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LOOMAD JA VALGUS

• Mida ja kui palju loom näeb, oleneb silmade 
asukohast peas.

• Kiskjad peavad olema hea ja terava nägemisega. 
Nende silmad paiknevad pea eesotsas, seetõttu on Nende silmad paiknevad pea eesotsas, seetõttu on 
neil ruumiline nägemine ja on nad võimelised 
hindama kaugust ümbritsevate esemete ja 
vaadeldava ohvrini. 



LOOMAD JA VALGUS

• Nägemisteravus sõltub nägemisrakkude 
hulgast võrkkestas. 

• Kõige rohkem nägemisrakke on kiskjatel. • Kõige rohkem nägemisrakke on kiskjatel. 



ROHUSÖÖJATE NÄGEMINE
• Saakloomadel paiknevad silmad mõlemal pool pead, 

seetõttu näevad nad väga hästi kogu ümbrust. 
Nägemisnurk on neil lai, kujutise teravus aga nõrk. Tänu 
niisugusele kohandumisele registreerivad nad 
ümbruskonnas peituva iga võimaliku vaenlase.ümbruskonnas peituva iga võimaliku vaenlase.

• Näiteks jänese nägemisnurk on 360º. See tähendab, et ta 
on võimeline nägema iga enda ümber peituvat 
potentsiaalset vaenlast. 



NÄGEMISRAADIUS



http://media.riemurasia.net/al
bumit/mmedia/7r/ftn/lldk/2116
91/1007621546.jpg
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LÕUGJALALISTE SELTSI KUULUV 
ODONTODACTYLUS SCYLLARUS

http://25.media.tumblr.com/tumblr_ks58c4GsYy1qzqvm2o1_500.jpg



ODONTODACTYLUS SCYLLARUS

http://24.media.tumblr.com/tumblr_l8rt66nw331qzs4d0o1_500.jpg



LÕUGJALALISED

• Silm  üla- ja alaosa näevad liikumist ja kujutist, aga 
ei näe värve

• Keskmise osa  silmaread 1-4 näevad värve 
ultravioletist infrapunaseni ning read 5-6 on ultravioletist infrapunaseni ning read 5-6 on 
spetsialiseerunud polariseeritud valguse 
nägemisele

• Valgustundlikke pigmente on silmas 16 

(inimesel 4)



PÜSTOLKRABIDE NÄGEMISULATUS

http://media.riemurasia.net/albumit/mmedia/7r/ftn/lldk/211691/1007621546.jpg



TOKO GEKKO GECKO

Gekkodel
värvusnägemine 
ka hämaras. 
Mõnede liikide 
nägemisrakkude  

http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/6
/6e/Gekko_gecko_%28head
%29_by_Robert_Michniewic
z.jpg/800px-
Gekko_gecko_%28head%2
9_by_Robert_Michniewicz.jp
g

nägemisrakkude  
nägemisteravus 
380 korda parem 
kui inimesel



SEBRAD

http://media.economist.com/sites/default/files/imagecache/full-width/images/print-edition/20120211_STP002_0.jpg



SEBRA JA TRIIBUD

• Miks on sebral triibud?

• Kuidas aitavad triibud sebral elus püsida?



SEBRAD

http://www.freewebs.com/lacyrichmond/Zebra%20Line.jpg



KÕRBESEBRA EHK GREVISEBRA

http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2008/price_alex/thirstyzebras.j
pg



KOLM LIIKI SEBRASID

savannisebra mägisebra kõrbesebra ehk grevisebra

http://www.ecology.info/images/grevyi-2.jpg



SKUNK

http://www.animalsofmontana.com/wp-content/uploads/2012/01/skunk.jpg



ADMIRAL



KIREV VÄRV NÄITAB MITTESÖÖDAVUST

• Selgrootud, näiteks putukad, reklaamivad 
silmapaistva värvusega tihtipeale oma halba 
maitset.

• Kui röövloomadele suupärased putukad peavad • Kui röövloomadele suupärased putukad peavad 
end hoolikalt peitma, siis jälgimaitselised võivad 
juba eemalt hoiatada: mind ei tasu proovidagi!



PUNALUTIKAD



PUNALUTIKAD

• Punalutikad on Eestisse ilmunud 10-15 aastat 
tagasi. Seni kohtab neid vaid –Eesti lõuna ja 
lääneosas ning saartel.

