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Makrofytsammansättningen speglar vattnets kvalité 
 
En viktig del av sjöars ekosystem är de stora vattenväxterna, de så kallade 
makrofyterna. Makrofyterna gynnar andra mikroorganismer (djur, växter, bakterier 
och svampar), genom att stabilisera sedimenten och förse dem med en varierad miljö 
och skydd. Växterna i en sjö har positiva effekter på den biologiska mångfalden och då 
en sjö är balanserad med lagom mycket makrofyter är detta ett tecken på att den har en 
god vattenkvalité.  
 
Makrofyter indelas efter sitt levnadssätt i fem olika 
kategorier. Övervattensväxter (helofyter), flytbladsväxter 
(nymphaeider), icke rotade växter (lemnider) och 
undervattensväxter som delas in i kortskottsväxter (isoetider) 
och långskottsväxter (elodeider). 
 
För att kunna avgöra vattnets kvalité och framtida potential i ett kalkbrott utanför Ignaberga i 
Hässleholms kommun, undersökte jag variationen av undervattensväxterna (med undantag av 
helofyterna). Detta kalkbrott är aktivt men i äldre, icke aktiva delar, har det bildats ett tiotal 
vattenfyllda dammar med utvecklat liv. Kalkbrottet bildar ett nytt slags habitat som bereder 
väg för ovanliga växter som specialiserat sig på denna typ av ekosystem med högre pH än vad 
som vanligtvis finns i andra sjöar. Följande frågeställningar besvarades: finns det en skillnad 
mellan dammarna? Dominera kortskottsväxter och långskottsväxter som följd av ett förmodat 
bra siktdjup? Finns det liknande arter i alla dammar men i olika kvantiteter eftersom 
dammarna ligger geografiskt nära varandra? 
 
Jag fann en skillnad i utformningarna av dammarna i djup och storlek, vilket erbjuder olika 
nischer för makrofyterna. Det var bra växtförhållande med relativt långt siktdjup som 
möjliggör vertikal tillväxt. Trots detta var det både inom dammarna och sinsemellan 
dammarna låg artvariation (totalt åtta makrofytarter), som delvis kan förklaras av 
fosforbristen och det fluktuerande vattenståndet. Makrofyterna varierade i kvantitet, och 
förekom upprepande tillfällen i olika dammar och i sex av de sju dammar som hade 
undervattensvegetation dominerade kort- och långskottsväxterna starkt vilket stärks vid långt 
siktdjup. Det som bäst förklarar den artfattighet som rådde är att makrofyterna inte hunnit 
etablera sig ännu, då dammarna är relativt unga och befinner sig i början av sin utveckling. Då 
man inom 2 år kommer att släppa upp vattennivån med 1-3meter, borde inte detta vara ett 
hinder för befintlig undervattensvegetation att fortsätta utbreda sig. Konkurrensen mellan 
olika vattenväxter med samma ekologiska strategi och fysisk utformning påverkar 
makrofytsammansättningen, och i ett längre tidsperspektiv kan det tänkas bli konkurrens 
mellan de olika arterna kort- och långskottsväxter men även inom deras egen grupp. 
 
Eftersom makrofytsammansättningen kan fungera som en indikator för vattenkvalitet är 
undersökningar av denna sort ett sätt att upptäcka eventuella förändringar. Om dessa 
förändringar upptäcks i tid kan de begränsas och åtgärdas, vilket gör att den biologiska 
mångfalden inte skadas och kan fortsätta utvecklas. 
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The Macrophytes of a limestone quarry 
 

A high distribution of aquatic plants in a lake has positive effects on the biological diversity 
and a balanced quantity of these plants gives a good water-quality. The large plants, also 
known as the macrophytes favour other plants such as periphyton, by stabilisation of the 
sediment and providing a broad variety of habitats and shelter. 
 
Outside the city of Hässleholm an active limestone quarry is situated near the village of 
Ignaberga. In the abandoned parts of the quarry, a well-developed flora has established in 
small ponds. Ten of the ponds have been investigated in regard to the differences’ of the 
vegetation, water chemistry and the formation of the ponds. I made the suggestion that there 
are similar species of macrophytes in the ponds and a domination of isoetids and elodeides 
(submerged plants) due to a presumed high water transparency. 
 
There was a difference in the shape of the ponds which supplies different niches for the 
macrophytes. I also found that same species occurred in several of the ponds and that in six of 
seven chases the submerged plants dominated. Presumably the ponds still are at a relative 
early age and in the future more species will occur as the relative high water transparency 
provides good growth conditions. 
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Periphyton = attaches to submerged surfaces and includes all 
 microorganisms (plant, animal, bacteria and fungi) 

 


