
Sisukord

1. Bioloogia – teadus elust
1.1. Elu tunnused
1.2. Eluslooduse organiseerituse tasemed
1.3. Teaduslik meetod
1.4. Andmete kogumine
1.5. Andmete analüüs
1.6. Uurimistöö kavandamine

2. Organismide molekulaarne ehitus
2.1. Elusorganismide keemiline koostis
2.2. Vesi
2.3. Süsivesikud ja lipiidid
2.4. Valgud
2.5. Nukleiinhapped
2.6. Tervisliku toitumise alused

3. Rakk
3.1. Rakuteooria
3.2. Rakkude ehitus ja talitlus
3.3. Rakuorganellid
3.4. Ainete transport 

4. Rakkude mitmekesisus
4.1. Taimerakk
4.2. Seenerakk
4.3. Seente roll looduses
4.4. Seenhaigused
4.5. Eeltuumne rakk
4.6. Bakterite roll looduses
4.7. Bakterhaigused
4.8. Mikroskoopia alused

Hea õpilane!

Hoiad käes kaaslast, mis aitab sul navigeerida bioloogia
mitmekesises maailmas – elu pisematest elementidest
komplekssete kooslusteni. Läbime neli erinevat teemat:
teadus elust, organismide ehitus, rakk ja rakkude 
mitme kesisus. Käesolevast õpikust leiad huvitavat
lisalugemist, sõnaseletusi, aruteluküsimusi ja iga peatüki
lõpust  kordamisküsimused. Töövihikust  leiad
erinevaid andmeanalüüsi küsimusi ning praktilise töö
juhised.

Elame murrangulisel ajal, kus teadus ja tehnoloogia
arenevad plahvatuslikult, aga samas seisame silmitsi
tohutute ökoloogiliste väljakutsetega, nagu bioloogilise
mitmekesisuse vähenemine ning kliima soojenemine.
Inimene on osa probleemist, aga ühtlasi oleme ka osa
lahendusest. Ei möödu ainsatki päeva, mil sa ei mõjutaks
maailma enda ümber. Iga sinu otsus jätab ümbritsevale
keskkonnale jälje. Milline see jälg saab olema, on suuresti
sinu enda teha. Omandades põhjalikumaid teadmisi
bioloogiast, saad kaasa rääkida meie liigi jätkusuutlikule
kestmisele s i in planeedil .  Või  oled hoopis
sina see, kes valmistab elu ette mõnel teisel planeedil.
Loodetavasti aitab meie õpik sul paremini aru saada
bioloogilistest protsessidest, mis mõjutavad kogu
elusloodust, kaasa arvatud sind ennast!

Toredat avastamist!

Karolin ja Margus



Bioloogia – teadus elust

Rohevetikas Volvox aureus

1.1. Elu tunnused
1.2. Elu organiseerituse tasemed
1.3. Teaduslik meetod
1.4. Andmete kogumine
1.5. Andmete analüüs
1.6. Uurimustöö kavandamine



Elu on väga mitmekesine, alates pisikesest ainu
raksest vetikast, mis toodab meile eluks vaja likku 
hapnikku (joonis 1), kuni öökulli imiteeriva liblika 
(joonis 2) või ükssarvik narvalini välja (joonis 3). 
Elu on protsess, mis on pidevas muutuses – meie 
kauged esivanemad ei näinud välja sellised, nagu meie 
oleme praegu. Elu on nõudlik – iga olend vajab ellu
jäämiseks kindlaid ressursse ja keskkonda. Elu on keeru
line suhete võrgustik, mille iga liikme (elusorganismi) 
edukus sõltub teistest organismidest ja keskkonnast. 

Meie, inimesed, sina ja mina (joonis 4), vajame ellu 
jäämiseks nii elus kui ka eluta loodust. See pakub meile 
eluliselt olulisi hüvesid, nagu hapniku tootmine, vee filt
reerimine ja toit. Selleks et loodusressurssidega opti
maalselt ümber käia ja keskkonnaga harmooniliselt koos 
eksisteerida, on oluline seda mõista. Sama oluline, kui 
mitte olulisem, on mõista ka iseennast kui elusolen
dit. Selle kõige uurimisega tegelebki bioloogia. (Sõna 
„bio loogia“ tuleneb VanaKreeka sõnadest „bios“ ja 
„ logia“, mis tähendavad vastavalt ’elu’ ja ’arutlema’). 

Enne, kui uurime elu kogu selle keerukuses, on olu
line mõista, kuidas eristub elusloodus elutust. Kuidas 
me teame, et kasepuu on elus, kuid sellest tehtud viht ei 
ole? Bioloogid on selgelt piiritlenud elu tunnused, mis 
on ühised kõikidele teadaolevatele elusorganismidele. 

