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Naturen är fylld av många märkliga företeelser. En del verkar otroliga och svåra att förstå. Hur 
kan fisken andas i vatten? Algen stå upprätt utan hård stjälk....potatisen bilda långa skott i 
mörker... och laven leva på trädstammen utan någon jord? Kanske det inte alls är så under-
ligt. Om man undersöker närmare – varför, det är så . 
 
Fisken lever i vatten fast den inte har lungor som vi människor har. Hur är det möjligt? 
Hmmm...låt oss fundera litet...I luften finns det ju syre, en gas som vi människor behöver vid 
andningen. Det är alltså inte direkt luft vi behöver utan syrgas. Man ser inte syret. Men lung-
orna kan ta upp syret som sedan transporteras av de röda blodkropparna i blodet. Det förs 
runt i kroppen, till varje cell, hela tiden. Det otroliga är att syret också kan finnas i vatten, fast 
det inte alltid syns.  

 
Som små bubblor. Bland alla vattenmolekyler. Här ser man dem bra. De flesta fiskar har inte 
lungor, men de har i stället gälar på huvudet. Gälarna är andningsorgan som kan ta upp syret från vattnet. Gä-
larna består av långa, samla filament med blodkärl, där syret lätt övergår i fiskens blod. Då fisken öppnar och 
stänger sina gällock, kommer syrerikt vatten in och syrefattigt går ut. På det sättet får fisken nödvändigt syre, och 
kan leva vidare utan att dö. Den andas i vatten, med hjälp av gälarna. Utöver fiskarna, har algerna i havet också 
nytta av syret, som de själva bildar vid fotosyntesen. Blåstången använder nämligen en del av syret för att fylla på 
sina flytblåsor. På det sättet hålls algruskorna upprätt under vattnet och sjunker inte till bottnen. 
 
Potatisen växer bra i trädgården. Den har stjälk och gröna blad. Potatisplantan fångar upp solenergi för att tillsam-
mans med vatten från jorden och koldioxid från luften bilda stamknölar - det vi kallar för potatisar. Knölarna är 
potatisen sätt att lagra sin energirika näring, över vintern, till nästa växtsäsong. På hösten skördas potatisarna och 
tas in i källaren, där de förvaras. På vintern är det svalt i källaren och potatisen vilar, men då våren kommer blir 
det varmare och det bildas skott på potatisarna. Potatisen skjuter stjälkar i tron att den finns under jorden och nu 
skulle det alltså vara dags att bilda nya plantor. Den behöver inte jord för att inleda tillväxten. Inte ens ljus, för all 
näring finns i potatisknölen. Om potatisen inte grävs ned i jorden kan en stor potatis bilda många, pyttesmå pota-
tisar i mörker, utan solljus.  Men de små potatisarna blir inte stora, för potatisplantan får inget solljus i källaren. 
Den kan alltså inte tillverka tilläggsnäring. Endast använda det som finns i den stora potatisen. 
 
Många lavar lever på träd. Såsom skägglaven. På grenarna och stammen finns ändå ingen jord. Så hur kan de 
växa? Laven har inga egentliga rötter, utan rotliknande utskott - rhitziner - som är till för att fästa laven vid un-
derlaget. Laven suger inte upp sin näring likt en växt, utan får alla mineraler från regn som sköljer över själva la-
ven. Det är egentligen algen, som finns inne i laven som bildar energirikt socker för hela laven. Laven är inte en 
växt utan den består av två organismer som lever tillsammans: en svamp och en alg. Båda har nytta av varandra. 
På det sättet kan de växa nästan var som helst, utan jord. Också på trädgrenar, stammar och berg. 
 

SVAR TILL FRÅGORNA 

 
 

1. Vilket grundämne behöver vi då vi andas?   
Syre 
2. Vad kallas många fiskars andningsorgan? 
Gälar. 
3. Hur kan blåstången hållas upprätt i vattnet? 
Den har flytblåsor fyllda med bl.a. syre. 
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forts. 
 
4. Hur kan potatisen börja växa fast den inte har jord eller får sol?  
Den har alla näring, som den behöver i potatisknölen. Näringen finns i forma av stärkelse. 
 
5. Vad heter potatisarna med ett annat namn? 
Stamknölar. 
 
6. Hur kan lavarna leva utan jord? Var lever de? 
Laven är egentligen två organismer som lever tillsammans. En alg och en svamp. Algen bildar genom fo-
tosyntes en typ av socker som utgör näring för både laven och algen. Svampen igen tar upp mineraler 
från omgivningen tex. då regn sköljer över laven. Vissa lavar kan också ta upp mineraler från berget då 
det vittrar sönder. De behöver ingen jord, då allting kan tas upp direkt, utan rötter. 
Lavarna lever på trädstammar, grenar och berg. 
      
7. Vad kallas de delar på laven som den fäster sig med på underlaget?  
Rhitziner. 
 
8. Vad kallas de celler i kroppen som kan uppta syre i gälarna och i lungorna och transportera det runt 
i kroppen? 
Röda blodkroppar. (Människans röda blodkroppar har ingen cellkärna, fiskarnas röda blodkroppar har däremot 
cellkärna!) 
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