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� Valgus kihutab Päikeselt Maa poole kiirusega 
300 000 km/s. Selline on valguse kiirus 
vaakumis.

� Maa kaugus Päikesest on ca 149 miljonit kmMaa kaugus Päikesest on ca 149 miljonit km

� Päikeselt jõuab valgus Maale umbes 8 
minutiga.

� Ühe sekundiga jõuaks valgus teha 7 tiiru 
ümber maakera.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/
90/Sun_to_Earth.JPG/800px-Sun_to_Earth.JPG



� Valgusaasta on 9 460 550 472 580 800 meetrit, 
ehk 9 460 550 472 580  km

� Täht Siirius on meist 9 valgusaasta kaugusel� Täht Siirius on meist 9 valgusaasta kaugusel

� Põhjanael 650 valgusaasta kaugusel

� Täht Rigel on 1110 valgusaasta kaugusel



Valgusenergia liigub väikeste ühikutena, mida 
kutsutakse footoniteks. 

See valgus, mida me näeme, on vaid väike osa 
meieni jõudnud päikesekiirgusest. 
See valgus, mida me näeme, on vaid väike osa 
meieni jõudnud päikesekiirgusest. 

Kui valgus läbib prisma, valgus murdub ja 
moodustub erinevate värvidega spekter. 

Vikerkaares on prismadeks veepiisad 
atmosfääris. 



� Erinevate valguste energia on erinev. Näiteks 
violetse valguse footon on peaaegu 2 korda 
energiarikkam kui punase valguse footon. 
Need värvid, mida me enda ümber erinevatel 
asjadel näeme, on tegelikult neilt peegeldunud asjadel näeme, on tegelikult neilt peegeldunud 
valguse värvus.

� Rohelised taimed peegeldavad tagasi rohelist 
valgust ja neelavad teised. Violetne, sinine ja 
punane valgus annavad fotosünteesiks rohkem 
energiat.





� Klorofüll on roheline pigment, mis sisaldub 
taimede lehtedes ja vahel ka vartes.  Seetõttu 
ongi enamik taimi rohelised. 

� Kui valguse footon tabab klorofülli molekuli ja 
neeldub, kantakse footoni energia üle klorofülli 
Kui valguse footon tabab klorofülli molekuli ja 
neeldub, kantakse footoni energia üle klorofülli 
molekuli elektronile. Ergastunud elektroni 
energiat saab kasutada keemilistes 
reaktsioonides. 



� Lisaks klorofüllile on taimerakkudes veel teisi 
pigmente. Nende kõigi ülesandeks on koguda 
kokku klorofüllist möödunud footonite energia 
ja anda see edasi klorofüllile. 

Isegi siis kui taim on näiteks pruunikas või � Isegi siis kui taim on näiteks pruunikas või 
punakas, sisaldavad tema rakud klorofülli, 
kuid teised pigmendid lihtsalt varjavad selle 
värvuse.





� Valguse mõjul võivad kloroplastid tekkida 
teistest plastiididest, näiteks porgandi ülemine 
osa muutub valguse käes roheliseks





Ultraviolettkiirgus stimuleerib rakkude 
jagunemist. Mõõdukas ultraviolett-kiirgus 
pidurdab rakkude pikkuskasvu ja sellega 
väldib taimede väljavenimist. 
Ultraviolettkiirguse puudumise tõttu on Ultraviolettkiirguse puudumise tõttu on 
taimekasv öösiti kiirem kui päeval.



� Infrapunane kiirgus soodustab taimerakkude 
kasvu ja väljavenimist ning aitab taimel 
omandada kindlat kuju. Kiirgus neeldub 
kergelt, mõjutab taime soojusrežiimi ja vee 
aurumist taimest .aurumist taimest .

� Taimed kasutavad punast ja infrapunast 
valgust, et kindlaks määrata päeva pikkust. 
Kui punast valgust ei ole, siis taimede jaoks on 
pime.



Fotosünteesi jaoks on kõige tähtsam 
inimsilmale nähtav valgus. Sellest vajab taim 

kõige enam violetset-sinist ja oranži-punast 
spektriosa.  spektriosa.  

Rohekas valgus peegeldub suures osas taime 
pinnalt.





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Sp
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� Sinakas valgus on tähtis lehtede kasvuks, 
punakas spektriosa aitab kaasa taime 
õitsemisele. Seega on valge valgus 
taimekasvuks parim, kuna valge värvuse 
spektris sisaldub kogu lainepikkuste spekter. spektris sisaldub kogu lainepikkuste spekter. 
Kui taim ei saa valgust, mille lainepikkus oleks 
üle 580 nanomeetri, siis muutub ta kollaseks ja 
lehelaba pind suureneb.



