
Tanaquil Enzensberger 

FRA ØRKEN TIL RISMARK  

BOTANISKE INNTRYKK FRA IRAN 
 
En reise i Iran i regi av Klunderud Natur og Kultur i april 2013 ga anledning til å oppleve 
landskap, natur og kultur i dette enorme og varierte landet.  Her er en sammenstilling av 
inntrykk, med vekt på naturtyper og vegetasjon.   
 

Størstedelen av Iran hører til en stor, sentral høyslette, som er nesten helt omgitt av fjell. Lavland 

finnes bare i smale striper langs kystene til Det kaspiske hav i nord og Persiabukta i sør. Vi opplevde 

en natur preget av enorme kontraster. Klimaet veksler fra subtropisk og oseanisk til høyalpint i fjellet. 

Det høyeste fjellet Damavand rager 5670 meter over havet, mens Det kaspiske hav ligger ca 30 meter 

under havnivå.  

 

 
Fjell på alle kanter. Byene vi besøkte er tegnet med rødt. Kart fra Magnus Ullmann. 



Ørken, halvørken og steppe 

En mye brukt definisjon på ørken går ut på at årlig nedbør er mindre enn 250 mm og at det 

fordamper mer vann enn det som blir tilført (hvordan nå det kan være mulig). Regnskyer dannes av 

vanndamp fra havområder eller store sjøer. I lran driver disse regnskyene inn fra Persiabukta i sør og 

fra det enorme Kaspiske havet i nord. Men når skyene treffer på de store fjellkjedene løses regn (og 

snø) ut. Derfor har det sentrale Iran så mye ørken.  

 

Halvørken eller busksteppe, den vanligste naturtypen i Iran.  

 

Der det er litt mer nedbør, mellom 250 og 400-500 mm årlig, kalles naturtypen for halvørken eller 

steppe. I varierte Iran kan vi ofte se at halvørken og ørken ligger i mosaikk. Det er helt 

vegetasjonsbare områder der fordampningen er størst, og halvørken der sola ikke tar like hardt, på 

steder hvor det siger inn grunnvann eller der det er tilgang på nattedogg.  

 

Planter i ørkenen har spesielle tilpasninger for å klare seg.  Det viktigste er at de sparer på det vesle 

vannet det er tilgang på. Pigger, hår, skjell og vokslag hindrer fordampning. Av samme grunn har 

ørkenplantene ordnet seg med minst mulig bladoverflate, ja noen ganger har plantene avskaffet 

bladene helt, og holder fotosyntesen i gang med grønne skudd og torner.  Pigger og torner, bitter 

smak eller plantegifter hindrer at tørste eller sultne dyr forsyner seg av det dyrebare vannet som er 

lagret som plantesaft. 

 

Ørkenplantene gjør fotosyntesen helt annerledes enn våre planter. Hos oss tar plantene opp CO2 fra 

lufta gjennom spalteåpninger i bladene når det er solskinn. Problemet i varmt, tørt klima er at 

vanndampen kan slippe ut gjennom spalteåpningene. Derfor har ørkenplantene ”lært seg” å åpne 

spalteåpningene og ta inn CO2 om natta i stedet for om dagen. Så lagrer de CO2 til soloppgang, da det 



kan bli brukt i fotosyntesen. Denne prosessen koster en del energi, og ørkenplantene vokser derfor 

saktere enn andre landplanter.  

 

 
Steinørkenen blomstrer: Hver vår kommer litt regn i april, og vekker frøene til svineblom og denne spesielle 

valmuen i grussteppen utenfor Kashan.  

 

 

, 

 
Små, aromatiske urter med kort livsløp. Her trolig en type sar, Satureja, en velkjent krydderurt. 



Mange flerårige planter går inn i en slags dvaletilstand i tørkeperioder. De kaster bladene og spiller 

død, men i virkeligheten er de i et slags slow-life-modus. Kommer det regn, er det full fart igjen. 

Omtrent halvparten av planteartene i de sentrale ørkenområdene i Iran har en utpreget kort 

livssyklus. De tilbringer det meste av tiden som frø. Regnfall får dem til å spire, blomstre og sette 

frukter på rekordtid. Når ørkenen tørker opp igjen, er de igjen bare små frø. En annen strategi er å 

leve mange år, men gjemme seg nede i jorda gjennom de lange tørketidene. Slike planter danner 

knoller eller løker nede i jorda mesteparten av året.  

