Tistelsnyltrot Orobanche reticulata vid Hokällan
• 22 stänglar Lat 58,1439 long13,6031 N 6445584,81 E 417762,86
• 5 stänglar Lat 58,144 long 13,6044 N 6445592,71 E 417841,91
•
Vid Ållebergs änne, på båda sidor om hokällan har tistelsnyltroten börjat att blomma. Ett 20-tal stänglar finns c.a 50 meter från Hokällan mot sSynnerål.
Från Virtuella floran http://linnaeus.nrm.se/flora
Tistelsnyltrot är en parasitisk, klorofyllfri, körtelhårig ört. Stjälken är ganska grov,
gulaktig till något violett och blir upp till en halv meter hög. Arten blommar i juli-augusti, blommorna har stödblad men saknar förblad. Fodret består av två hela flikar
som når till ungefär halva krontubens längd. Kronan är gul med violetta nerver, den
är tvåläppig och har hela nedre flikar. Blommorna har mörka körtelhår på utsidan.
Ståndarna är kala och märket violett eller rödaktigt.
Utbredning. Tistelsnyltrot är mycket sällsynt och förekommer bara i Skåne och
Västergötland. Den parasiterar på brudborste (Cirsium helenioides) och kåltistel (C. oleraceum) och påträffas vanligen på något fuktig, kalkrik mark. Första fynduppgift är från
Mösseberg i Västergötland och publicerades av S. J. Lindgren i Botaniska Notiser 1842
(Nordstedt 1920). Enligt Lindgren hittades arten av Mathesius och flera exemplar
insamlade av honom finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar

Brudborste Cirsium helenioides
Brudborste eller borsttisiel är en nästan tornlös tistel med stora blomkorgar. Arten
är flerårig och har krypande underjordiska utlöpare. Stjälken kan bli upp till en och
en halv meter hög och är ogrenad eller har ibland ett fåtal grenar. De nedre bladen är
hela, medan de övre är hela eller djupt parflikiga, bladundersidorna är vitludna och
ofta nästan silverglänsande. Brudborste blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är stora
och sitter ensamma eller få tillsammans i toppen av stjälken. Blommorna är vackert
rödvioletta eller sällan vita.
Brudborste kan knappast förväxlas med andra arter, men den kan bilda hybrider med
jordtistel (C. acaule), kåltistel (C. oleraceum), kärrtistel (C. palustre) och åkertistel (C.
arvense).

Tistelsnyltrot

Utbredning. Brudborste är vanligast i norra Sverige men den förekommer ända ner
i Skåne, på Öland är den dock sällsynt och arten är inte funnen på Gotland. Den växer
på fuktig mark, ofta på humusrik jord, på ängar, i skogsbryn etc.

Brudborste

