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HIPOTESIA

Lehorreko landareetan oinarrituko gara, dilistekin egingo dugu la zehazki. Eta argi
naturala erabiliko dugu ikerketarako.

Gure iritziz landareak nahiz eta oztopoak izan, gainditu egingo ditu, izan ere, oztopo
horiek, landareari argia kenduko diote eta landareak argi natural hori behar du bere
bizi futzioak betetzeko. Beraz, landareak oztopoak gaindituko dituela uste dugu,
argiraino iritsi arte, horretarako, mugitu beharko, argi-izpien kontaktua zuzena
izateko.

ABSTRACT

Zientzialariek betidanik aztertu dituzte landareen ezaugarriak eta argiak honen gan
duen eragina, argi dago landareek argia behar dutela bizitzeko eta honek landareei
eragiten diola baina zenbateko eragina du argiak landareen gan? argi mota guztiak
berdin eragiten ahal dute? eta landare mota guztietan berdin?. Gai hau interesgarria
iruditu zaigu eta honen inguruko ikerketa proiektu bat egitea pentsatu degu galdera
hauen erantzuna bilatzeko helburuarekin. Lan honen bidez lortu nahi duguna da
jendeak landareen inguruko informazio gehiago jaso ahal izatea eta ikustea zein
kanpo faktorek eragiten duten eta zein bizi funtzio dituzten.



Hitz gakoak: Landarea, Argia, Fotosntsibilitatea, Eguzki-argia, Erantzuna...

AUTOREAK

Zurriola ikastola, Indianoenea kalea 1, Donostia : Josu Rezola, Ander Iraola, Eneko
Fernandez eta Ander Villameriel.

SARRERA

Beti danik jarri izan dira adorno moduan landare eta loreak etxeetan. Ondo zaintzen
dituzten eta gaizki zaintzen dituzten pertsonak daude. Nahiz eta landareak dituzten
askok ez jakin, landareak egoki ureztatu behar dira, eta argi asko behar dute.
Ikerketa honekin dugun helburua, landareek argiarekin duten dependentzia ikertzea
da: jendea ohartzeko nahiko beharrezkoa dutela argia landareek (argiruntz mugitu
daitezke).

Guk dugun hipotesia, landareak argiruntz orientatzea izango da (pixkat mugitzea).
Landareak erakutsiko du argia nundik datorren.



MARKO TEORIKOA ETA METODOLOGIKOA

SARRERA

Edozein landare edo lore bizirik irauteko, argia (fotosentsibilitatearen bidez) eta ura
beharrezkoa dute. Fotosentsibilitatea, landareak izaten duen argiaren aldeko
hazkundeari deitzen zaio. Fotosentsibilitate-erreakzioak agente endogenoek edo
exogenoek sor ditzakete:

- Agente endogenoak: organismoko molekulak, larruazalean ohikoak direnak,
edo bertan metatzen direnak alterazio metaboliko baten ondorioz, porfirien
kasuan gertatzen den bezala, porfirina-metagailu batekin egiten dituzten
nahasmenduak, agente endogeno fototoxikoak.

- Agente exogenoak: sendagaiak eta beste produktu kimiko batzuk.
Larruazalera bide topikotik edo sistemikotik sar daitezke.

FOTOTROPISMOA

Tropismoa hazteko erantzun bat da, landarearen zati bat mugimenduaren ekintza
determinatzen duen kanpoko estimulu baterantz edo kontrako zentzuan kurbadura
dakarrena.

Fototropismo erabiltzen da, biologiaren eremuan, argiak sortzen duen tropismoa
izendatzeko. Tropismoa, bere aldetik, organismo sesil batek (substratu baten mende)
egindako mugimendua da estimulu baten erantzun gisa. Beraz esan daiteke,
fototropismoa landare batek estimulu arin baten aurrean duen erreakzioa dela.

Landarea argiaren alderuntz hazten bada fototropismo positiboa dela esaten da eta
alderantzizkoa bada mugimendua, hau da, argiaren kontrako aldera hazten bada
fototropismo negatiboa dela esaten da. Sustraiak adibidez fototropismo negatiboak
da argiaren kontrako aldera hazten direlako.

Aipatu beharrekoa da landareek fotoerrezeptoreak dituztela, hauek landareen
molekula batzuk dira argia hautematen dutela, hauen artean garrantzitsuenak
fototropinak dira. Fototropismo positiboa izateak gakoa da izan ere landareen
aireko zatiak, hala nola zurtoinak, argirantz hazten direlako eta erantzun honek
fotosintesiaren garapenaren alde egiten du: hostoek argi energiarako sarbide hobea



dute. Izan ere, zurtoina argirantz hazten da erroa kontrako noranzkoan doa eta
horregatik esan daiteke lehenengoak fototropismo positiboa duela baina bigarrenak
negatiboa.