• Punalutikas toitub maha langenud seemnetest, • Punalutikas toitub maha langenud seemnetest, 
ent võib jahtida ka teisi putukaid.

• Mürgisusest annab teada oma punase 
mustakirju värvusega.



MORFOLIBLIKAS



MORFOLIBLIKAS



MÜRGISED LINNUD

• Umbes paarkümmend aastat tagasi avaldati 
esimesed teated mürgiste lindude kohta.

• Mürgised on 5 liiki Uus-Guineal elavaid punase-
mustakirjusid mürkpeoleosid (Pitohui perekond.) mustakirjusid mürkpeoleosid (Pitohui perekond.) 
ja ka mõned nende sugulased.

• Nende sulgedes ja ka mujal sisalduv mürk on 
sarnane Lõuna- ja Kesk - Ameerika mürgiste 
puukonnade mürgiga



NÕLVA-MÜRKPEOLEO PITOHUI DICHROUS



MÜRGI ALLIKAS

Kaunivärviline mürgine 
mardikas  sugukonnast 
Melyridae kellede 
söömisel nõlva-söömisel nõlva-
mürkpeoleod 
arvatavasti oma mürgi 
saavad. 



KRABIÄMBLIK



KRABIÄMBLIK





LEHTPUU-KOORESIKK



PIIRJOONTE HAJUTAMINE NÕMMELIIVIKAS



PIIRJOONTE HAJUTAMINE NÕMMELIIVIKAS



PIIRJOONTE HAJUTAMINE



LEOPARD



VÄIKETÜLL 



VÄIKETÜLL



KIVISISALIK



KIVISISALIK



TUME SILMATRIIP KAOTAB SILMADE PIIRJOONED

• Silm on paljude loomadel paljastav detail.

• Silmade piirjoonte ja silma enda peitmine on 
iseloomulik paljudele loomadele.

• Enamasti kaotab silma piirjooned  üle silmade 
paiknev must triip



SILMATRIIP MEIE TAVALISTEL LINDUDEL



PÕÕSALINNU TUME SILM MÕJUB ÄRAANDVALT



KALAD KORALLRIFFIDEL

• Korallriffidel elutsevad kalad väga värvikirevad

• Täpid laigud aitavad piirjooni hägustada

• Valesilmad vaenlase eksitamiseks• Valesilmad vaenlase eksitamiseks

• Värvus abiks liigikaaslaste leidmisel



VALESILM TROOPILISEL KALAL

http://4.bp.blogspot.com/_Cai0jcCYxyY/TH5RAADz_WI/AAAAAAAAAZg/zXkE1V-zV3s/s1600/free_fish_aquarium_screensaver-146889.jpg



MIKS KLOUNKALAD VÕIVAD ENDILE KIREVAT 
VÄRVUST LUBADA?

http://files.myopera.com/leitime/albums/51977/Clown%20Fish.jpg



KALADE TÜKELDAVAD MUSTRID

http://tracycochran.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/Fish.jpg





MONARHLIBLIKAS





SEITSETÄPP-LEPATRIINU







LINDUDE VÄRVIDEST

• Kui lindude sulgedes poleks värvaineid ehk 
pigmente, oleksid kõik linnud valged. 

• Valge värvus tuleneb sulgede ehitusest ning 
seda peetakse sulgede alusvärvuseks.seda peetakse sulgede alusvärvuseks.



VÄRVID

• Värvusest saab lind  kasu neljal viisil: 

• see võib linnu tervist otseselt kaitsta, 

• aidata tal peituda, • aidata tal peituda, 

• hoiatada või ehmatada vaenlasi 

• olla signaaliks liigisisestes suhetes.



VÄRVUS HOIAB TERVIST. 

• Paljude lindude sulgedes leiduv tume pigment 
melaniin tugevdab neid ning kaitseb kulumise eest. 

• Seetõttu on hulga linnuliikide kulumisele altimad 
sulestikuosad, näiteks tiivaotsad, tumedat värvi. sulestikuosad, näiteks tiivaotsad, tumedat värvi. 
(kajakad, haned ja toonekured) 

• Tume värvus kaitseb ka päikese ultraviolettkiirguse 
eest. 



VALGE-TOONEKURG



NAERUKAJAKAS



PÕHJATIHANE



TUME VÄRVUS KAITSEB

• Lindudel on tumedamad just rohkem päikest 
saavad kehaosad, nagu selg ja pea. 

