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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Neeme, R. Aed-päevaliilia tolmeldamine ja seda mõjutavad tegurid. Bakalaureusetöö 

aianduse erialal. 36 lehekülge, 4 peatükki, 3 tabelit, 55 kirjandusallikat. Tartu, 2015. Eesti 

keeles. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada, millised tegurid mõjutavad päevaliilia 

tolmeldamist ja idanemisvõimeliste seemnete arengut. Töö hüpoteesiks oli, et päevaliiliate 

tolmeldamise edukus sõltub lähtevanematest, kuid kahjuks pole teada, millised tegurid 

täpsemalt mõjutavad tolmeldamisel idanemisvõimeliste seemnete saamist. Sealjuures 

mõjutab Põhjamaades tolmeldamist ka ilmastik.  

Päevaliilia tolmeldamist mõjutab nii õie värvus kui ka nende lahtiolemise aeg. 

Tolmeldajatest on värvieelistus pääsusabadel, kes külastavad punakaid õisi. Surulastele on 

värvist olulisem õie lahtioleku aeg. Õie avanemisel on oluline roll ilmal, mis ebasoodsate 

tingimuste korral võib õite avanemist kuni 3 tundi edasi lükata.  

Idanemisvõimeliste seemnete arenguks on vajalik tagada õiged lähtevanemad. 

Lähtevanemad peavad olema terved ja elujõulised. Parimaid tulemusi annab diploidsete 

päevaliiliate omavaheline tolmeldamine, produktiivseid seemneid saab pea olematult 

triploidsete päevaliiliate tolmeldamisel. Parim on kasutada värskeid tolmuteri. Eestis tuleks 

tolmeldamiseks valida ilmastikukindlad ja pika õitseajaga aed-päevaliiliad.  

Märksõnad: päevaliilia, tolmeldamine, õie osad.  
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SUMMARY 

 

Neeme, R. Factors influenced daylily pollination. Bachelor’s thiesis in horticulture. 36 

pages, 4 chapters, 3 tables, 55 references. Tartu, 2015. Estonian.  

Bachelor’s aim was to find out what factors influence the pollination of daylily and 

development of germinable seeds. Hypotheses was that daylilies pollination success 

depends on the source of parents, but unfortunately it is not known which factors 

specifically affecting the pollination of germinable seed production. In Nordic countries 

daylilies pollination is affected by weather. The aim of bachelor thesis is to find out what 

factors influence the pollination of daylilies.  

Pollination of daylily is affected both the color of flower and the time of their flowering. 

Swallowtails preferring reddish flowers. The time of flowering is more important for 

moths. The wether has an important role to play in flower opening, in adverse conditions, 

the flower will opening 3 hours later.  

Right parents must be provided for development of germinable seeds. Parents must be 

healthy and viable. The best results are achieved between pollination of diploid daylilies, 

the seed production of triploid daylily is not significant. It is best to use fresh pollen grains. 

In Estonia there should be use daylilies which are wether resistant and have a long 

flowering time.  

Keywords: daylily, pollination, floral parts. 
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SISSEJUHATUS 

 

Päevaliiliaid on kasvatatud tuhandeid aastaid. Aasiast alguse saanud päevaliiliate 

kasvatamine levis Euroopasse 16. sajandi alguses. Millal päevaliiliad Eestisse jõudsid, pole 

küll täpselt teada, kuid juba 20. sajandi esimesel poolel kasvatati taluaedades looduslikke 

liike.  

Aed-päevaliiliad on putukate poolt tolmeldatavad taimed. Päevaliiliate õis on avatud vaid 

ühe päeva ja seetõttu on oluline, et tolmeldamine selle lühikese aja jooksul edukalt aset 

leiaks. Päevaliiliate perekonna esindajatel on välja kujunenud enesega -kokkusobimatuse 

süsteem, mis tähendab, et päevaliiliate puhul on isetolmlemine peaaegu võimatu. Eelnevast 

lähtudes on tolmeldamise õnnestumiseks vajalik tolmeldajate olemasolu, vastasel juhul ei 

pruugi päevaliiliatelt seemneid saada.  

Sordiaretuses viiakse läbi kunstlik tolmeldamine.  

