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Har du ett träsk på tomten?
Vattnar du dina krukväxter för
mycket? Har du tröttnat på
småflugorna som flyttat in i
dina prydnadsväxter? Om svaret
är ja på någon av frågorna kan
den här artikeln vara av intres-
se för dig.

ANDERS EDSTRÖM FREJMAN
redaktionen@varldenidag.se

Köttätande växter äter varken
hackebiff eller har snabba
fångstarmar som i Kalle Anka-
serierna, men de gillar levande
föda och går att hitta i stort sett
över hela jorden.

Gemensamt för de flera hundra
arter köttätande växter som
finns är att de lever i områden
där tillgången på näring, till
exempel kväve, är begränsad. Av
den anledningen försöker de
komplettera sin matsedel med de
intet ont anande småkryp och
insekter som lockas till växterna
med starka färger eller dofter.

Växterna har olika sinnrika
system för att se till så att
”maten” stannar kvar. Fyra
fångstmetoder kan urskiljas:
klämfällor, insugningsfällor,
bägarfällor och klisterfällor.

Den nordamerikanska arten
venus flugfälla har v-formade
blad som stängs på ett ögonblick
när en fluga gör det ödesdigra
misstaget att landa på något av
känselspröten.

Flugtrumpeten lockar till sig
växter med hjälp av söt nektar.
Den hungriga insekten klättrar

glad i hågen ned i trumpeten som
nedtill är fylld med regnvatten.
Glatta nedåtriktade strån hind-
rar effektivt matgästen från att se
dagens ljus igen.

Kannrankan, som växer vilt i
Borneos djungler, fångar sin mat
på ett liknande sätt. Som namnet
antyder luras bytet ned i en vat-
tenfylld behållare. Enzymerna i
vätskan bryter ned insekten till
smarriga näringsämnen för väx-
ten.

De köttätande växter som växer
vilt i Sverige tillhör arterna flug-
trumpeter, sileshår och tätört.
Sileshår fångar sin mat, främst
små flugor, med långskaftade bla-
dkörtlar med klibbigt sekret.
Tätörten däremot har hela blady-
tan täckt med segt slem. Med
andra ord ett levande och mil-
jövänligt alternativ till de kladdi-
ga banden man kan köpa i affärer.

Köttätande växter går att köpa på
en helt vanlig handelsträdgård.
Generellt sett vill alla köttätare
ha rikligt med sol och vatten,
men inte vilket vatten som helst.
Vårt kranvatten har tillsatser av
kalk, mineraler och klor, vilket
kan vara rena giftet för de stack-
as karnivorerna. Regnvatten
eller destillerat vatten är lösning-
en och trots att regnvatten inte
alltid är så rent är det tydligen
ändå mycket bättre än kranvat-
ten.

Man skall även passa sig för att
provocera eller lura insektsätar-
na att stänga sig. Vissa kan till
och med dö av detta.

Vad talar för att en köttätare
skall få trängas med pelargoner-
na på fönsterbrädan? De är myck-
et effektiva flugfångare. De är

vackra, spännande och man kan
gå på insektsjakt tillsammans i
trädgården eller på balkongen för
en stunds underhållning.

Källor:
www.californiacarnivores.com
www.brutalablommor.se
www.carnivo.se

Prylarna du trodde du kunde
klara dig utan i trädgården

En levande
flugfångare 
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Venus flugfälla har tacoliknande blad med känsliga känselspröt i vecket. Bladet stänger sig på mindre än en
sekund när en fluga landar. 
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Relaxavdelning. Hängstol eller gungstol – varför inte både och? Fäst
denna tingest i en stadig trädgårdsväxt eller i en bastant bjälke och
gunga dig lugn. Pris cirka 1350 kronor hos Stora Famnen.

Till vänster överst: 
Nyttja förnyelsebara energikällor
för att sätta skräck i rådjuren på
din tomt. Om det blåser när de
klövförsedda djuren planerar att
äta din rabatt är denna vinddriv-
na geting extra effektiv. Pris cirka
125 kronor hos ELMH Produkter.  

Till vänster underst:
Glömmer du alltid att mata fis-
karna i trädgårdsdammen? Denna
batteridrivna simmande fisk kan
vara ett alternativ eller ett för-
handlingsargument för att få bar-
nen över badkarskanten. Pris
cirka 150 kronor i välsorterade
leksaksbutiker. 

Till höger: 
Byt ut din gamla vattenspridare
till en ”Crazy Daisy”. Blomman
blöter effektivt ned allt som
befinner sig inom en radie av sju
meter. Brevbäraren, hunden, kat-
ten, barnen eller kanske till och
med gräsmattan? Pris cirka 100
kronor där du köper trädgårdss-
langar. 


