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Växter är anpassade, för att leva i olika miljöer.
Växter är anpassade, för att leva i olika miljöer. Det finna växter som är anpassade,
för att leva i torra klimat som öknar. Sedan finns det även växter som lever i varma
och fuktiga klimat som t.ex. kakaoträd. En annan grupp av växter är vattenväxter
som alger och tång.
Öken
Ökenväxter, som kaktusar, är anpassade att leva i ett torrt klimat och har därför
utvecklat ett system som behåller vatten och samlar upp det. Det fins ofta tjocka
väggar på dessa växter, för att behålla det vatten som de har. De har sällan tunna
blad, för att det avdunstar lätt vatten från blad och det har växterna inte råd med att
det gör. Ett djupgående rotsystem hjälper även till, för att samla in vatten till växten.
Kaktusar har sina piggar, för att den ska försvara det lilla vatten den har och sedan
för att det ska samlas dagg på dem under natten och när det kommer tillräckligt
mycket dagg bildas det vattendroppar som droppar ned på marken som växten kan
ta upp. Vissa växter, som Aloe Vera förvarar sitt vatten i blad som en geléaktig
vätska.

BILD: Ökenklimat i ett växthus med växten Flasklilja (Beaucarnea recurvata)
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Tropiskt klimat
Tropiska växter har ofta glatta eller sträva blad, för att det ska kunna rinna av vatten
från dem. Annars kan det börja växa mögel och svamp på bladen. Om en växt är
långt ner på marken får den inte särskilt mycket solljus och därför har de ofta stora
blad som kan ta upp mycket solljus. Växterna kan även växa upp på andra växter,
för att få tag i solljus.

BILD: Typiska regnskogsträd däribland Kakaoträdet (Theobroma cacao) (trädet med en
orange frukt)

Högt upp i bergen
Bergsväxter har ofta små, tjocka blad och är låga, för att de ska kunna klara det
tuffa klimatet som ett berg kan utsätta dem för.

BILD: Bilden är tagen vid Stenpartiet i Botaniska trädgården i Lund. Arterna som t.ex. syns
på bild är Fingerborgshatt (Penstemon Digitalis), Stjälksilvertistel (Carlina acaulis) och
Hasselört (Asarum europaeum).
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Vattenväxter, hur fungerar de?
Vattenväxter lever på olika djup beroende på om de använder olika mycket solljus i
sin fotosyntes. Fotosyntesen är dock densamma som för alla andra växter,
koldioxid+vatten+solljus=>syre+druvsocker.
Det finns vattenväxter som lever på vattenytan (flytbladsväxter), som näckrosor, men
det finns också växter som lever under vattenytan, som tång. De växter som lever å
vattenytan har sina rötter p botten och rötterna behöver syre. Det har lösts genom
att det finns hål i dem som kan transportera ner syre till rötterna. Klyvöppningarna
sitter också å ovansidan av bladen till skillnad från blad som finns på träd där
klyvöppningarna sitter på undersidan av bladet. Klyvöppningar tar in koldioxid till
bladet och släpper ut syre.
Undervattensväxter är växter som lever under vattnet och tar upp koldioxiden direkt
från vattnet. Alger gör även samma sak. Dessa växter sprider sig genom att de, t.ex.
skickar upp en blomma ovanför vattenytan som kan sprida vidare växten.

Exempel på några olika vattenväxter
Vattenväxter lever runt om i världen, i olika klimat, och kan vara både stora och små.
Svenska vattenväxter
Vanliga svenska vattenväxter är Gäddnate (Potamogeton Natans), Notblomster
(Lobelia Dortmanna), Gul näckros (Nuphar Lutea), Vass (Phragmites Australis) och
Säv (Schoenoplectus Lacustris).

BILD: Under kompensationsnivån är det för mörk för alger och växter för att kunna göra sin
fotosyntes och därmed lever det bara bakterier och djur där. De får sin föda genom döda
planktonalger och djur- och växtrester som sedimenterar.

Akvarieväxter
Vanliga växter man brukar ha i akvariet är Hornsärv (Ceratophyllum demersum),
Vattenormbunke (Ceratopteris cornuta), Vattenpest (Egeria densa) och Vallisneria,
(Vallisneria spiralis). Hornsärv kan man hitta i sjöar, åar och diken, men den är dock
ganska sällsynt. Vattenormbunke förekommer i tropiska vatten. Vattenpest är en
ganska vanlig vattenväxt som förekommer i sjöar och kanaler. Till sist kommer
Vallisneria som finns i Asien.
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Växtplankton
Växtplankton är en encellig organism i hav och sjöar som är en växtcell. De
använder sig av fotosyntesen och därav lever de nära vattenytan. Plankton flyter
omkring i vattnet och följer strömmarna. Därav har organismen fått namnet plankton.
På grekiska betyder planktos kringdrivande. Växtplanktonen är en viktig näringskälla
för djuren i havet, eftersom att om det inte fanns några växtplankton skulle djuren
inte ha något att äta och då hade det inte funnits något djurliv i havet heller.
Det är även viktigt att de finns på grund av jordens klimat. Växtplanktonen tar
nämligen upp nästan lika mycket koldioxid (CO2) som alla landlevande växter
tillsammans. De har då ett inflytande på jordens värmereglage. Koldioxid är en
växthusgas och hjälper på så vis till med att stänga in solens ljusstrålar i jordens
atmosfär.

