekker seg fra Fennoskandia sørøstover til Mellom-Europa og østover
til Øst-Europa og til Ural. Seksjonen er hovedsakelig asiatisk med to arter i Europa
(blåvier og finnmarksvier) og én i Nord-Amerika (finnmarksvier).
Kommentarer. Blåvier (og dens nære slektning finnmarksvier) er trolig blant de mest
misforståtte, oversette og feilbestemte Salix-artene i Norge, til tross for at de har flere
karaktertrekk som skiller dem fra alle eller nesten alle andre: den store greinvinkelen
som gir buskene et svært åpent og noe uvant utseende; de tynne, matte og oftest små
bladene med kanthår; de særdeles langskaftete kapslene, og både fruktgjømmer
og modne kapsler er også smalere enn hos nesten alle andre vier; og det påfallende
rutemønsteret som oppstår på 2–4 år gamle kvister der ytterbarken flasser av.
Forvekslingene går i mange retninger, men kanskje oftest mot småvier, ørevier,
selje, bleikvier, storvier og grønnvier. Disse forvekslingene gjør også at utbredelsen
er nokså dårlig kjent; dette er ikke en art som amatører lett oppdager, samler inn og
bestemmer riktig.
Skvortsov (1999) inkluderer seksjon Fulvae i den større seksjon Vetrix, dvs. seljegruppen, og de to gruppene synes være rimelig nær beslektete, noe som også støttes
av Zinovjev & Kadis (2006).
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Hybridisering. Blåvier hører til en gruppe av forholdsvis småvokste, diploide vierarter
som krysser seg med hverandre nesten overalt hvor de møtes, og der hybridene synes
å være i hvert fall delvis fertile og med tilbakekrysning med foreldrene. Det finnes
også én viktig hybrid med en polyploid art (grønnvier). Fem hybrider er rapporterte og
sannsynliggjorte fra Norge:
S. aurita × S. starkeana (ørevier × blåvier) – Se 23 ørevier.
S. bebbiana × S. starkeana (finnmarksvier × blåvier). – Se 30 finnmarksvier.
S. caprea × S. starkeana (selje × blåvier). – Se 27 selje.
S. lapponum × S. starkeana (lappvier × blåvier) – Se 33 lappvier
S. myrtilloides × S. starkeana (blokkevier × blåvier) – Se 31 blokkevier.
S. phylicifolia × S. starkeana (grønnvier × blåvier) – Se 42 grønnvier.
Blåvier er mye mer vanlig og en viktigere del av vegetasjonsbildet i Sverige og Finland
enn den er i Norge, og hybrider er også mye mer hyppige der. Dessuten har ikke arten
vært like oversett i våre naboland som i Norge. Vi kan kanskje vente oss å finne noen
flere hybrider der blåvier er innblandet i Norge, spesielt med krypvier.
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29 Blåvier Salix starkeana

1

4

2

3

1 Blåvier opptrer oftest som små, opp til 1 m høge
busker, i furuskog som her, i hei i lågfjellet (se 23),
eller i gjengroende kulturmark. Kvennan i Tolga (He).
2 Barken på gamle stammer er lyst grå og litt skjoldete.
Tolga (He). 3 På noe yngre stammer er barken glattere,
og fargen går over i rødbrunt eller lillabrunt. Oppdal
(ST). 4 Bark på 3–4 år gammel kvist flasser av i
rute- eller rombeformete mønster. Tolga (He). 5 De to
sidekvistene er fjorårskvister med matt, gråfiolett bark;
de to i midten er eldre med avflassing og gule striper
eller romber. Herbariebelegg fra Hvitsten i Vestby (Ak) i
Naturhistorisk museum i Oslo (Hb O). Alle CC-BY 4.0

5

1 This species usually grows as small, up to 1 m tall
shrubs in pine forest (as here), in heath and pasture
just above the treeline in mountains (see 21), or in
overgrown fields and pastures. 2 Bark of older stems
pale grey and appears scaly. 3 Bark on younger stems
more smooth and reddish brown or lilac brown.
4 Branches 3–4 years old with greyish violet bark that
begins to flake off so that a yellow lower layer appears
in a very characteristic pattern of stripes and rhombic
patches. 5 The two lateral twigs are previous year’s
twigs with a dull greyish violet bark whereas the two
in the middle are one or two years older and now
flakes with yellow stripes and rhombs.
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29 Blåvier Salix starkeana

6

6 Årskvistene er glatte, men ikke blanke, og oftest
gråfiolette heller enn røde som her. Knoppene er
små, med litt «pennesplitt»-topp. Oppdal (ST).
7 Blåvier blomstrer ved bladsprett, dvs. litt seinere
enn mange andre Salix-arter, og forskjellen på
vegetative og generative knopper er derfor ikke svært
stor. De største knoppene på dette skuddet er trolig
generative. Blad av tyttebær Vaccinium vitis-idaea som
målestokk. Tolga (He). 8 Vedåsene er tydelige, ganske
høge, men varierende i lengde. Tolga (He). 9 Typisk
for blåvier (og dens nære slektning finnmarksvier S.
bebbiana) er svært store greinvinkler, noe som gjør at
buskene får et åpent preg. Tolga (He). Alle CC-BY 4.0

7

6 Current year’s twigs smooth but not glossy, and
mostly greyish violet rather than reddish as here.
Buds small and with nib-shaped tops. 7 Salix
starkeana flowers during leafing, i.e., later than the
majority of shrubby Salix, and the difference between
vegetative and generative buds is accordingly not
pronounced. The largest buds on this shoot are
probably generative. A leaf of Vaccinium vitis-idaea is
included as a scale to show how slender this Salix is.
8 Wood striae distinct and fairly sharp, but varying
in length. 9 A typical feature of S. starkeana (and its
close relative S. bebbiana) is the very large branching
angles, giving these shrubs a very open appearance.

8

8

9
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29 Blåvier Salix starkeana

10

11

12

13

10 Bladformen varierer; her er bladene relativt breie. Mæla i Røros
(ST). (De er litt blanke på grunn av regn.) 11 Ofte er bladene noe
tredimensjonale med oppbøyde sider og litt skjev spiss. Her mer tannete
blad. Fra samme bestand som 10. 12 Bladplate, overside og underside.
Bladene er nokså matte, med tydelig bleikere underside, og bladkanten
har noen få tenner. Bladene har lite hår. Tolga (He). 13 Blad med noe mer
tenner. Tolga (He). Alle CC-BY 4.0
10 Blade shapes vary; here the blades are relatively broad (and slightly
glossy due to rain). 11 Blades often have a three-dimensional shape
where the two sides are upturned and the apex downturned and skewed.
12 Blade, upper and lower surface. Blades rather dull with distinctly
paler lower surfaces, and there are a few and often indistinct teeth in the
margins. There are only few hairs on the leaves. 13 A more dentate leaf.
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29 Blåvier Salix starkeana

14

15

16

17

14 Karakteristisk for arten
er noen ørsmå, krusete hår i
bladkanten og på bladskaftet.
Disse hårene faller av i løpet
av sesongen, men hvis de er
til stede, er de et sikkert skille
mot de to artene som blåvier
oftest forveksles med: grønnvier
S. phylicifolia og småvier S.
arbuscula. Øreblad mangler
eller er meget små. Røros
(ST). 15 Dersom planten har
øreblad, er de ørsmå og med
kjertler i kanten. Røros (ST).
16 Hannaksene er små, grisne
og har tydelige skaft. Tolga
(He). 17 Toppen av hannaks før
blomstring. Støttebladene er
korte, breie og røde i toppen, og
har lange kanthår. Alle CC-BY
4.0

14 A characteristic feature of this species is the presence
of a few curly hairs along the blade margins and on the
petioles. These hairs are shed late in season; if they are
present, however, their presence is a diagnostic difference
from the two species with which S. starkeana is most often
confused: S. phylicifolia and S. arbuscula. 15 If there are any
stipules at all, they are very small and with glandular teeth
along the margin. 16 Staminate spikes small, very lax, and
with distinct peduncles. 17 Apex of staminate spike before
anthesis. Bracts short, broad, red-topped, and with long
marginal hairs.
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29 Blåvier Salix starkeana
18 Hannaks etter anthesis. Legg
merke til (også i 16) de lange
filamentene. Tolga (He). 19 Utsnitt
av 18. Støttebladene er spatelformet
og litt mørkere og breiere i toppen
av akset enn nederst. Tolga (He).
20 Umodne frukter med silkehår,
med lange stilker (gynoforer) på
fruktgjemmene, og smale, nokså lyse
støtteblad. Tolga (He). Alle CC-BY 4.0

18

18 Male spike past anthesis. Note the
long filaments (also visible in 16).
19 Section of 18. Bracts spathulate and
slightly darker and broader at top than
at base. 20 Immature fruits with silky
pubescence, long stalks (gynophores)
and narrow, rather pale bracts.

19

20
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29 Blåvier Salix starkeana

21

22

21 Når hunnaksene er utvokste,
får de et svært grissent utseende,
ulikt de aller fleste andre norske
Salix. Oppdal (ST). 22 Dette skyldes
at kapselskaftene (gynoforene) er
uvanlig lange, opp til jamnlange
med kapselen, og at kapslene har
en kort, tjukk del nederst og et
uvanlig langt nebb. Dovre (Op).
23 Blåvier er en av de mest oversette
av alle norske Salix. Det er kanskje
ikke så rart, spesielt ikke i fjellet.
Det anonyme krattet i forgrunnen
er en blåvier. Jerosbekken i Oppdal
(ST). Alle CC-BY 4.0

23

21 Pistillate spikes past anthesis
attain a very lax appearance,
different from nearly all other
Norwegian Salix. 22 This is due to
the long stalks (gynophores) of the
gynoecia, often of the same length
as the gynoecia themselves. Fruits
with a short, thick basal part and an
unusually long narrow beak.
23 Salix starkeana is one of the most
often overlooked of Norwegian Salix.
This is perhaps to be expected,
especially in the uplands as here
in the Dovrefjell Mts. in Central
Norway where it competes for our
attention with several other species.
The rather anonymous thicket in the
foreground belongs to S. starkeana.
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29 Blåvier Salix starkeana
24 Hunnbusk i fruktstadiet, i knusktørr
skredskråning ned fra en issjøterrasse. 25 I tettere
vegetasjon, som her i et bjørkekratt, får buskene
gjerne en tett vekstform. Begge fra Mælen ved øvre
Glåma i Røros (ST). Begge CC-BY 4.0

24

24 Female shrub in fruit stage, in a very dry,
unstable slope down from a sandy terrace
deposited at late glacial times in an ice-dammed
lake at Brekken, Røros, Central Norway. 25 In
denser vegetation, here a birch thicket at the same
site as 24, the plant attains a denser branching.

25
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30 Salix bebbiana Sarg. – finnmarksvier (seksjon Fulvae)
(Salix xerophila Flod.; S. starkeana subsp. cinerascens (Wahlenb.) Hultén; S. depressa L.
subsp. rostrata (Andersson) Hiitonen)
Liten til stor busk eller et lite, flerstammet eller enstammet tre, (0,3) 1–3 (5) m, åpent
forgreinet med middels kort avstand mellom greinene og greiner i svært stor vinkel 60–
90°, noe som gir krona på treet, når den er treformet, et svært karakteristisk utseende.
På 2–4 år gamle kvister flasser ytterbarken av i et karakteristisk, rombeforma mønster
slik at de blir noe spraglete. Denne karakteren er i norsk materiale bare sett utpreget
hos finnmarksvier og blåvier. Eldre kvister og stammer har sprukken, grå eller grågul
bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser tallrike, tydelige og 2–10 mm lange,
ofte greinete. Fjorårskvister 2–3 mm tjukke, noe kantete og knudrete av tydelige
bladarr, mørkt gråbrune eller gråfiolette, grissent til tett hårete med korte dunhår
eller lengre ullhår, ofte litt silkeglinsende; årskvister 1,3–2 mm tjukke, litt kantete,
mørkt gråbrune eller brunfiolette, matte, tett hårete med korte dunhår eller lengre
ullhår, ofte litt silkeglinsende. Det noe matte fiolett-skjæret i kvistene er et særtrekk
for finnmarksvier (og blåvier). Knopper smalt pæreformete eller koniske, avflatete,
spisse, uten kantlist, mørkt røde, blanke, tetthårete; vegetative knopper litt mindre enn
generative.
Øreblad mangler. Bladskaft 2–6 mm, korthårete. Bladplater tynne, men stive, 12–35
× 5–20 cm, fra breitt omvendt eggformete (nesten runde) til smalt elliptiske, 1,5–2,5
ganger så lange som breie; bladgrunn oftest breitt kileformet; topp smalner jamt til en
ofte skjev spiss; bladkant flat, hel; underside bleikt blågrønn, med nokså lite markerte
nerver, tetthåret med korte, liggende hår med noe silkeglans; overside matt grågrønn
eller mørkt grønn, men oftest dekt av korte, liggende hår med noe silkeglans, med
tydelige hår i bladkanten; nervenett nokså lite markert, sidenerver 4–8 par.
Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, svært grisne, med 15–30 blomster.
Aksskaft 5–15 mm med 0–4 blad, mindre enn vanlige blad, hele. Støtteblad små,
avlange, butte, kortere og breiere enn hos blåvier, bleikbrune eller gulbrune,
hårete. Nektarium mot midtaksen. Hannaks 15–30 × 5–10 mm, ofte svært slanke.
Pollenbærere 2; pollentråder frie omtrent til grunnen, snaue; pollenknapper ellipsoide,
0,3–0,5 mm, gule. Hunnaks 15–50 × 5–15 mm. Kapselskaft uvanlig langt, 3–7 mm, mye
lengre enn nektariet og oftest omtrent jamnlangt med kapselen. Kapsel 4–8 mm, smalt
pæreformet eller kjegleformet, avsmalnende og noe tilspisset mot toppen, grågrønn,
tetthåret. Griffel 0,4–0,6 mm, hel; arr korte, 0,2–0,3 mm, opprette til noe sprikende.
Griffel og arr gulbrune.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Tørr bjørke- og furuskog på sandgrunn, tørre heier, til dels
lavheier, tørre elveterrasser, på nokså lysåpne steder (sjelden i helt sluttet skog), i
Troms kanskje også i rasmark. I Nord-Finland kan finnmarksvier også bli funnet i noe
fuktigere naturtyper. Lite nærings- og basekrevende.
Nordboreal (lågalpin) i Norge, mellom- og nordboreal ellers i Fennoskandia. Hjemlig.
Nordøstlig utbredelse i Norge (kart hos Elven 2013a). Finnmarksvier er nokså hyppig
i Finnmark på Finnmarksvidda (Kautokeino og Karasjok) og i øvre deler av dalførene
til Tana, Karasjokka og Anarjokka (i Kautokeino, Karasjok og Tana). Nord- og vestover
fra Kautokeino er den funnet i Alta (Fi), mange steder i Nordreisa (Tr), og noen få
steder videre vestover i Storfjord og Målselv (Tr); østover fra Tana-dalføret er den
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funnet i Pasvikdalen i Sør-Varanger og ned til Varangerfjorden. Mer merkelig er
noen småvokste busker på Dovrefjell og i Trollheimen i Midt-Norge (og noen mulige
hybrider mellom finnmarksvier og blåvier noen få andre steder i Sør- og Midt-Norge).
Den sikreste dokumentasjonen er fra Folldal (He), Dombås i Dovre (Op), Grøvudalen
i Sunndal (MR) og Knutshø, Falkfangerfjellet og kanskje nær Oppdal stasjon i Oppdal
(ST). Se Elven (2013a) for noe mer omtale av disse merkelige plantene. Det er
sannsynlig at slike planter finnes flere steder i disse fjellområdene; de blir svært lett
oversett. De kan ha to forklaringer: langdistansespredning fra nordøst, eller at de
er rester av en tidligere større utbredelse vestover og sørover. Vi heller til den siste
forklaringen. Tilsvarende isolerte forekomster er også rapporterte fra Sverige sør til
Sveg i Härjedalen (Jonsell 2000a).
Utbredelsen strekker seg fra Fennoskandia østover gjennom Russland, Sibir og
gjennom nesten hele Nord-Amerika (i Canada øst til Quebec og sør og øst i USA til New
England-statene). Denne arten, som er en sjeldenhet i Norge, er en av de aller videst
utbredte vierarter på den nordlige halvkule. Finnmarksvier er en utpreget representant
for det Floderus (1930) omtaler som det sibirske Salix-elementet i Skandinavias flora.
Kommentarer. Det kan diskuteres om den nordeuropeiske og russiske S. xerophila
(eller S. starkeana subsp. cinerascens) og den nordamerikanske S. bebbiana hører
til innen samme art. Denne enarts-løsningen er den som Argus, Skvortsov & Elven
valgte i Checklist of the Panarctic Flora (Elven et al. 2011) og også den som ble brukt
i siste utgave av Lids Flora (Lid & Lid 2005), hos Skvortsov (1999), Elven (2013a), og
her. Jonsell (2000a) gikk inn for to underarter av S. starkeana og diskuterte ikke S.
bebbiana. Argumentet for Jonsells løsning er at det er et breitt belte av overganger
mellom blåvier og finnmarksvier i Sverige og Finland, med antatt fertile mellomformer.
Argumentet for vår løsning er at denne overgangssonen er et relativt lokalt fenomen,
globalt sett, og, som antydet nedafor, kanskje med sterkere reproduksjonsbarrierer
enn antatt av Jonsell (2000a). Overgangen fra Finnmark gjennom nordre Eurasia til
Nord-Amerika i morfologi er mye mer glidende, og navnet S. bebbiana har prioritet
for en slik vidt utbredt nordlig art. Salix bebbiana er f.eks. et viktig busktre i skog og
præriekanter i Nord-Amerika.
Ved en gjennomgang av materialet av Salix-artene for Norrbottens Flora (Stenberg
2010) fant vi mye aborterende kapsler og frø hos mellomformer, noe som kan tyde
på at det er en sterkere reproduktiv barriere mellom blåvier og finnmarksvier enn
det Jonsell (2000a) og tidligere forfattere har antatt. Vi fant også vesentlig færre
mellomformer enn det som tidligere forfattere har angitt (f.eks. Grapengiesser 1966).
Det sparsomme norske materialet av mellomformer har mye aborterende kapsler,
noe som tyder på en helt eller nesten steril hybrid mellom to arter heller enn fertile
overgangsformer mellom to underarter.
De to viktigste tidlige botanikerne i Finnmark, J.M. Norman og O. Dahl, var begge
oppmerksomme på denne arten og noterte og samlet den fra mer enn 60 lokaliteter
i perioden 1861–1920 (75 % av alle funn i denne perioden). Deretter gikk den i
glømmeboka, og de neste 50 årene ble den bare samlet 24 ganger. En stor del
av de innsamlete plantene fra denne perioden ble feilbestemte av samlerne og
er først seinere blitt identifiserte som finnmarksvier. Fra 1970-tallet ble vi igjen
oppmerksomme på arten, og de siste 40 årene er det gjort nær 80 funn, men fortsatt
er de fleste botanikere som samler planter i Finnmark og Troms, og i fjellstrøk i SørNorge, nokså uvitende om denne arten. Dette er litt merkelig ettersom den er lett
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kjennelig og en av de sirligste buskene eller små trærne som finnes i skogen i nord og
øst.
Hybridisering. Finnmarksvier hører til en gruppe av forholdsvis småvokste, diploide
vierarter som krysser seg med hverandre nesten overalt hvor de møtes, og der
hybridene synes være i hvert fall delvis fertile og med tilbakekrysning. Det er kjent tre
hybrider fra Norge:
S. bebbiana × S. caprea (finnmarksvier × selje) – Hybriden med selje S. caprea
s. lat. er kjent fra Karasjok sentrum i Karasjok (Fi) og også rett over grensa i Kevo i
Utsjoki, Inarin Lappi, Finland. Den synes å ha velutviklete kapsler, og kan være fertil.
Den kan være mye oversett. Vi er ikke helt sikre på hvilken rase av selje som inngår,
men mest trolig er det skogselje.
S. bebbiana × S. lapponum (finnmarksvier × lappvier) – Denne hybriden er i
Norge bare dokumentert fra Karasjok (Fi), men vi tar den med her som en mulig mer
utbredt hybrid fordi vi tror at den kan være mye oversett. Den skilles fra lappvier ved
mindre og relativt breiere blad, ved mye kortere hår på bladene, aks og fruktknuter
med tydelige skaft, og kortere grifler; fra finnmarksvier ved at bladene har lengre hår,
nedbøyd bladkant, og kortere skaft på aks og kapsler. På svensk side i Norrbotten
(se Stenberg 2011) er dette en nokså hyppig hybrid, og vi antar at den er fertil og er
oversett i grenseområdene i Troms og Finnmark.
S. bebbiana × S. starkeana (finnmarksvier × blåvier) – Det er kjent planter
tolket som hybrider fra nordre Østlandet fra flere forekomster i Engerdal og Folldal
(He), fra «Dovre» i den kollektive betydningen (trolig Dovre, Op, eller Oppdal, ST), fra
Bardu (Tr, men her noe tvilsom) og fra Hestefoss i Sør-Varanger (Fi, her svært langt
fra nærmeste bekreftete funn av blåvier). Hybridene skiller seg fra blåvier ved å ha
mer hårete kvister og blad, men ikke så tett og jamnt hårete som hos finnmarksvier.
Noen av de plantene som er rapporterte som hybrider, kan heller høre inn under
variasjonsbredden til foreldreartene. Hunnplanter med trekk som hybrider har
aborterende aks og kapsler (sett i alt materiale med hunnaks fra Hedmark og
Finnmark). Dette er en god indikasjon på at behandlingen av finnmarksvier og blåvier
som to arter heller enn underarter, er korrekt.
Rett over grensa i Sverige og Finland er det også funnet hybrider mellom finnmarksvier
og blokkevier. Slike kan ventes fra Norge, men en innsamling bestemt til denne
hybriden fra Bjørnevatn i Sør-Varanger (Fi), hører heller til en aparte finnmarksvier.
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30 Finnmarksvier Salix bebbiana