• Paljudel linnuliikidel on peapiirkonnas sulgedeta 
alasid: need on tihtipeale pigmentidega värvitud alasid: need on tihtipeale pigmentidega värvitud 
erkpunaseks.

• Tume päikesesoojust neelav värvus võib aidata 
ka lindude sulgedel kiiremini kuivada.



KALKUNKONDOR



KUNINGKONDOR



TUMEDAD SILMATRIIBUD

• Väga levinud on  tumedad rõngad, laigud või 
triibud silmade ümber. 

• Neilgi võib olla kaitsev roll: tume silmaümbrus 
võib takistada liigsel valgusel lindude silmi võib takistada liigsel valgusel lindude silmi 
pimestamast.

• Ka mitme ala sportlased, näiteks ameerika 
jalgpallurid, värvivad enne tähtsat etteastet 
silmaalused samal eesmärgil mustaks.



SINITIHANE



PUUKORISTAJA



SINI-SAABELKOOLIBRI



AED-LEPALIND



TUME SILMATRIIP KAOTAB SILMADE PIIRJOONED

• Silm on paljude loomadel paljastav detail.

• Silmade piirjoonte ja silma enda peitmine on 
iseloomulik paljudele loomadele.

• Enamasti kaotab silma piirjooned  üle silmade 
paiknev must triip



SILMATRIIP MEIE TAVALISTEL LINDUDEL



MELANIIN

• Sulepigmentidel võib olla ka kasulikke keemilisi 
omadusi. 

• Tume pigment seob linnu organismi sattunud 
mürgiseid raskmetalle.mürgiseid raskmetalle.

• Surnud sulekoesse seotud raskmetallid ei ole 
enam linnule ohtlikud, sest ei pääse mööda 
organismi ringlema



KOLLASED PIGMENDID

• Teised lindudel väga levinud kollakad-punakad 
pigmendid (karotenoidid), tugevdavad lindude 
immuunsüsteemi ning kaitsevad neid organismis 
tekkivate kahjulike aineosakeste eest.tekkivate kahjulike aineosakeste eest.



LEEVIKE



LEEVIKE



KARDINAL

http://www.oddee.com/item_98487.aspx



SUUR-KIRJURÄHN



VÄRVUS AITAB PEITUDA. 

• Varjevärvuseks nimetatakse värvust, mis 
muudab loomad ümbruse sarnaseks. 

• Kõrbes või roostikus elutsevad linnud on näiteks 
helepruunid, puuvõrades elutsevad linnud aga helepruunid, puuvõrades elutsevad linnud aga 
rohelised.



ROOHABEKAS

http://blog.photopoint.ee/wp-content/uploads/2010/03/roohabekas_1106_Remo_Savisaar.jpg



VÄRVUS AITAB PEITUDA

• Elu jooksul või aastaajati võib varjevärvus 
muutuda, näiteks on pojad vanematest eri 
karva või talvel lumega muutub sulestik 
valgeks.valgeks.



RABAPÜÜ

http://www.cartinafinland.fi/en/imagebank/image/26/26980/willow+grouse+-+Lagopus+lagopus+26980.jpg



RABAPÜÜ



POLAARREBANE

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Alopex_lagopus_coiled_up_in_snow.jpg



LINDUDE VARJEVÄRVUSEST

• Enamasti on linnud kõhupoolelt heledamad kui 
seljapoolelt. Selline värvimuster aitab linde muuta 
raskemini märgatavaks.

• Kui lind on ühtlaselt värvunud, paistab tema ülemine 
külg seetõttu heledam kui alumine, varju jääv külg. See külg seetõttu heledam kui alumine, varju jääv külg. See 
toob linnu kuju hästi esile. Kõhupoole heledam värv 
aitab varjuefekti tasakaalustada ja lindu paremini tema 
taustaga ühte sulatada.

• Erandiks Ameerikas elav heinatrupiaal



METS-LEHELIND

http://www.deryabino.ru/ptaha/penochka_treschetka/penochka_treschetka06.
jpg



HEINATURPIAAL (DOLICHONYX ORYZIVORUS) 

http://farm2.static.flickr.com/1275/4680612689_8fa427d4ac.jpg



HOIATAV VÄRVUS. 

• Kui loom on teda rünnata plaanivat kiskjat 
märganud, on tal mõnikord mõistlik sellest kiskjale 
teada anda. 

