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ESTOMAK IKERTZEN 

Landareek fotosintesia 

egiteko ezinbestekoa dute 

atmosferatik karbono dioxidoa 

lortzea, eta hori estomen bidez 

egiten dute. Estomak landareen 

gainazalean dauden irekigune 

edo poro txikiak dira. Baina, 

nolakoak dira estomak? Non 

daude? Zer funtzio betetzen 

dute? 

Galdera horiei erantzun ahal izateko, laborategian bi praktika 

egingo ditugu. Lehenengo praktikan estomak behatuko ditugu, nolakoak 

diren ikusi ahal izango dugu; bigarren praktikan, aldiz, estomak non 

dauden aztertuko dugu. Praktika horiek gauzatu ondoren, gogoeta lana 

egin beharko dugu eta honako galderari erantzun: zer funtzio betetzen 

dute? 

Ekin diezaiogun lanari 
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1. ESTOMA BEHATZEN 

Praktika honen helburua, mikroskopio optikoa erabiliz, estomak 

nolakoak diren behatzea da. Hori gauzatu ahal izateko, begiratu 

ondorengo laukitxoari, bertan azaltzen baitira behar dituzuen materialak 

eta egin beharreko prozedurak. 

 

 

Helburua: estomak nolakoak diren behatzea 

 

Materiala: 

 Hostoak 

 Bisturi edo bizar-

labana 

 Pintza 

 Porta eta estalkia 

 Erloju-beira 

 Mikroskopioa 

 

Prozedura: 

 Hartu hostoa eta zeharkako ebakidura txikiak 

egin. 

Jarri ura erloju-beiran, eta bertan sartu 

ebakitako zati txikiak. 

 Zati finena hartu pintzarekin eta portan jarri. 

 Ur tanta bat bota zatiaren gainean eta 

estalkiarekin estali poliki-poliki burbuilarik sor 

ez dadin. 

 Aukeratu handitze txikieneko objektiboa. 

 Jaitsi platina erabat, eta jarri prestakina 

platinan. 

 Torloju makrometrikoa biratu irudia ikusi arte, 

zehatzago fokuratzeko biratu torloju 

mikrometrikoa. 

 Lagina xehetasun handiagoz aztertzeko, biratu 

errebolberra eta hautatu handitze gehiagoko 

objektibo bat. Fokuratu berriro ere. 
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Zer ikusi dugu? 

Marraz ezazue mikroskopio optikoan ikusi duzuena, handiagotze 

desberdinak erabilita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Handiagotzea: ………………………                       Handiagotzea: ……………………… 

 

2. Non daude? 
 

Bigarren praktikari hasiera eman aurretik, gogora dezagun estomen 

bidez karbono dioxidoa lortzen dela. Beraz, zer gertatuko litzateke 

estomak estaliko bagenitu? Landareak zer ondorio izango lukeela uste 

duzue? 

Idatzi zuen ustetan zer gertatuko litzatekeen: 
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Saia gaitezen erantzuna argudiatzen, ekin diezaiogun bigarren 

praktikari. 
 

 

Helburua: estomak hostoaren zein aldetan dauden aztertzea 

 

Materiala: 

 Hosto berdeak 

dituen landarea 

 Baselina 

 

Prozedura: 

 Estali landarearen 8 hosto baselinaz; 4 

hostotan goialdetik eta beste 4 hostotan 

behealdetik. 

 Behatu landarea hainbat aldiz aste batean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erantzun galdereei: 

Zer gertatu da? Zergatik? Zer egin du baselinak? 

 

 

 

 

Non daude estomak? Zergatik uste duzu hor daudela eta ez beste 

aldean? 

 

 

 

Zure ustez, karbono dioxidoa lortzeaz gain, zer beste funtzio betetzen 

dute estomek? 
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3. Egin gogoeta 

Esperimentu hau hostoak aztertzeko asmoarekin egin da: landare 

baten zenbait hosto plastikozko poltsa batean sartu dira eta eguzkitan 

utzi da landarea egun osoan. Hau da lortu den emaitza: 

 

 

 

Zer azalpen emango zenioke gertatutakoari? Eragin buruari! 

 

 