Fototropismoa landareen tropismo nabarmenetako bat den arren, ez da bakarra.
Honetaz gain bi garrantzitsuenak hauek dira: thigmotropismoa, landare
eskalatzaileek berebiziko garrantzia baitute objektu sendo bati atxikitzeko eta haren
inguruan hazteko aukera ematen baitu; grabitropismoa, grabitatearen azelerazioaren
proportzionala den hazkundea, lurrean barneratu behar duten sustraiek behar bezala
funtziona dezaten.

HISTORIA

Urteetan zehar landareen mugimendua zientzialari askok ikertu dute baina ez
bakarrik zientzialariek, poetak, filosofoak eta artistak. Lehen adibidea greziar
mitologian dago kokatua, Apollo, eguzkiaren jainkoa Daphne-taz maitemindua
zegoen baina berak ez zuen maite honen ordez Clitia agertu zen eta honek bai maite
zuen apollo.. Apollok bere maitasuna lortzeko bere aitaren gana doa laguntza bila
eta bere aitak landare batean bihurtzen du Apolo, eguzkiaren atentzioa deitzeko.
Clitia berdin sentitzeko arroka baten gainean gelditu zen biluzik ezer edan eta jan
gabe bederatzi egunez.

Jainkoak hau ikusita Clitia heliotropo batean bihurtzen dute, zein bere lehenengo
ezaugarria eguzkiaren izpiak jarraitzea da. Batzuk diote ekilore batean bihurtu zutela
baina hori ezinezkoa zen garai horretan Esapainian ez zeudelako ekiloreak.

ANTOTIPOA

Landareen fotosentsibilitatea aztertzeko antotipoak erabiltzen dira,antotipo bat
landare material fotosentikorra erabiliz sortutako irudia da prozesu hau John
Herschel-ek asmatu zuen 1842an. Lore petalo xehatuekin edo beste edozein
landare, fruta edo barazki fotosentikorrak erabiliz emulsio bat egiten da, emulsioa
nahastezinak diren bi likidoren nahasketa da. Ondoren paper orri bat estaltzen da



emultsioarekin. Papera lehortu ondoren, objektu bat, adibidez hostoak edo argazki
garden bat (negatiboa positiboa izan dadin) paperean jartzen da eta eguzkiaren
aurrean jartzen da materialak estaltzen ez duen zatia eguzki izpiek zuritu arte.

AUXINAK FOTOTROPISMOAN

Auxinak fitohormona edo landare-hormonetako
mota bat dira, funtsezko zeregina betetzen
dutenak landareen hainbat prozesu fisiologikotan.
Zurtoinaren muturreko meristemoan ekoizten
dira, eta hortik landarearen hazkunde tokietaraino
mugitzen dira, garraio bitxi baten bidez . Auxina
gehienak azido indolazetikotik eratorriak dira. Era
berean, azido horrek triptofano aminoazidoa du
aitzindari.

Kurbatura fototropikoa behatzeko ebakitako
leoptiloetan laguntzaileak egon beharrak postulatzera eraman zuen elektroien
transferentzia bat zegoela, argiak bultzatua, auxinaren molekularantz, argiztatutako
aldean horren garraioa blokeatuko zuen unkonposatua eratzeko, kontzentrazio
gradientegarria eraginez, kantitate handiagoarekin alde ilunean.

Nahiz eta dilistak ez izan, irudi honetan antzeman dezakegu auxinaren eraginez
landareek zer nolako kurbaturak hartzera iritsi daitezkeen. Irudi honetan ikusten da
landarearen organo hartzaileak nola lehiotik ateratzen diren ahalik eta era
zuzenenean argi izpiak barneratzeko.
Landarearen zati bat mugimenduaren ekintza determinatzen duen kanpoko estimulu
baterantz edo kontrako zentzuan kurbadura dakarrena.



CHARLES DARWIN

Charles Darwin naturalistak honi buruz interesatua zen, eta hau
ikertzen hasi zen. 1880an, Charles Darwin eta bere semea Francisek
artikulu bat argitaratu zuten landareen inklinazioa argiruntz hitz eginez.
Landare oso gazteekin egin zituzten ikerketak; hain gazteak ziren,
koleoptolio izeneko kapa batez zeudela ostoak estaliak. Esperimentu
honekin aztertu zuten, argia, keoliptoaren puntsk jasotzen duela. Horrez
gain, keoliptoaren puntak, landare osora informazioa bidaltzen duela
aztertu zuten.