Aed-päevaliiliate sordiaretus sai alguse 1877. aastal, kui George Yeld alustas päevaliiliate 

ristamisega. Sordiaretuses toimunud läbimurre kolhitsiini kasutusele võtmisega võimaldas 

muuta päevaliiliate ploidsust. Peale seda on uute sortide arv meeletult kasvanud. Suurim 

päevaliiliate sordiaretuskeskus asub USA-s Floridas.  

Huvi päevaliiliate vastu on suur, sest taim on vähenõudlik ning pakub rikkalikku õiteilu. 

Eestis sihipärane päevaliilia aretus aga puudub. Siiski ei saa öelda, et Eestis sellega üldse 

tegeletud poleks, kuna meie kliimasse sobivaid sorte on aretanud selektsionäär Elle Ahse. 

Lähinaabritest tegeleb suuremal hulgal sordiaretusega Läti. Kahjuks ei pruugi kõik mujal 

maailmas aretatud päevaliiliasordid Eesti kliimasse sobida ja õietunnused sordiomaselt 

avalduda.  

Töö hüpoteesiks oli, et päevaliiliate tolmeldamise edukus sõltub lähtevanematest, kuid 

kahjuks pole teada, millised tegurid täpsemalt mõjutavad tolmeldamisel 

idanemisvõimeliste seemnete saamist. Sealjuures mõjutab Põhjamaades päevaliiliate 

tolmeldamist ka ilmastik. 
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Töö eesmärgiks oli selgitada, millised tegurid mõjutavad päevaliiliate tolmeldamist ja 

idanemisvõimeliste seemnete arengut.  

Käesoleva bakalaureusetöö valmimise eest soovin tänada juhendajat dotsent Ele Voolu, 

Ph.D.   
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1. ÕIE OSAD  

 

Õite moodustudes muutub varre vegetatiivne kasvukuhik õie kasvukuhikuks ning kui kõik 

õieosad on välja kujunenud, siis generatiivse võsu kasv lakkab  (Kalda 1965). Õie 

arenemine näeb välja järgmiselt: 

 nähtavale tulevad välised õiekattelehed ning nende vastas asetsevate tolmukate 

algmed; 

 ilmuvad sisemised õiekattelehed ja sisemise ringi tolmukate algmed; 

 toimub kattelehtede suurenemine, mille järel need üle tolmukate koolduvad. 

 

Kõige välimisem õiestruktuuri osa on õiekate (Pollination… 2011). Õiekate ehk periant 

kinnitub õiepõhjale, mis lõppeb õieraol või õievarrel. Õie ühendab varre või õieraoga 

omavahel õiepõhi, mis võib olla lame, kumer, puhitunud, kausjas, peekritaoline jm (Kalda 

1965). Kui õiepõhi on lame või kumer ning kui sigimik on kinnitunud kõrgemale kui teised 

õieosad, on tegemist ülemise sigimikuga õiega. Kui õiepõhi on nõgus ja sigimik ei ole 

kokku kasvanud õiepõhja ega ka teiste õieosadega, on tegemist keskmise sigimikuga õiega. 

Alumise sigimikuga õis tuleb kõne alla juhul kui sigimik on õieosade alumiste osadega 

kokku kasvanud.  

 

Õiekate  võib olla kaitstud kõrglehtedega, mis mõningail juhul võib olla erksalt värvunud 

ning omab nii kaitsvat kui ka ligimeelitavat funktsiooni. Punga puhkedes meelitab 

erksavärviline õiekate ligi tolmeldajaid ning lisaks kaitseb ta tolmukaid ja emakat 

(Pollination… 2011). Harvem võivad viimased olla ümbritsetud kõrglehtedest 

moodustunud kattega (Kalda 1965). 

 

Õiekate koosneb välistest õiekattelehtedest ehk tupplehtedest, mis moodustavad tupe, ning 

sisemistest õiekattelehtedest ehk kroonlehtedest, mis moodustavad krooni (Kalda 1965). 

Kui õiekatte moodustavad nii kroon- kui ka tupplehed, on tegemist kaheli õiekattega, juhul 

kui tupplehed puuduvad on tegemist lihtsa õiekattega (Kalda 1965; Pollination… 2011). 

