
POGOSTE VODNE
RASTLINE

 
Biologija 



VODNE RASTLINE so splošen izraz, ki pa se lahko deli na:

- PRITEJENE ALGE
- POTOPLJENE RASTLINE
- RASTLINE S PLAVAJOČIMI LISTI
- TRSTIŠČE
- OBREŽNE RASTLINE



Navadna smrečica (Hippuris vulgaris) je rastlina ki raste do globine pol metra. 
V ribnikih je zaželena, ker vodo dobro oskrbuje s kisikom. Rizom se razširja po 
dnu ribnika in z njega odganjajo proti površini pol metra visoki poganjki, 
ki so prekriti z do 4 cm dolgimi in do 5 mm širokimi lističi. Na plitvinah 
rastlina požene iz vode, steblo se okrepi, listi pa so manjši. Če jo sadimo 
v manjše ribnike ali v priobalni pas, jo namestimo v posodo, sicer se preveč razraste. 



Vodna kuga ali račja zel (Elodea canadensis) najbolje uspeva v nevtralni 
do rahlo alkalni vodi, kjer lahko postane prava nadloga. Do pol metra dolgi 
poganjki so povsem prekriti z listki. Če se dotakne dna, takoj požene
korenine in ustvari novo rastlino. Zatremo jo z zmanjšanjem pH. Če je voda 
dovolj globoka je odlična rastlina za čiščenje in oskrbovanje vode s kisikom. 



Močvirska ali navadna grebenika (Hottonia palustris) je lepa rastlina 
vendar zelo zahtevna. Ne uspeva v alkalni vodi in ne prenaša višjih temperatur. 
Ker ni konkurenčna, jo sadimo samostojno in skrbimo, da je druge rastline 
ne ovirajo. Najbolje uspeva v globini 20 do 30 cm. Požene do meter dolge 
poganjke, ki so polni podolgovatih listov brez izrazite oblike. Tik pod površino 
tvori listne rozete. Iz njih poženejo do 30 cm dolgi poganjki s cvetovi. 
Cveti v maju in juniju. Primerna je tudi za plitvejše dele. 



Vodna škarjica (Stratiotes aloides) tvori plavajoče 
listne rozete, ki imajo premer do 30 cm. Listi so 
podobni listom aloje in imajo na robovih ostre zobce. 
V zimskem času se rozete spustijo na dno, ko pa se 
pomlad preveša v poletje pa izplavajo na površje, 
tako da je zunaj zgornja polovica listov. Cveti belo 
od maja do julija. 



Navadni žabji las (Callitriche palustris) sadimo do globine 50 cm. 
Če je globina nižja in rastlina doseže vodno gladino, napravi listno rozeto. 
Listi so 1 do 2 cm dolgi, cvet je neopazen. Rastlina je primerna za vodne 
vrtove v posodah in plitve dele ribnikov. 
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