I ørkenen Dasht-e Kavir dukket denne flotte blomsten opp: Cistance tubulosa, en plante uten klorofyll som 

lever som helsnylter på busker i meldefamilien. Etter spiring lurer Cistance-smårøttene seg inn hos 

vertsplantens røtter og suger ut plantesaft. Av dette bygger Cistance-plantene opp en knoll med nok 

lagervare til å blomstre og lage nye frø som kan overleve flere år med tørke.  

Podaxis pistillaris, verdens vanligste ørkenboende sopp, er egentlig en slags lukket blekksopp.  



 
En av strategiene til ørkenplantene er å gjemme mye av kroppen sin nede i jorda for å slippe bort fra vind og 

tørke. Der sanddynene hadde flyttet seg tittet det fram røtter som var mange ganger så lange og grove som 

de få kvistene til ørkenbuskene.  

 

 

 
En av de aller vanligste ørkenplantene Peganum harmalla. Til venstre i saltsteppe med hvite saltutfellinger.  

Av planten farges garn til tepper o.a. til såkalt persisk rødt.  



Saltørken 

Dasht-e Kavir er en saltørken.  Mange steder er jordoverflata dekket av hvite saltkrystaller. Når det 

regner, løser vannet opp forskjellige forbindelser på sin veg nedover i jorda. Fordampningen trekker 

jordvæsken opp til overflaten, vannet fordamper, og saltet blir liggende igjen i overflaten. Bare få 

vekster kan klare seg under disse forholdene. I vår natur finnes slike eksperter på salt (halofytter) 

bare i havkanten. 

Planter i saltørken: Salturt, Salicornia, og (innskutt) dverggylden, Centaurium pulchellum. Begge vokser på 

havstrand hos oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tusler og tasler overalt i ørkenen, men det kan være vanskelig å få øye på de som bor der. Dette dyret 

vekslet mellom å være synlig som et slags lyn og å stå stille og være usynlig.  



 

Buskstepper  

Buskstepper er trolig den naturtypen som har størst utbredelse i Iran. Uendelige tørre vidder med 

lave, enkelstående, og ofte grålige busker. Ganske nær ørken, denne naturtypen. Når det har regnet 

kan sånne områder framstå som et blomstrende og frodig teppe. Et utall planter har gjemt seg som 

knoller i jorda, som uanselige frø, eller med noen bladløse pinner. Noen steder blomstrer 

busksteppen hver vår. Andre steder kan det gå år mellom hver gang.  

 

De vanligste plantene i busksteppene er arter fra melde-, korgplante- og erteblomstfamilien. Ulike 

typer av malurt, Artemisia, så ut til å være aller mest utbredt. Malurtene har mange fordeler i dette 

miljøet: Hårkledde blad som setter ned fordampningen. Sterk, ofte bitter smak, som gjør at geitene 

utsetter å beite på dem så lenge som mulig. Hver plante kan bli veldig gammel, så de er ikke 

avhengige av å blomstre og sette frø hvert år.     

 

To vanlige malurtarter i busksteppen. Planten til høyre er skikkelig gammel. 

 

Venstre: To små, knolldannende ørkenriddersporer i skyggen av en Zygophyllumbusk.  

Høyre: En liten meldeart ser ut som et stativ for bomull. Ullhårene beskytter planten mot uttørking mens den 

får fullført livssyklusen sin på rekordtid.  

 



Tornebusker i ulike varianter er typiske for busksteppene. En tornete busk i erteblomstfamilien, 

”buskesparsett” Onobrychus cornuta blomstret da vi var på tur.  Plantene var lett å få øye på med 

lysende skarlagenrøde blomster.  
 

 
”Buskesparsett” Onobrychis cornuta, mange steder den vanligste tornebusken i steppene. Blomstene dekker 

delvis tornene, som både beskytter mot uttørking (stopper vind) og er et effektivt forsvar mot beitedyr.  
 

 
 En typisk tornete halvbusk i erteblomstfamilien. Denne har forsvart seg godt mot beiting.  



I Touran naturreservat (Toran Biosphere Reserve), området til iranløpekråka (Pleske’s ground jay), er 

steppens mest tallrike busk Zygophyllum. Denne hadde vi ikke sett så mye til ellers på reisen.  

