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Klass: Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning: Alismatales (svaltingordningen), Familj:
Potamogetonaceae (nateväxter), Släkte: Groenlandia (tätnatar), Art: Groenlandia densa - tätnate (L.) Fourr.
Synonymer: Potamogeton densus L., Dvärgnate

Kännetecken
Tätnate utgår från en i bottnarna krypande jordstam. Stjälken blir 3–6 dm lång och är tätt besatt av motsatta blad
eller blad i tretaliga kransar. Örten är vintergrön och vanligen helt nedsänkt i vatten. Den utbildar ej särskilda
övervintringsknoppar utan tillväxer kontinuerligt. Inom lokalerna förökar den sig huvudsakligen vegetativt genom
fragmentation och bildar kloner. Bladen är tunna men styva, smalt ovala och trubbiga, nedböjda, upp till 3 cm långa
med en fintandad kant, brungröna, mest femnerviga. Bladen saknar stipelslida. Blommorna sitter få i kortskaftade ax,
som kröks ned vid fruktmognaden. Frukterna blir ca 3 mm långa, är tunnväggiga och har en kort näbb.

Utbredning och status
Enda tidigare kända förekomsten av tätnate i Sverige har varit Söndrum (Möllegård) i Halland. Där upptäcktes
växten 1874 och insamlades senaste gången 1881. Därefter har den ej observerats. Möjligen kan förekomsten ha varit
tillfällig. Detsamma gäller dess förekomst i Östfold i Norge. Avsevärt mera stationär har arten varit i Danmark, främst
i västra Jylland, där den dock på flera platser är utgången och nu är betraktad som hotad. Den är även uppgiven från
Bornholm. Dess vidare utbredning omfattar delar av Västeuropa, västra Asien och Nordafrika.

Ekologi
Tätnate växer i grunt, näringsfattigt sötvatten vanligen nära kusten. Ofta i åar eller bäckar men även i mera
stillastående vatten t ex i märgelgravar eller dammar och diken.

Hot
Skälet till att växten försvann i Sverige är ej känt. I Danmark uppges att många lokaler förstörts genom dränering,
utfyllnad eller eutrofiering.

Övrigt
Svenskt material finns ej i odling. Växten uppges vara svårodlad. Väl etablerad kan den bilda täta, omfattande bestånd
huvudsakligen vegetativt. Utländska namn – NO: Krans tjønnaks, DK: Taet Vandaks, GB: Opposite-leaved
Pondweed.
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