
BONGA VÄXTEN! 
– svar till uppgifterna

PALMSALEN
1. I bilderna finns tre 
exempel på olika blad-
former:

2. I Palmsalen finns bl.a. bananer (näringsväxt, 
men sorterna i växthusen är inte ätbara), 
peppar (kryddväxt) och 
vanlig bambu (byggnads-
material, fiber- och 
näringsväxt).

3. Den ursprungliga kakaodrycken uppfanns av 
mayaindianerna och den bestod av rostade och 
krossade kakaobönor blandade 
med mald majs, chili och 
kokande vatten. Endast 
härskare och gudar fick 
avnjuta denna heliga dryck. 
Mayaindianerna använde 
också kakaobönor som 
betalningsmedel.

parbladig mexikansk kottepalmfingrad begonia

banan

vanlig bambu

kakao

peppar

   REGNSKOGSRUMMET
1. Stjärnorkidén på bilden är en av epifyterna 
som växer i regnskogsrummet. Många av epify-
terna i rummet växer 
från vita stolpar eller 
korgar på ställen där 
det inte finns en lämplig 
värdväxt.

   2. Bilden visar arabiskt
   kaffe, varav ca 60 % av värl-
   dens kaffeproduktion
   kommer ifrån. Robustakaffe,
   som hos oss växer bredvid
   arabiskt kaffe, står främst
   för resten av produktionen.

3. Luftrötterna på bilden 
hör till stryparfikusen. 
Med sina luftrötter 
slingrar den sig runt sin 
värdväxt (i det här fallet 
den vita stolpen) och 
med tiden ”stryper” den sin värdväxt. 
Värdväxten dör till slut och kvar blir 
stryparfikusen! 
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SAVANNRUMMET
1. På savanner lever bl.a. 
giraffer, savannelefanter, nos-
hörningar, sebror och antiloper.

2. Korvträdets krossade frukter 
används som förstoppnings-
medicin och man tillverkar öl 
ock alkoholdrycker av dem. 

   3. Den ettåriga durran är
   ett storväxt gräs och ett av
   världens viktigaste spann-
   mål tillsammans med vete,
   havre, majs och korn. 
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ÖKENRUMMET
1. Kaktusar skiljer sig från euforbior ifråga om 
taggarnas antal: hos 
kaktusar växer taggarna 
i kluster, medan de hos 
euforbior växer parvis. 
Kaktusen på bilden heter 
prickkaktus.

    2. Welwitschian kan
    bli t.o.m. 2000 år
    gammal!
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SYDAFRIKANSKA RUMMET
1. Pelargoner används för 
tillverkning av geraniumolja
som används som råvara 
inom parfymindustrin. 

2. Wollemian är ett av världens 
sällsyntaste träd – bara 43 
fullvuxna träd växer vilda i 
sydöstra Australien. Arten 
hittades först på 1990-talet: 
före detta hade man bara hittat 
den i form av fossilfynd och 
forskarna trodde att den dött 
ut för flera miljoner år sedan. 
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ÖRUMMET
1. I örummet finns det 
växter från bl.a. Kanarie-
öarna, Madagaskar, Hawaii, 
Madeira, Pitcairnöarna, 
Seychellerna och Mauritius. 

   
   2. De resandes träd har fått
   sitt namn av sin tvivelaktiga
   användning som kompass,
   men också av att en törstig
   och hungrig resenär får mat
   och vatten från växten: dess
   frön är ätbara och blad-
   skaften samlar regnvatten
   vid sin bas.
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MEDELHAVSRUMMET
1. Citronen är en korsning mellan suckatcitron 
och grapefrukt. Grapefrukten är i sin tur en kors-
ning mellan pompelmus och apelsin. Citronen 
härstammar från området kring Indien och Bur-
ma.

2. Skärmlavendel används som kryddväxt, 
medicinalväxt, insektsmedel och 
sommarblomma.
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VICTORIARUMMET
1. Bomullens blommor är 
gula och frukterna inne-
håller runda frön som täcks
av långa fröhår (se på de 
fluffiga bomullstussarna!). 
Bomull började odlas för 
nästan 4000 år sedan på området där Pakistan 
finns i dag, men i Sydamerika odlade man bomull 
redan tusen år tidigare!  

   2. Kannrankans kannfor-
   made fällor är egentligen
   omvandlade blad. När
   insekterna landar på kan-
   nans hala kant faller de in 
   i vätskefyllda kannan och
   drunknar. Vätskan innehå-
   ller sura ämnen som bry-
   ter ner insektens mjuka 
   delar, varvid det frigörs 
  näringsämnen till växtens bruk.  

3. Sydliga jättenäckrosen 
är vår trädgårds största 
näckrosart. Dess blad kan 
i naturen uppnå en dia-
meter på två meter och 
bära upp t.o.m. 70 kg! Arten 
är ettårig: bladen tvinar bort i november, 
växten övervintrar som frö, och i 
mitten av mars planteras den åter 
tillbaka i bassängen. 
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