 

 
Oppsynsfolkene som fulgte oss i reservatet Touran omgitt av typisk Zygophyllum-steppe. Når det er tørt, 

kaster buskene de fleste bladene.  

 

 
Zygophyllum har noe så uvanlig som tokobla blad, bladene er altså satt sammen av to småblad.  

 

 



Zygophyllum-buskene blir rundt én meter høye. Vi må tro at de er veldig viktige for iranløpekråka, 

siden fuglen nesten bare finnes her. De er nok veldig gode både å sitte på toppen av, å bygge reir i og 

som jaktmarker.  Trolig er de kjøttfulle bladene også en kilde for væske. Zygophyllum-artene er kjent 

for å ha vanvittig dype, lange røtter, og bladene er fortykket, fordi vannet blir lagret der når det er 

tilgjengelig. Det er tydelig mange dyr og fugler som nyter godt av det, og de fleste buskene vi så 

hadde helt nedslitte og fillete blad.   

 

 

Løkvekster 

Stor var lykken den dagen vi snublet over et område med hundre- og tusenvis av røde og gule 

tulipaner i steppen.  Tulipaner er egentlig typiske steppe-/halvørkenplanter. Kommer det nedbør, 

forter de seg å blomstre, og vannet samler de i løkene når de visner ned.  

 

 
Et tulipanfelt blomstrer i steppen ved lokaliteten Parvar Øst, omkring 2400 moh.  

 

 

Levende stein 

Av og til når vi kjørte gjennom tørre landskap med mye stein i dagen, fikk vi et glimt av noe som så ut 

som runde, grønne rullesteiner. De så ut til å være limt fast i bakken. Etter mange dager ga endelig 

en stopp for en fågelskådning anledning til å undersøke ”steinene” nærmere.    

 

En kikk med lupe ga en av de store planteopplevelsene på denne turen. Tett i tett med skudd med 

korsstilte blad, og etter en stund også blomsterknopper og små, inntørkete frøkapsler, gjorde det 

klart at det dreide seg om en plante, og ga en viss mulighet for å plassere den i det botaniske 

systemet. Vel hjemme fant jeg ut at dette er Gypsophila aretioides, en plante i nellikfamilien. 



Gypsophila-slekten kalles slørslekten på norsk. Nærmeste kjente slektning er nok brudeslør, som 

noen kanskje kjenner fra hagen, så vi kan kanskje kalle arten for ”steinslør”. På nett fant jeg en 

artikkel som sa at planten blir flere hundre år gammel. De små, tettstilte bladene hindrer effektivt 

fordampning, og danner en så tett, sluttet og steinhard overflate at ikke engang geitene klarer å lage 

hull i den. Inne i kulene er det plass til masse vann, som lagres inn når det kommer en sjelden 

regnskur.   

 

 
Levende stein, ”steinslør” Gypsophila aretioides. 

Lupen avslører de tett bladsatte skuddene og noen blomsteranlegg. 

 



Steppene er naturbeitemark  

Hvor vi enn var, i steppe eller halvørken, måtte vi aldri speide lenge utover landskapet for å få øye på 

flokker av geit og sau på beite. For oss som kommer fra et fuktig klima, er det vanskelig å forestille 

seg at det er mat nok til alle disse dyra i dette tørre landskapet.  

 

 
I begynnelsen var det umulig å fatte at steppene kan ha bærekraft for et så utstrakt husdyrbruk. Driftsmåten 

er mange tusen år gammel. Her har det beitet husdyrflokker fra før det bodde folk i gamle Gnore.   

 

Noen av husdyrflokkene vi så hørte til Kashgai-folk, som bruker sine tradisjonelle trekkveier langs 

dalene for å nå bedre beitemarker i den tørreste sommersesongen.  

 

 
Kashgaileir med telt, vanntank og kve. Kashgaiene må være ekstremt gode gjetere. Leiren ligger høyst 500 m 

fra en kornåker. På de tradisjonelle trekkene vandrer folk og fe i utmarka rett utenfor den fruktbare 

dalbunnen.  



 

 
Frukttrærne er beskyttet mot beitedyrene av en risgard, nyplanta trær er pakket inn i stive palmeblad for 

sikkerhets skyld.  

