
IV Nomenklatur 
Navnsettingen av arter fra originaloppgaven i 1975 er beholdt i denne databearbeidete 
utgaven. Der artene har fått et nytt navn etter 1975, eller har fått et norsk navn, står dagens 
navn etter et =. Nye navn følger artsdatabankens lister fra 2015. 
 
Karplantene følger Lid (1963), med unntak av vierstarr (Carex stenolepis Less. = C. x 
stenolepis) og fjellbjørk (Betula tortuosa Led. = B. pubescens tortuosa), men oftest er bjørk 
(Betula pubescens) oppfattet kollektivt. 
 
Bladmoser (Musci = Bryophyta) følger Nyholm (1954–69), med unntak av torvmoser 
(Sphagnum), = akssigd (Dicranum leioneuron) og filtbjørnemose (Polytrichum strictum). 
Sphagnum følger Isoviita (1966). = akssigd (Dicranum leioneuron) er etter Ahti & Isoviita 
(1962). Filtbjørnemose (Polytrichum strictum) er etter Jensen (1939). Levermoser (Hepaticae 
= Marchantiophyta) er i samsvar med Arnell (1956). 
 
Under myrundersøkelsene ble ikke krekling (Empetrum) spesifisert. Jeg har ikke funnet det 
hensiktsmessig å operere med to arter, i og med at de to artene har lik økologi. Vanlig 
krekling (E. nigrum) kan kanskje ha størst tilknytning til myrflatas vegetasjon. Videre har jeg 
i de fleste tilfeller ikke skilt mellom småtranebær (Oxycoccus microcarpus Turcz.) og 
stortranebær (O. quadripetalus Gil. = O. palustris). Dette fordi jeg synes å ha sett 
overgangsformer mellom de to artene. Derfor har det vært vanskelig å sette et skarpt skille 
mellom dem. Det som står om behåring på årsskuddene og blomsterskaftene i Lid (1963), får 
jeg ikke til å stemme. Den store vokser antakeligvis rikere enn den lille. Øyentrøst (Euphrasia 
L.), marikåpe (Alchemilla L.) og slåttestarr (Carex nigra (L.) Reich) er også oppfattet 
kollektivt. 
 
Moseslektene vrangmoser (Bryum), fagermoser (Mnium = Plagiomnium), kildemoser 
(Philonotis), tvebladmoser (Scapania), vårmoser (Pellia) og sigdmoser (Dicranum) har jeg i 
de fleste tilfeller oppfattet kollektivt. Dette fordi det hadde tatt altfor lang tid å bestemme de 
ulike artene i slektene. Videre klarte jeg ikke under feltsesongen å skille mellom artene = 
pisktorvmose (Sphagnum annulatum (jensenii) = S. annulatum), = svelttorvmose (S. 
balticum) og = lurvtorvmose (S. majus) i felt, slik at disse er oppfattet kollektivt og kalt = 
svelttorvmoser (Sphagnum balticum coll.). I noen tilfeller (særlig mot slutten av feltperioden), 
samlet jeg inn noe materiale av S. balticum coll. og fikk dette bestemt. Det samme fikk jeg 
gjort med bruntorvmoser = broddtorvmoser (Sphagnum recurvum coll. = S. fallax coll.), som 
er en samlebetegnelse for artene = broddtorvmose, = silketormose og = klubbetorvmose (S. 
fallax, S. flexuosum og S. angustifolium). Underslekt Subsecunda, som består av = 
skjetorvmose (Sphagnum platyphyllum), = vritorvmose (S. contortum), = kroktorvmose (S. 
subsecundum), = flotorvmose (S. inundatum) og = horntorvmose (S. auriculatum), har jeg 
delvis oppfattet kollektivt. Noen av artene i underslekta Subsecunda har jeg klart å bestemme 
i felt sjøl. Dette gjelder = horntorvmose (S. auriculatum), og = skjetorvmose (Sphagnum 
platyphyllum). De andre artene har jeg som regel oppfattet kollektivt og kalt kroktorvmoser 
(Sphagnum subsecundum coll.), og dette blir dermed en samlebetegnelse for = kroktorvmose 
(S. subsecundum), = vritorvmose (S. contortum) og = flotorvmose (S. inundatum). = 
myrsnutemose (Cladopodiella fluitans) og dymose = torvdymose (Gymnacolea inflata) har 
vært vanskelig å skille fra hverandre i felt, slik at disse to artene ble derfor betraktet i ett og 
kalt dymose = torvdymose (Gymnacolea inflata). Vrangklomose = vrangnøkkemose 
(Drepanocladus exannulatus = Sarmentypnum exannulatum) og brunklomose = 
brunmakkmose (Drepanocladus revolvens = Scorpidium cossonii) har hver for seg blitt 
oppfattet i kollektiv mening. Lav følger Dahl og Krog (1973) og Poelt (1969). 