Nii kroon- kui ka tupplehed, kui need pole eristatavad, moodustavad perigooni.  
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Kroonlehe üheks ülesandeks on muuta õis tolmeldajatele atraktiivseks, samas täidavad 

kroonlehed ka kaitsefunktsiooni (Kalda 1965). Kroonlehtede värvus oleneb rakumahlas 

lahustunud pigmentidest või kollastest ning punastest kromoplastidest. Nooremates 

kroonlehtedes on kloroplaste enam ja see tingib nende roheka värvuse. Kroonlehtede 

vananemise käigus kloroplastid lagunevad ja õievärvus muutub.  

 

Kui kroonlehtede arv on suurem kui liigile omane, on tegemist täidisõitega (Kalda 1965). 

Täidisõite kroonlehed on tekkinud tolmukatest või viljalehtedest. Täidisõielisi sorte tuleks 

paljundada vegetatiivselt, sest seemneid loomulikul teel ei arene. Juhul, kui kroonleht on 

tekkinud tolmukast, on võimalus, et kroonlehtedes moodustuvad tolmuterad. Tolmuterad ei 

pruugi ilmneda kui tolmupesa asub sügaval kroonlehe koes.  

 

Tupplehtede põhiülesanne on sisemiste õieosade kaitsmine, samas võivad nad asendada ka 

kroonlehti (Kalda 1965). Sageli on tupplehed sama rohelised kui lehestik või vastupidiselt 

tugevamalt värvunud (Pollination… 2011).  

 

Kui õies on olemas nii emakas kui tolmukad, on tegemist kahekojalise taimega (Kalda 

1965; Pollination… 2011). Juhul, kui õites on ainult emakad või ainult tolmukad, on 

tegemist ühekojalise taimega. Enamasti on õied kahesugulised ning sellest tulenevalt 

soodustab nende ehitus  produtseerima ja väljutama isasgametofüüte, organiseerima teistelt 

taimedelt tuleva tolmutera sattumist vastuvõtliku emakasuudme pinnale ja juhtima 

tolmuterad munarakuni (Pollination... 2011) 

 

Õies olevad tolmukad moodustavad tolmukkonna (Kalda 1965). Tolmukad koosnevad 

tolmukaniidist ja tolmukapeast ning tolmukate arv õies võib kõikuda ühest kuni 

mitmekümneni. Tolmukapea moodustub kahest tolmukotist, mida omavahel ühendab 

konnektiiv. Tolmukotid koosnevad kahest pesast, millede sees on tolmuterad. Tolmuterasid 

katab enamasti kahekihiline kest. Väliskest on tavaliselt mustriga ning on tihti kaetud 

väljakasvudega, sisaldades tselluloosi, pektiinaineid, kutiini ning polleniini. Sisekesta 

paksus varieerub ning erinevalt sisekestast ei sisalda see kutiini. Kujult võivad tolmukad 

olla ovaalsed, kerajad, kepikujulised või tetraeedri- ja kuubikujulised. Küps õietolm võib 

olla valge, kollane, sinine, punane või must ning enamasti on see liigile omane (Miller et 

al. 2011). Ka terade hulk on varieeruv - pesa kohta mõnikümmend kuni mõnituhat (Kalda 
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1965). Väga palju tolmuteri on tuultolmlejatel, putuktolmlejate tolmuterad on tihti 

omavahel kokku kleepunud.  

 

Viljalehtede kogu, mis õies on, nimetatakse emakaks (Kalda 1965). Emakaid võib olla üks 

või mitu. Emaka alumine osa, kus arenevad seemnealgmed, on sigimik. Sigimikule järgnev 

emakael on peenem ning see lõppeb emakasuudmega. Emakasuuet katab magus neste ja 

see on kohastunud tolmuterade vastuvõtmiseks ja kinnihoidmiseks. Emakakaela pikkus on 

varieeruv ning see võib ka täielikult puududa.  

 

Nektarit eritavad nektaariumid on kas õiesisesed või –välised (Kalda 1965). Õiesisesed 

nektaariumid asuvad kõige sagedamini sigimiku või tolmukate alusel kettana, kuid need 

võivad olla ka tolmukate alumises osas, emakate ja tolmukate vahel õiepõhjal, sigimiku 

ülemises osas,  sigimiku vaheseintes. 

 

Ka nektar võib olla värvunud (Miller et al. 2011). Värvunud nektar  võib olla 

tolmeldajatele kasulik signaal, aidates kaasa suuremale tolmeldamisele. Samas võib värv 

eemale peletada ka nektariröövijaid ning mittetootlikke tolmeldajaid. Hansen et al. (2007) 

identifitseerisid 67 ülemaailmset taksonit- kollase, punase, pruuni, musta, rohelise ja sinise 

nektari värvusega. Nektari värvi intensiivsus ja kontrast võrreldes kroonlehtede värviga 

varieerus.  

