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Vitenskapelig navn: Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 
Norsk navn: Stor andemat 
Familie: Araceae – Myrkonglefamilien  
 
 
Artsbeskrivelse 
Stor andemat Spirodela polyrhiza er en flerårig frittflytende vannplante (lemnide), og er den største 
av artene i andematfamilien. Planten er formet som 2-5 bladaktige skiver som henger delvis sammen 
og som flyter på vannoverflata.  
 

 
Figur 1. Ren bestand av stor andemat Spirodela polyrhiza. Bladskivene har mange nerver, til forskjell 
fra andre arter av andemat. Foto: ©Birna Rørslett. 

 
Bladene er ofte 1 cm eller mer i diameter, flate og omlag runde med mange tydelige nerver. Oversida 
er grønn tidlig i vekstesongen, mens undersiden er purpurfarget med 5-15 rottråder som er samlet i 
knipper under bladplata (figur 2 og 4).  Mot høsten kan også oversiden av bladskivene bli intens 
rødlig farget. På ettersommeren dannes det nyreformete turioner (vinterknopper) (figur 3) fra side-
lommene på bladskivene. Turionene er uten rot og flyter omkring en stund på høsten før de synker 
ned og overvintrer ved bunnen. Sent om høsten kan også de vanlige bladskivene miste røttene. 
 
Planten har svært små blomster, men blomstrer sjelden. Vegetativ formering med knoppskyting og 
overvintrende turioner er helt dominerende for artens forekomst og spredning.  
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Figur 2. Nærbilder av undersiden av bladskivene. Røttene går ut under et forblad (profyllum).  
2,4X forstørret. Foto: ©Birna Rørslett. 

 

 
Figur 3. Turionene er rotløse og har et karakteristisk nyreformet omriss, med et merke etter en stipel 
(kort bladstilk) som stammer fra lommen der de vokste ut. 5X forstørret. Skalaenhet i mm. Foto: 
©Birna Rørslett. 
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Figur 4. Rotknippet under en bladskive. Røttene mangler rothår, men har en spiss rotkappe. På 
høsten kan røttene falle helt av. Foto: ©Birna Rørslett. 
 

Økologi 
I Norge er stor andemat først og fremst registrert i kalkfattige og middels kalkrike, og næringsrike, 
lokaliteter. Den er vanligste i dammer, hvor den kan danne store bestander, men forekommer også i 
små mengder i innsjøer. Den forekommer sjelden i elver. 
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Stor andemat benytter CO2 fra lufta som karbonkilde og tar opp næringsstoffer fra vannmassene (se 
Mjelde 1997). Siden den flyter på overflata er planten uavhengig av gode lysforhold, og regnes som 
tolerant overfor eutrofiering (Mjelde upubl.). 
 
Planten blomstrer sjelden og formeringen skjer ved knoppskyting og spredning av vinterskudd 
(turioner). 
 

Utbredelse 
Stor andemat er en sørøstlig art i Norden, og i Norge er forekomsten stort sett konsentrert rundt 
Oslofjorden, og særlig i østre deler. I tillegg er det noen enkeltlokaliteter i Rogaland og Hordaland. De 
fleste funnene på Vestlandet er gamle, og planten er ikke gjenfunnet her i senere år. 
 
Arten har en sirkumboreal utbredelse, med størst forekomst i sentrale Europa, i Russland og i Nord-
Amerika, men finnes også i tropiske områder i Asia. 
 

  
Figur 5. Utbredelse av stor andemat i Norge (artskart.no, hentet 12.11.2018) (venstre) og på den 
nordlige halvkule (Hultén og Fries 1986) (høyre). Funnet i Sogn og Fjordene er feil. 
 

Hovedkjennetegn 
Stor andemat kan identifiseres ved: 
 Planter som flyter fritt på vannflata 
 Flate og om lag runde skiver, ofte 1 cm eller mer, 2-5 skiver henger ofte sammen  
 Mange markerte nerver 
 Grønn eller rød overside og purpurfarget underside 
 Røttene utgår fra undersiden av et forblad (skille mot Lemna og Landoltia) 
 Flere rottråder (5-15) fra hver skive; kan falle av på høsten, men forbladet er fortsatt synlig 
 

Forvekslingsarter 
Stor andemat kan forveksles med andre arter i andematfamilien i Norge; klumpandemat Lemna 
gibba, japanandemat L. japonica, andemat L. minor, korsandemat L. trisulca og strengandemat L. 
turionifera. Stor andemat er den største av alle andemat-artene og blant de få som har helt eller 
delvis purpurfarget underside.   



FOTOFLORA VANNPLANTER 
 

Referanse: Birna Rørslett og Marit Mjelde 2021. Faktaark: Spirodela polyhiza Stor andemat. Versjon 
1. Fotoflora vannplanter. Norsk institutt for vannforskning. 
 

Klumpandemat skilles fra de øvrige ved den oppblåste halvkuleformete undersida. Andemat er den 
minste og har bare en rottråd fra hver bladskive. Strengandemat likner på andemat i størrelse og 
antall rottråder, men har delvis purpurfarget underside. Arten har også små papiller langs midt-
nerven (Schou m.fl. 2017). Korsandemat har noe avlange blad som henger sammen i en korsform. 
Denne arten flyter nede i vannet eller ligger på bunnen. Den frittflytende vannmosen Ricciocarpos 
natans vokser ofte sammen med andematartene, men skilles lett fra disse på den gaffeldelte 
bladplata og «hårete» undersiden. 
 

 
Figur 6.  Stor andemat Spirodela polyrhiza dekker vannflaten sammen med andemat Lemna minor.  
Bladskivene til storandemat er flere ganger større enn hos andemat og på ettersommer og høst kan 
oversiden bli rødlig anløpet. Foto: ©Birna Rørslett. 
 
En annen forvekslingsart kan være Landoltia punctata, som er registrert i Sverige.  Den skilles fra stor 
andemat ved å ha bare 1-2 røtter fra hver bladskive, mer avlange bladskiver samt tydelige papiller i 
en rad midt på bladskiven. L. punctata har dessuten røtter som vokser gjennom forbladet (profyllum) 
på undersiden av bladskiven. 
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