 

 

Greskeinerskog 

Da vi reiste over Elburzfjellene på turen sørover fra Det kaspiske hav fikk vi oppleve en annen iransk 

naturtype; skog dannet av greskeiner Juniperus excelsa.  

 

 
Greskeiner danner en egen naturtype i fjellene. 



Greskeiner tåler tørke godt. Enkelte steder så vi eineren på nærmest bart berg i bratte fjellsider, hvor 

den dannet buskformige, mørke kjegler. Skoger av greskeiner oppstår der nebørsmengden ligger 

rundt 400-500 mm årlig. Når de ikke blir hogd til emnetre eller brensel, kan greskeinerne bli 

imponerende grove, ordentlige trær.   

 

 
Beitepåvirket greskeinerskog med grove trær. Legg merke til de skjellformete bladene på treet i forgrunnen. 

Skyggen under trærne gir populære liggeplasser for beitedyra, noe som vi blant annet kan se på at graset her 

er beitet ned til plen-nivå.  

 

 

 

Oseaniske skoger 

Det kaspiske hav er verdens største innsjø. Den kalles for et hav, og har samme effekt på klimaet som 

et hav. Det fikk vi se når vi kom over Elburzfjellene. På sørsiden av fjellene er det tørr ørken og 

halvørken, men straks vi kom over passet, så vi resultatet av at fuktige skyer driver inn fra Det 

kaspiske hav. Året rundt tømmer skyene ut store mengder med regn i åsene. Plutselig reiste vi 

gjennom frodige lauvskoger. Dette er den såkalte hyrkanske skogen (Hyrkania: fra gammelgresk: 

ulvenes land). Dessverre var oppholdet i regionen kort, men det ble anledning til en liten morgentur i 

skogen før bussen reiste fra hotellet i Gorgan.  

 

Hyrkaniaskogen er dominert av trær som vi forbinder med edellauvskog: Svartor langs elver og 

bekker, vingenøtt, Pterocarya fraxinifolia, orientbøk, Fagus orientalis, flere eikearter, ekte kastanje, 

Castaneus sativa, og mye agnbøk, Carpinus betulus.  I skogbunnen vokser mange spennende arter, 

blant annet hyrkansk ruskus, Ruscus hyrcanus.  

 



 
Skogsinteriør i den hyrkanske edellauvskogen tatt på morgentur i Gorgan. Under orientbøk og agnbøk trives 

fuktighetselskende moser, starr og frytler, og mange vårblomstrende planter, blant annet alpefiol 

(Cyclamen). Midt i bildet hyrkansk ruskus.  

 

 

 

 

Hagemarker og lauvenger 

Ved et par anledninger førte fågelskådningen oss inn i tresatte kulturlandskap.  

 

 
På besøk i smedkvarteret i basaren så vi at lauvkniv og sigd var vanlig handelsvare. 



 
Styvingstrær av agnbøk i Elburzfjellene.  På gjengroingsbuskaset ser vi at området ikke er særlig godt beitet 

de siste årene, men det er ikke så mange år siden siste styving på disse trærne med mange gamle 

styvingskoller.  

 

Slike landskap kan bare dukke opp der det fra naturens hånd vokser skog, noe som gjelder omkring 

10 % av landområdene i Iran.  Husdyrbeite eller slått løfter trekronene, tar vekk busksjiktet og gir 

bedre lystilgang på bakken. Urter og grasarter får gode forhold – akkurat som den botaniske turisten!  

 

 
Vakker hagemark i en elvesenkning i den hyrkanske skogen. Beitedyra stammer opp trærne ved å spise opp 

alle de laveste greinene. Da slipper sollyset til under kronene, og skogbunnen går fra å ha glissent 

plantedekke til å bli et tett, grønt teppe.  



 

 

 

 

 

 

 

Orkideene Orchis adenocheila til venstre  

og Orcis simia til høyre er noen av de 

botaniske skattene vi fikk oppleve i Mulla 

Deh.  

På turens aller siste feltdag kom vi til Mulla Deh. Dette utrolig artsrike og særpreget område med 

hagemark og naturenger har utviklet seg fra hyrkansk skog på nordkanten av Elurzfjellene.   

 

 
Hagemarkene i Mulla Deh med ville pæretrær og utrolig artsrikt feltsjikt.   