� Taevas on sinine, kuna õhus olevad 
väikesed osakesed hajutavad valgust 
spektri  violetse osa poole.

� Taeva värv sisaldab palju violetti ( meie � Taeva värv sisaldab palju violetti ( meie 
silmad pole violeti osas eriti tundlikud), 
sinist, veidi rohelist , väga vähe kollast ja 
punast.

� Taevasina muutub päevast päeva sõltuvalt 
sellest kui palju tolmu ja veepiisku õhus leidub.





� Pilves paiknevad veepiisad nii  tihedalt, 
et pilv kujutab endast peaaegu 
läbipaistmatut valget keha.läbipaistmatut valget keha.

� Valge on ta sellepärast, et valgusel on 
raske tungida pilve sisse, kuid peegeldub 
hästi arvukates piiskades.





� Looduses suurendab valguse intensiivsust 
päikese kõrgus horisondil

� Selle järgi, kuidas taimed taluvad valguse 
intensiivsust, jagatakse nad kaheks: 
valguslembesed taimed ja varjutaimed, mis ei 
intensiivsust, jagatakse nad kaheks: 
valguslembesed taimed ja varjutaimed, mis ei 
talu liiga intensiivset valgust. 

� Liiga palju otsekiirgust mõjub taimedele 
halvasti, soodsam on hajuskiirgus.



Päeva pikkus mõjutab taimedel eelkõige 
õitsemise ja viljakandvuse algust.

Põllu- ja aiapidajad jaotavad taimed: 

� Pikapäevataimed: õitsema minemiseks on � Pikapäevataimed: õitsema minemiseks on 
vajalik pikem päev kui 12 tundi, näiteks kaer,  
hernes, ristik jt kevadel ja varasuvel õitsevad 
taimed

� Lühipäevataimed: õitsevad, kui  päev on 
lühem kui 12 tundi, näiteks kurk, mais 





Kõik taimed vajavad normaalseks kasvuks ka 
pimedat ja seetõttu ei tohiks nad olla 
valgustatud rohkem, kui 16 tundi ööpäevas. 
Liigne valgus on taimele sama kahjulik kui 
liiga vähene valgus - liigse valguse tõttu liiga vähene valgus - liigse valguse tõttu 
võivad taime lehed kahvatuks muutuda, 
pruunistuda ja hukkuda.



� Definitsiooni kohaselt on värvus 
valguse omadus tekitada silmas 
lainepikkusest olenevalt erinevaid 
nägemisaistinguid.nägemisaistinguid.

� Kui valgus langeb läbipaistmatule 
kehale, siis osa lainepikkusest see keha 
neelab, osa peegeldab tagasi. 
Tagasipeegeldunud lainepikkus 
määrabki ära, mis värvust silm eristab  



� Inimsilma valgusretseptorites 
(kolvikesed) on kolme liiki pigmente, mis 
neelavad kas punast, rohelist või sinist 
valgust. valgust. 

� Neeldunud valguse mõjul tekib ajus 
värvusaisting.



� Värvusaisting tekib kolme pigmendi 
koosmõjul

� Kui üks pigmentidest puudub, ei teki � Kui üks pigmentidest puudub, ei teki 
inimesel vastava värvuse aistingut. 
Seda nimetatakse värvipimeduseks.



� Värvused jaotatakse
� Akromaatilised

� Valge, must, hallid

Kromaatilised� Kromaatilised

� Spektrivärvid(kirjeldatavad ühe 
lainepikkusega) e. vikerkaarevärvid

� Kahe või mitme spektraalvärvuse segud



� Meid ümbritsevate kehade värvustel on 
kaks põhjust:
� Valgusallikast kehadele langeva valguse 
värvus
Valgusallikad võivad kiirata erinevat värvi � Valgusallikad võivad kiirata erinevat värvi 
valgust. Värvus sõltub valgusallika ehitusest ja 
seal toimuvatest protsessidest

� Valguse valikuline neeldumine kehades
� Kui valgus langeb kehale, see kas peegeldub 
tagasi, jääb kehasse(neeldub) või läheb kehast läbi



� Kui keha ei neela ega lase läbi ühtki värvi 
valgust, siis ta peegeldab kõiki värvusi 
tagasi ja näib olevat seda värvi, mis värvi 
on talle langev valgus. Nt. valge paber.