 

1.1. Päevaliilia õie ehitus  

 

Morfoloogiliselt on päevaliiliate perekonna esindajad suhteliselt ühetaolised (Stout 1934; 

Dahlgren et al. 1985). Päevaliilia õisik koosneb sõltuvalt liigist, vanusest ja 

vegetatsiooniperioodi tingimustest 2-8 õiest (Krestova and Nesterova 2013). Kuna iga õis 

kestab vaid ühe päeva, siis on õite arv pikaks õitseajaks väga oluline (Gulia 2009). 

Enamasti õitsevad päevaliiliad 2-4 nädalat, ent mõned sordid omavad määramatut 

õitseaega, mis tähendab, et õienupud moodustuvad terve kasvuperioodi vältel. 

Päevaliilia õitel on trompetikujuline kuue õiekattelehega õiekroon (Stout 1934; Dahlgren et 

al. 1985), millest kolm seesmist õiekattelehte on kroonlehed ja kolm välimist tupplehed 

(Gulia et al. 2009).  
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Päevaliiliad on monoklinaalsed, mis tähendab, et emakas ja tolmukad ilmnevad samas õies 

(Gulia et al. 2009). Kuus tolmukat on ühinenud õiekrooni alusele (Stout 1934; Dahlgren et 

al. 1985), väljaulatuvad kuus tolmukavart tipnevad tolmukapeaga (Gulia et al. 2009). 

Päevaliilia õietolm on tavaliselt pruun, kuid võib olla ka kollane või punakas. Tolmukate 

vahel olev emakas on märgatavalt pikem kui tolmukavarred ja sisaldab emakasuuet, mis on 

ühendatud emakakaelaga. Emakasuudme tipp koosneb kolmest väikesest sibuljast 

paksendist, mis eritavad tolmlemise optimaalsel perioodil kleepuvat ainet.  

Õied avanevad õisiku tipust allapoole kuni viimane õis närbub (Krestova and Nesterova 

2013). Selline õitsemise eripära tagab õite paljunemisorganite valmimise õisikus erineval 

ajal. Päevaliilia õitsemise võib jagada järgmisteks  etappideks (Nitta, et al. 2010):  

1. õie puhkemine; 

2. seesmiste kroonlehtede avanemine; 

3. maksimaalne õie avatus; 

4. õie sulguma hakkamine; 

5. seesmiste kroonlehtede sulgumine; 

6. õie sulgumine.  

Õitsemise ajal lendavad putukad ühelt õielt teisele ning tagavad selle käigus 

risttolmlemise. Risttolmlevate taimede emakas ja tolmukad asetsevad tolmuterade 

küpsemise ajal erinevatel tasanditel, mis tähendab, et need valmivad erineval ajal 

(Krestova and Nesterova 2013). Päevaliilia tolmukad paiknevad madalamal kui emakas. 

Õie avanemisel painduvad tolmukavarred ja emakas vastassuundadesse nii, et tolmukad ei 

saavutaks kontakti emakaga.  Tolmukapead avanevad emakast vastaspoolele ja tolmuterad 

kukuvad emakale. 1,5-2 tundi peale tolmukapeade avanemist on emakasuudmel kleepuv 

neste, alates sellest momendist on emakas tolmeldamisele aldis. Dihhogaamia vorm, kus 

õie isasosad valmivad enne kui emasosad, võimaldab taimel ära hoida isetolmlemist. Kui 

õitsemise viimases faasis pole veel nähtavaid märke õiekrooni närbumisest, siis nihkuvad 

emakas ja tolmukaniidid teineteise suhtes. Emakas moondub, võttes spiraalse kuju, ning 

liigutab emakasuudme samale tasandile, kus asusid tolmukad.  

Peale tolmlemist liiguvad tolmuterad tormakalt emakakaela, jõudes mikropüüli 5-8 tunni 

pärast (Stout and Chandler 1933; Arisumi 1962). Peale seda tolmutera kasv 8 h peatub ja 

seejärel jätkub (Gulia et al. 2009). Viljastamine toimub 36-48 h peale tolmlemist. 

