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Metsän hämärässä
Yön pimeydessä kasveista ei vapaudu happea, vaan hiilidioksidia, jota ne voivat käyttää uudelleen yhteyttämisreaktioissa. Soluhengitystä tapahtuu jatkuvasti lehtien soluissa riippumatta siitä, onko yö vai päivä. Eniten hiilidioksidia vapautuu lämpiminä kesäöinä. Ja vastaavasti puut sitovat eniten hiilidioksidia lämpiminä kesäpäivinä, kun yhteyttäminen on runsasta.
Valoisina öinä lehtiin saattaa muodostua pieniä määriä rypälesokeria. Täysin pimeinä öinä ei
puolestaan muodostu yhtään mitään. Tuolloin puu muuttaa pieniä määriä varastoitua tärkkelystä rypälesokeriksi, jota tarvitaan kasvussa.

Puu vaikuttaa uinuvan vuorokauden pimeänä aikana. Tutkimukset ovat osoittaneet, että
oksat ja lehdet nuokkuvat yöllä. Se ei kuitenkaan merkitse, että puu nukkuisi. Oksien liikkeet
voivat aiheutua yöaikaan laskevasta vedenpaineesta puun sisällä, kun vettä ei imeydy/kulje maasta yhtä suuria
määriä kuin päivällä. Puilla, pensailla ja ruohovartisilla kasveilla on tapahtumia ohjaava sisäinen kello – niin kutsuttu sirkadiaaninen rytmi tai vuorokausirytmi. Koivu voi suoristaa oksiaan ennen auringonnousua. Näin tapahtuu,
koska puun sisäinen kello kertoo päivän alkavan hiljalleen valjeta.
Kasvit, eläimet, sienet ja jotkut bakteerit pystyvät arvioimaan ajankulua.
Kasvit seuraavat muiden muassa solujensa rypälesokerimäärää ja hyödyntävät tätä tietoa muuttaakseen vuorokausirytmiään. Puut ja ruohovartiset kasvit hyötyvät kyvystään arvioida vuorokaudenaikaa, jolloin ne voivat esimerkiksi lisätä aktiivisuuttaan. Mutta... Yöllä puu kasvaa ja hengittää aivan samalla tavalla kuin päivällä. Tämän
lisäksi yhteyttämistuotteita kuljetetaan lehdistä puun muihin osiin rungon nilaosan kautta.
Näin ollen kasvien toiminnoista oikeastaan vain yhteyttäminen on vähäisempää öisin.

OPPILASTEHTÄVIEN OIKEAT VASTAUKSET
1. Minkä takia yöaika on tärkeä puille ja kasville?
Yöllä puiden ja kasvien on mahdollista palautua päiväsaikaan tapahtuneista, tehokkaista yhteyttämisprosesseista. Tuolloin ne kykenevät myös täydentämään vesivarastojaan, hengittämään ja kasvamaan.
2. Miksi lehdissä ei muodostu rypälesokeria eikä happea yöllä?
Täysin pimeinä öinä rypälesokeria ja happea ei muodostu lainkaan. Valon määrä on tuolloin sen verran
alhainen, ettei se riitä ylläpitämään yhteyttämistä soluissa.
3. Millaisissa olosuhteissa lehdissä voi muodostua pieniä määriä happea ja sokeria?
Kirkkaassa kuunvalossa tai valoisina keskikesän öinä yhteyttämistä voi tapahtua kasvisoluissa, mutta se
on kuitenkin erittäin hidasta ja tehotonta. Tuolloin tuotetut pienet määrät happea sekä rypälesokeria
kuluvat välittömästi kasvin hengittäessä.
4. Kuinka puut voivat ”tietää”, että niiden pitää suoristaa oksiaan ja lehtiään ennen auringonnousua?
Puilla on sisäinen kello sekä vuorokausirytmi, eli niin kutsuttu sirkadiaaninen rytmi, jonka avulla ne erottavat päivä- ja yöajan toisistaan.
5. Mitkä eliöt pystyvät arvioimaan ajan kulkua?
Kasvit, eläimet, sienet ja tietyt bakteerit, eli toisin sanoen monet eläin- sekä kasvilajit.
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6. Millä tavalla kasvit pystyvät mittaamaan/arvioimaan vuorokaudenaikaa?
Kasvit tarkkailevat solujensa rypälesokeripitoisuutta ja sen perusteella muuttavat tarvittaessa vuorokausirytmiään.
7. Mitä puussa tapahtuu yöllä?
Yöaikaan tapahtuu monia samoja toimintoja kuin päivällä, mutta yhteyttäminen on tuolloin keskeytynyt.
Öisin puu kasvaa ja hengittää aivan kuten päivisin. Lisäksi lehdistä kulkeutuu yhteyttämistuotteita puun
muihin osiin rungon nilaosan kautta.
8. Nukkuvatko puut, pensaat ja yritit yöllä?
Puut, pensaat ja yrtit eivät suoranaisesti nuku tai vaivu uneen, mutta yöllä ne voivat keskeyttää erilaiset
fysiologiset prosessit ja keskittyä enemmän kasvamiseen sekä hengittämiseen. Siten ne ovat öisin osittain aktiivisia. Myös eläinten nukkuessa niiden elimistöt ovat aktiivisia, mutta osa soluista kuitenkin ”lepää” tuolloin päivällä tapahtuneen kuormituksen päätteeksi.
9. Mainitse kasvi, joka on eritäin aktiivinen yöllä.
Orkideat, kuten esimerkiksi valkolehdokki. Ne levittävät tuoksuja ympärilleen eniten öisin ja houkuttelevat siten paikalle yökköisiä, jotka pölyttävät kyseisiä kasveja.
10. Yöeläimillä on yleensä hyvä näkö ja kuulo. Mikä on rupikonnan ominaisuus, jolla se voi havaita
matoja myös heikossa kuunvalossa?
Rupikonna pystyy keräämään näköaistinsa avulla valoa pitkän aikavälin kuluessa samalla tavalla kuin
kamera ja summaamaan niin kutsuttuja fotoneja eli valokvantteja. Tämä kyky edesauttaa rupikonnaa
näkemään matoja. Madon nähdessään se pyydystää tämän kielellään. Muihin eläimiin verrattuna rupikonnalla on näin ollen etu hankkia ravintoa myös pilkkopimeässä.
Kts Aho et. al:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/1975/954/93AhoDonnerHeleniusLarsenReuter1993.pdf?sequ
ence=1
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