 

 
 



Gammelåker i Zagrosfjellene 

Da vi reiste vi over Zagrosfjellene sørover mot Persiabukta kom vi over et alderdommelig, nærmest 

gammeltestamentlig, åkerlandskap. Mellom eiketrær var steinene ryddet vekk for små åkerlapper 

med bygg. Her var jordarbeidet åpenbart ikke gjort med traktor eller moderne plog. Jeg vil tippe at 

denne åkermarka var ardet. Åkermarka var ikke gjerdet inn, og ganske riktig traff vi på en gjeter som 

behendig bukserte flokken sin utenom de oppdyrkete lappene.   

 

Under skyggen til eiketrærne lå åkerlapper på 10-20 m2, åpenbart opparbeidet med hakke eller kanskje med 

grunn ard. Kornet var håndsådd. For at ikke såkornet skulle falle på steinegrunn, var mengder av steiner 

ryddet i rydningsrøyser langs kantene.  

 

 

 

 

 

 

Kornet på åkerlappene så for meg ut til å være et 

slags bygg. Interessante ugras var også å se: Til 

venstre åkergladiol mellom villhavre, til høyre 

flerårig ugrasrug, trolig Secale montanum. 

 

 



 
Arden – del av tradisjonslandskapet  
Arden er det eldste jordbruksredskapet for trekkdyr som vi kjenner til. Den er brukt i uminnelige 
tider mange steder i verden, for eksempel i Mesopotamia og i det gamle Egypt. Hos oss i Norden 
var arden mange steder i vanlig bruk fra 
bronsealderen til lenge etter 1900, og jeg 
kjenner folk som bruker ard til 
potetlandet sitt hver vår den dag i dag.    
 Arden brukes til å smuldre opp jorda så 
åkeren blir klar til tilsåing eller planting. 
Den består av en trekkstang med en spiss 
stang som står i vinkel nedover. De 
enkleste ardene er laget av bare tre. 
Arden settes i jorda og river opp en fure 
når den dras framover av trekkdyr (okse, ku eller hest, - eller av og til folk).  
                     Informasjon og bilde hentet fra Wikipedia. Bildet er kopi fra en bronsealderhelleristning i Tanum, Sverige.  

 

 

Zagros-eikeskog 

Tresjiktet under åkerlappene besto av eiker, som åpenbart var styvet/beskåret, og som antagelig er 

en del av dyrkingssystemet bøndene her har brukt i uminnelige tider. Jeg tror eikene ved 

åkerlappene tilhørte arten Quercus bossieri. Denne og tre andre eikearter er skogdannende i 

Zagrosfjellene. Vegetasjonstypen i disse eikedominerte skogene heter Zagros-eikeskog. Den 

forekommer i Zagrosfjellene mellom 800 og 2200 moh. Her er det bra med nedbør om vinteren og på 

tidlig vår, men tørt om sommeren.  

 

Venstre: Quercus bossieri (trolig) ved gammelåkrene. Høyre: Eiker som ser ut til å høre til et gammelt 

dyrkingssystem i Zagrosfjellene.  

 

Da vi kom litt lengre nedover dalen på vei ned fra Zagrosfjellene, begynte åkerbruket å ligne på slikt 

vi er vant til hjemmefra. Åkeren var åpenbart jordarbeidet og sådd til med traktor og maskiner, og 

jommen så det ut til å ha blitt sprøytet også. Men midt i åkeren var det satt igjen eiketrær, og 

spredte trær var tydelig spart utover utmarka også. Trærne var ikke bare satt igjen, men beskåret. 

Der det vokser eik, finnes det også eikenøtter. Neste gang jeg kommer til Zagros skal jeg finne noen 

som kan gjøre greie for det. Foreløpig tror jeg vi har å gjøre med et gammelt dyrkingssystem som 

ligner på det spanske Dehesa-systemet, hvor trærnes skygge, eikenøttene, lauvet, ved fra kvisten og 

jordkulturen i treskyggen alle er elementer i et eldgammelt og godt tilpasset dyrkingssystem.  



Rismarker 

I kystklimaet ved Det kaspiske hav kom vi plutselig inn i risdyrkingsland. Risen blir fortsatt dyrket på 

gamlemåten. Da vi kom, var bøndene i ferd med å plante ut risplantene sine. Først sår de risen i små 

bed. Når såkornet har spirt, blir småplantene tatt opp i bunter med fast antall, for så å bli plantet ut 

for hånd. Før planting må jorda arbeides opp, et arbeid som dels ble gjort med vannbøfler og delvis 

med motorkultivatorer.  