1

4

2

5

3

1 I motsetning til slektningen blåvier
S. starkeana, blir finnmarksvier
normalt et lite, grasiøst tre.
Målestokken er 1,80 m høg, slik at
dette treet nok er 6 m eller høgere.
Karigasniemi i Utsjoki, Inarin Lappi,
Finland. 2 Barken på eldre stammer
er lyst grå og jamn, her med noen
thallus av snømållav Melanelia
olivacea. Karasjok (Fi). 3 En 5–6 år
gammel kvist med gulbrun bark, der
tidligere avflassing fortsatt er synlig
som avlange romber. Karasjok (Fi).
4 En 3–4 år gammel kvist med fersk,
rombeformet avflassing. Karasjok (Fi).
5 Årskvistene er dunhårete, liksom
de små knoppene (her vegetative)
og bladskaftene. Anárjohka i Utsjoki,
Inarin Lappi, Finland. 6 Vedåsene er
tydelige, men nokså korte. Karasjok
(Fi). Alle CC-BY 4.0

6

1 In contrast to its relative S. starkeana, S. bebbiana often grows into a small, gracious tree. The measure is 1.80 m tall, which means that this
tree is 6 m or taller. 2 Bark of older stems even and pale grey, here with some thalli of the lichen Melanelia olivacea. 3 A 5–6 years old branch
with yellowish brown bark. The previous flaking is still visible as a pattern of oblong rhombs. 4 A 3–4 years old branch with fresh, rhombic
flaking. 5 Current year’s twig pubescent as are the small buds (here vegetative) and the petioles. 6 Wood striae distinct but rather short.
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30 Finnmarksvier Salix bebbiana

7

8

9

10

11

12

7 Greinvinklene er normalt svært store, ofte 90°, og planten er lett kjennelig
på det åpne greinsystemet, særlig på vinteren når den er uten blad.
Anárjohka i Utsjoki, Inarin Lappi, Finland. 8 På grunn av behåringa og den
generelt lyst grønne bladfargen, gir bladverket og hele busken et grågrønt
inntrykk, især når de lyse bladundersidene blir eksponert. Jergul i Karasjok
(Fi). 9 Bladoversidene er mørkere enn undersidene, men merkbart lysere
enn hos de fleste Salix-planter som finnmarksvier vokser sammen med (se
også 15). Anárjohka i Utsjoki i Inarin Lappi, Finland. 10 Bladene er oftest
elliptiske og ofte litt skjeve i spissen, også en karakter som er lett å se i
felt. Karasjok (Fi). 11 Bladoversida har nokså tett behåring med korte, rette
silkehår. Karasjok (Fi). 12 Det samme har bladundersida. Karasjok (Fi). Alle
CC-BY 4.0
English legends, see page 288.
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30 Finnmarksvier Salix bebbiana

13

14

13 Hunnaksene er, som hos blåvier, langskaftete, med
lange kapselskaft (gynoforer) og påfallende grisne. Kevo i
Utsjoki, Inarin Lappi, Finland. Foto Heidi Solstad.
14 Støttebladene er røde i toppen og bare en brøkdel så
lange som kapselskaftene. Kapslene har en kort, tjukk
del nederst og et langt, smalt nebb. Griffelen er middels
lang og arrene korte, lubne og opprette. Kevo i Utsjoki,
Inarin Lappi, Finland. Foto Heidi Solstad. 15 Finnmarksvier
som busk i tørr, lyngrik bjørkeskog, sammen med
finnmarkspors Rhododendron tomentosum. Anárjohka i
Utsjoki, Inarin Lappi, Finland. Alle CC-BY 4.0

15

13 Pistillate spikes similar to those of S. starkeana,
with long peduncles, long stalks on the gynoecia, and
conspicuously lax. 14 Bracts red in their apical parts
and much shorter than the stalks (gynophores) of the
gynoecia. Gynoecia (and fruits) with short and thick lower
parts and long narrow beaks. Styles moderately long
and stigmas short, chubby, and erect. 15 Salix bebbiana
growing as a shrub in dry ericaceous birch forest together
with Rhodendron tomentosum at the river Anárjohka in
northernmost Finland.

Figures, see page 287.
7 Branching angles usually very large, often 90°, and
the plants are easily recognized by the very open branch
system, especially in winter. 8 Due to the pubescence and
the generally pale green colour the foliage, the entire
shrub leaves a greyish green impression, especially in
windy weather when the pale lower surfaces of the leaves
are exposed. 9 Blade upper surfaces darker than lower
surfaces but still much paler than found in the majority of
Salix which this species grow together with (see also 15).
10 Blades usually elliptic and often skewed at apex, a character easily recognized in the field. 11 Blade upper surface with rather dense
pubescence of short and straight, silky hairs. 12 Blade lower surface with the same type of pubescence but denser.
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31 Salix myrtilloides L. – blokkevier (seksjon Myrtilloides)
Liten og sirlig, nedliggende eller opprett busk opp til 0,5 m, tett forgreinet med kort
avstand mellom greinene og greiner i 40–60° vinkel. Eldre kvister har noe sprukken,
mørkt grå eller brungrå bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser sparsomme,
korte, 1–3 mm, men skarpe. Fjorårskvister 1–2 mm tjukke, trinne og noe stripete,
rødbrune, snaue; årskvister 0,8–1,5 mm tjukke, trinne og slette, gulbrune, rødbrune
eller rødfiolette, ofte noe blanke, snaue eller med tiltrykte, korte hår. Knopper avlange
eller eggrunde, butte, uten kantlist, fra olivengrønne til rødbrune, snaue og ofte blanke;
vegetative knopper nesten jamnstore med generative.
Øreblad mangler. Bladskaft 2–4 mm, snaue eller svært korthårete. Unge blad er ofte
tydelig purpurfargete, og et skjær av purpur eller rødt finnes på nerver og i bladkant
gjennom hele sesongen, en nyttig karakter for denne arten. Bladplater 15–40 × 6–20
mm, oftest avlange, 2–3 ganger så lange som breie; bladgrunn avrundet; topp avrundet
eller butt; bladkant nedbøyd ved grunnen, hel eller med noen få, svake tenner ved
grunnen, og ofte er bladkanten asymmetrisk innbøyd ved grunnen (mer innbøyd på
den ene sida, en karakter vi bare kjenner fra denne arten og dens hybrider); underside
bleikgrønn, ofte med blåkvitt vokslag, med tydelig hevet midtnerve (ofte rød) og
noe mindre hevete sidenerver, i begynnelsen av sesongen silkehåret, seinere snau;
overside blågrønn, matt, med litt hevete nerver, snau eller nesten snau; nervenett
tydelig, sidenerver 5–11 par.
Blomstrer samtidig med bladsprett. Aks sidestilte, oftest påfallende grisne, med
10–30 blomster. Aksskaft 10–30 mm, med 2–5 blad noe mindre enn vanlige blad, hele.
Støtteblad korte, fra eggformete til omvendt eggformete, butte, bleikt eller mørkt
brune, snaue eller spredt til tett hårete. Nektarium mot midtaksen. Hannaks 15–25
× 5–10 mm. Pollenbærere 2; pollentråder frie til grunnen, snaue; pollenknapper
ellipsoide, 0,4–0,6 mm, gule. Hunnaks 20–40 × 8–15 mm. Kapselskaft langt, 2–3,5 mm,
mye lenger enn nektariet og omtrent halvt så langt som kapselen. Kapsel 5–6 mm,
smalt pæreformet eller kjegleformet og avsmalnende, men ikke tilspisset mot toppen,
rød eller rosa, snau. Griffel 0,3–0,7 mm, hel eller delt aller øverst; arr korte, 0,2–0,3
mm, grunt delte, noe sprikende. Griffel og arr rødlige.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. På tuvenivå i myrkanter og på myrer. Knyttet til minerotrofe
myrer (dvs. jordvassmyrer, ikke nedbørsmyrer) og spesielt til større, flate myrer. Lite
næringskrevende og nærmest basesky.
Mellomboreal–nordboreal. Hjemlig. Sterkt østlig utbredelse i Norge (kart hos Elven
2013e). I Sør-Norge er blokkevier bare funnet på noen få myrer i Flendalen og på
Selsnepekjølen i Ljørdalen i Trysil (He) og på to myrer i Hådalen i Røros (ST). I NordNorge finnes den spredt fra Bardu og Målselv (m Tr) øst til Sør-Varanger og Vadsø (ø
Fi). Den er ikke vanlig noe sted i Norge, men noe mindre sjelden på Finnmarksvidda og
i Pasvikdalen enn ellers.
Utbredelsen er eurasiatisk fra Norge øst til russisk fjerne østen, med en vikarierende
art (S. pedicellaris Pursh) i Nord-Amerika. Seksjonen har bare fem arter, fire av disse i
Nord-Amerika.
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Kommentarer. Blokkevier kan være vanskelig å oppdage i myrene, men er ellers ulik
alle andre norske (og eurasiatiske) viere. Den er overraskende sjelden i Norge. Når
man kommer øst for fjellkjeda, i Midt- og Nord-Sverige og Finland, blir den vanlig, ofte
bare noen få kilometer fra norskegrensa. Det norske navnet «blokkevier» skyldes at
den i bladene ligner litt på blokkebær, som den ofte vokser sammen med på myrene.
Rødskjæret i blader, kvister og aks er oftest et godt kjennetegn, også de svært korte og
ofte mørkt røde knoppene (med kontrast mot lysere brune kvister).
Hybridisering. Blokkevier hører til en gruppe av forholdsvis småvokste vierarter som
krysser seg nesten overalt hvor de møtes, og der hybridene med de fleste diploide
artene synes å være i hvert fall delvis fertile og med mulighet for tilbakekrysning.
Hybrider med fem andre arter er kjent fra Norge:
S. aurita × S. myrtilloides (ørevier × blokkevier) – Se 23 ørevier.
S. glauca × S. myrtilloides (myrvier × blokkevier) – Se 46 myrvier.
S. hastata × S. myrtilloides (bleikvier × blokkevier) – Se 36 bleikvier.
S. lapponum × S. myrtilloides (lappvier × blokkevier) – Se 33 lappvier.
S. myrtilloides × S. starkeana (blokkevier × blåvier) – Hybrid med blåvier er
funnet i Ljørdalen i Trysil (He), men ikke på den hittil kjente lokaliteten for blokkevier i
Ljørdalen.
I tillegg kan man kanskje forvente å finne hybrider med krypvier i Hedmark og med
finnmarksvier i Finnmark og kanskje i Troms. I Finland og i midtre og nordre Sverige
der blokkevier er vanlig, vokser den ofte sammen med begge de nevnte artene,
og hybrider er vanlige. I Norge skiller deres utbredelse ofte lag. Mens blokkevier i
norsk sammenheng er en ekstrem innlandsart, er ørevier og krypvier mest utbredt i
kyststrøk, den første til Helgeland (s No), den andre til Romsdal (MR). På forekomstene
i Trysil møter blokkevier både ørevier og krypvier, men her er ikke hybrid med krypvier
dokumentert foreløpig. Ørevier forekommer også nær forekomstene i Røros, men her
er hybrid foreløpig ikke påvist. Blåvier møter nesten blokkevier i Røros, men hybrid
er ikke sett der. I Troms og Finnmark forekommer finnmarksvier nær forekomster av
blokkevier, men ingen hybrid er foreløpig påvist. Den arten som forekommer sammen
med blokkevier overalt i Norge, er lappvier, og hybrider med denne er funnet nesten
overalt hvor blokkevier er påvist (og noen steder der blokkevier ennå ikke er funnet).
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31 Blokkevier Salix myrtilloides