� Kui kehalt peegeldub ainult üks värvus ja � Kui kehalt peegeldub ainult üks värvus ja 
kõik teised neelduvad, siis keha näib just 
seda värvi, mis värvusele vastavad 
valguslained peegelduvad. Ülejäänud 
värvustele vastavad valguslained 
neelduvad kehas ja soojendavad seda









� Langemisnurk ja 
peegeldumisnurk on  
võrdsed

α = β

α β





Murdumise tõttu märgatakse 

eseme mõõtmete, kuju ja eseme mõõtmete, kuju ja 

asukoha näivat muutumist.



Kui valgus läbib 

klaasi, siis ta murdub 

ning muudab ning muudab 

suunda. Antud juhul 

on klaas 

mitmetahuline ning 

valgus levib mitmes 

eri suunas.



Veetilgas tekib valguse 

murdumisel üks huvitav 

efekt - veetilk suurendab efekt - veetilk suurendab 

nagu suurendusklaas.







VÄRVILAHUTUS



Sellel pildil on 
1 miljon 
pikslit, 
neist igaüks 
erinevat värvi.erinevat värvi.
Inimsilm 
arvatakse 
eristavat 10  
miljonit 
erinevat värvi



� Erinevaid värvusi eristab üksteisest 
nende toon, küllastumus ja heledus. 
Toon on see, mida enamasti värvuseks 
peetakse (näiteks punane, sinine või peetakse (näiteks punane, sinine või 
kollane). 

� Värvustel on palju erinevaid heledusi. 
Värvuse heledus oleneb värvusele 
langeva valgusenergia hulgast



� Küllastumus näitab värvuse 
puhtust. Kui mingit puhast värvust 
segada suurema või väiksema hulga 
valge värvusega, saame suure hulga valge värvusega, saame suure hulga 
uusi värvusi, seejuures värvuse toon 
jääb samaks, kuid värvuse 
küllastumus muutub. 





� Üheks peamisteks õievärvuste 
põhjustajateks on flavonoidide hulka 
kuuluvad antotsüaanid.

� Antotsüaanid värvivad õied punaseks, � Antotsüaanid värvivad õied punaseks, 
violetseks ja siniseks. 

� Olulisteks pigmentideks on ka 
karotenoidid, mis annavad paljudele 
õitele oranži ja kollase tooni







� Valge värvuse annab õitele rakuvaheruumides 
olev õhk 

� Erinevatel putukaliikidel on erinevad 
eelistused õievärvuse suhtes. Nii näiteks eelistused õievärvuse suhtes. Nii näiteks 
tõmbavad mesilasi ligi eelkõige kollase, sinise 
ja sinakas- või punakaslillaka varjundiga õied. 
Ka kägukärblased eelistavad siniste õitega õisi 
teistele. Liblikad tolmeldavad kõige 
meelsamini roosade ja violetsete õitega taimi, 
ööliblikad valgeid, tugevalt lõhnavad õisi.

















� Taimede ja tolmeldajate vahelisi suhteid 
võib kujutada kui turgu, kus õietolm ja 
nektar on tooted, õievärvus reklaam ning 
tolmeldajad ostjad.tolmeldajad ostjad.

� Sellisel juhul on muidugi väga oluline, et 
“tooted” oleksid tarbija jaoks üksteisest 
selgelt eristatavad, sest ainult sellisel 
juhul saab ta jääda kindlaks ühele tootele



� Hobukastani valgete kroonlehtede keskel 
olev oranž laik muutub õie vananedes 
punaseks. Sellistena kannavad endas 
signaali tolmeldajatele, et õies on juba signaali tolmeldajatele, et õies on juba 
käidud ja nektarit sealt enam ei leia. 
Selline mehhanism on kasulik nii taimele 
kui ka tolmeldajale, sest sama õie korduv 
külastus poleks kasulik kummalegi 
poolele





� Hariliku ädalalille
(Parnassia palustris) õies on 
nektarita moodustised, 
mis eritavad suhkruta 
näärmevedelikku, misnäärmevedelikku, mis
meelitab putukaid ligi,
kes tolmeldavad õisi, 
ilma et sellest mingit kasu saaksid.
Taimele on selline strateegia väga kasulik, sest 
nektari tootmine on suhteliselt energiakulukas.



� Paljudel taimedel on märgid 
(nektariviidad), mis näitavad putukatele, 
kus õietolm või nektar asub. Neid 
viitasid oskavad “lugeda” vaid osa  viitasid oskavad “lugeda” vaid osa  
tolmeldajatest ja sageli on need inimese 
silmale hoopis nähtamatud.





� Jaanimardikad (Lampyris noctiluca).