Moodustuv seemnekupar sisaldab kolm kihti musti seemneid, mis võivad olla kas 
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ümmargused või elliptilised. Nahkne munajas kolmetahuline seemnekupar sisaldab 

tugevakestalisi seemneid, mis vabanevad kui kupar kuivab ning lõheneb (Stout 1934; 

Dahlgren et al. 1985). Kuprad saavad küpseks 50 päeva peale tolmlemist  (Gulia et al. 

2009) 

 

1.2. Päevaliilia õites arenguga kaasnevad muutused 

 

Päevaliilia kroonlehed teevad läbi hulga keemilisi muutusi nii enne kui ka peale õie 

puhkemist (Guerrero et al. 1998; Panavas et al. 1998; Stephenson and Rubinstein 1998). 

Täiskasvanud õiepungade avanemine toimub peamiselt hüdraulilise mehhanismi mõjul 

(Bieleski and Reid 1992). See mehhanism baseerub hüdrolüütiliste ensüümide tegevuses, 

mida säilitatakse süsivesikutes. Trisahhariid fruktaan, mis on akumuleeritud ja muutub 

kiiresti fruktoosiks ja glükoosiks, juhib õite avanemise ajal vee neelamist ja selle 

tulemusena kroonlehed paisuvad.   

Peale õie avanemist kasvab fruktaani hüdrolüüsi tulemusel osmootiline kontsentratsioon ja 

see paneb õiekattelehed paisuma (Bieleski 1993). Polügalakturonaasi ja β- galaktosidaasi 

aktiivsus kasvab peale õie avanemist (Bileski 1993). Proteinaasi (Stephenson and 

Rubinstein 1998), DNA (Panavas et al. 1999, 2000) ja RNA (Panavas et al. 1998) aktiivsus 

tõuseb pea samaaegselt õie avanemisega või enne seda. Peale õie täielikku avanemist 

muutub leutsiini aminopeptidaasi ja endopeptidaasi  tase, samas kui karboksüpeptidaasi 

aktiivsus jääb õie vananemise ajal suhteliselt muutumatuks (Mahagamasekera and Leung 

2001). Leutsiini aminopeptidaasi aktiivsus jõuab haripunkti paar tundi varem kui 

endopeptidaasi aktiivsus.   

Kudede suremise ajal toimub hulk biokeemilisi muutusi. Peale õie avanemist suurenevad 

ensüümide polügalaturonaasi ja β-galaktosidaasi sisaldus ning see võib kaasa aidata 

kudede suremisele (Panavas et al. 1998). Samuti on kudede suremisel olulised reaktiivsed 

hapnikuühendid ja lipoksügenaasi aktiivsus (Panavas and Rubinstein 1998). Sellised 

oksüdatiivsed muutused on tingitud kaitsvate antioksüdantide tasemest, näiteks 

askorbiinhapete vähenemine samal ajal  kui peroksiidi ja superoksiidi aktiivsus suureneb.  

Paljude DNA fragmenteeritud tuumade ja lisaks ka mitmete nukleaaside aktiivsus suureneb 

õie vananedes (Panavas et al. 2000).  DNA lagunemine ja nukleaaside aktiivsus ilmneb 
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varem juhul kui vananemine on kiirendatud absisikhappega ning ilmneb hiljem kui 

vananemine on tsükloheksimiidi poolt väärastatud.  

Päevaliiliad lõpetavad oma paljunemistsükli iga päev (Gulia et al. 2009). Vastupidiselt 

paljudele lilledele ei ole etüleenil päevaliiliate vananemisprotsessides olulist rolli 

(Lukaszewski and Reid 1989: Lay-Yee et al. 1992). Päevaliiliate puhul pole võimalik 

taimekudede suremist kergesti muuta ja seetõttu pole ka sordiaretuses täheldatud, et 

päevaliiliad selle mehhanismi kaotanud oleksid (Rodriguez-Enriquez and Grant-Downton 

2012). 
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2. TOLMLEMINE  
 

Tolmlemine on üks osa sugulisest paljunemisest, millele järgneb viljastumine. Sugulise 

paljunemise kaks kõige olulisemat tunnust on (1) geneetilise varieeruvuse loomine läbi 

gameetide sugulise liitumise, kromosoomide segregatsioon ja alleelide rekombinatsioon 

ning (2) geeni migratsiooni võimaldamine nii, et edukad mutatsioonid saavad 

generatsioonide vahel levida ning liikuda populatsioonide vahel ja siseselt (Functional… 

2007). Suguline paljunemine on primitiivne tunnus pea kõikidel eukarüootsetel 

organismidel ja on ilmselt kaasa aidanud nende edukusele ja pikaajalisele ellujäämisele. 