1

2

1 Blokkevier er en grasiøs liten
busk som nesten alltid er knyttet
til næringsfattige skogsmyrer eller
myrskog. Nær Kåsbekken i Hådalen i
Røros (ST). 2 Litt eldre kvister har en
mørk, blank og avflassende bark. Myr
ved Salmovaara i Sør-Varanger (Fi).
3 Årskvistene har karminrød, blank
bark. Sør-Varanger (Fi). 4 Knoppene
er små, butte og karminrøde. SørVaranger (Fi). 5 Skuddsystemet har
mellomstore greinvinkler, rundt 45°,
men de yngste skuddene står ofte i
mindre vinkel. Bladene er påfallende
bleike på undersida og kan minne om
blokkebær Vaccinium uliginosum, derav
det norske navnet. Vis-à-vis Kvipsdalen
i Hådalen i Røros (ST). Alle CC-BY 4.0

5

3

4

1 This is a small, gracious shrub, in Norway found only in
the easternmost parts of the country and nearly exclusively
in forest bogs or boggy forest, i.e., in oligotrophic situations.
2 Bark of branches 3–4 years old dark, glossy, and flaking.
3 Current year’s twigs with glossy, carmine red bark. 4 Buds
small, obtuse, and carmine red. 5 Branch system with medium
large branching angles, approx. 45°, but young shoots often
have smaller angles. Blades conspicuously pale on lower
surface and resemble Vaccinium uliginosum.
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31 Blokkevier Salix myrtilloides

6

8

7

6 Forveksling med blokkebær er mulig, her blokkevier nederst og
blokkebær øverst. Sør-Varanger (Fi). 7 Bladene varierer noe i form,
men er alltid avlange eller kort avlange, med noe avrundet grunn
og topp, blågrønne på oversida og svært bleikt grønne på undersida,
med hel bladkant og snaue. Her en hannbusk etter blomstring, der de
små, smale, visne hannaksene fortsatt henger på. Mens avblomstrete
hannaks oftest felles raskt hos de fleste Salix-arter, er det karakteristisk
for blokkevier at de henger på lenge. Sør-Varanger (Fi). 8 Nervenettet
er ofte tydelig i de nokså tynne bladene, men lite hevet/senket. SørVaranger (Fi). Alle CC-BY 4.0
6 Which means that confusion with Vaccinium uliginosum is possible,
here the Salix below and Vaccinium above. 7 There is some variation
in blade shape but blades are always oblong or short oblong, with
rounded base and apex, bluish green on upper surface and very pale
green on lower surface, with entire (and slightly revolute) margin, and
glabrous. Here a male shrub after anthesis but with the small, slender
and withered staminate spikes still retained. Whereas staminate spikes
rapidly are shed after anthesis in most other species of Salix, they are
often retained for a long time in S. myrtilloides. 8 Venation in the leaves
distinct but neither impressed on the upper surface nor distinctly raised
on the lower surface.
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31 Blokkevier Salix myrtilloides

9

10

11

9 Hannaks i sein blomstring, med store blad på aksskaftet. Støttebladene er her
mørke øverst. Syysjärvi i Utsjoki, Inarin Lappi, Finland. Foto Heidi Solstad. 10 Skudd
med hunnaks i frøspredningsstadium. Den røde fargen på aksene er karakteristisk.
Røros (ST). 11 Hunnaks. Støttebladene er svært små og runde, bleikgule og
hinnetynne. Skaftene på fruktknutene (gynoforene) er mer enn halvt så lange som
sjølve fruktknutene. Griffelen er kort, men tydelig og arrene korte og litt utstående.
Røros (ST). Alle CC-BY 4.0
9 Staminate spike at very late anthesis with leaves as large as normal leaves on the
petiole. Bracts here dark red in their upper parts. 10 Branch with pistillate spikes
in seed dispersal phase. The red colour of the spikes is characteristic. 11 Pistillate
spike. Bracts very small, nearly orbicular, here pale yellow and membranaceous.
Stalks (gynophores) of the gynoecia more than half as long as the gynoecia
themselves. Styles short but distinct and stigmas short and spreading.
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12

13

12 Her ser man at bladene på aksskaftene er omtrent like store som
de vanlige bladene på årsskuddet. Røros (ST). 13 Støttebladene har
korte, rette hår. I blomstringsstadiet er fruktknuten ganske smal,
bare med en kort, oppsvulmet del nederst. Syysjärvi i Utsjoki, Inarin
Lappi, Finland. Foto Heidi Solstad. 14 Når kapslene åpner seg, får hele
hunnakset et bustete utseende av de lange kapselskaftene og utbøyde
kapselflikene. Sør-Varanger (Fi). Alle CC-BY 4.0
12 Leaves on the peduncles nearly as large as normal leaves.
13 Bracts with a few short, straight hairs. During anthesis the
gynoecium is slender, only with a small swollen part at base. 14 When
the fruits open, the entire spike attains a dishevelled appearance due
to the long stalks and the spreading lobes of the fruits.

14
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31 Blokkevier Salix myrtilloides

15

16

15 De visne hunnaksene henger på lenge og gir hunnbuskene av blokkevier et spesielt preg. Sør-Varanger (Fi). 16 De låge buskene rett
foran furua i midten er blokkevier, men det er ikke lett å se på avstand. Arten er ofte vanskelig å finne. Vis-à-vis Kvipsdalen i Hådalen i
Røros (ST). Begge CC-BY 4.0
15 Pistillate spikes are retained on the plants long after the seeds have been shed and makes for a characteristic appearance of this plant.
16 The small shrubs in front of the pine in the middle of the photo belong to S. myrtilloides, but this is not easily seen at a distance. This
species is often difficult to find.
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32 Salix repens L. – heivier (seksjon Incubaceae)
Fra krypende og mattedannende på steiner og bergflater til en opprett busk opp til
1–1,5 m, tett forgreinet med kort avstand mellom greinene og greiner i 20–40° vinkel.
Eldre kvister har lite sprukken, mørkt brun bark og bleikt gulgrønn underbark. Vedåser
fra manglende til tydelige, 1–3 mm lange. Fjorårskvister 1–3 (3,5) mm tjukke, trinne,
men noe knudrete ved bladarrene, fra gulbrune til svartbrune eller rødbrune, fra
snaue til tett silkehårete; årskvister 0,8–2,3 mm tjukke, trinne og jamne, gulbrune eller
mørkt brune, ofte noe blanke, fra snaue til tett silkehårete. Knopper breitt eggformete,
uten eller med lite tydelig kantlist, avrundete, fra gulbrune til mørkt røde, blanke, fra
tetthårete til nesten snaue; vegetative knopper tydelig mindre enn generative.
Øreblad mangler eller til stede. Bladskaft 1–5 mm, fra snaue til tett silkehårete.
Bladplater 8–35 (40) × 3–15 (23) mm, elliptiske, 1,3–4,5 ganger så lange som breie,
svartner mer eller mindre ved tørking, f.eks. pressing; bladgrunn kileformet, avrundet
eller nesten hjerteformet; topp spiss eller sjelden butt; bladkant markert nedbøyd, hel
eller med noen svært få, lite markerte tenner eller kjertler; underside bleikgrønn med
blåkvitt vokslag, med lite hevete nerver, med tett til mer grissent dekke av liggende
silkehår, sjelden snau; overside mørkt grønn, ofte blank, med lite markerte nerver, fra
snau til tett dekt med silkehår; sidenerver 4–8 par.
Blomstrer litt før bladsprett. Aks sidestilte, grisne, med 15–30 blomster. Aksskaft 2–15
mm, med 3–7 blad bare litt mindre enn vanlige blad, hele. Støtteblad tungeformete
eller spatelformete, butte eller utrandete, bleikbrune, av og til mørkere i toppen,
middels eller tett hårete med krøllete og/eller rette, korte hår. Nektarium mot
midtaksen. Hannaks 8–20 × 4–10 mm. Pollenbærere 2; pollentråder frie til grunnen,
snaue eller hårete nederst; pollenknapper ellipsoide, 0,4–0,7 mm, gule. Hunnaks 10–35
× 8–18 mm. Kapselskaft relativt langt, 0,8–3 mm, lengre enn nektariet og omtrent
jamnlangt med støttebladet. Kapsel 4–6,5 mm, smalt pæreformet, avsmalnende, men
ikke tilspisset mot toppen, gul eller rød, oftest lodden av krøllete hår, av og til lodden
bare ved grunnen. Griffel 0,1–0,6 mm, delt omtrent ned til midten; arr korte eller
middels lange, 0,2–0,5 mm, delte, opprette eller noe sprikende. Griffel og arr gulbrune
eller rødlige.
Kommentarer. Seksjonen Incubaceae har i nyere litteratur to arter i Europa og
vestlige Asia: heivier Salix repens og rosmarinvier S. rosmarinifolia L. (eller S. repens
subsp. rosmarinifolia (L.) Andersson, bl.a. hos Karlsson 2000). Mens krypvier er vestog mellomeuropeisk, er rosmarinvier østeuropeisk og vestasiatisk, og de to har ei
begrenset møtesone med mellomformer i Øst-Europa. Karlsson (2000) beskriver
overgangene mellom heivier og rosmarinvier som kontinuerlige, noe som er årsaken
til at han behandler dem som to underarter. Samtidig deler han heivier på to varieteter:
krypvier og sandvier. Også her er overgangene kontinuerlige ifølge Karlsson, men
disse to har ikke atskilte utbredelser, og dette er årsaken til at Karlsson behandler
subsp. repens og subsp. rosmarinifolia som underarter, var. repens og var. argentea
som varieteter av subsp. repens, i henhold til kriteriene for disse kategoriene i Flora
Nordica. Den vesteuropeiske var. argentea forekommer bare innafor den større
utbredelsen til den vidt europeiske var. repens. Vi anvender her hans inndeling i to
varieteter. Vi behøver ikke bry oss mye om rosmarinvier, som foreløpig ikke er kjent fra
Norge.
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De to ytterpunktene, krypvier og sandvier, er meget forskjellige å se på, noe som
forklarer hvorfor tidligere botanikere aksepterte to arter, dvs. var. argentea som S.
arenaria. Skillene ligger imidlertid i svært få karakterer og er overlappende.
Det har vært ulike tolkninger og avgrensninger av sandvier. Mange botanikere har
ført de fleste planter med markert hårete blad dit, noe som har ført til at krypvier og
sandvier har fått praktisk talt sammenfallende utbredelser og økologi. Planter med
hårete blad finnes overalt innafor utbredelsen til heivier i Norge, men sammenfallet
av tjukke kvister, blad med heldekkende behåring, og øreblad nesten alltid til stede,
karakteriserer en mye mer geografisk begrenset, noe vestlig rase, og det er denne
som vi her aksepterer som sandvier.
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32 Heivier Salix repens
Heivier forekommer
i to raser i Norge:
krypvier var. repens
(1–20) og sandvier var.
argentea (21–31).
En del steder vokser
de sammen, som i
sanddyneområder
på Jæren; her et
tett bestand av
blomstrende krypvier
var. repens i et
område der en også
finner sandvier var.
argentea (øverste
bilde). Nederste bilde
viser at kvistene til
var. argentea (øverst)
er tykkere og mer
hårete enn kvistene til
var. repens (nederst).
Begge fra Brusanden i
Hå (Ro). Begge CC-BY
4.0
Salix repens occurs
with two races
(varieties) in Norway.
In some places they
grow together as
here in the sand dune
areas of Jæren in
southwestern Norway.
A dense stand of
flowering var. repens
in an area where also
is found the sand dune
specialist var. argentea
(picture above). In
the picture below is
seen that the twig of
var. argentea (upper)
is thicker and more
hairy than the twig of
var. repens (lower).
The twigs are from
plants growing close
together.
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Salix repens L. var. repens – krypvier
Påfallende variabel i vekstform fra krypende og mattedannende, til dels som
espalierbusk på steiner og bergflater, til en opprett busk opp til 1 m. Fjorårskvister 1–2
(2,5) mm tjukke, fra snaue til tetthårete; årskvister 0,8–1,5 mm tjukke, ofte noe blanke,
fra snaue til tetthårete med korte hår. Knopper først hårete, siden nesten snaue.
Øreblad mangler eller små og lansettformete. Bladskaft tynne, snaue eller korthårete.
Bladplater 8–35 × 3–15 mm, 1,5–4,5 ganger så lange som breie, svartner ofte ved
tørking, f.eks. ved pressing; bladgrunn kileformet eller avrundet; topp spiss eller mer
sjelden butt; underside med korte, liggende silkehår, sjelden snau; overside med noe
krøllhår og/eller korte, rette silkehår, eller snau; sidenerver 4–7 par.
Aksskaft 3–15 mm, med 2–7 blad. Støtteblad av og til mørkere i toppen, men ikke
purpurbrune, middels tett hårete med krøllete og/eller korte, rette hår. Hannaks 10–20
× 5–13 mm. Hunnaks 15–35 × 10–18 mm. Kapselskaft 1,2–3 mm. Kapsel oftest lodden
med krøllete hår, av og til lodden bare ved grunnen. Griffel 0,2–0,6 mm; arr korte til
middels lange, 0,2–0,5 mm.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid).
Økologi og utbredelse. På tuvenivå i myrer, myrkanter, fuktig moserik skog, fuktig
kystlynghei og annen hei, forsenkninger i sanddyner, vasskanter, på svaberg og
steiner (ofte som en espalierbusk), også i beitemark og langs stier og tråkk. Lite
næringskrevende, mest hyppig i basefattige områder.
Nemoral–sørboreal (mellomboreal–lågalpin). Hjemlig. Utbredelsen i Norge er sørlig
og vestlig. Krypvier er nokså vanlig i låglandet i Sør-Norge, på Østlandet inn til Trysil
og Elverum (He), Gjøvik (Op) og Ringerike, Sigdal og Rollag (Bu). I Telemark, Agder,
Rogaland og Hordaland går den opp i fjellet (i Telemark til Vinje, i Setesdal i Aust-Agder
til Valle og her opp til 1045 m), men nordover fra og med Sogn og Fjordane er den en
kystplante igjen nord til Selje og med en isolert lokalitetsgruppe på Aukra i Romsdal
(MR). Krypvier går mye lengre nord i Sverige og Finland enn den gjør i Norge, til nord
for Bottenvika.
Utbredelsen har flere litt merkelige trekk, med sterke konsentrasjoner i noen områder,
f.eks. i Solør der den er hyppig med overløp til Trysil–Elverum, Løten–Stange og Odal
mens den mangler ellers i Hedmark og er sjelden i Oppland (bare i sør). På Østlandet
er den en låglandsplante, slik den er i tilgrensende strøk i Sverige, mens den går fra
kysten høgt opp i fjellet rundt Hardangervidda og nordover i Hordaland (med avvikende
hybridisering, f.eks. med musøre, som resultat.)
Utbredelsen er vest-, sentral- og nordeuropeisk, øst til Østerrike og Baltikum. Østover
fra Østersjø-området erstattes den av rosmarinvier.
Kommentarer. Den eneste forvekslingsmuligheten for den sørlige og vestlige krypvier
er den nordøstlige blokkevier, og disse to er bare kjent å vokse sammen ett eneste sted
i Norge, i Trysil (He), men foreløpig uten hybrider kjent derfra.
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32 Krypvier Salix repens var. repens

1

3

4

1 Krypvier kommer i flere vekstformer, som en lågvokst,
nokså opprett busk, som her ved Arabygdvegen ved Roi i
Vinje (Te), 900 moh. 2 Eller den kan være en nedliggende
espalierbusk over berg og stein, som her en hannbusk
i full blomst i Moutmarka i Tjøme (Vf). 3 De tjukkeste
stammene eller kvistene har grå, litt avflassende bark.
Asmaløy i Hvaler (Øf). 4 På yngre kvister er barken mer
rødlig. Knoppene er små, butte og oftest røde. Hvaler (Øf).
Alle CC-BY 4.0