 

I stedet for å luke, hever risbøndene vannstanden med demninger av leirholdig jord. Risen trenger 

ikke stående vann, men tåler det. Ugrasplantene og mange skadedyr holder seg også unna vannet. 

Gjødsling av risen i et slikt gammelt system er av spesiell interesse. På oversvømte rismarker trives en 

liten vannbregne (tenk - en bregne som er en vannplante!) som tilhører slekten Azolla. 

Rismarker i kveldslyset. Til venstre ser vi bonden som nettopp har fordelt bunter med småplanter, klar til 

morgendagens planteøkt. Nedenfor strandhagen til høyre ser vi utover endeløse risflater. Lengst til høyre 

ligger plantebuntene klare, så ligger det et nyplantet felt, og bortenfor står en seng med ferdige småplanter 

som ikke er tatt opp enda.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Azolla-bregner er bittesmå, men opptrer i millioner 

der risbøndene skaffer gode vekstforhold til dem. 

Bildet er lånt fra Wikipedia.  

 

På norsk kalles den andematbregne. Andematbregner lever i symbiose med en blågrønn alge, 

Anabena azollae, som kan binde nitrogen fra lufta (fiksere nitrogen) på samme måte som mikro-

organismene som samarbeider med planter i erteblomstfamilien. Er det gode forhold, kan 

andematbregner doble plantemassen sin på et par dager. Risbøndene får til gjødseleffekten ved å 

tørrlegge risfeltene. Bregnene dør (de tåler ikke tørke) og gir da fra seg gode mengder av 

gjødselstoffer. Azolla er trolig en forutsetning for risdyrkingen, og har vært utnyttet av risbøndene til 

http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/eafrinet/weeds/key/weeds/Media/Html/images/Azolla_filiculoides_(Red_Water_Fern)/azolla_filiculoides04.jpg


alle tider. I vår tid har de internasjonale selskapene som handler med såvarer, sprøytemidler og 

kunstgjødsel – med Norsk Hydro i spissen – nesten fått avskaffet denne måten å dyrke ris. Nye sorter 

gir bedre avkastning, men trenger handelsgjødsel, og såkornet må kjøpes inn i stedet for å være 

heimeavla.  

 

 

 

Nyttevekster  

Granateple er nevnt i bibelen og koranen, og har nok vært brukt i uminnelige tider i Iran. Vi reiste 

forbi utallige plantasjer, og i de fleste hager står det et par små granatepletrær. Tolken vår fortalte at 

de har flere hundre gamle sorter; søte og sure, store og små, til drikke, mat og medisin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristisk granateplebusk med lysende oransje blomster. Øverst til høyre en vill granateplebusk på 

strandengene ved Det kaspiske hav.  

 

Morbær er en annen av Midtøstens nyttevekster som vi så mye av. Hvis de ikke har frukter, er 

morbærtrærne lettest å kjenne igjen på bladene, som er uregelmessig oppfliket. Bladene til morbær 

er mat for silkeormer.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tørket hvitmorbær i basaren og hengende på treet. Legg merke til bladet som har uregelmessige 

innbuktninger. Frukten ligner på et avlangt bjørnebær.  

 

Et par ganger kom vi i nærheten av en busk med fantastiske store, sommerfuglaktige blomster. Den 

virket kjent, men det kostet mye hodebry å finne ut av det.  

Dette er en kapersblomst. Den vokser på toårige busker. Blomsterknoppene og fruktkartene blir syltet i 

eddiklake eller saltet ned.  

 

 



Kontaktinformasjon 

 

 

Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger, Vennis, 2975 Vang  

Tlf 61 36 72 25, mob 977 55 533  

tanaquil@enzensberger.no 

 

Klunderud Natur og Kultur 

Per Øystein Klunderud, Åssideveien, 3322 Fiskum 

Tlf 32 75 05 04, mob 948 86 503 

pedroklu@online.no 

www.naturogkultur.no  
 

 

 

 

 

Anemone biflora på over 2500 moh i Eburzfjellene. Den heter ”to-blomst” (biflora) fordi den kan ha røde eller 

gule blomster.  