BILD: Fytoplankton som använder sig av fotosyntesen.
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Om det är varmt vatten med mycket näringsrikt vatten kan växtplankton börja föröka
sig hastigt och det bildas flera miljontals per liter vatten. När det sker blir ofta
vattenytan grön och det kallas för vattenblomning eller algblomning. Efter att
planktonen har dött sjunker de till botten och där börjar de att brytas ned av
bakterier som kräver mycket syre och botten blir då syrefattig.

BILD: När det blir övergödning blir det mer växtplankton och grumligare vatten och mindre
djurplankton. Då finns det inga rovfiskar och ekosystemet blir rubbat.

Vattenväxter som invaderar
Sjögull (Nymphoides peltata) är en invasiv art, som betyder att den inte kommer från
Sverige från början. Den kommer ursprungligen från Centraleuropa och Asien. Man
förde in den i Sverige på 1800-talet, för att den har ett prydnadsvärde. 1870 gjorde
man den första dokumentationen av Sjögull där man beskrev den som förvildad i
bl.a. Lunds botaniska trädgård.
Den har spridit sig från Mälardalen och Värmland ner till Skåne. Sjögull sprider sig
mycket lätt och bildar kolonier. Den sprids bl.a. genom att vi människor tar oss
igenom kolonierna och sliter bort delar av växten och när det förs iväg och fäster sig
å en ny plats bildas en ny koloni. Den växer på ett djup av 0-3m så den kan täcka
grunda sjöar helt. Den täcker vattenytan och mörklägger botten under den.

BILD: Sjögull liknar näckrosblad och har en gul blomma med fem blomblad. Bladet
på Sjögull är ca 8cm långt och har en vågad kant.
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Victorianäckros (Victoria)
Det finns två arter av Victorianäckros; Sydlig Jättenäckros (V. Cruziana) och
Jättenäckros (V. amazonica). Det som skiljer arterna åt är att den sydliga är lite
mindre än jättenäckrosen, har lite högre uppvikta kanter och har en grön undersida
av bladet. Jättenäckrosen har en röd undersida. Diametern kan vara ungefär 3 meter
och de kan ha en 6-8 meter lång stjälk. På undersidan av bladet finns det taggar och
det finns även på sidan av bladet. Näckrosorna har ett hål o kanten, för att släppa ut
regnvatten som kommer på dem. Näckrosorna kan bära upp till 90 kg om man
fördelar vikten jämnt över den.
Den finns naturligt i Amazonas och regnskogen och arten fick sitt namn av en
upptäcktsresande från Storbritannien där drottning Viktoria var regent. Det var två
andra som upptäckte näckrosen innan britten, men de namngav aldrig dem.

BILD: Jättenäckrosorna namngavs av Sir Robert Schomburgk.
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Vattenhyacint (Eichhornia crassipes)
Vattenhyacint förekommer naturligt i tropiska och subtropiska Amerika. Växten finns
på flera håll och är ett ogräs i tropiska vatten. Den gynnas av förorenat vatten och
där den växer kan den skymma solljuset från att gå ner i vattnet och gör att det blir
syrebrist. Om den stoppar solljuset kan det hämma fiskars fortplantning. I Sverige
odlar vi Vattenhyacint som en prydnadsväxt.

BILD: Vattenhyacintens lila blommor är anledningen till att man har flyttat runt dden i
världen och den orsakar problem när den är en invasiv art.
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Lotus (Nelumbo)
Lotusväxter är ett släkte inom familjen lotusväxter. Släktet är det ända inom familjen.
Det finns två arter av Lotus; Indisk (N. Nucifera) och Amerikansk (N. Lutea). Lotus,
ytligt sett, liknar näckrosor, men det är inte släkt. Lotus är en vattenväxt som har en
karaktäristisk frösättning och dess blomma sitter en bit ovanför vattenytan. På varje
stjälk sitter det in blomma som doftar gott. Lotus kommer från Asien, Amerika och
norra Australien. De odlas i varma länder för sina vackra blommor. Inom Buddism
och Hinduism står Lotus som perfektion.

BILD: Skillnaden mellan amerikansk och indisk lotus är färgen. Amerikansk är vit och indisk
är rosa.
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Simbräken (Salvinia natans)
Simbräken är en växt som tillhör gruppen ormbunksväxter och den finns vid
vattenytan vid lugna och solbelysta vattendrag. Den förekommer i mellersta Europa,
Indien och östra delar av Asien inklusive Japan. Den är vanlig att ha i trädgårds- och
fiskdammar och i akvarier och glasskålar, men i naturen är den inte lika vanlig.
Den har ett stort blad som håller den flytande och sedan har den små, finflikiga blad
under vattenytan som hänger neråt från stammen. Ytbladen är ovala och fint håriga
på båda sidor, för att avvisa vatten. De är även gröna, för att de gör fotosyntesen.
Det finns små luftbubblor i bladen som ger de dess flytförmåga. Bladen under vatten
är inte gröna, för att de inte innehåller klorofyll. De liknar också mer rötter. På
undervattensbladen finns det blåsliknande bildningar som innehåller Simbräkens
sporgömmen. Det finns inte några riktiga rötter.

BILD: Simbräken har en anpassning, för att kunna flyta på vattenytan.
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