• Nii näitab ta, et on valmis põgenema või vastu 
hakkama. Saades aru, et teda on märgatud, võib hakkama. Saades aru, et teda on märgatud, võib 
kiskja nüüd oma plaanist loobuda ning minna 
lihtsamat saaki otsima. 

• Teinekord on kasulik kiskjat lihtsalt ehmatada, kas 
või selleks, et võita hetk põgenemisaega.



MÄRGUANDED VAENLASELE

• Vaenlase hoiatamiseks või ehmatamiseks 
löövad mõned linnud laiali oma tiivad või saba ja 
toovad esile seni varju jäänud sulestiku.

• Ehmatavalt võib mõjuda ainuüksi äkiline valge • Ehmatavalt võib mõjuda ainuüksi äkiline valge 
sulestiku välgatus, kuid kõige peletavamateks 
peetakse suuri sümmeetrilisi laike.



VÄRVID AITAVAD TEGEVUST KOOSKÕLASTADA

• Tiivaliigutustel esile tulevad värvilaigud võivad 
kolooniates elavatel või parvena rändavatel 
lindudel aidata tegevust kooskõlastada. 

• Lind saab ümberringi välkuma hakkavatest • Lind saab ümberringi välkuma hakkavatest 
sulelaikudest kiiresti aru, et nüüd on aeg 
üheskoos lendu tõusta.



METSVINDID LENNUS

http://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&



METSVINT



LIIGISISESED SIGNAALID

• Üks lindude värvuse enim uuritud ülesanne on 
liigisisene signaliseerimine. 

• Sulestiku, naha, noka või muude kehaosade 
värvus näitab liigikaaslastele näiteks selle värvus näitab liigikaaslastele näiteks selle 
kandja tervist, agressiivsust või vanust.

• Liigisisesed suhted on linnule vähemalt sama 
olulised kui suhted teiste liikide – kiskjate või 
saakloomadega. 



SÕTKAS



PAABULIND

• Paabulinnu uhke saba, mis näitab sabaomaniku 
kvaliteeti võimalikele sigimispartneritele, ei 
muuda teda märkamatuks kiskjatele, pigem 
hoopis vastupidi.

• Emaslinnud eelistavad suure sabaga isaslinde, 
pidades neid eriti kvaliteetseteks (mida nood 
peavadki olema, kui neil on õnnestunud säärase 
sabaga ellu jääda.



PAABULIND



PAABULIND



LIIGISISESED SIGNAALID

• Liigisisesed signaalid võib jagada kolme rühma. 

• Esiteks sugudevahelised signaalid, mille 
eesmärk on demonstreerida oma kvaliteeti 
vastassugupoolele, et leida sigimispartnereid.vastassugupoolele, et leida sigimispartnereid.

• Teiseks sotsiaalset staatust kujundavad 
signaalid, mis panevad täiskasvanud linnu paika 
tema kogukonna võimuhierarhias



LIIGISISESED SIGNAALID

• Kolmandaks võivad pojad oma teist karva 
sulestikuga näidata, et nad vajavad hoolitsust 
ning pole veel osalised sigimiskonkurentsis.

http://ibc.lynxeds.com/files/pictures/Cygnus_cygnus_2
6japo_JH.jpg



DOMINANTSUS SIGNAALID

• Talvel on hea vaadelda näiteks rasvatihastel ja 
koduvarblastel. 

• Varblastel teeb jõuvahekorrad selgeks noka all 
oleva musta laigu ehk põllekese suurus, tihastel oleva musta laigu ehk põllekese suurus, tihastel 
aga tumeda rinnatriibu jämedus. 

• Mida suurem must laik ja mida jämedam must 
triip, seda „kõvem tegija”.



KODUVARBLANE



VÕRDSED VÕITLEVAD

• Näiteks kui kaks sama jämeda rinnatriibuga 
tihast kokku satuvad, tuleb neil oma vahekordi 
ikkagi võideldes klaarida. 

• Seetõttu ei tasu nõrgematel lindudel pettuse • Seetõttu ei tasu nõrgematel lindudel pettuse 
teed minna ega endale dominandi sulestik 
kasvatada: nad saaksid konkurentidelt haledalt 
tappa.



KODUVARBLANE



VÄRVUSE ABIL VALITAKSE KAASLASI

• Sugudevahelise suhtluse tähtsast rollist lindude 
värvuse kujunemisel annab aimu see, et hulgal 
linnuliikidel on isaste ja emaste sulestik eri värvi.