Suguline paljunemine võimaldab oma geneetilise varieeruvusega peale 

keskkonnatingimuste muutumist taimedel nendega kohaneda.  

 

Suguline paljunemine kujutab endast kahe raku liitumist, mille tagajärjel tekivad uued 

(Kalda 1965). Liituvaid rakke nimetatakse gameetideks ehk sugurakkudes. Kõrgemalt 

arenenud paljunemismeetod, mida õistaimed kasutavad on oogaamia. See on 

paljunemisviis, kus gameedid on oma välimuselt erinevad ja emasgameet on liikumatu. 

Liikumatu emasgameet on munarakk ning liikuvad isasgameedid spermatosoidid. Õites 

leiab aset mikro- ja makrospooride valmimine. Mikrospoorist areneb edasi tolmutera ning 

makrospoorist lootekott. Lootekotis valminud munaraku ning tolmuteras kujunenud 

seemneraku ühinemisel tekib sügoot, millest lõpuks moodustub seeme.  

 

Tolmlemiseks nimetatakse õietolmu ülekandumist tolmukatelt emakasuudmeile (Kalda 

1965). Tolmeldamine võib teostuda sama õie piires ning sel juhul on tegemist 

isetolmlemise ehk autogaamiaga. Võimalik on ka geitonogaamia, siis pärineb õietolm 

samalt taimelt. Juhul kui õietolm tuleb teistelt taimedelt, siis nimetatakse seda 

ksenogaamiaks ehk võõrtolmlemiseks, mida võib nimetada ka risttolmlemiseks. 

 

Isetolmlemine pole võimalik lahksuguliste taimede puhul, mil emas- ja isasõied ilmnevad 

erinevatel isenditel, ja ka dihhogaamsetel taimedel, milledel ei valmi tolmukad ja emakad 

üheaegselt (Kalda 1965). Dihhogaamiat on kahte sorti, eelisasus ja eelemasus, see 
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tähendab, et õied läbivad kaks arengufaasi. Eelisasuse puhul avanevad tolmukad juba siis 

kui emakas veel küps pole ja eelemasuse korral sirutub küps emakas välja enne kui 

tolmukad.  Erikaelsuse korral esineb sama liigi taimel kaht või kolme tüüpi õisi, mis 

erinevad omavahel emakakaela pikkuse ja tolmukate asendi poolest. Sellisel juhul võib 

isetolmlemine olla võimatu või avaldub varuvariandina alles siis kui õitsemine lõppeb.  

 

Enamikel taimedel on kahesugulised õied (Gibbs 2014). Kahesuguline õiestruktuur soosib 

nii õiesisest kui ka geitonogaamset (õietolm saadakse sama taime teiselt õielt või 

kõrvaltaimelt) isetolmeldamist. Sellest tulenevalt on tekkinud mehhanism, kus 

angiospermid on omandanud kohastumuse, mis väldib isetolmeldamist. Sellisel 

isesteriilsusel on mitmeid põhjuseid, kuid mõnede taimede puhul on isetolmeldamisest 

äraütlemine põhjustatud geneetiliselt kindlaks tehtud iseenesega kokkusobimatuse 

mehhanismist.  

 

2.1. Tolmlemise viisid  

 

Kuna taim ise on immobiilne, siis tuleb tolmuterad emakasuudmele tuua 

liikumisvõimeliste kandjate poolt nagu tuul või vesi, kuid kõige sagedamini loomade 

külastuste kaudu (Pollination… 2011). Abiootilised tolmlemise viisid on tuul- ja 

vesitolmlemine, neist levinum on tuultolmlemine (Abrol 2012). Tuultolmlemise ehk 

anemofiilia jaoks on vajalik suur tolmuterade tootlikkus ja nende suur hajumisvõime ning 

emakakaelte vaba asend (Kalda 1965). Tolmuterad on tolmukatelt kergesti vabanevad, 

peened- ja kuiv-jahujad. Õiekate on tuultolmlejatel taandarenenud ja tihti vähemärgatav, 

seevastu tolmukad ja emakad on silmatorkavad ja ripuvad sageli õiest välja. Selleks, et 

tolm paremini valla pääseks, ripuvad tuultolmlejate isasõisikud lõdvalt  

 

