Muistiinpanot Eläinten
aistit ja evoluutio -työpajojen
johdatusdioihin
– – – – – –
Jokaisen dian alla on listattuna
aiheita, joista voit keskustella
johdatellessasi oppilaita työpajan
aiheisiin. Lisäämällä esimerkkejä
ja taustaa evolutiivisista
mekanismeista, tai vaikkkapa
pölyttäjien ekologiasta, voit muokata
työpajaa paremmin omiin tarpeisiisi
sopivaksi.

Slide 1
Tänään meidän tehtävänämme on selvittää, miksi meille
on kehittynyt niin monen muotoisia ja värisiä kukkasia?
Oppilaat voivat ensin miettiä ja esittää omia ideoita.
Kenelle kukat on tarkoitettu? Kuka on niiden
ensisijainen ’yleisö’?
Mistä kukkien väri tulee?
Kukkien väri perustuu erilaisiin pigmentteihin, jotka
heijastavat erilailla eri aallonpituuksia. Esimerkiksi
oranssit ja keltaiset värit ovat usein karotenoideja ja
siniset ja punaiset kukan värit ovat usein antosyaniinien
aiheuttamia. Valkoisten kukkien terälehdet ovat
läpikuultavia ja valkoinen väri johtuu siitä, että terälehden
pintasolukon alla on valoa heijastava, ilman täyttämä
solukerros.

Slide 2
Minkä takia kasvit haluavat pölyttäjiä kukkiinsa?
Kasvit tarvitsevat toisen saman lajin kasvin siitepölyä kukkiinsa, jotta voivat lisääntyä eli tuottaa siemeniä. Jotkut
kasvit eivät pysty tuottamaan ollenkaan siemeniä ilman
pölyttäjiä, monilla kasveilla siementen (ja hedelmien)
määrä jää ilman hyönteispölytystä hyvin alhaiseksi.
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Miksi pölyttäjiä hyödyttää käydä kukissa?
Pölyttäjät saavat kukista mettä ja siitepölyä, jota ne
käyttävät ravinnoksi.
Meillä on paljon erilaisia pölyttäjiä, jotka käyttävät
näköä ja hajua kukkien etsimisessä. Esimerkiksi kärpäsiä,
mesipistiäisiä, päiväperhosia, yöperhosia, kovakuoriaisia
ja muurahaisia.
Monet hyönteiset keräävät mettä tietynvärisistä kukista.
Kasvin kannalta tämä on hyödyllistä, sillä silloin sen
siitepöly kantautuu todennäköisimmin saman lajin
kukkien emiin. Esimerkiksi punaiset ja violetin sävyiset
isot kukat houkuttavat usein päiväperhosia ja keltaisen
ja sinisen sävyiseissä kukissa vierailevat useammin
mesipistiäiset. Jotkut kasvit ovat generalisteja ja pyrkivät
houkuttamaan kaikkia mahdollisia pölyttäjiä.
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Joskus pölyttäjien välinen kilpailu medestä, kasvien välinen
kilpailu pölyttäjistä, ja sen varmistaminen, että siitepöly
päätyy oikean lajin kukkaan on johtunut pölyttäjän ja
kukkalajin vuorovaikutteiseen evoluutioon – kukan rakenne
on kehittynyt sellaiseksi, että vain yksi pölyttäjälaji pystyy
sen pölyttämään.
Tästä hyvänä esimerkkinä on tähtiorkidea ja sphinx-kiitäjä.
Orkidean kukan mesi on 27-42 cm syvällä ja vain tämä
kyseinen yökkönen ylettyy imemään sitä pitkällä kärsällään
ja samalla siirtää siitepölyä kukasta toiseen.
Lisää aiheesta voi lukea esimerkiksi täältä:
https://evolution-outreach.biomedcentral.com/
articles/10.1007/s12052-009-0192-6#abs1
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Tarvitseeko kukkien aina tuoksua ’hyvälle’
houkuttaakseen pölyttäjiä?
Ei tarvitse – voi haista vaikka mädälle lihalle. Tästä
hyvänä esimerkkinä stapelia-suvun kasvien kukat, joista
suurin osa tuoksuu mätänevälle lihalle ja houkuttelee
raatokärpäsiä. Se mikä houkuttelee riippuu siis aina
vastaanottajan elintavoista ja aisteista!
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Miksi me ihmiset tarvitsemme pölyttäjiä?
Pölyttäjät pärjäisivät hyvin ilman ihmisiä, mutta me
ihmiset emme pärjäisi ilman pölyttäjiä. 75 % meidän
marja-, vihannes- ja hedelmäsadosta on pölyttäjien
ansiota, koska ilman pölyttäjiä nämä kasvit eivät pystyisi
tuottamaan ollenkaan, tai vain hyvin vähän satoa. Tämä
palvelus on meille ihmisille suunnattoman tärkeä ja
yksi hyvä syy lisää huolehtia siitä, että meillä säilyy
mahdollisimman monipuolinen hyönteislajisto.
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Takaisin alkuperäiseen kysymykseen – miksi meille on
kehittynyt näin monen värisiä ja näköisiä kukkia?
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Tutkitaan!
Pölyttäjäpelin pelaaminen ja ulkoa kerättyjen näytteiden
tarkastelu.