PETER BOYSE



1913.urtean, Peter Boysen fisiologo danesak, ikerketa honekin jarraitu zuen:
landarearen puntatik señal kimiko bat landare osora bidaltzen duela baieztatu zuen.
Bi saiakera egin zituen hau frogatzeko:

- Lehenenengo saiakeran, koleoptiloaren punta moztu zuen, eta gelatinaren zati
batekin lotu zituen bi zatiak. Koleoptiloa

- doblatzeko gai izan zen.

- Bigarren saiakeran, mika izeneko mineral impermeable bat jarri zuen bi zatien
artean. Seinale hauek pasa ezin zirenez, landarea ezin izan zen doblatu.

Gelatina honek, zituen poroen bidez pasatzen uzten zuen puntatik pasatako
informazioa.

Esperimentu honen aldakuntza bat erabiliz, Boysen-Jensen-ek ere erakutsi zuen
mugikorreko seinaleak plantularen itzalpean bidaiatzen zuela. Mika plaka
argiztatutako aldean sartu zenean, landarea argiaren aldera okertzen zen, baina
itzalpean sartzean, landarea ez zen okertzen. Esperimentu honen emaitzek seinalea
errepresorea baino hazkunde pizgarria zela adierazi zuten, fototropismoaren
erantzunak itzalpeko aldean argiaren aldean baino zelula luzapen azkarragoa
baitzuen.



FOTOPERIODISMO

Landare mota batzuek eguneko edo gaueko luzera jakin bat behar dute loratzeko,
hau da, beren bizitza zikloko ugalketa fasera igarotzeko.

Eguneko luzera atalase bat baino txikiagoa denean soilik hazten diren landareak
egun laburreko landareak dira. Arroza da landare mota honen adibidea.

Aldiz eguna, landarearen atalase baino luzeagoa bada egun luzeoko landareen
izena hartzen dute .

Eguneko edo gaueko luzerak atalase jakin bat lortzen duenean bakarrik hazten da,
eta atalase honek estazioekin korrdinatzeko ahalmena ematen die. Baina guztiak ez
dira egun luzeko edo laburreko egunak, batzuk egun neutrokoak dira, hau da , ez
dute egunaren luzeerarekin dependentziarik

FOTOTROPISMOA ETA BESTE MUGIMENDU BATZUK

Betidanik pentsatu da landareak estatikoak direla eta ez direla mugitzen. Eta nahiz
eta landareak lurraren barruan egon, mugitu egiten dira. Fotosentsibilitateaz gain,
landareek mota desberdinetako beste mugimenduak egiten dituzte:

- Heliotropismoa: Loreak eguzkiaren argiaren norabidean orientatzeko zenbait
lorek egiten duten mugimendua da. Honen adibide famatueneta
eguzkilorearena da.

- Geotropismoa: Grabitatearekin batera, landareek izaten duten erreakzioa da.
Batzuk grabitatearen alde hazten dira, beste askok kontra. Landare bakoitzak
badaki ea gora edo behera joan behar den.



- Mugimendu mota gehiago esplikatu ditzakegu, baina guk fotosentsibilitatea
aukeratu dugu gure interesa gehien piztu duen mugimendua izan delako.

DILISTAK
30 eta 60 cm arteko altuera izan dezake, barietatearen arabera. Zurtoinak adartsuak
eta ahulak dira. Kiribilak ditu eusteko.

Dilistaren hazkuntzan, klima hartu behar dugu kontuan batez ere. Sasoirik onena
udazkena edo negua da. Baina herrialde batzuetan lurra udazkenean prestatzen da
eta neguan ereiten da. Garatzeko tenperaturarik onena 6 ° C-tik 28 ° C-ra bitartekoa
da.

Dilistak landatzeko behar duzun lurzoruak 5,5 eta 9 arteko pH-a izan behar du.
Materia organiko ugari gehitu behar diozu, eta drainatze oso ona izan behar du.

Haziak ereitean, dagoeneko ereindako 3-4 cm-ko sakoneran jartzen dituzu, eta
ureztatu egiten dituzu, ernetzea errazteko. Landaketa-dentsitate optimoa 80 eta 140
hazi artekoa da metro karratuko.

Dilista landatzen duzunean, gauza espezifiko batzuk behar dira ondo ezartzen direla
ziurtatzeko. Hobe da dilistekin hastea klima freskoa denean baina lurra epela
dagoenean. Klima freskoago eta epelago batean landu daitezke, baina kanpoan
eroso sentitzen denean hobeto errenditzeko joera dute. Izotzaldiekiko sentikorrak
dira eta kalteak izango dituzte 50 gradutik behera badaude.