2

1 This plant may be found with rather different growth
forms, i.e., as an erect shrub as here in the mountains
in Vinje in South Norway at 900 m a.s.l. 2 Or as a
procumbent espalier shrub over rocks and stones as here,
a male shrub at full anthesis in a coastal heath in Tjøme
in southeastern Norway. 3 Old stems and branches with
grey, flaking bark. 4 Bark on younger stems and branches
more reddish. Buds small, obtuse, and usually red.
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32 Krypvier Salix repens var. repens

5

6

7

9

5 Årskvistene har gul eller gulrød, jamn bark, men er
matte og kan ha spredte hår. Øreblad mangler oftest hos
denne varieteten, men når de er til stede, er de små,
avlange og ofte med små kjerteltenner. Hvaler (Øf). 6 Fint
håret årskvist med hårete knopper. Sola i Sola (Ro).
7 Knoppene er eggformete og nesten butte, og oftest sterkt
røde som unge. Hvaler (Øf). 8 Greinsystemet har små
greinvinkler, noe som også synes på 2 og 9. Hvaler (Øf).
9 Greinsystemet og bladverket ligger ofte som ei matte på
bakken eller over berget. Evje og Hornnes (AA). Alle CC-BY
4.0

8

5 Current year’s twigs with yellow or yellowish red, smooth
and dull bark, often with sparse pubescence. Stipules are
usually missing in this variety, but when present they are
small, oblong and often with small glandular teeth.
6 Current year’s twig finely pubescent and with hairy buds.
7 Buds ovoid and obtuse, usually carmine red when young.
8 Brush-like branch system with small branching angles,
also seen in 2 and 9. 9 The branches often grows as a
dense mat on the ground or over rocks.
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32 Krypvier Salix repens var. repens

10

11

12

10 Årskvistene er nokså tynne, og seinsommers har de gjerne
lite hår. Bladene er elliptiske eller avlange, ofte med nokså
parallelle sider og mer brått avrundete ved grunnen og i
toppen. Sola (Ro). 11 Bladoversida er snau eller har liggende,
korte og rette hår. Hvaler (Øf). 12 Bladundersida er bleik, ofte
nesten kvit, og har oftest korte, liggende silkehår. Hvaler (Øf).
13 Silkehårene finnes både på nervene og på bladflata mellom
nervene, som her, men en sjelden gang er bladene nesten eller
helt snaue. Hvaler (Øf). Alle CC-BY 4.0
10 Current year’s twigs slender; the pubescence largely
disappears late in season. Blades elliptic or oblong, often with
almost parallel sides and abruptly rounded at base and apex.
11 Blade upper surface glabrous or with short, straight,
appressed hairs. 12 Blade lower surface pale, often nearly
white (due to a wax layer), and usually with short, appressed,
silky hairs. 13 Silky hairs occur both on and between the veins,
as here, but rarely are also found plants with nearly or entirely
glabrous leaves.

13
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32 Krypvier Salix repens var. repens

14

15

16

17

14 Både hunnaks (de brunrøde) og hannaks (de gule) sitter i lange, ofte tette rekker på de lange fjorårsskuddene. Tjøme (Vf). Se også 2.
15 Hannaksene er små, med blomstring fra grunnen. Pollenknappene er gule også før de åpner seg. Tjøme (Vf). 16 Hunnaksene er små,
med korte og breie, bleikgule støtteblad med krusete hår. Fruktknuten har tydelig griffel og korte, lubne arr som bøyer utover. Fruktfargen
varierer sterkt, og røde og gule (eller også tofargete) frukter er omtrent like vanlige. Hvaler (Øf). 17 Hunnaksene har korte skaft med
reduserte blad på skaftet. Her med tofargete fruktknuter. Tjøme (Vf). Alle CC-BY 4.0
14 Both pistillate (here brownish red) and staminate spikes (yellow) form long, often dense rows along the major parts of the long previous
year’s twigs. See also 2. 15 Staminate spikes small and start to flower from the base. Anthers yellow before anthesis. 16 Pistillate spikes
small with short and broad, pale yellow bracts with curly hairs. The gynoecium has a distinct style and spreading, short and chubby
stigmas. There is much variation in colour of the fruits; red and yellow (and also bicoloured) fruits are about equally common. 17 Pistillate
spikes with short peduncles with reduced leaves, here with bicoloured fruits.
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32 Krypvier Salix repens var. repens

18

19

20

18 Hunnaks med gule frukter. Vinje (Te). 19 Krypvier har et vidt spenn i voksesteder, særlig i myrer og mer eller mindre fuktige heier
og både i innlandet og langs kysten. Her i kystlandskap, på grunnlende i furuskog på Asmaløy i Hvaler (Øf). 20 Her vokser den også i
kystlandskap, i litt myrlendt, steinete tidligere beitemark i Moutmarka i Tjøme (Vf). Alle CC-BY 4.0
18 Pistillate spikes with yellow fruits. 19 There is a wide span in habitats for this plant but mainly in mires and more or less moist heaths,
both in the inland and along the coast. Here at the coast on rocks with a shallow soil layer in Hvaler in southeastern Norway. 20 Also here
at the coast but in a boggy and stony abandoned pasture in Tjøme in southeastern Norway.
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Salix repens L. var. argentea (Sm.) Ser. – sandvier
(Salix arenaria L.; S. repens subsp. arenaria (L.) Hiitonen; S. repens subsp. argentea
(Sm.) A.Camus & E.G.Camus)
Låg, opprett busk opp til 1 (1,5) m. Fjorårskvister 1,5–3 (3,5) mm tjukke, svartbrune
eller rødbrune, tett silkehårete med nokså lange hår; årskvister 1,2–2,3 mm tjukke,
tett silkehårete med nokså lange hår. Knopper tetthårete, men blir nesten snaue andre
året.
Øreblad oftest til stede, eggformete eller omvendt eggformete, opp til 3 (10) mm
lange og henger på lenge. Bladskaft tjukkere enn hos krypvier, tett silkehårete.
Bladplater 12–35 (40) × 5–15 (23) mm, 1,3–3 ganger så lange som breie, svartner av og
til ved tørking, f.eks. ved pressing, men sjeldnere enn hos krypvier; bladgrunn breitt
kileformet til nesten hjerteformet; topp noe spiss eller mer sjelden butt, ofte foldet
sammen og med tilbakebøyd spiss; underside og oftest også overside helt dekt av
gråkvite, nokså lange silkehår; sidenerver 5–8 par.
Aksskaft 2–11 mm, med 3–7 blad. Støtteblad av og til purpurbrune i toppen, tett hårete
med krøllete og/eller rette, korte hår. Hannaks 8–15 × 4–10 mm. Hunnaks 10–20 ×
8–15 mm. Kapselskaft 0,8–2 mm. Kapsel tettlodden. Griffel 0,1–0,4 mm; arr korte eller
middels lange, 0,2–0,4 mm.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid).
Økologi og utbredelse. Sandvier vokser til dels på aktive sanddyner der den er en
effektiv sandbinder og bygger opp dyner av betydelig størrelse, 1–1,5 m eller høgere.
Den vokser også på mindre dynamiske sandstrender, i dynetrau og på kystnær myr
(ofte sammen med krypvier), i fuktig hei, myrkanter og på vasskanter i kyst- og
låglandsområder. Vi er usikre på om alle rapporter av denne rasen fra mer indre strøk
(f.eks. flere akseptert hos Karlsson 2000) er korrekte, men overbevisende materiale er
sett fra f.eks. myrområder i Blaker i Sørum (Ak). Lite næringskrevende, vokser særlig
på basefattig kiselsand eller fattigmyr.
Nemoral–sørboreal. Hjemlig. Utbredelsen er sørlig og sørvestlig. Sandvier har en
oppdelt utbredelse i kyststrøk med sandstrender og sanddyner, fra Østfold til Selje
i ytre Nordfjord (SF). Kartet hos Karlsson (2000) antyder innlandsforekomster i
Akershus, og her tenderer vi til å godta noen angivelser, i hvert fall fra Sørum (se over).
De store forekomstene finner vi imidlertid på Lista i Farsund (VA), på Jæren fra Hå til
Randaberg og på Karmøy (Ro), og det er også godt materiale fra flere områder med
kystlyngheier i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Utbredelsen er vesteuropeisk fra Portugal nord til Vest-Norge og øst til Baltikum og
Vest-Finland (Karlsson 2000).
Sandvier, når den er typisk utformet, kan neppe forveksles med noen annen norsk
plante.
Hybridisering (felles for de to varietetene). Heivier hybridiserer med mange andre
arter, hovedsakelig på diploid nivå, men det er også rapportert en plausibel hybrid med
en tetraploid art (gråselje) og med én eller to mer polyploide arter (storvier, kanskje
grønnvier). Noen av hybridene er hyppige der heivier forekommer, andre mer spredte
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eller sjeldne. Flere av hybridene setter velutviklete kapsler og er trolig fertile, med
tilbakekrysning mot foreldrene. Vi har godkjent hybrider med 10 andre arter:
S. aurita × S. repens (ørevier × heivier) – Se 23 ørevier.
S. caprea × S. repens (selje × heivier) – Se 27 selje.
S. cinerea × S. repens (gråselje × heivier) – Se 24 gråselje.
S. hastata × S. repens (bleikvier × heivier) – Se 36 bleikvier.
S. herbacea × S. repens (musøre × heivier) – Se 48 musøre.
S. lapponum × S. repens (lappvier × heivier) – Se 33 lappvier.
S. myrsinifolia × S. repens (storvier × heivier) – Se 44 storvier.
S. phylicifolia × S. repens (grønnvier × heivier) – Se 42 grønnvier.
S. purpurea × S. repens (rødpil × heivier) – Se 39 rødpil.
S. repens × S. viminalis (S. × friesiana Andersson) (heivier × korgpil) – Hybriden
er kjent fra kyst- og låglandsområder i Halden og trolig også Rakkestad (Øf), Tjøme
(Vf), Hå, Klepp, Sandnes, Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Karmøy (Ro), Bømlo og
Lindås (Ho) og Solund (SF). Det er ukjent om hybridene er fertile eller ikke, mest trolig
ikke. Ett av beleggene, fra Halden, har langt utviklete kapsler med tilsynelatende gode
frø, men belegg fra Tjøme, Hå og Sandnes har opplagt fruktabort. Noen hybrider fra
Rogaland (Klepp og Karmøy, trolig også flere) involverer rasen sandvier, de fleste rasen
krypvier. Den innførte arten korgpil plantes ofte i kystområder, og hybrider med heivier
synes å oppstå svært lett. De to foreldrene er svært ulike morfologisk, og hybridene
er lett kjennelige. Bladene er ofte 3–5 ganger så lange som breie og alltid mye større
og lengre og med mange flere par sidenerver enn hos heivier. I tillegg skiller de seg
fra heivier ved mye tjukkere kvister, mye større aks, og mye lengre grifler og arr; fra
korgpil ved at bladene er betydelig kortere, hårene på bladundersida er lengre og rettet
framover (ikke parallelle med sidenervene), aksene er mer tydelig skaftete og ofte
med små blad på skaftet, kapselskaftene er lengre, og grifler og arr kortere, arr også
mindre sprikende.
Hybrid med blåvier kan forventes, men er ennå ikke påvist i Norge. Et herbariebelegg
opprinnelig bestemt til denne kombinasjonen, fra Aurskog-Høland (Ak), er ombestemt
til blåvier.
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32 Sandvier Salix repens var. argentea

21

22

23

24

21 Sandvier har sine norske hovedforekomster på sandstrender og
i sanddyner, der den er en effektiv dynebygger. Solasanden i Sola
(Ro). 22 Årsskuddene har rødlig bark og er alltid hårete. Knoppene er
ofte nesten runde og butte. Sola (Ro). 23 Knoppene er alltid hårete i
begynnelsen, som her, men utpå sommeren kan hårlaget bli slitt av.
Orresanden i Klepp (Ro). 24 Årskvistene er betydelig tjukkere enn hos
krypvier, og bladene er tjukkere og silkeglinsende av korte, liggende hår.
Sola (Ro). Alle CC-BY 4.0
21 This variety has its main Norwegian occurrences on sand dunes
where it is an efficient stabilizer of dunes. 22 Current year’s twigs often
with reddish bark and always densely hairy. Buds short, broad and
obtuse. 23 Buds always densely hairy early in the season but the hairs
may wear off during summer. 24 Current year’s twigs in var. argentea
always much stouter than in var. repens and blades thicker, more
leathery and sericeous due to a dense cover of silky hairs.
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32 Sandvier Salix repens var. argentea

25

26

27

25 Øreblad er vanligere hos sandvier enn hos krypvier. Sola (Ro).
26 Greinverk med nokså tjukke, korthårete årskvister og blad
som er gråkvite av silkehår. Flekkene skyldes regndråper. Lista
fyr i Farsund (VA, pl.). 27 Bladene er elliptiske eller avlange,
med avrundet grunn og topp. Oversida er middels tett silkehåret,
undersida så tett håret at bladoverflata ikke synes gjennom
hårlaget. Klepp (Ro). 28 Behåringa består av korte, rette hår som
ligger parallelt og gir silkeglansen. Sola (Ro). Alle CC-BY 4.0

28

25 Stipules more commonly present in var. argentea than in var.
repens. 26 Branch system with rather stout, densely hairy twigs
and greyish, sericeous leaves. The spots are due to raindrops.
27 Blades elliptic or oblong, rounded at base and apex. Upper
surface moderately densely sericeous; lower surface so densely
serieceous that the blade colour does not shine through.
28 Indumentum consists of short straight hairs in parallel, giving
it the sericeous shine.
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32 Sandvier Salix repens var. argentea

29

30

31

29 Lodne kapsler hos sandvier. Time (Ro). 30 Sandvier som dynebygger ved Sola Strandhotell på Solasanden i Sola (Ro). 31 Sandvier som
ei sølvgrå matte i dynetrau (innerst i etablert sanddyne) i Nordhasselvika på Lista i Farsund (VA), med bl.a. sverdlilje Iris pseudacorus og
blodtopp Sanguisorba officinalis. Alle CC-BY 4.0
29 Fruits more or less densely pubescent. 30 Variety argentea as a dune builder at Solastranda in southwestern Norway. 31 The variety
growing as a silvery grey mat in a dune slack on Lista peninsula in southernmost Norway.
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32 Heivier × korgpil Salix repens × S. viminalis

1

Bildene er fra Frøylandsvatnet i Klepp (Ro) der
krypvier var. repens inngår i hybriden.

2

1 Fjorårskvist med glatt og litt blank bark og små,
litt utstående vegetative knopper. 2–3 Bladenes
størrelse ligger mellom heiviers korte blad og
korgviers lange og smale blad. Bladkanten er
nedbøyd, som hos begge foreldrene.
4 Bladundersida har tett dekke av korte og rette hår
som er rettet framover. Alle CC-BY 4.0
1 Previous year’s twig with glabrous and slightly
glossy bark and small, slightly spreading buds.
2–3 Size and shape of leaves intermediate between
the short ones of S. repens and the long and narrow
ones of S. viminalis. Blade margin revolute as in
both parents. 4 Blade lower surface covered by
short and straight hairs pointing forwards.

