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Klass: Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning: Lamiales (plisterordningen), Familj: Orobanchaceae
(snyltrotsväxter), Släkte: Orobanche (snyltrötter), Art: Orobanche reticulata - tistelsnyltrot Wallr. Synonymer:
Orobanche cirsii Fr., Orobanche pallidiflora

Kännetecken
Som alla andra arter i sitt släkte är tistelsnyltroten helt parasitisk och hämtar näring uteslutande från andra växters
rötter. Den saknar klorofyll och den 10–90 cm höga stjälken är gulbrun till violett med bladen reducerade till ett fåtal
fjäll. De talrika blommorna sitter i ett ax och är tvåläppiga. De är gula med violetta nerver och överläppen är mer eller
mindre violett. Blommorna blir efterhand bruna liksom hela stjälken, som står kvar som vinterståndare.

Utbredning och status
I Sverige förekommer tistelsnyltrot i Skåne på tre lokaler och i Västergötland på 13 lokaler, troligen är den insådd på
några av lokalerna i båda landskapen. 2003 upptäcktes den på en lokal i Kalmar län samt 2007 i Uppland. I det
sistnämnda landskapet är den spridd inom ett stort område med många dellokaler. Antalet blommande skott varierar
mycket mellan olika år och den kan ibland verka försvunnen. I Norden utom Sverige finns den på en lokal i Danmark.
De nordiska förekomsterna utgör nordliga utposter av den totala utbredningen i Mellan-, Öst- och Sydeuropa.

Ekologi
Tistelsnyltroten parasiterar i Sverige på brudborste och kåltistel och förekommer därför enbart där dessa trivs, dvs
fuktiga till friska naturliga gräsmarker och kärrkanter. Tistelsnyltroten verkar dock vara mera ljuskrävande än
värdväxterna och de flera av de gamla lokalerna har tidigare varit slåttermarker, som hållits fria från träd och buskar.

Hot
Det mest uppenbara hotet mot arten är igenväxning av träd, buskar och högvuxna örter. Dikning, gödsling eller
minskad hävd är andra hot. I några reservat finns de flesta förekomsterna utanför reservatsgränserna.

Åtgärder
Lokalerna måste hållas efter så inte igenväxning sker. Tre lokaler är naturreservat med skötseln inriktad på
bevarandet av arten. Tistelsnyltrot bör övervakas av floraväktare.

Övrigt
Tistelsnyltrot är fridlyst. Arten är lättodlad med frösådd och den har såtts in på flera ställen i Skåne vilket är
dokumenterat. Även förekomsten på Kinnekulle i Västergötland kan misstänkas vara insådd. Utländska namn – NO:
Tistelsnylterot, DK: Tidsel-Gyvelkvæler, GB: Thistle Broomrape.

Naturvård
Fridlysning: Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela
landet
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