Klima beroaren aurrean toleranteak, landare hauek, batzuetan, oraindik ere uzta
txikiagoak izango dituzte bero gehiegi egiten badu. Denbora luzez 30 gradutik gorako
tenperaturek uztaren tamaina nabarmen murriztu dezakete.

Ureztatzearen garaian, astean (0,02 litro) ur izatea da dilistentzako gutxieneko
helburua. Bero egiten duenean, baliteke pixka bat gehiago gustatzea. Ureztatzeko
unerik onena goizean goiz izaten da, eta horri esker, hosto hezeak lehortu egiten
dira.

Hazten ari diren landareek gaixotasun ohikoagoak izan ditzakete
hezetasun-baldintzetan. Landare hauentzat, %30-40ko hezetasun maila baxuagoa ia
ideala da. Munduko toki askok urtarorik lehorrenak erabiltzen dituzte beren landareak
lantzeko.



MATERIAL ETA METODOAK

MATERIALA

- Kartoi kaxa bat
- Argia
- Baso bat
- Algodoia
- Ura
- Guraizeak
- Zeloa
- Lentejak

ESPERIMENTUA

Ikerketa honekin aurrera jarraitzeko, hau frogatzea erabaki degu, eta honetarako
dilistak landatzea pentsatu degu, izan ere oso azkar hazten den lekale bat da, gutxi
gora bera 6 eta 10 egun artean luzatzen du guztiz hazten.

Lehenik kartoizko kaxa guraize batzuekin moztuko dugu eta bertan zelo bidez
kartoizko xafla batzuk itstiko ditugu oztopo moduan. Kaxaren goikaldean zulo nahiko
handi bat utziko dugu argia sartu dadin. Behin maketa egina dagoela lentejak
landatzea tokatzen da.

Hazi hauek kristalezko baso batean sartuko ditugu eta bertan algodoi busti bat jarriko
dugu basoaren hondoan zapaldua. Algodoi honen gainean lenteja haziak jarriko
ditugu eta ondoren beste algodoi kapa bat jarriko degu hauen gainean.

Hau egin ondoren baso hau kaxaren barruan sartuko degu, argia kaxaren gaintetik
sartuko denez zulo baten bidez, ikusi ahal izango degu ea landarea gai den oztopo
hauek gainditzeko eta benetan argiaren gana joateko. Ondorengo argazkian ikus
daitezke landatze prozesuaren pausoak.



EMAITZAK

Landare guztiak argia behar dutela hazi ahal izateko. Nahiz eta landare batzuk argi
oso gutxi behar (limoi dracena, bromeliak, potoak edo bakearen lorea adibidez),
argia behar duten landareetan sartu ditugu. Datu hauek interpretatzean konturatzen
gara zein garrantzitsua den landareentzat argia bizi eta hazi ahal izateko.

Grafiko hau begiratuz, argi mota bakoitzaren arabera, landareek mota bateko edo
besteko erreakzioak izaten dituztela ikusi dezakegu. Argi gorriaren eraginez landare
gehienak ez dute erreakziorik jasotzen, argi urdinaren ondorioz landare gehienak
fototropismo positiboa jasotzen dute, argi horiaren eraginez ohikoena dela erreakzio
negatiboa jasotzen dute, argi berdearen eraginez landare gehienak fototropismo
positiboa jasotzen dute eta argi morearen eraginez landare gehienak ez dute
erreakziorik jasotzen.



Hau da gure esperimentuaren emaitza landarea bi astez
argi azpien azpian utziz eta bi egunero ur pixka bat botaz.
Oso argi ikusten da nola landareak argia jasotzeko bidea
bilatzen duen oztopo guztiak gaindituz. Beraz proiektu
hasieran egindako hipotesia guztiz bete egin da eta
landareek duten argiaren beharra frogatu dugu.

ONDORIO ETA KONKLUSIOAK

Proiektu honekin, hainbat konklusio atera ditugu. Guztiz espero genuena gertatu da:
landarea argia sartzen zen zulorantz kurbatu egin da oztopoak saihestuz. Harrigarria
izan zen argia aurkitzeko labirinto osoan zehar nola ibili den ikustea.

Beraz, landareek argiarekiko duten beharraz ohartu gara ere: landareak bizirauteko
argia behar beharrezkoa dute (eguzkiaren argia, fotosintesia egiteko adibidez). Hain
beharrezkoa dute, denbora pasa ala mugitzeko gai direla. Eta nahiz eta landareak
estatikoak izan, beraien gorputza guztiz mugitzeko gai dira.
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