3

4

GUNNERIA 82, 2018
310

Artsbeskrivelser

32 Heivier × korgpil Salix repens × S. viminalis

5

6

5–6 Aksene har tydelige skaft og små blad på skaftet. Kapslene er tett og fint hårete (6). Grifler og arr er intermediære mellom de korte,
lubne hos heivier og de lange, slanke hos korgpil. Begge CC-BY 4.0
5–6 Spikes with distinct peduncles with reduced leaves. Fruits densely pubescent (6). Styles and stigmas intermediate between the short
chubby ones of S. repens and the long slender ones of S. viminalis.
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33 Salix lapponum L. – lappvier (seksjon Villosae)
Krypende eller oftest opprett busk, oftest 0,5–1,5 (4) m høg, tett forgreinet med
forholdsvis kort avstand mellom greinene og greiner i 30–40° vinkel. Stammer og
eldre kvister har jamn til noe sprukken, gråbrun, spraglete bark og bleikt gulgrønn
underbark. Vedåser få, skarpe og korte, 1–3 mm lange. Fjorårskvister 1,5–4 mm
tjukke, blanke, rødbrune, snaue; årskvister brune, tidlig i sesongen tetthårete
med korte, tiltrykte eller sprikende hår, seinere i sesongen snaue. Knopper smalt
eggformete, butte, med svakt markert kantlist, noe utstående, rødbrune, blanke, fra
snaue til tetthårete; vegetative knopper påfallende mindre enn generative.
Øreblad mangler. Bladskaft 3–20 mm, tetthårete med noe krøllete hår. Bladplater
middels faste, 30–90 × 10–40 mm, lansettformete, smalt lansettformete eller elliptiske;
bladgrunn avrundet eller kileformet; topp spiss; bladkant nedbøyd, særlig på nedre del
av bladet; underside bleikgrønn med tydelig hevete, tettstilte nerver, tettlodden med
korte, noe krusete hår; overside grågrønn med noe senkete nerver, matt, tettlodden
med nokså korte hår; nervenett tydelig, sidenerver oftest 10–13 par.
Blomstrer før bladsprett, ofte lenge før. Aks sidestilte, tette, med middels til svært
mange blomster. Aksskaft mangler eller meget korte, 1–3 mm, uten blad eller
med noen få, lite utviklete, skjellaktige blad. Støtteblad elliptiske eller omvendt
lansettformete, butte, mørkt rødbrune, tett dekte av lange hår. Nektarium mot
midtaksen. Hannaks 15–30 × 5–12 mm. Pollenbærere 2; pollentråder frie nesten
helt ned til grunnen, snaue; pollenknapper elliptiske, 0,4–0,7 mm, rødlige eller gule.
Hunnaks 20–60 × 8–15 mm. Kapselskaft mangler eller meget kort, 0,1–0,2 mm, mye
kortere enn nektariet. Kapsel 4–8 mm, smalt pæreformet, avsmalnende og tilspisset
mot toppen, grågrønn eller gulgrå, tett korthåret. Griffel 2–2,2 mm, hel; arr lange,
0,5–0,7 mm, slanke, hele, sterkt sprikende. Griffel og arr rødgule til gule.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid).
Økologi og utbredelse. Myrer og myrkanter, fuktige heier, friske til fuktige bjørke- og
barskoger, vasskanter. Lite næringskrevende.
(Boreonemoral) sørboreal–mellomalpin; busktundra. Hjemlig. Lappvier er vanlig i
fjellet, åstrakter og til dels på myrer i låglandet i hele landet sør til Østfold, Vestfold
og Telemark (i alle tre fylker nesten til kysten), indre deler av Aust- og Vest-Agder
(dvs. mangler på og nær kysten), og Rogaland (helt sør til Jæren). Den er sjelden eller
mangler på ytterkysten i sør fra Østfold til Jæren, men forekommer innover i landet
også i kystområdene. I nord går den ut i busktundrasonen på østre Finnmarkskysten
og er en viktig busk der.
Utbredelsen er europeisk–vestsibirsk, sør til De britiske øyer, Mellom-Europa og
Balkan, øst til Jenisei i Vest-Sibir.
Kommentarer. Se kommentarer under myrvier for karakterer som kan brukes for å
skille lappvier fra myrvier når plantene ikke har aks.
Hybridisering. Lappvier er en av de artene som hybridiserer oftest med andre Salix i
Norge. Hybrider der lappvier inngår, er vanlige i norsk natur, med en rekke diploide
arter og kanskje også én hybrid med en polyploid art. Flere av hybridene synes å være
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mer eller mindre fertile og til dels med tilbakekrysninger mot foreldrene. Totalt har vi
godtatt hybrider med 13 andre arter, én av disse en hybridkultivar:
S. arbuscula × S. lapponum (småvier × lappvier) – Se 41 småvier.
S. aurita × S. lapponum (ørevier × lappvier) – Se 23 ørevier.
S. bebbiana × S. lapponum (finnmarksvier × lappvier) – Se 30 finnmarksvier.
S. caprea × S. lapponum (selje × lappvier) – Se 27 selje.
S. cinerea × S. lapponum (gråselje × lappvier) – Se 24 gråselje.
S. hastata × S. lapponum (bleikvier × lappvier) – Se 36 bleikvier.
S. herbacea × S. lapponum (musøre × lappvier) – Se 48 musøre.
S. lapponum × S. myrtilloides (S. × versifolia Wahlenb.) (lappvier × blokkevier)
– Hybriden er funnet på to av de tre lokalitetsgruppene for blokkevier i Sør-Norge (i
Flendalen i Trysil, He, og i Hådalen i Røros, ST), på alle de undersøkte lokalitetene
for blokkevier i Troms (i Bardu, Målselv og Storfjord), og på nesten alle undersøkte
lokaliteter for blokkevier i Finnmark (og på flere der blokkevier foreløpig ikke er
funnet). Denne hybriden synes å forekomme nesten overalt hvor blokkevier finnes
i Norge. Den vokser på tuver, strengtuver og i kanten av myrer, oftest på basefattig
grunn. Den er en liten busk og skiller seg fra lappvier ved at greinene ofte har større
vinkel med hovedaksen (mer sprikende), ved kortere blad med mer avrundet bladgrunn
og topp (og ofte er den nederste delen av bladkanten asymmetrisk, dvs. mer ned- og
innbøyd på den ene sida enn på den andre), ved tydelige og ofte lange aksskaft og
kapselskaft, og ofte ved litt rødskjær i hele planten; fra blokkevier skiller den seg
ved større og hårete blad som er spissere, større aks med hårete kapsler, og mye
lengre arr. Hybridene varierer fra å være pent intermediære til å gå i retning av begge
foreldrene, trolig på grunn av noe introgresjon. I Norge er blokkevier alltid sjelden og
omgitt av et hav av lappvier. Sjansene for at en hunn-blokkevier pollineres fra en hannlappvier er derfor mye større enn for at den pollinerer fra en hann-blokkevier. Hybriden
har velutviklete kapsler og frø. Vi regner med at den er fertil og at tilbakekrysning med
begge foreldrene forekommer. Begge foreldrene er diploide.
S. lapponum × S. phylicifolia (S. × gillotii E.G.Camus & A.Camus) (lappvier
× grønnvier) – Planter som kombinerer trekk fra lappvier og grønnvier, er vanlige
i store deler av Finnmark, sjeldne ellers i landet i fjellet og åstrakter sør til Oslo,
Lunner og Jevnaker (Op), Ringerike og Flesberg (Bu), øvre Kvinesdal (VA) og Suldal
(Ro), dvs. innafor omtrent hele utbredelsesområdet for grønnvier som er den
geografisk mest begrensete av de to foreldrene. Sørover er det bare registrert
enkeltplanter, men østover i Finnmark har store deler av populasjonen av lappvier
noen trekk fra grønnvier. Dette er problematisk å tolke (se nedafor). Hybriden
skiller seg fra lappvier spesielt ved at den har kjerteltenner eller kjertler i nedre
del av bladkantene, at kvistene er blankere, bladene noe mindre hårete, spesielt på
oversida, noe blanke på oversida, og at griflene er kortere; fra grønnvier skiller den
seg ved å ha behåring på kvister og blad (praktisk talt aldri til stede på antatt «ren»
grønnvier) og ved at bladkanten er hel i øvre deler av bladet. I Øst-Finnmark inngår
denne hybriden i flommarkskogene og -krattene langs elvene og kysten, f.eks. i de
store flommarkskogene langs nedre deler av Tana, og der kan den bli et lite tre. De
to foreldreartene er blant de første Salix som blomstrer om våren, og de blomstrer
samtidig. Problemet ligger derfor ikke i mulighetene for krysspollinering, men i
kromosomtallsnivåene. Lappvier er diploid mens grønnvier er heksaploid. Hybriden
skulle bli tetraploid. Hybridplanter har ofte velutviklete kapsler og frø, noe som kan
tyde på fertilitet på tetraploid nivå. Normalt vil tilbakekrysning mellom arter på ulike
kromosomtallsnivåer mest skje opp mot det høgere nivået (her altså mot grønnvier),
men det er heller slik at den diploide lappvieren har mest morfologisk preg fra
grønnvier i Øst-Finnmark mens grønnvier er bedre skilt. Dette trenger en nærmere
undersøkelse.
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S. lapponum × S. repens (S. × pithoensis Rouy, nom. nud.) (lappvier × heivier)
– Mellomformer mellom de to diploide artene lappvier og heivier forekommer her og
der i møtesonen mellom de to i kyststrøk og dalfører fra Kongsvinger, Grue, Våler og
Trysil (He), Aurskog-Høland, Nes og Lørenskog (Ak) og Drammen, Lier, Krødsherad
og Kongsberg (Bu) til Etne, Ullensvang og Voss (Ho). Hybridene finnes i myrkanter og
fuktheier i åstrakter. De vokser som låge busker opp til 0,5 m eller litt mer og skiller
seg fra lappvier ved mindre blad som er mer avrundete ved grunnen og i toppen, med
korte silkehår på undersida, med tydelige aksskaft med små blad, og med tydelig skaft
på kapsel og mye kortere arr; fra krypvier ved større blad som kombinerer silkehår
og lengre, mer filtete hår, større aks og lengre grifler. De intermediære hybridene er
vanligvis lett gjenkjennelige; de stikker seg ut blant planter av foreldrene. Plantene har
velutviklete kapsler og frø. Vi antar at det skjer tilbakekrysning med begge foreldrene,
og planter som nærmer seg disse kan være vanskeligere å identifisere.
S. lapponum × S. repens × S. viminalis (lappvier × heivier × korgpil) – En nokså
opplagt trippelhybrid med denne foreldrekombinasjonen er funnet ved Frøylandsvatnet
i Klepp (Ro).
S. lapponum × S. reticulata (lappvier × rynkevier) – Se 53 S. × boydii.
S. lapponum × S. starkeana (lappvier × blåvier) – Denne hybriden ble påvist i
Norge første gang i 2018 på to steder i Tolga og Tynset (He). Den er trolig svært mye
oversett og kan forekomme de fleste steder hvor de to diploide foreldreartene vokser
sammen, men kan ha blitt forvekslet med lappvier. Vi inkluderer den derfor som en
trolig utbredt hybrid. Den er en sirlig liten busk med bladbehåring som lappvier, men
med tynnere kvister, mye større greinvinkler (ofte 60–80°), korte og noe omvendt
eggformete blad med noe skjev spiss, små og spisse, noe utstående knopper, og noe
avflassende bark på 3–5 år gamle kvister. Andre viktige felles trekk med lappvier er
nedbøyd bladkant og sterkt hevete nerver på bladundersida.
S. lapponum × S. viminalis (lappvier × korgpil) – Hybriden med korgpil er
intermediær og kombinerer pent trekk fra begge artene, men har vært antatt å
være meget sjelden, bare rapportert fra Røsholmstranda i Ringerike (Bu), hvor den
ble funnet sammen med to andre korgpil-hybrider: ørevier × korgpil og gråselje ×
korgpil. Vi har imidlertid nylig (2018) gått gjennom noe materiale innsamlet på Jæren
på 1990-tallet og funnet i hvert fall to herbariebelegg av denne kombinasjonen fra
Frøylandsvatnet i Time (Ro) og trolig Klepp (Ro). Materialet hadde vært bestemt til
namdalspil, og vi mistenker at mer av det materialet som er navngitt som namdalspil,
kan høre til denne spontanhybriden. Den skiller seg fra namdalspil med en mye tettere
og jamnere behåring på bladundersida og ved mye lengre arrfliker.
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33 Lappvier Salix lapponum

1

4

2

5

3

1 Lappvier er vanligvis en 1–2 m høg busk. Bladverket virker nærmest kvitt
på grunn av den tette behåringa. Bøverdalen i Lom (Op). 2 Eldre stammer
har rødbrun, nokså jamn og blank bark. Vålåsjøen i Dovre (Op). 3 Kvister
som er 2–3 år gamle, har jamn, rødbrun bark. Knoppene er avlange, butte
og oftest karminrøde, her vegetative knopper. Lom (Op). 4 Årskvistene er
ullhårete og med mer grønnlig bark. Øreblad mangler. Lom (Op). 5 Unge
knopper er ullhårete. Lom (Op). Alle CC-BY 4.0
1 Salix lapponum usually grows into a 1–2 m tall shrub. The foliage appears
almost white due to being densely hairy. 2 Old stems with reddish brown,
rather smooth and glossy bark. 3 Branches and twigs 2–3 years old with
smooth, reddish brown bark. Buds oblong or ovate, obtuse, and often
carmine red; here vegetative buds. 4 Current year’s twigs villous and often
with greenish bark. Stipules absent. 5 Young buds villous.
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33 Lappvier Salix lapponum

6

8

7

9

6 Eldre knopper blir oftest snaue. Dette er en kvileknopp som kan spire ut dersom skuddet blir skadet, f.eks. ved beiting eller kutting.
Dovre (Op). 7 Veden hos lappvier har spredte, korte vedåser (vedåser mangler hos de to andre gråvierene: myrvier S. glauca og ullvier S.
lanata). Røros (ST). 8 Avstanden mellom forgreiningene (internodiene) er oftest kort, og lappvier får dermed et tett bladverk. Lom (Op).
9 Bladene er oftest avlange eller lansettformete, breiest på eller litt nedafor midten og gjerne avrundete ved grunnen. Nervene er hevete
og tydelige på undersida. Lom (Op). Alle CC-BY 4.0
6 Older buds become glabrous. This is a resting bud that may break out if the shoot is damaged by, e.g., grazing or cutting. 7 Wood striae
scattered and short but distinct (the two other northern/alpine grey willows, S. glauca and S. lanata, do not have wood striae). 8 Internodes
rather short, making for dense foliage. 9 Blades oblong or lanceolate, with their broadest part at or a little below the middle, and rounded
at base. Venation distinctly raised on lower surface.
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33 Lappvier Salix lapponum

10

12

13
11

14

15

16

10 & 12 Bladoversida er tetthåret med korte hår som er filtret i hverandre. Det er vanskelig å se de enkelte hårene. Bladkanten er uten
tenner, og nervene er bare svakt senket. Oppdal (ST). 11 & 13 Bladundersida er enda tettere håret, og hårene dekker også de hevete
nervene. Bladkanten er litt nedbøyd, en skillekarakter mot sølvvier. Oppdal (ST). 14 Lappvier blomstrer tidlig på våren, godt før bladsprett,
og den gule fargen på hannbuskene er godt synlig i vierkrattene i fjellet. Slådalsvegen i Vågå (Op). 15 Hannaksene er omtrent sittende,
lubbent avlange, og pollenbærerne har lange pollentråder. Vågå (Op). 16 Støttebladene er breitt eggformete og nesten svarte, men dekte av
lange, kvite og sølvglinsende hår. Nederst ses tappformete nektarier. Vågå (Op). Alle CC-BY 4.0
10 & 12 Blade upper surface tomentose with tangled hairs; it is difficult to see the single hairs. Leaf margins without teeth and veins only
slightly impressed. 11 & 13 Blade lower surface even more densely tomentose and the hairs also cover the raised veins. Leaf margin revolute,
a diagnostic difference from S. glauca. 14 Salix lapponum flowers early in spring, well before leafing, and the yellow male shrubs are easily
visible in the willow thickets in the mountains. 15 Staminate spikes subsessile, chubby oblong, and stamens with long filaments. 16 Bracts
broadly ovate and nearly black but covered with long, silvery white hairs. Adaxial tap-shaped nectaria visible in some of the lowermost flowers.
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33 Lappvier Salix lapponum

17

18

19

17 Hunnaksene har samme form som hannaksene, med gule grifler og arr. Dette er en
skillekarakter mot myrvier som har røde arr. Griffelen er lang. Arrene er lange, slanke og
sprikende, men sjelden delte. Dette er en annet skillekarakter mot myrvier, der arrene
alltid er korte og delte. Vågå (Op). 18 Utvokste hann- og hunnaks har nesten ikke skaft,
bare med noen små, bleike skjellblad. Dette er også en god skillekarakter mot myrvier
som har lange aksskaft med store blad. Dovre (Op). 19 Hunnaks i frøspredningsstadiet blir
bleikt brungule og med fargekontrast med bladverket, nok en skillekarakter mot myrvier.
Tinn (Te). Alle CC-BY 4.0
17 Pistillate spikes with the same shape as staminate spikes, with yellow styles and
stigmas. This is a difference from S. glauca with red styles and stigmas. Style long and
stigmas long, slender, and spreading but rarely cleft. This is another difference from S.
glauca where the stigmas always are short, thick, and cleft. 18 Spikes are without distinct
peduncles even after anthesis but have a few small, pale, scale-like leaves at base. This
is also a diagnostic difference from S. glauca which has long peduncles with large green
leaves. 19 Pistillate spike during seed dispersal. Fruits become pale brownish yellow and
contrast in colour with the whitish foliage, another difference from S. glauca.
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33 Lappvier Salix lapponum
20 På litt skjermete steder
blir lappvier en nokså
høg busk, her rundt 2 m i
Unndalen i Oppdal (ST). I
elvedalene i Øst-Finnmark
kan den bli betydelig høgere,
opp til 4 m. 21 Det er likevel
vanligst å se lappvier som
låge kratt på myrer og i
heier i fjellet. Sør for Litlvola
i Tydal (ST). Begge CC-BY 4.0

20

20 In sheltered sites S.
lapponum may grow into a
fairly tall shrub, here ca.
2 m in Central Norway.
In the river valleys of
northeasternmost Norway
it often attains a height
of 4 m. 21 More common
are, however, low thickets
in mires and heaths in the
subalpine forest (as here) or
in the Low Alpine Belt in the
mountains.