• Sinikaelpartide isane on uhke, silmapaistev ja kirju, 
emane aga tagasihoidliku varjevärvusega. emane aga tagasihoidliku varjevärvusega. 

• Niipidi on see liikidel, kellel valivaks pooleks on 
emased, aga isased peavad oma uhke sulestikuga 
end neile tõestama.



SINIKAEL - PART



SINIKAEL-PART



LIBLIKATE ORG RHODOSEL





POLÜGAAMIA

• Sugudevaheline erinevus kipub olema suurem 
liikidel, kes vahetavad partnereid tihemini.

• Säärastel liikidel hoolitsevad isased poegade 
eest üldiselt vähem või ei hoolitse üldse ning eest üldiselt vähem või ei hoolitse üldse ning 
peavad seetõttu rohkem vaeva nägema, et 
emaseid paarumiseks nõusse saada. 



SARNASED PARTNERID

• Monogaamsetel linnuliikidel, kes valivad partneri 
mitmeks aastaks või isegi kogu eluks, näevad 
poegade kasvatamisega võrdselt vaeva 
mõlemad sugupooled ning seetõttu on ka nende 
sulerüü üpris sarnane. sulerüü üpris sarnane. 

• Luikedel ja varestel pole kaugemalt vaadates 
sugugi lihtne emaseid ega isaseid eristada.



MIDA EMASLIND ISASE PUHUL HINDAB? 

• Hea isaslind peab olema tugev ja kiire.

• Ta peaks suutma hästi toime tulla 
haigustekitajatega: nendega tõhusalt võitlema 
või nende tekitatud kahju hästi taluma.või nende tekitatud kahju hästi taluma.

• Oma head omadused peab isaslind edasi 
andma ka oma poegadele, et pojad leiaksid 
endale samuti häid sigimispartnereid.



TEAVE SAADAKSE ISASLINDU VAADATES 

• Selleks on välja kujunenud spetsiaalsed 
signaalid. 

• Sulestiku värvi abil suudavad linnud tõepoolest 
näidata nii oma üleüldist tugevust ja näidata nii oma üleüldist tugevust ja 
vastupidavust, tõhusat immuunsüsteemi, oskust 
leida kvaliteetset toitu kui ka hulka muid 
omadusi.



SIGNAALIDE USUTAVUS

• Et signaalid oleksid usutavad, peavad nad 
olema võltsimiskindlad: neid tekitada peab 
olema linnule piisavalt kulukas. 

• Kui signaali oleks „odav“ tekitada, saaksid • Kui signaali oleks „odav“ tekitada, saaksid 
sellega hakkama ka vähem kvaliteetsed isendid 
ning ilmuks palju „pettureid“. Emased ei saaks 
kõnealust signaali enam usaldada ega selle 
põhjal paarilist valida: signaal lakkab toimimast.



PRUUN PARADIISILIND JA VIKER-PARADIIISILIND

http://www.oddee.com/item_98487.aspx



MANDRILL: KÕIGE VÄRVILISEM AHV



HALLJÄNES



PISI-PUUKONN



KULD-PUUKONN



• Ole pinnaga sama 
värvi.

• Kaota keha piirjooned

PUNASILM LEHEKONN

Peitmise reeglid

• Kaota keha piirjooned

• Peida väljaulatuvad 
kehaosad



PUNASILM LEHEKONN



ERKSAVÄRVILINE SABA TÕMBAB TÄHELEPANU



LOOMAD ERITI PUTUKAD ON MÕJUTANUD 
TAIMEDE VÄRVUST



MARJADE VÄRV ANNAB TEADA KÜPSUSEST



VILJADE VÄRV ANNAB SÖÖJALE TEAVET



AHVIDE VÄRVUSNÄGEMINE ON VÄGA HEA



LEHTLALIND

http://www.antpitta.com/im
ages/photos/non-
neotropics/png/June-
July2007/Flame-
Bowerbird-png_02511.jpg



LEHTLALINNU KOLLEKTSIOON

http://media.tumblr.c
om/tumblr_lt0leuIWi
G1qbclmp.jpg



RUSKENOKK-KILATUUKAN



VÄÄVELTUUKAN



PUNA-AARA



PAPAGOID



HAAB



MIMIKRI PUTUKATEL



ALBIINOD LOOMAD