Elu tunnused

1) Organiseeritus 
Kõik elusorganismid on rangelt organiseeritud ja struk
tureeritud: elusorganismid on ehitatud spetsiaalsetest 
kindla otstarbega elementidest. Ühtlasi koosnevad kõik 
elusorganismid ühest või mitmest rakust.  Rakkude 
hulga järgi jaotatakse elusorganismid kaheks: ainu
rakseteks, kuhu kuuluvad bakterid, vetikad, ainu raksed 
seened, algloomad ehk protistid; ja hulkrakseteks, 
kuhu kuuluvad enamik looma, taime ja seeneliike.

2) Aine- ja energiavahetus ehk metabolism
Kõik elusolendid vajavad energiat ja toitaineid, et nende 
kehas saaks toimuda eluks vajalikud keemilised reakt
sioonid. Selleks hangitakse väliskeskkonnast aineid ja 
muudetakse need energia arvel keerulisteks keha omasteks 
(kehale vastuvõetavateks) keemilisteks ühenditeks. 
 Ener giat saavad elusorganismid kahel viisil. Üks võima  lus 
on saada energiat otse päikeselt – nii „toituvad“  erinevad 
taimed ja tsüanobakterid. Teine võimalus on  saada ener
giat teiste organismide sünteesitud orgaanilisest ainest – 
näiteks saab sel viisil energiat inimene, kes sööb kaera
müslit. Ainevahetuseks peetakse kokku kõiki orga nismis 
toimuvaid lagundamisprotsesse (näiteks toidu seedimist) 
ja sünteesiprotsesse (erinevate organismi kasvuks ja 
 funktsioneerimiseks vajalike biomolekulide valmistamist).

1.1. Elu tunnused

metabolism
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lihtsamatest ühenditest
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moodustub organismi
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hulkrakne
organism

ainurakne
organism
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Lõgismadu Botriechis 
schlegelii

Joonis 4. Inimlaps 
(Homo sapiens)

Joonis 3. Narval
(Monodon monoceros)

Joonis 2. Päevaliblikas
(Morpho menelaus)

Joonis 1. Vohav rohe
vetikas (Chlorophyta)



3) Stabiilne sisekeskkond ehk homöostaas 
Elusorganismid reguleerivad ainevahetuse kaudu oma sise
keskkonda. See aitab neil hoida suhteliselt kitsast tingimuste 
 vahemikku, mis on vajalik rakkude jätkusuutlikuks toimimiseks. 
Mida keeru kam on organism, seda suuremat hulka tegureid ta 
suudab kontrollida. Näiteks hoiavad imetajad püsivat keemilist 
koostist, happesust (pH) ja püsivat temperatuuri (püsisoojased). 
Täiskasvanud inimese keskmine kehatemperatuur on vahe mikus 
36,1–37,2 ˚C. Kui inimese kehatemperatuur ületab 41 ˚C, siis 
hakkavad keha valgud denatureerima ehk kaotama naturaal seid 
oma dusi, mis on eluspüsimiseks hädavajalikud. Lihtsamate orga
nismide sisekeskkond ei ole nõnda stabiilne. Näiteks  putukad 
(joonis 7) on kõigusoojased ja oma temperatuuri ei reguleeri.

4) Arenemine ja kasv 
Kõik organismid kogevad reguleeritud kasvu. Nõnda muutuvad ainu
raksed mõõdult suuremaks ja keerukamaks. Näiteks  mikros koopi line 
vetikas Chlorella vulgaris võib sobivas keskkonnas enne tütar
rakkudeks jagunemist kasvada kuni kaks korda suuremaks. Hulk
raksed organismid kasvavad läbi rakujagunemise. Näiteks sinivaal 
(Balaenoptera musculus) võib kasvada kuni 33 meetri pikkuseks. 

5) Paljunemisvõime 
Elusorganismid suudavad toota järglasi. Paljunetakse suguliselt 
(isas ja emassugurakkude abil) või mittesuguliselt (pooldumine, 
eostega, vegetatiivselt kehaosade kaudu; joonis 6). Hulkraksed 
paljunevad valdavalt suguliselt: see tähendab, et viljastatud muna
rakust areneb uus organism. Sugurakkudega pärandavad mõle
mad vanemad järglasele osa oma geneetilisest informatsioonist.