� Jaaniuss on mardikas. Rahvapärase 
nimetuse on nad saanud tiibadeta 
emasloomade järgi, kes meenutavad emasloomade järgi, kes meenutavad 
ussikesi.



Isane jaanimardikas

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Lampyris_noctiluca02.jpg/768px-
Lampyris_noctiluca02.jpg



Emane jaanimardikas



� Jaanimardiklasi on ligi 2000. Neile nime pannes 
ongi enamasti aluseks võetud putukate 
helendusvõime. Peale perekonna Lampyrus
(tõrvikukandja) leiame sugukonnast ka 
perekonnad Lucidota (lux – valgus), Pyractonemaperekonnad Lucidota (lux – valgus), Pyractonema
(tüvi sama, mis sõnal püromaan), Photinus
(sõnast foto).

� Helenduvate putukate suurus ulatub neljast 
millimeetrist paari sentimeetrini.



� Jaanimardikatega on seotud mitmed 
uskumused. Nii ootas valgust 
kiirgava loomakese leidjat suur õnn, 
tapjale aga sai karistuseks osaks tapjale aga sai karistuseks osaks 
tulekahju.

� Jaanimardika järgi on ennustatud ka 
ilma, sõltuvalt paikkonnast on ta 
kuulutanud ette nii vihma kui ka 
päikesepaistet.



� Helendust põhjustab lutsiferiini-nimelise valgu 
lagunemine ensüüm lutsiferaasi toimel. Valgu 
nimetus vihjab ebamaisele olendile – langenud 
inglile Luciferile.

Lutsiferiini lagunemiseks on vaja hapnikku. � Lutsiferiini lagunemiseks on vaja hapnikku. 
Seega sõltub helenduse intensiivsus eelkõige 
hapniku juurdevoolust trahhea kaudu.



� Mardikad suudavad oma 
helendamist ise reguleerida. Kuidas 
see täpselt toimub, ei teata siiani. 
Peale selle, et jaanimardikad Peale selle, et jaanimardikad 
suudavad hapniku kontsentratsiooni 
kontrollida, reguleerivad nad 
helendamist ka närvisüsteemi abil.



Emane jaanimardikas

http://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/2/2b/Lampyris_
noctiluca.jpg



� Jaanimardikate valgus on külm, 
sooja see ei anna. Lutsiferiini 
lagundamine on erakordselt suure 
kasuteguriga: kulutatud energiast kasuteguriga: kulutatud energiast 
läheb tervelt 98% valguseks ja vaid 
2% soojuseks. 

� Võrdluseks: tavalises elektripirnis on 
need näitajad peaaegu vastupidised.



� Jaanimardikate kiiratud valgus ei sisalda 
infrapunast ega ultravioletset spektriosa.

� Paljudel troopilistel jaanimardikaliikidel 
helendavad nii emased kui ka isased.helendavad nii emased kui ka isased.

� Arvatavasti kasutavad jaanimardikad 
helendust ka vaenlaste tõrjumiseks.



� Jaanimardikate valgus on kõige 
eredam päikeseloojangu ja kesköö 
vahelisel ajal. Päeva saadavad vahelisel ajal. Päeva saadavad 
putukad mööda puudel või 
madalamatel taimedel. Paljud liigid 
eelistavad niiskeid elupaiku.



� Enamiku oma kuni kolmeaastasest 
elust veedavad jaanimardikad 
röövtoidulise vastsena. 

� Lühike, vaid paarinädalane � Lühike, vaid paarinädalane 
täiskasvanuiga sunnib paljusid 
suguküpseid isendeid sootuks 
paastuma. Kui söögipoolist ikkagi 
pruugitakse, on eelistatumad road 
õietolm ja nektar.



� Emased jaanimardikad munevad pinnasesse 
ning surevad pärast seda paari päeva jooksul. 
Üks emane muneb poolsada muna.

� Vastsed kooruvad umbes nelja nädala pärast. 
Suve veedavad vastsed põhiliselt süües ja 
Vastsed kooruvad umbes nelja nädala pärast. 
Suve veedavad vastsed põhiliselt süües ja 
kosudes.

� Sügisel kaevuvad jaanimardikavastsed 
pinnasesse, et seal talv üle elada.



� Võime helenduda on jaanimardikate 
vastsetel ning isegi munadel.
Vastsete lemmiktoit on teod, kes Vastsete lemmiktoit on teod, kes 
surmatakse mürgihammustusega. 



Jaanimardika 
vastne

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Raupe_schnecke.JPG/799px-
Raupe_schnecke.JPG
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