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LOODUS 

�Mis on loodus?

� Loodus on inimest ümbritsev maailm, mille 
teket inimene pole mõjutanud.

� Looduse võime jaotada eluta looduseks (maa, � Looduse võime jaotada eluta looduseks (maa, 
vesi, õhk ) ja elusaks looduseks (taimed, 
loomad, seened, bakterid)



RAKULINE EHITUS
Rakk on kõige lihtsam ehituslik ja 
talituslik üksus, millel on kõik elu 
tunnused.

Elusorganisme jaotatakse:

Ainuraksed Hulkraksed



BIOMOLEKULIDE ESINEMINE

Keerulise ehitusega ained, mis väljaspool organismi 
ei moodustu. 
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AINE- JA ENERGIAVAHETUS

Toitainete saamine keskkonnast, nende 
sünteesimine, ainevahetus, selleks vajaliku energia 
saamine ja eraldamine. 

Autotroofid Heterotroofid

Organismi lagundamisprotsessid ja sünteesiprotsessid 
moodustavad tema ainevahetuse. 



PALJUNEMISVÕIME

Suguline  Mittesuguline

viljastumine pooldumine



ARENEMIS- JA KASVAMISVÕIME

Otsene areng  Moondeline areng

Järglased sarnanevad sündides 
vanematega.

Järglased omandavad moonde 
käigus uusi tunnuseid.



STABIILNE SISEKESKKOND

Kõigusoojased  Püsisoojased

Püsiv keemiline koostis, stabiilne happelisuse tase 
(pH). 



REAGEERIMINE ÄRRITUSELE

Hulkraksetel on meeleorganid, millega võtavad vastu 
infot väliskeskkonnast ja reageerivad sellele 



PÄRILIKKUS

Järglased sarnanevad oma vanematele.



KINDEL ELUIGA

Erinevatel liikidel on erinev eluiga



KEERUKAS ORGANISEERITUSE 
TASE
Molekulide, raku, organisi populatsiooni, liigi, 
ökosüsteemi ja biosfääri tasand. 

Kohastumine

Kõik organismid kohastuvad evolutsiooni vältel oma 
elukeskkonnaga.



SUVI TAIMEDE ELUS

� Taimedel intensiivne fotosüntees ja kasv

�Õite, viljade ja seemnete moodustamine

Varuainete valmistamine ja kogumine� Varuainete valmistamine ja kogumine











SUVISED PROBLEEMID TAIMEDEL

� Liigne kuumus

� Liigne kuivus

� Päikesekiirguse nappus

Liigne niiskus� Liigne niiskus









AINULT SUVEL TEGUTSEVAD LOOMAD

� Enamik putukaid asub tegutsema suvel ja 
lõpetab tegusemise enne sügise algust

� Kahepaiksed ja roomajad on aktiivsed 
põhiliselt suvelpõhiliselt suvel

� Suur osa laululindudest on meil ainult suvel



Hall-kärbsen äpp viibib  Eestis 
maist augustini,
vahel ka septembris 



Hall-kärbsenäpp



Kadakatäks





Räästapääsuke



Suitsupääsuke







Must-kärbsenäpp













Metsvint





MEIE SUVI

� Põhjaalade suve eripära:
� Palju valgust (pikad päevad)

� Suhteliselt jahe

�Kõikuvad temperatuurid�Kõikuvad temperatuurid

�Tihti on tuuline

� Sageli vihmane



SUVI ON PUTUKATE AEG

� Eestis võib kohata üle 10000 putkaliigi

�Meist põhjapool Soomes ca 20000 liiki

� Liikide arv suurneb pidevalt mõlemal maal
Rändab sisse uusi liike�Rändab sisse uusi liike

�Avastatakse seni leidmata liike



















































LIIKIDE ARV EESTIS

Taksonoomiline 
grupp

Registreeritud
liikide arv

Bakterid 1000

Ainuraksed 500Ainuraksed 500

Seened 4500

Taimed

Vetikad 2000

Sammaltaimed 525

Soontaimed 1500



LIIKIDE ARV EESTIS

Loomad
Selgrootud loomad
Käsnad 3
Ainuõõssed 11
Kammloomad 1Kammloomad 1
Lameussid 300
Ümarloomad 450
Kärssussid 4
Rõngussid 143
Sammalloomad 7
Limused 155
Lülijalgsed üle 12 000



LIIKIDE ARV EESTIS

Selgroogsed loomad

Kalad 74

Kahepaiksed 11(+1?)Kahepaiksed 11(+1?)

Roomajad 5 (+1?)

Linnud 222 (370 19.04.2010)

Imetajad 64



MIDA LOOMAD SUVEL TEEVAD?

� Suur osa loomadest tegeleb järglaste 
kasvatamisega.

� Lindudel eriti kiire poegade toitmise ajal.

� Rasvatihased toidavad poegi 700-900 korda � Rasvatihased toidavad poegi 700-900 korda 
päevas,

�Must kärbsenäpp 500-600 korda,

� Suitsu - ja räästapääsuke ca 800 korda 
päevas



SUVEL ON KÕIGILE PIISAVALT TOITU

� Taimed fotosünteesivad ja toodavad 
taimtoidulistele loomadele toitu

�Need on omakorda söögiks kiskjatele�Need on omakorda söögiks kiskjatele

� Kõige paremini tulevad alati toime 
kõigesööjad .



KOHASTUMISED SÖÖJATE VASTU

� Kogu suve jooksul toimub pidev võitlus 
söödavate ja sööjate vahel

� Esimesed püüavad ennast kaitsta ogade, 
okaste, kõrverakkude ja mürkide abilokaste, kõrverakkude ja mürkide abil

� Kõrvenõges on imetajatele vastumeelne

�Nõgeseliblika röövik sööb ainult nõgeseid



MEIE SUURIMAD

� Suurim õis vesiroos (läbimõõt kuni 20 cm)

� Suurim putukas sirelisuru (tiibade siruulatus 
9,5- 12 cm)9,5- 12 cm)

�Hiidämblik ( keha pikkus 13-20 mm)



http://fotosilm.pri.ee/sisu/19_211s_suru_2.jpg
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