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Mis sa arvad, miks on taimed olemas? Võib-olla selleks, et meie saaksime neid süüa ja
imetleda? Ehk selleks, et kitsed, jänesed ja teised rohusööjad saaksid kõhu täis ning
putukad nektarit? Aga proovime vaadata asja hoopis taimede seisukohast. Nii mõnigi
taimetark on arvanud, et taimedele võib samahästi tunduda, nagu oleksid loomad olemas hoopis nende teenimiseks. Peavad ju loomad suure osa oma elust ringi askeldama
ja toitu taga ajama. Samal ajal võivad taimed rahulikult ühe koha peal olla: toitu valmistavad nad endale ise päikesevalgusest, veest ning õhus ja maapinnas olevatest ainetest.
Putukad kannavad õietolmu taimelt taimele ning nõnda ei pea taim end ka selle nimel
eriti liigutama. Muidugi aitab paljudel taimedel õietolmu levitada ka tuul. Kui valmivad
seemned, tulevad suurele osale taimedele jälle appi loomad. Nad kannavad seemneid
oma karvades ja sulgedes uutesse kasvukohtadesse. Paljud loomad ja linnud söövad taimede vilju, mille sees on seemned peidus. Seemned on nii tugevad, et ei lähe looma
kõhus katki ning tulevad koos väljaheitega välja. Looma sõnnik on seemnele väga kasulik
ja annab kasvamiseks vajalikke aineid. Nõnda jooksevadki loomad taimede eest ära kogu
jooksmise ning taimed võivad mugavalt püsida seal, kus nad juured alla võtsid. Ja et
mitte liiga sagedasti loomade toiduks langeda, on mõni taim kasvatanud endale teravad
okkad, teised taimed on jälle mürgised, eemaletõukava lõhna või ebameeldiva maitsega.
See on nende kaitse- ja ellujäämistaktika. Kas pole taimed mitte oma elu mõnusalt sisse
seadnud?
PILDIMAPI PILDID JA TEKST
Pildimapi piltidel võib näha Eestis kasvavaid puit- ja rohttaimi. Põhipildil on joonistatud
taim ning kõrvalpiltidel saab vaadelda fotosid. Lehtpuude puhul on joonistatud ka puu
leht ning kolmelt väiksemalt fotolt saab uurida puu koort ja õisi või vilju. Iga taime
liiginime alt võib lugeda ka rahvapäraseid nimesid. Tekstidest saab teada nii mõndagi
huvitavat taime elutsükli, kasvukoha, tolmlemise, paljunemise, kaitsetaktika või muu
sellise kohta.
Loodame, et meie pildimapp innustab lapsi loodust sügavuti nägema ning aitab hoida
lapsepõlvest pärit tunnet, et me kõik oleme looduses osalised, mitte kõrvaltvaatajad.
Täname biolooge Ivi ja Üllar Rammulit pildimapi käsikirja lugemisel tehtud paranduste ja heade nõuannete eest.
Tiina Tomingas

VAATAME TAIME LÄHEMALT
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Fotod:
2
Wikipedia, GNU Free Documentation Licence’i alusel:
saar – pü, vv, vk; kased – pü; haab – vv, vk; toomingas – vk;
sarapuu – vk; lepad – vv; pajud – pü, pa;
paiseleht – a; varsakabi – a; hundinui – a; vesikupp – a; valge karikakar; kesalill
Pildid: Lea Armväärt
Tekst: Tiina Tomingas
Konsultandid: Ivi Rammul, Üllar Rammul
Keeletoimetaja: Kuldar Traks
Kunstiline toimetaja: Tiit Tõnurist
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Juur on maa all ning sellega kinnitub taim maa külge. Juurega hangib taim endale
vett ja toitaineid.

Tallinn, 2010
ISBN 978-9985-0-2598-7

Varre sees on sooned, mille kaudu vesi ja toitained liiguvad juurtest õite ja lehtedeni. Puul on samasugune vars nagu rohttaimel, ainult et see on puitunud ja kõva
koorega.

© Kirjastus Koolibri, 2010
© Lea Armväärt, 2010
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Lehed on taimele nagu köök, kus valmistatakse toitaineid. Lehed neelavad päikesevalgust, võtavad õhust süsihappegaasi ning saavad juurte kaudu vett. Sellest kõigest valmistavad nad suhkruid, millest taim saab eluks vajalikku energiat.

Kõik õigused on kaitstud. Ilma autoriõiguse omaniku
eelneva kirjaliku nõusolekuta pole lubatud ühtki selle pildimapi osa
paljundada ei elektroonilisel, mehaanilisel ega muul viisil.
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Õis on paljudel taimedel värviline ja lõhnav. See on nagu kingipakend või reklaam,
et meelitada ligi putukaid. Putukad aitavad taimel tolmelda. Nad viivad õietolmu
ühelt taimelt teisele. Selle tulemusena saab hiljem kasvama hakata taime vili.

Kirjastus Koolibri
Hiiu 38
11620 Tallinn
www.koolibri.ee

Seeme on nagu väike uinuvas olekus taim, kellel on omaenda toitainevaru. Kui on
parajalt soojust, niiskust ja valgust, kasvab seemnest taim.
Vili kaitseb küpsevaid seemneid ja aitab neil levida. Osa vilju levitavad loomad, kes
neid söövad. Teised viljad kanduvad edasi vee ja tuulega.

Trükitud Greiﬁ trükikojas

