
Kuidas jõuab vesi taimes õiteni? 

Taimed vajavad oma eluks vett, aga kuidas see õiteni jõuab? Katsega selgitame, kuidas vesi 

mööda taime vart ülesse liigub.  

 

Kattuvus õppekavaga: taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine; 

maismaataimed, välisehitus ja mitmekesisus.  

Katse kirjeldus 

“Kuidas liigub vesi taimedes üles?” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, tiimis?  

Paberlillede katset võib sooritada iga laps eraldi. Toiduvärvi katset võib teha terve klassiga.  

 

Kas läbiviidav toas või õues? 

Võib läbi viia nii toas kui ka õues.  

 

Vahendite nimekiri 

(ühe õpilase või meeskonna kohta) 

 

Nimi Kogus 

paber  1 tk 

käärid  1 tk 

harilik pliiats 1 tk 

Värvipliiatsid 1 pakk 

pudelikorgid, eri suurusega 2 tk 

kuivatuspaber  1 leht 

veeanum/kandik (õpetajale) 1 tk 

Vesi  

Õpetaja erivahendid:  

läbipaistvad vaasid lilledele (klaasid) 3 tk (saab ka ühega, aga mida rohkem seda 

uhkem) 

valge õiega lilled (mida jämedama varrega, 

seda parem, näiteks gerbera) 

3 tk 

toiduvärvid (võivad olla erinevad) 3 tk 



 

Kuidas katset läbi viia? 

1. Aseta õpetaja laua juurde anum veega. 

2. Paberist lillede meisterdamine: joonista ja värvi õisi, lõika need välja ning voldi 

kroonlehed lille keskele kokku.  

3. Lapsed asetavad lilled vette ja vaatavad, kuidas need avanevad. 

4. Lillede kuivatamine kättekuivatuspaberiga, et katset saaks kodus uuesti teha. 

5. Värvilisse vette valgete lillede asetamine: aseta iga lill eri värvi vette, vajadusel lõika 

vars lühemaks, et värv kiiremini õide jõuaks. 

 

Tähelepanu! Ole ettevaatlik kääride ja õrnade lillevaasidega.  

 

Katse tausta selgitus 

Vesi liigub taimedes läbi pisikeste torude ehk kapillaaride. Peenikestes torudes liigub vesi 

pindpinevusest tingituna üles. Taime varres sisalduvad kapillaarid on oma olemuselt väga 

sarnased näiteks paberis sisalduvatele pooridele, mis mõlemad käituvad kui peenikesed torud 

ja võimaldavad veel pindpinevuse abil üles liikuda. Kui kapillaarid ja poorid on veega täidetud, 

võtavad nad rohkem ruumi ja lükkavad voldid materjalis sirgeks. Seepärast avaneb ka paberist 

lilleõis. 

Seda, et vesi tõesti liigub taimes üles, näitab katse, kus värvilise veega vaasis seisva lille 

kroonlehtede värvus muutub aja möödudes. Selline värvi muutus on tingitud asjaolust, et vesi 

liigub õieni ning aurustub sealt ümbritsevasse õhku. Värvaine aga ei aurustu ja jääb lille õie 

sisse alles, muutes lille kroonlehtede värvi. 

 

 