21
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33 Lappvier × blokkevier Salix lapponum × S. myrtilloides

1

3

2

4

Bildene er fra vis-à-vis Kvipsdalen i Hådalen i Røros (ST).
1 Sjøl om dette er en sjelden hybrid i Norge, forekommer den de fleste stedene der blokkevier finnes. Årsaken er trolig at blokkevier
nesten alltid er fåtallig på sine få norske forekomster og oftest pollineres fra den langt mer vanlige arten lappvier. Hybriden vokser som
låge busker sammen med foreldrene, og den skiller seg nesten alltid lett ut ved en grågrønn farge, mindre kvit enn hos lappvier og mye
mindre grønn enn hos blokkevier. CC-BY 4.0 2 Skuddsystemet har større greinvinkler og mye grannere kvister enn hos lappvier, begge
deler nedarvet fra blokkevier. Hybriden arver også et svakt rødskjær i bladene, spesielt i nervene, fra blokkevier. 3 Bladene er større enn
hos blokkevier, har en annen form, og er alltid tydelig hårete. Aksene er også større og med mye kortere skaft på fruktknuter og kapsler
enn hos blokkevier. Kapslene er hårete, en arv fra lappvier. 4 Et viktig skille fra lappvier er at aksene har store blad på skaftet, en arv fra
blokkevier. Alle CC-BY 4.0
English legends, see page 321.
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33 Lappvier × grønnvier Salix lapponum × S. phylicifolia

1

2

3

4

Bildene er fra Sør-Varanger (Fi); 1–3 fra Mikkelsnes, 4 fra nordvest for Hessengåsen.
1–2 Lauvverk med blad som er lite hårete på oversida (1) og relativt blanke (2). Nervenettet likner det hos lappvier. 3 Bladundersida er tett
håret, også en arv fra lappvier, likeledes nedrullet bladkant. 4 Bladene har tenner særlig i nedre del av bladkantene, en arv fra grønnvier
(også synlig i 3). Alle CC-BY 4.0
1–2 Foliage of leaves with little hairs on the upper surface (1) and comparatively glossy (2). Venation similar to S. lapponum. 3 Blade lower
surface densely tomentose, an inheritance from S. lapponum as is the revolute leaf margin. 4 Leaf margins glandular dentate, especially in
their lower part, an inheritance from S. phylicifolia (also visible in 3).

Salix lapponum × S. myrtilloides, see page 320.
1 Even if this is a rare hybrid in Norway, it occurs in the majority of sites where the rarer of its parents, Salix myrtilloides, is found. The
explanation is probably that S. myrtilloides nearly always occurs with few, scattered shrubs in its sites and together with and surrounded
by the much more common S. lapponum from which female plants of S. myrtilloides receive pollen. The hybrid plants are found as small
shrubs together with the parents and are nearly always discernible by their greyish green leaves, much less white than S lapponum and
much less green than S. myrtilloides. 2 Branching angles are larger and twigs much more slender than what is found in S. lapponum, both
features inherited from S. myrtilloides. The hybrid also inherits reddish tinge in leaves, especially on the veins, from S. myrtilloides. 3 Leaves
larger than in S.myrtilloides, with different blade shape, and always hairy. Spikes larger and with much shorter stalks on gynoecia and fruits
than in S. myrtilloides. Gynoecia and fruits hairy, an inheritance from S. lapponum. 4 A good diagnostic difference from S. lapponum is the
presence of large leaves on the peduncles, an inheritance from S. myrtilloides.
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33 Lappvier × blåvier Salix lapponum × S. starkeana
Bilde 1–5 er fra Erlia
i Tolga (He), 6–7 fra
Tylldalen i Tynset (He).

1

1 Hybriden kjennes på
ovale, kvithårete blad
på kvister med store
greinvinkler. Bladform
og bladstørrelse samt
greinvinkler er arv fra
blåvier; behåringen
stammer fra lappvier.
2 Bladform, behåring
og vekstform hos
lappvier. 3 Blad og
vekstform hos blåvier.
Bladene er her glatte,
men bladundersiden
er mye lysere enn
oversiden. Alle CC-BY
4.0

2

1 The hybrid may be
recognized by ovate,
white-lanate leaves
and large branching
angles. Blade shape
and angles inherited
from S. starkeana,
indumentum from S.
lapponum. 2 Blade
shape, indumentum
and branching angles
in S. lapponum. 3 Blade
shape and branching
angles in S. starkeana.

3
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33 Lappvier × blåvier Salix lapponum × S. starkeana

4

4–5 Bladstørrelse og -form, overside og underside. Lappvier
(til venstre) har betydelig lengre og forholdsvis smalere blad
enn blåvier (til høyre, noe blanke), mens hybriden (i midten)
har bladform og -lengde omtrent som hos blåvier. Hybridens
bladsider har tydelige nervenett og behåring som minner om
lappvier. Bladkanten er nedrullet, som hos lappvier. Begge
CC-BY 4.0

5

4–5 Blade size and shape, upper and lower surface. Blades of
Salix lapponum (left) are much longer and relatively narrower
than those of S. starkeana (right, also slightly glossy), whereas
the hybrid (middle) has blades with shape and size more
closely approaching S. starkeana. Venation and indumentum of
the hybrid more closely approach that of S. lapponum as does
the revolute blade margin.
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33 Lappvier × blåvier Salix lapponum × S. starkeana
6 De ovale, kvithårete bladene på kvister i store
vinkler gjør hybriden nokså iøyenfallende.
7 Godt drenert grusmark på kulturpåvirkete
steder (som skog- og vegkanter) kan vise
seg å være de viktigste voksestedene for
hybriden. Hogst, veganlegg og kantslått bidrar
nok til dens overlevelse. Her i vegskråning
ved Tylldalsvegen står hybriden i forgrunnen,
lappvier helt i bakgrunnen. Begge CC-BY 4.0

6

6 The ovate, white-lanate leaves on branches
with large branching angles make the hybrid
rather conspicuous. 7 The hybrid plants we
have found grew on well-drained forest soil in
sites with some human disturbance (forestry,
road verges), and this may be the preferred
sites for this hybrid.

7
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34 Salix alaxensis (Andersson) Coville – alaskavier (seksjon Villosae)
(inkludert Salix longistylis Rydb.; S. alaxensis subsp. longistylis (Rydb.) Hultén; S.
alaxensis var. longistylis (Rydb.) C.K.Schneid.)
Beskrivelsen bygger i hovedsak på amerikansk materiale da det finnes svært lite og
ukomplett norsk materiale i herbariene. Vi har bare observert hunnplanter i Norge,
bortsett fra i Ringve botaniske hage i Trondheim (ST).
Storvokst busk eller lite tre opp til 5 m, åpent forgreinet med lang avstand mellom
greinene og greiner i 30–40° vinkel, ytre deler av utoverhengende greiner ofte
karakteristisk bøyde oppover. Stammer med middels sterkt sprukken, grå eller mørkt
grå bark. Eldre kvister gulbrune eller rødbrune med nettaktig sprukken bark og bleikt
gulgrønn underbark. Vedåser mangler. Fjorårskvister 3–8 mm tjukke, gråbrune, dekte
av blåkvitt vokslag, med spredte, lange ullhår (i norsk materiale, se kommentarer);
årskvister grågrønne eller gråbrune, dekte av blåkvitt vokslag, tetthårete med
lange ullhår (i norsk materiale). Knopper eggformete, tettlodne; vegetative knopper
påfallende mindre enn generative.
Øreblad store, opp til 20 mm lange, hele, spisse eller tilspissete, grønne og snaue
eller grissent hårete på oversida, tett og snøkvitt filthårete på undersida, felles tidlig
eller mer varige. Bladskaft 3–20 mm, tett filthårete, ofte med påfallende omslutning
av generative knopper ved grunnen. Bladplater faste, 50–100 × 15–35 mm, 2–4 ganger
så lange som breie, med varierende form; bladgrunn breitt kileformet; topp spiss;
bladkant smalt, men tydelig nedbøyd, hel eller grunt rundtannet; underside lyst grønn
eller med blåkvitt vokslag, men helt dekt av skinnende kvite ullhår; overside matt
grønn med spredt til tett behåring av grå eller kvite filthår; nervenett lite markert i
hårlaget, sidenerver 8–12 par.
Blomstrer godt før bladsprett. Aks sidestilte, tette, med svært mange blomster.
Aksskaft mangler eller korte, opp til 10 mm, uten blad eller bare med skjellformete
blad. Støtteblad avlange, 1,5–2,5 mm, mørkt brune eller nesten svarte, spisse eller
butte, med lange, rette hår. Nektarium mot midtaksen. Hannaks 25–55 × 15–25 mm.
Pollenbærere 2; pollentråder frie til grunnen, snaue; pollenknapper sylindriske,
0,6–0,9 mm, først purpurrøde, seinere gule. Hunnaks 35–100 × 8–20 mm. Kapselskaft
svært kort, opp til 0,4 mm, mye kortere enn nektariet. Kapsel 4–5 mm, pæreformet,
avsmalnende og tilspisset mot toppen, tett og skinnende kvithåret. Griffel 1,5–2,5 mm,
delt; arr lange, 0,5–1,2 mm, hele, noe sprikende. Griffel og arr purpurrøde.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Vegkanter, skrotemark, gjengroende kulturmark. Lite
næringskrevende.
Boreonemoral–nordboreal; muligens også i busktundra. Fremmed. Bare dokumentert
i herbariene som forvillet fra Røros (ST), Mo i Rana og Narvik (No) og Tromsø (Tr),
men sikkert en del oversett eller neglisjert. Plantet som prydbusk eller lite prydtre og
i leplantinger, både i privathager og i parkanlegg. I busktundrasonen i Vardø (Fi) ble
alaskavier plantet som le langs vegene som ble anlagt da man planla flytting av hele
byen til Svartnes på fastlandet, før Bussesund-tunellen ble vedtatt og bygd. Her er
arten fortsatt gjenstående i bra mengde (men aldri samlet og dokumentert). Arten er
i rask økning som hageplante i Midt- og Nord-Norge og i fjelldalene. Alaskavier er en
meget hardfør plante som i sine hjemland vokser fra mellomboreal sone til lågalpint
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belte og sørarktisk sone. Den er en av de viktigste artene i busktundraen som erstatter
skogen nordover i Øst-Sibir og Nord-Amerika. Arten er bare funnet i naturen i Norge
som resultat av utkast av kvister i grøfter og på skrotemark (den vokser seg lett for stor
for mindre hager og beskjæres i parker). Etter som praktisk talt alle dyrkete planter er
hunnplanter, skjer det ingen seksuell formering. Arten er nokså fersk som prydplante
i Norge (se kapittel 7), og første funn som forvillet eller muligens bare gjenstående er
fra 2007 fra Mo i Rana.
Den naturlige utbredelsen er breitt amfi-beringisk og sammenhengende fra Lena
gjennom Øst-Sibir og Russisk fjerne østen, over Beringstredet, og gjennom Alaska og
Canada til strøkene rundt Hudson Bay.
Kommentar. I amerikansk litteratur (f.eks. Argus 2010) deles arten på to varieteter,
lett kjennbare på kvistene: hos var. alaxensis er de unge kvistene tett kvithårete; hos
var. longistylis (S. longistylis) er de unge kvistene blåkvite av et tett vokslag, men bare
sparsomt hårete. Det norske materialet vi har sett, hører til var. alaxensis, som også er
den eneste rasen i Asia.
Hybridisering. Ingen hybrider er kjent fra Europa der eneste noenlunde nære slektning
er lappvier. Det er kjent flere hybrider der alaskavier inngår fra Nordøst-Asia og NordAmerika, men bare med arter som ikke forekommer i Europa.

GUNNERIA 82, 2018
326

Artsbeskrivelser

34 Alaskavier Salix alaxensis

1

5

2

3

4

Alle bildene er fra dyrkete planter og bestander.

6

1 & 20 Alaskavier blir vanligvis en stor, noe strantete busk.
I sommerdrakt (1) og tre busker vinterstid (20). Skråning
mot Nidelva ved Gangbrua i Trondheim (ST). 2 Eldre
stammer har grålig, nokså jamn bark. Vikerauntjønna i
Trondheim (ST). 3 Yngre stammer har vakkert rød bark
med et karakteristisk mønster i avflassing av ytterbarken.
Trondheim (ST). 4 Unge flerårskvister har vakkert rød,
snau og litt blank bark. Trondheim (ST). 5 Fjorårskvistene
hos den varieteten vi har sett dyrket i Norge (var./subsp.
alaxensis), er tett og filtet kvithårete. Sør-Varanger (Fi).
6 Årskvistene beholder den tette behåringa over vinteren,
og de avlange, butte knoppene er også tettlodne. Trondheim
(ST). Alle CC-BY 4.0
1 & 20 Salix alaxensis grows into a large and straggling
shrub. Here in summer (1) and three shrubs in winter
(20). 2 Old stems with greyish, rather even bark. 3 Younger
stems with reddish bark where the outer layer now is
flaking off. 4 Even younger stems and branches with coral
red, glabrous, and slightly glossy bark. 5 Previous year’s
twigs (in the race we have seen grown in Norway: var./
subsp. alaxensis) densely white-tomentose. 6 Current year’s
twigs retain the dense indumentum over winter, and the
ovoid, obtuse buds are also densely tomentose.
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34 Alaskavier Salix alaxensis

7

8

9

11

10

7 Greinverket preges av små til mellomstore greinvinkler på 30–40°;
eldre greiner er oftest vakkert røde mens års- og fjorårskvister er
snøkvitt lodne. Årskvistene bøyer seg ofte opp på et karakteristisk vis
(se også 12). Trondheim (ST). 8–9 Bladene er fra avlange til omvendt
eggformete og spisse. Karakteristisk for arten er den store kontrasten
mellom den lite hårete, grønne bladoversida (8) og den snøkvitt
tettlodne undersida (9). Bladkanten er uten tenner og litt nedbøyd.
Trondheim (ST). 10 Behåringa er tett sammenfiltret, og det er vanskelig
å se de enkelte hårene. Trondheim (ST). 11 Ørebladene er store, smale
og tilspissete, og også disse er grønne på oversida og snøkvitt lodne
under. Bladskaftene er gjerne oppsvulmete ved grunnen. Trondheim
(ST). Alle CC-BY 4.0
7 Branch system characterized by small to medium large branching
angles (30–40°). Current and previous year’s twigs white-tomentose
whereas older twigs and branches are coral red. Current year’s

twigs often characteristically upturned (see also 12). 8–9 Blades
narrowly oblong to oblanceolate and acute. A characteristic feature
is the large difference in colour between the sparsely hairy, dark
green upper surface (8) and the white-tomentose lower surface
(9). Blade margins entire and slightly revolute. 10 Indumentum on
blade lower surface densely matted and it is difficult to discern the
single hairs. 11 Stipules large, narrow and acuminate, and also
these are dark green on the upper surface, snowy white on the
lower surface. Bases of petioles usually swollen.
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34 Alaskavier Salix alaxensis

12

13

14

15

12 Hannbusk i blomst, godt før bladsprett. Ringve botaniske hage i Trondheim (ST). 13 Før
blomstring er både hannaksene (som her) og hunnaksene lubne gåsunger. Trondheim (ST).
14 Aksene står ofte i tette grupper. Blomstringa begynner fra toppen av akset, men ofte er
forskjellen mellom solside og skyggeside vel så markert. Ringve botaniske hage i Trondheim
(ST). 15 Pollenknappene er røde før de åpner seg, men blir raskt gule. Trondheim (ST). Alle
CC-BY 4.0
12 Male shrub during anthesis, well before leafing. 13 Before anthesis both kinds of spikes (here staminate ones) are chubby pussies.
14 Spikes are usually closely grouped together. Flowering starts from the top of the spike but more marked is often the difference in flowering
time between the sunny and the shaded side of the spike. 15 Anthers red before anthesis but soon become yellow when anthesis starts.
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34 Alaskavier Salix alaxensis

