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EMÜ taimefüsioloogia osakonna peamine huvi on 
mõista, kuidas taimed kohanevad 

keskkonnatingimustega 

Praegused uurimisprogrammid: 

 
Taimede kohanemine abiootilistele ja 
biootilistele stressidele  
 
Taimede omavaheline suhtlus 
lõhnasignaalidega 
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Optimum 
Kuumastress Külmastress 









Lillelõhn: kõigil õistaimedel esineb mono- ja seskviterpeenide 
süntees õites 



Terpeenid - looduslikud ühendid, mis koosnevad lihtsaima –
terpenoidi – isopreeni - jääkidest 

isopreen 

2 x = monoterpeenid 



3 x = seskviterpeenid 

Igas 
kolmandas 
kosmeetika-
tootes! 



Teatud liikidel esinevad terpeenide reservuaarid 
lehtedes 

Mänd 

Sidrun 

Lavendel 



Vähestel (kuid olulistel) liikidel puuduvad isoprenoidide reservuaarid 
lehtedes ning isopreeni ja/või monoterpeene sünteesitakse pidevalt 

Quercus robur 

Salix viminalis 
Populus tremula 
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Optimum 
Kuumastress Külmastress 

Erinevate lenduvate ühendite süntees 
indutseeritakse ka vastusena erinevatele 
stressidele 



Stressitingimustes indutseeritakse "rohelise lehe" 
lõhnaainete emissioon 

E-2-heksenaal 

C6-aldehüüdid 

Polüküllastamata  
rasvhapped 

Linoleenhape 



Stressitingimustes indutseeritakse paljude lenduvate 
ühendite süntees 

Metanool 
Lenduvad isoprenoidid:  

Spetsiifilised monoterpeenid (otsimeen, linalool) 
Seskviterpeenid 

Homoterpeenid (DMNT, TMNT) 

4,8-dimethylnona-
1,3,7-triene 

4,8,12-trimethylnona-
1,3,7,11-tetraene 

E-2-heksenaal 

C6-aldehüüdid 

Polüküllastamata  
rasvhapped 



Paljudel liikidel indutseeritakse mono- ja seskviterpeenide süntees 
vastusena patogeenide ja herbivooride rünnakule 



“Tapjataimede” rünnak... 



ppm 1/1000000 
ppb 1/1000000000 1 ppm = 1000 ppb 
ppt 1/1000000000000  1 ppb = 1000 ppt 
 

1 vol % = 10000 ppm  

Atmosfääri 
lisandgaaside 
kontsentratsioon on 
väike. Sellepärast 
kasutame erilisi ühikuid 

Näiteks, [CO2] = 400 ppm = 0.04%  
Taimsed ühendid 



Tajutava lõhna puudumine ei tähenda, et neid ühendeid 
õhus poleks või et nad meid ei mõjutaks 

Lõhna läviväärtus Kontsentratsioon õhus 

Isopreen 0.5-10 ppb 3.6 ppm 
0.5-2 ppb Tolueen 2.9 ppm 

Etanool 350 ppm 1-10 ppb 

Monoterpeenid 0.2 ppm 0.5-2 ppb 
Väävelorg.  
ühendid 

0.02-0.002 ppm 0.1-1 ppb 



R-(+)-limoneen 

Lõhna läviväärtus = 200 ppb 
värske, sidruni või apelsinilõhn 

Kapsalõhn 

Dimetüülsulfiid 
Lõhna läviväärtus = 20 ppb 

Metüülmerkaptaan 
Lõhna läviväärtus = 2 ppb 



Looduslikud mittemetaansed atmosfääri  
lisandgaasid ja nende roll kliimas  

 
 

1.2 Gt/aastas (1 Gt = 109 t) 
 
0.46 isopreen 
 
0.12 monoterpeenid 
 
0.50 alkoholid, aldehüüdid ja  
     ketoonid (metanool, etanool,       
     atsetoon jne.) 

0.10 Gt/aastas 
 
areenid, alkaanid, alkeenid, 
ketoonid ja alkoholid  



Milline on nende ühendite roll kliimas? 



Lühilaineline päikesekiirgus, 
(λ ≤ 420 nm) 

O 

NO 

NO2 

+ O2 O3 

+ RH + OH.  + O2 

+H2O + RO.  

Osoon 

Kõrge reaktsioonivõimega 
süsivesinikud, valdavalt 
taimse päritoluga 



Kuumadel päikeselistel päevadel toimub õhu rikastumine O3- ja 
fotooksüdatsiooniproduktidega. Kui O3-e kontsentratsioon ületab 
90 ppb-d on tegemist nn. fotokeemilise suduga.  

Osoonihäire 

EU direktiiv 2008/50/EC, jõust. 11.6.2008 
Eesmärk 1.1.2010 
osooni 8 h keskmine ei tohi ületada 56 ppb 
rohkem kui 25 päeval aastas (kolme aasta 
keskmisena).  

Osoonihäire, kui 1 h keskmine kontsentratsioon ületab 
112 ppb 





?? 

Lühilaineline päikesekiirgus, 
(λ ≤ 420 nm) 

O 

NO 

NO2 

+ O2 O3 

+ RH + OH.  + O2 

+H2O + RO.  

Osoon 

SOA 
CNN 





London 

New York 

Santiago 

Aerosoolid ja kliima 



F. W. Went: Blue haze in the 
atmosphere, Nature, 1960 



Ennustatud jahenemine aerosoolide tõttu 



ppm 1/1000000 
ppb 1/1000000000 1 ppm = 1000 ppb 
ppt 1/1000000000000  1 ppb = 1000 ppt 
 

1 vol % = 10000 ppm  

Atmosfääri 
lisandgaaside 
kontsentratsioon on 
väike. Sellepärast 
kasutame erilisi ühikuid 

Näiteks, [CO2] = 400 ppm = 0.04%  
Taimsed ühendid 







Konstitutiivsete emissioonide 
juures on põhiline küsimus 
endiselt, millised taimeliigid ja 
kui palju emiteerivad. Selle 
teadasaamiseks ei ole muud viisi, 
kui mõõta emissioonikiirusi. 

Banksia attenuata Hakea flabellifolia 

Eucalyptus todtiana 



Hibiscus tiliaceus 

Cycas taitungensis  

Michelia compressa  
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Day of larvae feeding

 control
 2 larvae
 4 larvae
 8 larvae

larvae were removed

Biootiline stress: hariliku valgevaksiku (Cabera pusaria) röövikud 
sanglepal 



Terve kuusk 

limonene 

Photo by Jarmo Holopainen 

Kuuse kedriklesta infektsiooniga kuusk 
(Oligonychus ununguis) 

2,6-dimethyl- 
2,6-octadiene 

OH

OCH3O
MeSA 

(E)-β-farnesene 
(E,E)-α-farnesene 

(E)-α-bisabolene 
DMNT 

Dr. Astrid Kännaste 

Stressireaktsioonid h. kuusel 



Dendroctonus ponderosae 

Greater frequency of insect outbreaks in future climates? 





Tänan tähelepanu eest  
ja edu olümpiaadil!  
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