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Püsisoojasus

Püsisoojasus

• Püsisoojastel keha 
temperatuur väga kõrge 
(imetajad 36-38 C linnud 
40-42)

• Vaja palju toitu 

• Inimene kulutab 1/3 
päevasest toidust selleks, 
et olla soe

Ilves



Püsisoojasus

Eelised

• Närvisüsteem, 
lihaskond, meeled 
kiired

• Külmades 
piirkondades 

on püsisoojased 

edukamad

Valgepõsk-Lagle



Püsisoojasuse eelised

• Mida suurem püsisoojane loom, seda 
paremini ta suudab keha soojana hoida

• Väikestel loomadel on külma ilmaga raskem 
soe püsida



Püsisoojasus

Suured loomad püsivad kauem 
soojad

• Mida suurem loom, seda 
soojemana ta püsib

• Mida väiksem loom, seda 
rohkem energiat loom 
kulutab soojuse tootmiseks

• Suured alligaatorid on tänu 
suurusele peaaegu 
püsisoojased, kaotades 
öösel vaid paar kraadi oma 
päevasest 
kehatemperatuurist

Alligaator



Puukoristaja



Tutt-tihane



Termoregulatsioon

• Kehatemperatuur kogu aeg enam vähem 
ühesugune 

• Kehatemperatuur kõigub vastavalt keskkonna 
temperatuurile

• Loomad, kellel vahetevahel kehatemperatuur 
kõrge, aga vahetevahel madal



Milline loom ma siis olen? 



Lennulihaste soojendamine ainevahetusest saadud energia arvel



Arusisalik varahommikul



Erinevad viisid

• Erinevatel liikidel on erinevad viisid energia 
säästmiseks

• Mõned näited erinevatest loomarühmadest



Imetajate strateegiad

• Karvavahetus

Talvine 
karva-
vahetus  
kõikidel 
imetajatel



Talveuni ja taliuinak

• Talveuni on eriline puhkeseisund, mida 
iseloomustab madal kehatemperatuur ning 

aeglasem hingamine.

• Talveund magavad meil imetajatest: siil, talvituvad 
nahkhiired, lagrits, kasetriibik.





Taliuinak

• Taliuinak on püsisoojaste 
loomade puhkeseisund ebasoodsate aegade 
üleelamiseks.

• Talveund iseloomustab tunduvalt aeglasem pulss ja 
hingamissagedus ning madalam kehatemperatuur kui 
taliuinaku korral. 

• Taliuinak sarnaneb lihtsalt väga sügava unega, looma 
hingamissagedus, südame töö väga suurel määral ei 
muutu.

• Eestis elavatest imetajatest  on taliuinakus karu, mäger ja 
kährik. 



Väike karihiir



Taliuinak ja talveuni

• Talvepuhkuse mõte on säästa energiat ja sääst sõltub 
looma suurusest.

• Talveuni sobib rohkem väikestele loomadele, kuna 
nemad säästavad suhteliselt enam energiat.

• Taliuinak taas suurematele loomadele, kuna nende 
sääst on suhteliselt väiksem ja keha taas 
ülessoojendamine nõuab liialt palju energiat.



Uni

20 h

8 h

16 h 3 h

10 h
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Talvepesade ehitamine



http://www.suomenluonto.fi/wp-content/uploads/2015/10/oravanpesa-610x413.jpg

+15o-20oC



Talvevarude kogumine



Lindude strateegiad

• Ränne

• Vastutuul, tugev vihm  ja lumi  katkestavad 
lindude rände.

• Linnud jäävad ootama ilma paranemist

• Toonekured ja kotkad vajavad tõusvaid 
õhuvoole.

• Lumesadu võib rände peatada

https://www.youtube.com/watch?v=0zbgICX9oyo



Lindude strateegiad

• Lumekoobas

• Talviti käivad kanalised keskpäeva paiku toitu 
otsimas. Pärast toitumist sukelduvad nad 
lumekoobastesse, kus veedavad kogu öö.

• Väga külmadel päevadel nad nendest 
koobastest ei väljugi, kuna toidust saadakse 
vähem energiat kui kulub nende nad külmas 
kulutavad.



http://www.suomenluonto.fi/wp-content/uploads/2014/01/kieppi.jpg

Nurmkanad



https://lh6.googleusercontent.com/_I4Yxxj7MHNQ/TYDxOlH3yEI/AAAAAAAAYAI/gwhtRbeJDHY/s800/IMG_5813.jpg

Kanalise lumekoobas



http://velipohjonen.files.wordpress.com/2009/01/lagolago11.jpg

Rabapüü Lagopus lagopus



http://www.oulu.fi/northnature/finnish/Suomi/talvikansio/kiepit.gif



http://www.seppo.net/piirrokset/albums/piirrokset/luonto/linnut/linnut_kieppi_teeri_urpiainen_fi.jpg



Hüpotermia

• Hüpotermia on  kehatemperatuuri alanemine karmide 
pakaste ajal, mille tagajärjel kulub vähem energiat

PÕHJATIHANE

Külmadel öödel 
võib keha-
temperatuur 
alaneda 8-9 
kraadi võrra. 
Sellega säästab 
lind ca 25 % 
energiat.



Linnud

ei tule väga 
külma ilmaga 
toidulauale või 
käivad ainult 
hommikul. 
Toidust saadav 
energia ei kata 
hankimiseks 
kulutatavat 
energiat. 

Erandiks on väga väikesed linnud, kes 
peavad päeval väga palju sööma –
sinitihane isegi 3 x  oma kaalu võrra







Suveuni

• Koolibrid ja teised suveunne vaibuvad liigid 
(öösorrid, piiritajad ja hiirelinnud)

• Võivad ebasoodsates tingimustes alandada 
oma kehatemperatuuri ca 40 kraadilt  umbes 
10 kraadile, nii et nad näivad peaaegu 
surnutena.

• Sobivate ilmastikuolude taastudes virguvad 
nad aga kiiresti.



Suveuni

• 10 kraadini kehatemperatuuri alandanud 
öösorr või piiritaja kulutab vaid 5% ulatuses 
tavalisest.

• Koolibrid alandavad samuti ööseks 
kehatemperatuuri säästmaks energiat.

• Hiirlindude toiduks on erinevad viljad, millede 
energiasisaldus on madal. Säilitamaks energiat 
hommikuni langetavad nad ööseks oma keha 
temperatuuri



Uni-öösorr Phalaenoptilus nuttallii

• Inglisekeelne nimetus Common Poorwill, Poorwill

• https://www.youtube.com/watch?v=aMV2muwcyq0



Mask-hiirlind Urocolius indicus



Koolibrid



Madagaskari kääbusleemur

Cheirogaleus medius

• Madagaskari endeemne liik.

• Kuivaperioodil on kuni 8 kuud suveunes.

• Energiat saab sel perioodil sabas ja kehas paiknevast 
varurasvast.

• Tihti magab mitu isendit ühes puuõõnes koos.

• Üksikeluline, toiduks putukad ja muud väikesed 
loomad, õied ja viljad



http://antpitta.com/images/photos/non-neotropics/madagasar/oct-nov-2010-mammals/Fat-tailed-Dwarf-Lemur-
ankarafantsika_6101.jpg

Madagaskari kääbusleemur

https://www.youtube.com/watch?v=8VuKPkcE2qk
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