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Sverige finns tre arter tätörter: tätört
Pinguicula vulgaris, fjälltätört P. alpina
och dvärgtätört P. villosa. Alla tre tillhör
den exklusiva skaran av insektsfångande
växter. Förutom tätörter har vi i Sverige
tre arter i släktet sileshår Drosera och sex
i släktet bläddror Utricularia som alla
är insektsfångare. Gemensamt för dem
är att de lever i miljöer som är fattiga
på näringsämnen som de behöver för
sin existens, speciellt råder det brist på
det livsviktiga kvävet. Genom att dryga
ut dieten med diverse småkryp som de
fångar med olika fällor kan de försäkra
sig om en god tillgång på kväve.
Tätört är den vanligaste av de tre i
släktet och växer från Skåne i söder till
Torne lappmark i norr. Växten är omiss
kännlig med sina ljusgröna, lite fetglän
sande blad som sitter i en liten rosett
längst ner på plantan. Det är dessa klib
biga blad som fångar besökande insek
ter. Blomman är violett med en smal
sporre. Blomningen sker från mitten av
maj till slutet av juli.
Tätört växer på fuktig mark och är
åtminstone söderut i landet kalkgyn
nad. Arten är liten, konkurrenssvag och
ljuskrävande varför det är en fördel om
växtplatsen är betad eller hålls öppen på
annat sätt. Tätörten kan försvinna när
betet upphör, om växtplatsen dräneras
genom dikning eller tillförs närings
ämnen. Speciellt det sistnämnda gör att
mer högväxta grannar tar över och kon
kurrerar ut tätörten. I en del landskap
i södra Sverige har arten haft en tydlig
minskning under de senaste decen
nierna.

Fjälltätört förekommer främst i våra
nordliga fjälltrakter och på Gotland
där den växer i källmyrar. Den lik
nar tätört och skiljs lättast på sina vita
blommor som visar sig från mitten av
maj (Gotland) till slutet av juli. Fjäll
tätört vill också ha fuktiga växtplatser,
gärna med kalk. På Gotland anses den
vara en kvarleva från perioder med kallare klimat och kan fortleva i källmyrar
där kallt vatten sipprar fram även under
de varmaste sommardagar.
Dvärgtätört gör verkligen skäl för
sitt namn, den är verkligen minimal
och mycket svår att få syn på. Dvärgtät
örten växer på blötmyrar med vitmossa,
helst ska det vara rostvitmossa. De små
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bladen försvinner ner i vitmossan och
den lilla, blekvioletta blomman är svår
att få syn på; växten kan vara lättare
att finna när fruktkapseln utvecklats.
Blomningen sker juni till juli. Dvärg
tätört växer från norra Värmland och
vidare norrut till Torne lappmark.

Rapportera dina fynd
av tätörter!

Svenska Botaniska Föreningen är en ideell rikstäckande förening för alla som är
intresserade av botanik.
Vi ger ut två tidskrifter, Svensk Botanisk Tidskrift och Vilda Växter, och ordnar olika aktiviteter inom botanikens
område. Vi anordnar årliga botanikdagar
i något svenskt landskap, botaniska resor
både inom och utanför Sverige, samt ”De
vilda blommornas dag” tillsammans med
övriga botaniska föreningar i Norden.
Vi svarar även på frågor om botanik och
arbetar för att skydda vilda växter genom
Floraväktarna och genom att agera i olika
naturskyddsärenden.
Läs mer om föreningen och vad vi gör
på vår webbplats (svenskbotanik.se).
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Att bli medlem i SBF är ett bra
sätt att stödja vårt arbete med
hotade arter och miljöer.
Anmäl dig på svenskbotanik.se
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Svenska Botaniska Föreningen har utsett
våra tre tätörter till Årets växt 2019. Du
kan öka vår kunskap om dem genom
att rapportera dina fynd på Artportalen
(www.artportalen.se).
Vill du hjälpa till med att mer regel
bundet övervaka sällsynta och hotade
arter? Du behövs! Ta kontakt med ansva
rig för Floraväktarna eller din regionala
botaniska förening. Kontaktupp
gifter
finner du på Svenska Botaniska Fören
ingens hemsida (svenskbotanik.se). På
hemsidan kan du även anmäla att du
vill bli medlem i SBF. Du stödjer då vårt
arbete med att skydda hotade arter och
kan delta i våra resor och exkursioner.
Dessutom får du de båda innehållsrika
tidningarna Svensk Botanisk Tidskrift
och Vilda Växter.