16

17

18

19

16 Hunnaksene er lubne og med sterkt røde grifler og arr. Trondheim (ST). 17 Griflene er lange og arrene lange, tynne og djupt todelte.
Røros (ST). Foto Reidar Elven. 18 Hunnaksene er praktisk talt sittende, bare med små, bleike skjellblad på skaftet; her hunnaks svært seint
i blomstringa. Vikerauntjønna i Trondheim (ST). 19 Støttebladene er avlange eller spatelformete, svartrøde mot toppen, og dekte av lange,
kvite hår. Trondheim (ST). Alle CC-BY 4.0
16 Pistillate spikes chubby and with coral red styles and stigmas. 17 Styles long and stigmas long and deeply cleft. 18 Pistillate spikes
subsessile, only with small, pale and scale-like leaves on the very short peduncle. Here a spike at very late anthesis. 19 Bracts oblong to
spathulate, reddish black in their upper part, and covered by long, white hairs.
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34 Alaskavier Salix alaxensis

20

21

20 Se under 1. 21 Unntaksvis får alaskavier
vokse opp til store, få- eller énstammete
trær, også her med de karakteristiske
kvitlodne unge kvistene. Del av leplantning
mellom innmarksteiger ved Vik–Austbø
i Ørland (ST). 22 Plantet på rekke og rad
langs gangveg er alaskavier svært grissen i
toppene, som dog bærer masser av hunnaks.
Narvik by (No, pl.). Alle CC-BY 4.0

22

20 See 1. 21 Very rarely we have seen S.
alaxensis grow into tall, few- or one-stemmed
trees, also here with the characteristically
white-tomentose twigs. Planted as shelter
between two fields. 22 Planted along a
footpath. These shrubs were very straggling
and looked half dead but were full of pistillate
spikes.
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35 Salix lanata L. – ullvier (seksjon Lanatae)
Krypende eller opprette busker opp til 2–3 m, i Øst-Finnmark flere steder til 4 m,
tett forgreinet med liten avstand mellom greiner i 35–45° vinkel. Stammer og eldre
kvister har sprukken, gulbrun eller grå bark og markert gul eller grønngul underbark,
det siste en karakter spesifikk for denne arten og rødpil i nordisk materiale. Vedåser
mangler. Fjorårskvister 2–4 mm tjukke, trinne, gulbrune, brune eller rødbrune, matte,
mer eller mindre filthårete; årskvister 1–3 mm tjukke, trinne, grønne, olivengrønne,
gulbrune eller lyst olivenbrune, middels eller tett ullhårete eller filthårete med
utstående hår. Generative knopper breitt eggformete, butte, uten eller bare med svakt
markert kantlist, litt utstående og oftest med utstående topp, brune eller rødbrune,
tett eller spredt filthårete; vegetative knopper smalt avlange, påfallende mindre enn
generative.
Øreblad store og varige, lansettformete eller eggformete, spisse, hele i kanten, uten
eller med tett med sittende gule kjertler, fra spredt til tett filthårete. Bladskaft 5–20
mm, filthårete. Bladplater nokså faste, 30–100 × 15–90 mm, fra omtrent sirkelrunde
til breitt elliptiske, breitt lansettformete eller mer sjelden omvendt eggformete, 1–3
ganger så lange som breie; bladgrunn oftest breitt kileformet eller tverr; topp butt
eller kort tilspisset; bladkant flat, uten tenner, uten eller med tett med sittende,
gule kjertler; underside bleikgrønn, av og til med blåkvitt vokslag, med tydelig hevet,
nettaktig nervatur, grissent til tett filthåret; overside grågrønn, matt, med noe senket
nervatur, fra grissent til tett filthåret; nervenett meget markert, sidenerver 8–12 par,
spriker mye ut fra midtnerven (50–60° eller mer).
Blomstrer før bladsprett, ofte lenge før, og ofte før snøen går rundt planten. Aks
sidestilte og toppstilte, tette. Aksskaft mangler eller meget korte, 0–5 mm, bare
med skjellaktige gulgrønne blad på skaftet, disse bladene med eller uten kjertler
i bladkantene. Støtteblad elliptiske, butte, mørkt brune, med svært lange (2,5–3,5
mm), omtrent rette, gule hår, men hårene blir bleikere seint i blomstringa (og se
nedafor for Svalbardplantene). Nektarium mot midtaksen. Hannaks 30–80 × 10–20
mm. Pollenbærere 2; pollentråder frie eller sammenvokste i nedre del, snaue;
pollenknapper ellipsoide eller kort sylindriske, 0,5–0,9 mm, gule. Hunnaks 30–80
(100) × 15–25 mm. Kapselskaft mangler eller meget kort, 0,1–0,2 mm, mye kortere
enn nektariet. Kapsel 5,5–8 mm, smalt pæreformet og avsmalnende og tilspisset mot
toppen, gulgrønn eller noe rødfarget, snau eller svært sjelden håret. Griffel 2–3,5 mm,
hel; arr lange, 0,4–1 mm, slanke, delte, noe sprikende. Griffel og arr lyst gulbrune.
Kommentarer. Ullvier er den europeiske og vestsibirske delen av en gruppe med tre
vidt utbredte og nesten ikke overlappende enheter, av og til behandlet som separate
arter (Argus 2010, Argus & Elven i Elven et al. 2011), av og til som underarter. Ullvier
er nordeuropeisk–vestsibirsk. Østover i Sibir og i nordvestlige Nord-Amerika erstattes
ullvier av S. richardsonii Hook. (S. lanata subsp. richardsonii (Hook.) A.K.Skvorts.), i
nordøstre Nord-Amerika av S. calcicola Fern. & Wiegand (S. lanata subsp. calcicola
(Fern. & Wiegand) Hultén). Det er noe ulike oppfatninger om disse tre går over i
hverandre i møtesonene. Argus (2010) mener at de to amerikanske taksaene ikke gjør
det, og dermed fortjener de rang som separate arter. Vi har heller ikke sett overganger
mellom S. lanata og S. richardsonii, som er nokså ulike i mange karakterer.
I tillegg er det en tydelig variasjon i det europeiske materialet av det som Argus & Elven
i Elven et al. (2011) betegner som S. lanata, også denne variasjonen behandlet ulikt
av ulike forfattere: som to arter (S. lanata og S. glandulifera, f.eks. av Grapengiesser
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1966, Rechinger & Akeroyd 1993, og i Lids flora i utgaver før 1995), to underarter (S.
lanata subsp. lanata og subsp. glandulifera, f.eks. av Elven 2000), eller varieteter (var.
lanata og var. glandulosa, f.eks. av Elven i Lid & Lid 2005). Her vil vi behandle dem
som to underarter: fjellullvier subsp. lanata og kjertelvier subsp. glandulifera. Nivået
(som underarter) bygger på at de synes å være en variasjon underordnet den som
gir grunnlag for tre arter sirkumpolart og at mellomformer er meget hyppige. Man
bør imidlertid merke seg at enkelte forfattere, spesielt Chmelar & Meusel (1976: 60,
med erfaringer med russisk materiale), synonymiserer subsp. glandulifera med den
nordrussiske og nordsibirske arten S. recurvigemmis A.K.Skvorts., en art som alle
nyere russiske forfattere oppfatter som distinkt. Denne mulige sammenhengen er ikke
blitt kritisk etterprøvd, men vi stiller oss tvilende til den.
Kjertelvier skiller seg fra fjellullvier i flere karakterer. Den mest åpenbare er at både
øreblad, blad på aksskaft og vanlige blad hos kjertelvier har tett med små gule kjertler
i kanten, dels også på overflata, mens typisk fjellullvier ikke har noen slike kjertler.
Disse kjertlene er ikke assosiert med bladtenner, slik de normalt er hos de fleste andre
Salix. I tillegg er kjertelvier oftest mer storvokst enn fjellullvier, med noe større og
smalere blad som er vesentlig mindre hårete. Vi har imidlertid ikke sett diagnostiske
karakterer i aksene som kan skille mellom de to underartene. Forskjellene mellom
ytterpunktene er likevel så store at tidligere botanikere ikke var mye i tvil om at
det dreide seg om to arter. Den sammenhengende serien av mellomformer som
forekommer i Fennoskandia (se Elven 2000), er imidlertid et godt argument for raser
heller enn arter. Verre er det at kjertelvier i Fennoskandia bare forekommer i adskilte
lommer innafor utbredelsen av fjellullvier, og at planter av arten S. lanata utafor
Fennoskandia ofte har noen kjertler, f.eks. nesten hele det islandske materialet og
mye av det nordrussiske. Dette, at kjertelvier ikke har sin egen utbredelse uavhengig
av fjellullvier, kan brukes som argument for en lågere rang enn som underart, eller
som argument for at den er en uavhengig art utsatt for introgresjon. Elven (2000)
konkluderer med at kjertelvier har ca. 7 separate delarealer i Fennoskandia, alle
skilt fra hverandre av belter der det stort sett bare forekommer fjellullvier. Noe mer
kommentarer finnes under kjertelvier nedafor.
Salix lanata L. subsp. lanata – fjellullvier
(Salix lanata L. s. str.)
Krypende eller opprette busker opp til 1–1,5 m, i Øst-Finnmark flere steder opp til 3–4
m. Fjorårskvister filthårete; årskvister grønne eller olivengrønne, tett ullhårete eller
filthårete. Generative knopper oftest tett filthårete.
Øreblad uten kjertler, tett filthårete. Bladplater 30–90 × 15–90 mm, fra omtrent
sirkelrunde til breitt elliptiske, breitt lansettformete eller mer sjelden omvendt
eggformete, 1–3 ganger så lange som breie; bladkant uten tenner eller kjertler; både
underside og overside mer eller mindre tett filthåret.
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Myrer, myrkanter, vasskanter, flommarker, fuktig skog og
heier, gråvierkratt i fjellet og fjellskogen, tidlige snøleier. Middels næringskrevende.
I Sør- og Midt-Norge mest hyppig på ikke for sur grunn; i Nord-Norge og spesielt i
Finnmark ofte mindre basekrevende enn i sør.
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(Sørboreal–mellomboreal) nordboreal–mellomalpin; busktundra (mellomarktis).
Hjemlig. Fjellullvier er nokså vanlig i hele fjellkjeda og spesielt nordpå og østover i
Finnmark. I Sør-Norge finnes den sør til myrer i åstraktene til Eidsvoll (Ak) og Oslo (her
et gammelt funn fra nær Frognerseteren), Bykle øverst i Setesdal (n AA) og Suldal i
indre Ryfylke (nø Ro). Fra Nordland og nordover finnes den helt ut til kysten og er vanlig
i litt fuktige kystheier i Troms og Finnmark, inkludert den arktiske busktundrasonen
i ytre Øst-Finnmark. Svalbard: ett sted i Helvetiadalen, en sidedal til Adventdalen på
Spitsbergen, tidligere også ett sted (én busk) nær Ny-Ålesund. Høsten 2017 ble den
funnet på enda et nytt sted, tett ved et boligfelt i Longyearbyen, der et lite kratt ble
fotografert i ei bekkeravine og rapportert inn til Sysselmannen. Bildet viser klart en
ullvier, men funnet er ennå ikke belagt i noe herbarium.
Utbredelsen av fjellullvier er europeisk–vestsibirsk, i Europa vest til Island, nord til
Svalbard, og sør til Skottland og Sør-Norge.
Kommentarer. De eneste vierbuskene som er funnet på Svalbard, er én busk ved NyÅlesund, noen få i Helvetiadalen i Adventdalen øst for Longyearbyen, og et nylig funnet
«kratt» i Longyearbyen. Plantene fra de to første funnene har ført en omflakkende
tilværelse i systemet. Da de først ble oppdaget, ble de bestemt til den europeiske
rasen av myrvier, sølvvier. Seinere førte Rønning (1964, 1979) dem til den grønlandsk–
amerikanske rasen av myrvier (subsp. callicarpaea). Jóhann Pálsson undersøkte
gruppen tidlig på 1990-tallet og overførte dem til tundravier. Pálssons konklusjon var
kjent, ble akseptert og ble fulgt av Elven i Lid & Lid (1994), Rønning (1996) og Elven &
Elvebakk (1996), godt før Pálsson endelig fikk publisert sin vurdering i Flora Nordica
(Pálsson 2000). Problemet med å bestemme plantene var at de ikke var observert
i blomst eller med skikkelige blad, bare med litt store aksknopper. I 2002 ble noen
små kvister fra Helvetiadalen tatt med til Tromsø og dyrket opp i fytotronen der.
Overraskelsen var stor da de fikk utpregete ullvier-aks, om enn uten særlig gule hår.
Bestemmelsen er bekreftet av A.K. Skvortsov (Moskva) og G.W. Argus (Ottawa), de
kanskje beste ekspertene på nordlige Salix, og vi godtar fullt ut deres bestemmelse (og
den ble fulgt hos Elven i Lid & Lid 2005 og i Elven et al. 2011). Også planten ved NyÅlesund synes, ut fra det nokså utilstrekkelige herbariebelegget, høre til ullvier, men
sjølve planten er nå forsvunnet (trolig beitet vekk av rein). Den nylig funnete planten i
Longyearbyen har typiske ullvier-blad, men det er uvisst om den setter aks og hvordan
disse ser ut. Hvordan ullvier har kommet seg til Spitsbergen er fortsatt et mysterium,
men den må ha kommet fra sør eller øst, fordi hele denne artsgruppen mangler på
Grønland. Mangelen på gule hår på støttebladene i planten i Helvetiadalen, tyder på
Russland heller enn Fennoskandia som kjeldeområde; russiske planter har nesten
ikke gulfarge på hårene, og ullvier uten gule akshår finnes på Novaja Semlja, mens
alle kjente nordiske planter har gule hår. En tilfeldig enkeltspredning ville vært den
mest sannsynlige forklaringen hvis det ikke var for at planten nå er funnet tre steder
på Spitsbergen i 120 km avstand. Tilbakegang fra en tidligere større utbredelse er
derfor kanskje mer sannsynlig. I alle fall er planten, slik den er kjent i dag, nærmest
dødsdømt på Svalbard. De få buskene som står på en elvekant i Helvetiadalen, er i ferd
med å rase ut. Dessuten er de trolig bare skudd fra ett individ, og dette individet er en
ensom hann uten noen mulighet for reproduksjon. Arten ble på grunn av dette tatt ut
av norsk rødliste 2015 for Svalbard (Artsdatabanken 2015), der kriteriet for inkludering
er at organismen skal ha en i hvert fall potensielt reproduserende populasjon. Kjønnet
hos planten i Longyearbyen er ikke kjent, men uansett er dette også bare én enkelt
plante, enten den er hann eller hunn, og milelangt fra nærmeste parringspartner.
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35 Ullvier Salix lanata

Vi behandler ullvier som to raser i Norge, fjellullvier subsp. lanata (1–22) og kjertelvier subsp. glandulifera (23–39).
We treat Salix lanata as two races in Norway: subsp. lanata (1–22) and subsp. glandulifera (23–39).

1

3

1 I det meste av landet er fjellullvier oftest
en nokså låg busk i blanding med andre
gråviere, men i Øst-Finnmark kan den bli
3–4 m høg og danne sammenhengende
kratt i busktundrasonen. Målestokken er
1,80 m høg. Sandfjorddalen i Båtsfjord
(Fi). 2 Stammene blir trykket ned av snøen
om vinteren, og krattene kan bli svært
kronglete å ta seg gjennom. Båtsfjord (Fi).
3 Barken på eldre stammer er lyst grå,
matt og litt ujamn. Dovre (Op). Alle CC-BY
4.0

2

1 In South and Central Norway and in the
major parts of North Norway, subsp. lanata
usually grows as a low shrub together with
other grey willows in the mountains (in
the north also in the lowlands); however, it
may grow into large, dense and 3–4 m tall
thickets in northeasternmost Norway, in
the Shrub Tundra Zone. 2 Stems are often
pressed down by snow in winter and the
thickets may become almost impenetrable.
3 Older stems with pale grey, dull and
slightly uneven bark.
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35 Fjellullvier Salix lanata subsp. lanata
4 Underbarken er oftest lysende
grønngul, en karakter som skiller
ullvier (begge rasene) fra de to andre
gråvierene: myrvier S. glauca og
lappvier S. lapponum. Tydal (ST).
5 Normalt er fjorårskvistene lodne av
lange, sammenfiltrete hår. Ørebladene
henger gjerne på over vinteren. Oppdal
(ST). 6 De avlange, knoppene, her
røde og vegetative, står i kontrast til
den brunlige og kvithårete kvisten.
Knoppene er lodne i begynnelsen, men
blir tidlig snaue. Gule knopper er mer
vanlig. Oppdal (ST). Alle CC-BY 4.0
4 The innermost layer of the bark
(the underbark) is nearly always
strikingly greenish yellow, a character
distinguishing S. lanata (both races)
from the two other grey willows in the
mountains: S. glauca and S. lapponum.
5 Previous year’s twigs usually villous
with long, matted hairs. Stipules often
retained over winter.
6 Buds oblong, here red and vegetative
and contrasting with the brownish
and white-villous twig. Buds are
villous initially but soon loose their
indumentum. Yellow buds are more
common.