“Nestrum ex et voluptat oritatibus autat moluptatia dus, 
odio. asitissi autem il id que reptasperro quundit int qua-
musanim quae co”
   - Punga Punga

6) Reageerimine ärritustele 
Elusorganismid reageerivad stiimulitele või elukeskkonna 
muutustele. Taimedel ja lihtsamatel organismidel on selleks 
vastavad biomolekulid. Näiteks silmviburlastel (Euglena) on nn 
silmalaik (grupp biomolekule), mis võimaldab neil tajuda valguse 
suunda (joonis 5). Enamikul loomadel on selleks meeleelundid, mis 
võtavad vastu ärritusi ja reageerivad neile närvisüsteemi vahendusel. 
Näiteks on külma korral värisemine reageerimine välisele ärritajale. 

Pane tähele, et nende tunnuste põhjal on nii bakterid, loomad, 
taimed kui ka seened elusolendid. Paljudel elututel objektidel 
võivad samuti mõned neist tunnustest esineda, kuid selleks, et 
miski oleks elus, peavad tal olema kõik elu tunnused.

Elu on kõikjal meie ümber, meie seeski. 
Kas teadsid, et sinu enda organism on koduks 
ligikaudu 10 000 erinevale mikroorganismile (mikroobile)?

1.1. Elu tunnused Elu tunnused on ühised kõikidele 
elusorganismidele.

denaturatsioon

kõigusoojasus

püsisoojasus

suguline ja mitte
suguline paljunemine

stiimul  
reaktsiooni esile kutsuv 

nähtus
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Joonis 5. Oranž silmalaik
silmviburlasel (Euglena)

Joonis 6. Sõnajala (Dryopteris) 
eospesad

homöostaas

Joonis 7. Vapsik 
(Vespa crabro)



Enamasti on üsna ilmne, kas vaadeldav objekt on elus või mitte. Mõnel 
juhul see aga nii üheselt selge ei ole. Näiteks viirused – nad on justkui elus, 
kuid samas ei ole ka. 

Viirused on lihtsad bioloogilised objektid, mis koosnevad pärilikkus
ainest ja valkudest (joonis 8). Viirused kasutavad paljunemiseks  ressursse, 
mis leiduvad teiste elusorganismide rakkudes (viirustest ei pääse ka 
 bakterid). Viirustel endil rakulist ehitust pole. Täpsemalt kutsutakse üksi
kut viiruse vormi virioniks ja see koos
neb ühest või mitmest pärilikkusaine 
molekulist (DNA või RNA), mida ümbrit
seb valkudest kest (kapsiid). Viirustel 
ei ole rakutuuma ja spetsiifilise funkt
siooniga organelle (sarnaselt organitega 
loomadel). Samas see, mis neil on, on 
organiseeritud ehituse ja struktuuriga. 

Kuna viirustel ei ole välja kujunenud 
reproduktiiv ega ainevahetussüsteemi, 
ei suuda nad iseseisvalt paljuneda ega 
oma sisekeskkonda reguleerida (hoida 
homöostaasi). Viirused on elusorganismide 
siseparasiidid, mis paljunemiseks sisenevad teiste organismide elusatesse 
rakkudesse, võtavad üle raku juhtimise ja kasutavad raku ressursse enda 
geneetilise info paljundamiseks, uute kapsiidide moodustamiseks ja uute 
virionide kokku panemiseks. See tähendab, et bioloogilise paljunemise 
asemel viirused pigem paljundavad ennast – umbes nagu ulmefilmis 
androidid, kes on üle võtnud autode tootmisliini iseenda taastootmiseks. 

Arutlemiseks

1. Millistele elu tunnustele vastavad viirused täielikult või osaliselt? 
 Millistele elu tunnustele viirused ei vasta?

2. Kas sinu arvates on viirused elusorganismid või mitte? 
 Miks sa nii arvad? Vastates tugine eelnevale tekstile.

3. Kujutle, et su teadvus tõstetakse roboti või arvuti kehasse. 
 Kas sa oleksid siis elus? Põhjenda oma arvamust.
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Mõeldes teadusele

Joonis 8. Bhepatiidi viiruse virion

pärilikkusaine (DNA)

kapsiid

Viirused – bioloogilised robotid meie keskel
Viiruse koopiad ehk virionid valmivad täismõõdus ja nende suurus ega ehituse keerukus ei 
muutu kogu nende olemasolu vältel. Viirused ei kasva. Sellegipoolest vajavad ja kasu tavad nad 
energiat – virionide ehitamine on väga energiakulukas. Kogu energia tuleb pere  mehelt (orga
nismilt, keda viirus nakatab). See tähendab, et viirused ei suuda endale ise energiat toota  – nad 
ammutavad seda vampiiri kombel oma ohvrilt. 

Pole päris täpselt teada, kuidas viirused ärritusele reageerivad. Kindel on, et sellist vahetut 
reaktsiooni erinevatele stiimulitele (puudutus, valgus, heli), mis on omane näiteks bakterile, 
inimesele või rohevetikale, neil pole. 


