opettajan materiaali
Talvimetsässä
Talvisin koetteleva kuivuus on suurin ongelma. Muodostuva jää ikään kuin imee veden soluista aiheuttaen samalla niiden kuivumisen. Tästä syystä puu suojautuu kuivumista vastaan
muodostamalla useita yhdisteitä, kuten esimerkiksi erilaisia sokereita. Kuivumista tapahtuu
myös neulasissa. Niissä sokerit kuitenkin estävät veden poistumista soluista.
Talvella puu ei pysty ottamaan uutta vettä, koska vesi on jäätynyt maahan. Tämän vuoksi
kuivumiselta suojautuminen on välttämätöntä. Lehtipuut pudottavat lehtensä talveksi. Se on
eräs tapa suojautua. Jäältä suojaavien yhdisteiden muodostaminen kuluttaa nimittäin melko
paljon puun energiaa. Lisäksi lehtien laaja pinta-ala altistaa ne kuivumiselle. Neulaset sen
sijaan selviytyvät hyvin talvesta, sillä ne ovat pitkiä ja kapeita. Niissä on myös suojaava vahakerros.
Puut valmistautuvat jo syksyn aikana talveen. Valmistautumista tapahtuu jatkuvasti, vaikka
olisikin jo kylmä ja hieman pakkasta. Rungossa ja oksissa tapahtuvat erilaiset prosessit valmistavat puuta selviytymään yhä ankarammasta pakkasesta.

OPPILASTEHTÄVIEN OIKEAT VASTAUKSET
1. Mikä aiheuttaa talvella eniten ongelmia puille ja kasveille?
Kuivuus ja kuivuminen.
2. Voivatko puut kasvaa talvella?
Puut pystyvät kasvamaan, jos ilma lämpenee talvella äkillisesti. Kasvu on kuitenkin tuolloin hidasta, koska lämpötila jää verrattain matalaksi ja samalla on pulaa myös vedestä sekä riittävästä valosta.
3. Mitkä kemialliset yhdisteet antavat puille suojaa kuivumista vastaan?
Erilaiset sokerit toimivat ”pakkasenestoaineina”, eli ne suojaavat pakkasen aiheuttamilta haitoilta, kuten
kuivumiselta. Myös spesifiset kylmyydeltä suojaavat proteiinit antavat puille suojaa.
4. Missä myyrät ja hiiret viihtyvät talvella?
Myyrät ja hiiret elävät talvella lumen ja maan väliin muodostuneessa tilassa. Siellä lämpötila säilyy nollaasteen tuntumassa, vaikka lumipeitteen yläpuolella olisi pakkasta.
5. Mitä löytyy havunneulasten pinnasta, joka myös suojaa niitä kuivumiselta?
Havunneulasia peittää vahakerros, joka suojaa neulasia.
6. Mitä puuosalle tapahtuu kovilla pakkasilla?
Puuosa halkeilee ja aiheuttaa metsässä kuultavia paukahduksia. Liika halkeaminen voi vaurioittaa pysyvästi puuta.
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7. Miten puiden kylmänsietokykyä voidaan mitata?
Kylmänsietokykyä on mahdollista selvittää mittaamalla oksien ja rungon ympärysmitta. Ympärysmitta
pienenee puun jäätyessä ja palaa lähtöarvoonsa sulaessa. Jos puu on kärsinyt pakkasvaurioita, ympärysmitta ei palaudu täysin alkuperäiseen arvoonsa.
8. Miksi puut eivät voi yhteyttää talvella?
Talvisin ei ole riittävästi tarjolla auringonvaloa eikä vettä. Kylmyyden vuoksi puiden fysiologiset prosessit
ovat hitaita. Lisäksi lehtipuista puuttuvat lehdet, ja havupuiden neulaset ovat usein lumen tai jään peitossa.
9. Mainitse muutamia eläimiä, jotka eivät nuku talviunta.
Oravat, ketut, ilvekset, hirvet, hiiret ja myyrät. (Karhut nukkuvat talviunta. Hyönteiset ovat horroksessa.)
10. Miksi puut eivät pysty ottamaan vettä maasta talvella?
Talvisin maaperä on usein jäätynyt, ja käytettävissä oleva vesi on liian syvällä maassa. Koska talvella ei
yleensä myöskään sada, maaperään ei kerry uutta vettä. Lisäksi suurien vesimäärien varastoiminen puihin talven aikana ei ole ongelmatonta. Puut pyrkivät säilyttämään sisäisen tasapainon, jotta niihin ei
muodostuisi pakkasvaurioita tai ne eivät kuivuisi. Talviaika aiheuttaa haasteita luontomme puille, mutta
ne selviytyvät, kunhan ne vain ensin ovat onnistuneet sopeutumaan talveen. Trooppisten alueiden puut
ja kasvit eivät pystyisi kasvamaan meidän ilmastossamme.
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