4

6

5
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35 Fjellullvier Salix lanata subsp. lanata

7

8

9

10

Oppdal (ST). 9 Man kan ofte finne planter med mye smalere
blad. Oppdal (ST, fra samme lokalitet som planten i 8). 10 Begge
rasene av ullvier har store øreblad; her hos fjellullvier er de uten
kjertler i kanten (sammenlikn med 30, 32 og 33). Dovre (Op). Alle
CC-BY 4.0
7 Branch system with moderately large branching angles and
short internodes, making for a dense foliage, here greyish white.
8 There is much variation in blade shapes. The most common
shapes are broadly oblong to rounded, broadest near the middle,
with a small acumen. Upper surface may be sparsely hairy, as
here, or densely hairy, as in 7. Veins are impressed, making the
upper surface seem wrinkled. Lower surface is always densely
white-villous with long entangled hairs and the veins are distinctly
raised. 9 A plant with much narrower leaves (from the same
site as 8). 10 Both subspecies of S. lanata have large, persistent
stipules; here, in subsp. lanata, they are without marginal glands
(compare with 30, 32, and 33).

7 Greinverket har mellomstore greinvinkler og internodiene er
korte, noe som gir et tett bladverk, her gråkvitt. Verdal (NT).
8 Bladformen varierer mye. Det vanligste er avrundete blad,
breiest rundt midten, med en liten spiss. Bladoversida kan være
sparsomt håret som her, eller tett kvithåret som på 7. Nervene
er senket slik at bladet virker rynket. Bladundersida er alltid tett
kvithåret med lange, sammenfiltrete hår, og nervene er hevet.
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35 Fjellullvier Salix lanata subsp. lanata

11

12

14
13

11 Ullvier (begge rasene) er kanskje den vakreste av vierbuskene rett før og under blomstring. Den blomstrer godt før bladsprett, og
aksene er gule både før og under blomstring på grunn av de gule hårene på støttebladene, et unikt trekk blant norske Salix. Dette er en
hannplante, og hos denne arten begynner blomstringa fra toppen av aksene. Vågå (Op). 12 Hannaks, avblomstret i toppen, med blomster
med pollenspredning på midten, og med uåpnete pollenknapper nederst. Vågå (Op). 13 Hunnplantene har like gule aks som hannplantene
før blomstring, men når blomstringa begynner blir de mer gulgrønne på grunn av fargen på fruktknutene. Vågå (Op). 14 Hunnaksene er
nesten sittende, bare med små, skjellaktige blad på skaftet. Vågå (Op). Alle CC-BY 4.0
11 Salix lanata (both subspecies) is one of the prettiest of Salix in Norway at the stages immediately before and during anthesis. It flowers
well before leafing, and the spikes are golden yellow even before anthesis due to the yellow hairs on the bracts, a feature unique for this
species among Norwegian Salix. This is a male plant and flowering starts from the top of the spikes. 12 Staminate spike, here nearly past
anthesis at the top, at full anthesis at the middle, and with still unopened anthers at base. 13 Female shrubs have as nicely yellow spikes
as male shrubs before anthesis, but when the flowering starts, the spikes become more yellowish green due to the green colour of the
gynoecia. 14 Pistillate spikes subsessile, only with a few pale, scale-like leaves on the very short peduncle.
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35 Fjellullvier Salix lanata subsp. lanata

15

16

17

15 Støttebladene er breitt avlange, mørke i toppen, men dekte av lange, lyst
gule hår. Griffelen er lang og arrene lange og ofte delte. Vågå (Op). 16 Aksene
hos ullvier strekker seg mye etter blomstring, en markert forskjell mot de to
andre gråvierene: myrvier og lappvier. Fagernesfjellet i Narvik (No).
17 Under modninga bøyer kapslene seg ut eller av og til ned, og hele akset får
et lurvete utseende. Oppdal (ST). Alle CC-BY 4.0
15 Bracts broadly oblong, dark in their upper part, but covered by long, pale
yellow hairs. Style long and stigmas long and often cleft. 16 Pistillate spikes
extend much in length after anthesis, a marked difference from the two
other grey willows in the mountains: S. glauca and S. lapponum. 17 During
maturation fruits often bend outwards and/or downwards, giving the entire
spike an unkempt appearance.
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35 Fjellullvier Salix lanata subsp. lanata

18

20

19

18 Hunnaks i frøspredningsstadiet.
Vågå (Op). 19 Fruktknuten og senere
kapselen er snau, et markert skille
mot de lodne fruktknutene og
kapslene hos de to andre gråvierene:
myrvier og lappvier. Griffelen er
lengre enn hos de aller fleste andre
norske Salix. Vågå (Op). 20 Lågt kratt
i rik fjellskog i Skurdalen i Hol (Bu).
Alle CC-BY 4.0
18 Pistillate spike during seed
dispersal. 19 Gynoecium/fruit
glabrous, a marked difference from
the densely hairy gynoecia/fruits
in S. glauca and S. lapponum. Style
longer than in the majority of other
Norwegian Salix. 20 Low S. lanata
thickets in a nutrient-rich, subalpine
birch forest in South Norway.
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35 Fjellullvier Salix lanata subsp. lanata
21 Forvridd kratt på
kysten i nord, og som
le for sau, i Persfjord
i Vardø (Fi). 22 Som
gjengroingsart i
setervoll-landskap, med
røroskyr. Gruvhagan ved
Olavsgruva i Røros (ST).
Begge CC-BY 4.0

21

21 Twisted and distorted
thicket on the coast in
northeastern Norway,
giving shelter to
sheep. 22 As part of
the overgrowing of old
meadow and pasture in
Central Norway, with a
local race of cattle.

22
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Salix lanata L. subsp. glandulifera (Flod.) Hiitonen – kjertelvier
(Salix glandulifera Flod.; S. lanata var. glandulosa Wahlenb.)
Oftest en opprett busk opp til 2–3 m. Fjorårskvister grissent filthårete; årskvister
gulbrune eller lyst olivenbrune, middels tett ullhårete eller filthårete. Generative
knopper fra tett til spredt filthårete.
Øreblad med tett med sittende, gule kjertler langs hele kanten, ofte også noe innafor
kanten, spredt ullhårete. Bladplater 30–100 × 20–80 mm, breitt elliptiske, breitt
lansettformete eller mer sjelden omvendt eggformete, 1,3–3 ganger så lange som
breie; bladkant uten tenner, men med tett med sittende, gule kjertler helt ut til
bladspissen; underside og overside grissent filthåret.
Vi har ikke sett diagnostiske karakterer i aksene som kan skille mellom de to
underartene, bortsett fra at bladene på aksskaftene hos kjertelvier har sittende, gule
kjertler i kanten (en karakter som kan brukes for å skille underartene på våren før
bladene kommer).
Kromosomtall. 2n = 38 (diploid). Tellinger fra utafor Norden.
Økologi og utbredelse. Vasskanter, flommarker og flommarkskog, fuktig skog og
heier, fersk morenemark. Middels til lite næringskrevende, lite basekrevende.
(Mellomboreal) nordboreal (lågalpin); busktundra. Hjemlig. Kjertelvier i nokså ren
tilstand (uten mye innblanding fra fjellullvier) er kjent fra tre fjellområder i Sør- og
Midt-Norge og fra noen flere områder fra Midt-Troms øst til Øst-Finnmark. I sør finnes
den flere steder rundt Jostedalsbreen (SF), noen få steder på Sunnmøre (MR) og noen
steder i Trollheimen (MR og ST). I nord er den vanlig rundt Tromsø (m Tr), noe mer
spredt i Nordreisa og Kvænangen (nø Tr), og med noen forekomstgrupper i Finnmark,
mest utpreget langs Tana og rundt Varangerfjorden der den lokalt er en vanlig og
dominerende vier. Utbredelsen strekker seg ut til den arktiske busktundrasonen på
Varangerhalvøya.
Utbredelsen for kjertelvier er i Fennoskandia, Nord-Russland og Vest-Sibir, men det
russiske materialet har ikke vært undersøkt på samme vis som det fennoskandiske (se
arten for kommentarer med hensyn på Salix recurvigemmis). Hele utbredelsen, både i
Fennoskandia og i Russland, er innafor den større utbredelsen til fjellullvier. Kjertelvier
er en utpreget representant for det Floderus (1930) omtaler som det sibirske Salixelementet i Skandinavias flora.
Kommentarer. Det er uklart hva kjertelvier er og hvordan den merkelige utbredelsen
kan ha oppstått. Hvis fjellullvier og kjertelvier har et felles evolusjonært opphav, må
de en gang ha vært skilt fra hverandre geografisk i og med at de synes være fullt
interfertile med overlappende økologi, og at de dermed knapt kan ha utviklet seg i
samforekomst (sympatrisk). En mulighet er at kjertelvier er en gammel nordeuropeisk
og sibirsk art hvis område i Norden er blitt invadert og oppsplittet av fjellullvier, og der
introgresjon nå holder på å utslette kjertelvier som art eller underart.
Hybridisering (felles for de to underartene). Ullvier er bare kjent å hybridisere med
tre arter i Norge. Dette er et uvanlig lågt antall hybrider for en så vidt utbredt, diploid
art, og bare to av disse hybridene er hyppige (med bleikvier og musøre). Vi har også
inkludert mellomformene mellom de to underartene av ullvier som en hybrid, med
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begrunnelsen at valget av rang for de to enhetene av ullvier (art, underart, varietet) er
svært usikkert:
S. caprea × S. lanata (selje × ullvier) – Se 27 selje.
S. hastata × S. lanata (bleikvier × ullvier) – Se 36 bleikvier.
S. herbacea × S. lanata (musøre × ullvier) – Se 48 musøre.
S. lanata subsp. glandulifera × S. lanata subsp. lanata (kjertelvier × fjellullvier)
– Hybriden eller mellomformene er hyppige til vanlige i de områdene der kjertelvier
forekommer, i fylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Troms og
Finnmark, men også utafor disse områdene i Hedmark, Oppland, Hordaland og flere
deler av Nordland. Nasjonalt er mellomformer mellom fjellullvier og kjertelvier mye
mer utbredte enn «ren» kjertelvier. Denne hybriden kjennes på at den har kjertler i
kanten av ørebladene og ved grunnen av bladplata, men aldri helt ut i spissen. Ellers
samsvarer den med fjellullvier.
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35 Kjertelvier Salix lanata subsp. glandulifera
23 Kjertelvier kan vokse som lågt kratt langs
vassdrag, som her ved Vetsijoki i Utsjoki,
Inarin Lappi, Finland, eller den kan bli en
mer opprett busk, ofte 2 m eller høgere.
24–25 Fjellullvier (24) og kjertelvier (25)
kan oftest skilles på bladfargen; fjellullvier
er mye mer håret og gråere enn kjertelvier.
Begge bilder fra Lille Skallelv i Vadsø (Fi).
26 Sammenligning av blad av fjellullvier (til
venstre) og kjertelvier (til høgre). Begge fra
Vadsø (Fi). 27 Begge underartene har grønn
bladoverside og bleik bladunderside, men fordi
kjertelvier er mindre håret enn fjellullvier,
er bladfargen og nervenettet hos denne
tydeligere på begge bladsidene. Utsjoki, Inarin
Lappi, Finland. Alle CC-BY 4.0

23

24

26

23 Often seen as a low thicket along rivers,
as here in northern Inarin Lappi in Finland. It
may also grow into a taller shrub, often 2 m or
taller. 24–25 Subspecies lanata (24) and subsp.
glandulifera (25) can often be distinguished by
their colour; subsp. lanata is much more hairy
and therefore appears greyer than subsp.
glandulifera. The photos are from plants of the
two subspecies growing together at a site in
Vadsø in northesternmost Norway. 26 Leaves
of subsp. lanata (left) and subsp. glandulifera
(right), both from the same site in Vadsø.
27 Both subspecies have more or less green
blade upper surface and pale lower surface,
but because subsp. glandulifera is less hairy
than subsp. lanata, both blade colour and
venation is more distinct on both surfaces in
the former.

25

27

GUNNERIA 82, 2018
344

Artsbeskrivelser

35 Kjertelvier Salix lanata subsp. glandulifera

28

29

31

30

28 Årskvistene kan ha grønn bark og unge flerårskvister glatt, brun bark. Det er
uvanlig at kvistene er så snaue som dette, men kjertelvier er generelt mindre håret
enn fjellullvier. Tromsø (Tr). 29 De vegetative knoppene har ofte en liten, butt og litt
utbøyd spiss. Den snaue kvisten viser at dette er kjertelvier. Båtsfjord (Fi).
30 Årskvisten hos kjertelvier er ofte mindre håret enn hos fjellullvier, og både blad
og øreblad har sittende, gule kjertler i kantene, ørebladene av og til også inne på
flatene. Forekomsten av kjertler er den karakteren som lettest skiller mellom de
to underartene. Alaköngäs i Utsjoki i Inarin Lappi, Finland. 31 Hårete årsskudd og
øreblad og bladkanter med kjertler. Båtsfjord (Fi). Alle CC-BY 4.0
28 Current year’s twigs may have green bark, turning into smooth and olive brown
on previous year’s twigs and older branches. The twigs are rarely as little hairy as
here, however, subsp. glandulifera is nearly always less hairy than subsp. lanata,
also on the twigs. 29 Vegetative buds rather small and with an obtuse nib-shaped
top. The glabrous twig shows this to be subsp. glandulifera. 30 Sparsely hairy
current year’s twig in subsp. glandulifera; sessile yellow glands are abundant in
margins of both blades and stipules, in stipules sometimes also on the surface.
The presence of these glands is the best diagnostic character for distinguishing the
subspecies. 31 More hairy current year’s twig and blades, and stipules with glands.
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35 Kjertelvier Salix lanata subsp. glandulifera

32

33

34

35

32 Håret knopp og kjertelrandete øreblad. Tana (Fi). 33 Av og til
sitter kjertlene på ørebladene på små tenner. Båtsfjord (Fi).
34 Ørebladene er bleike på undersida. Tana (Fi). 35 Gåsungene
har lyst gule hår når de kommer ut av knoppene. Tromsø (Tr).
36 Tilsynelatende begynner blomstringa her nedafra, men det er
trolig fordi den delen av dette hannakset vendte mot sola. Tromsø
(Tr). Alle CC-BY 4.0

36

32 Hairy bud and gland-rimmed stipules. 33 Stipules with small
gland-tipped teeth. 34 Stipules with pale lower surface. 35 Spikes
before anthesis with pale yellow hairs on bracts. 36 Flowering
seems to start from the base in this staminate spike but this is
probably due to that part facing the sun.

GUNNERIA 82, 2018
346

Artsbeskrivelser

35 Kjertelvier Salix lanata subsp. glandulifera
37 Etter blomstringa strekker hannaksene seg.
Tromsø (Tr). 38 Middels stor busk av kjertelvier
seint på våren, mye mindre grå enn fjellullvier.
Åsgård på Tromsøya i Tromsø (Tr). Begge CC-BY
4.0

37

37 Staminate spikes extend in length after
anthesis. 38 Medium large shrub of subsp.
glandulifera late in spring, much less greyish
white than subsp. lanata, in Tromsø, North
Norway.

38
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35 Kjertelvier Salix lanata subsp. glandulifera

39

39 Mer grå busker som kratt rundt naust; merk høgda på over 2 m. Lonkuselv ved Neidenfjorden i Sør-Varanger (Fi). CC-BY 4.0
39 More greyish shrubs by boathouses near Neiden in northeasternmost Norway; note that they are more than 2 m tall close to the
boathouse.
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