Enamus tuultolmlevaid liike õitseb enne lehtimist, et tagada õite ümber maksimaalne 

tuulekiirus (Abrol 2012). Üldiselt on tuultolmlevate taimede õied ühesugulised ning emas- 

ja isasõied on selgelt eristatavad. Tavaliselt asuvad emasõied taime kõrgemas osas kui 

isasõied, et tolmuterad ei kukuks sama taime emakasuudmetele. Tuultolmlemise 

efektiivsuse tagamiseks areneb tuultolmlevatel taimedel suur hulk tolmuteri, mis on 

enamasti väga väikesed. Vastupidiselt tolmuterade arvule on munarakkude arv tavaliselt 
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madal. Tolmuterade kinni püüdmiseks on tuultolmlejate emakasuudmed tunduvalt 

laienenud.  

 

Erandlikumaks abiootliliseks tolmlemise viisiks on vesitolmlemine (Abrol 2012). 

Tolmuterad vabanevad vette ja ujuvad veepinnal. Emasõied tõusevad veepinnale, võtavad 

tolmuterad vastu ja tõmbuvad tagasi vee alla. 

 

Biootilised tolmeldajad on putukad, linnud, imetajad (Abrol 2012). Suurima osa 

moodustavad putukad. Putuktolmlemine ehk entomofiilia on katteseemnetaimedel 

valdavaks tolmlemise viisiks, üheksal juhul kümnest on tolmeldajaks putukad (Kalda 

1965). Putuktolmlevate õite kohastumuseks on eredavärviline õiekate, õisikusse 

koondunud õied, eredalt värvunud kõrgelehed ning õite lõhn ja magusa nektari olemasolu. 

Olulisemad tolmeldajad on kiletiivalised, liblikad, kahetiivalised ja mõned mardikaliste 

rühmad. Suured kiletiivalised on hästi kohastunud liblikjate ja huuljate õite avamisele ja 

õieputke põhjast nektari kättesaamisele. Liblikad suudavad tänu imemissuistele tolmeldada 

pikaputkelisi õisi, kärbselaadsed kahetiivalised saavad peamiselt tolmeldada vaid kergesti 

kättesaadava nektariga õisi.  

 

Mesilased on suurim grupp tolmeldajaid. Mesilaste poolt tolmeldatud õied on üldiselt 

sinised või kollased ja harva punased, sest arvatakse, et punane ilmneb mesilastele mustana 

(Miller et al. 2011). Mesilased ei näe põhivärve, mida meie, kuid nad on võimelised 

nägema ultravioletvalgust. UV-valguses näevad nad maailma rohelise varjuna ning õisi 

UV peegeldusena tugevalt mustadena või näevad nad rohekassiniseid UV neelamise auke. 

Paljudel õitel on „mee giidid“, et juhtida mesilased nektarini, see määrab ära, et nad 

kannaksid tolmuteri teistele õitele.  

 

Mardikate poolt tolmeldatavad õied on tavaliselt igavalt valgetes toonides,  sealjuures 

arvatakse, et mardikatel puuduvad kõrgelt arenenud visuaalsed meeled (Miller et al. 2011). 

Õied, mida tolmeldavad kärbsed, on igavad punast või pruuni värvi ning võivad meenutada 

liha. Surulaste poolt tolmeldatavad õied on valged või kollased, mis tagab, et need oleks 

märgatavad ka hämaras valguses. Liblikad suudavad mesilastest rohkem värve eristada ja 

nad külastavad laiaulatuslike värvidega õisi, isegi punaseid.  
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Koolibrid kasutavad õite leidmiseks peamiselt nägemist (Miller et al. 2011). Nad kalduvad 

külastama suuri erepunaseid või kollaseid õisi, mis nõrgalt lõhnavad ja sisaldavad suurel 

hulgal nektarit. Imetajatest tolmeldajaid on väga vähe ning nad külastavad üksikuid liike 

(Abrol 2012). Nahkhiiri meelitavad õied, mis on suured või suurtes õisikutes, kuid värvilt 

ilmetud (Miller et al.2011). 

 

2.2. Tolmlemist mõjutavad tegurid  

 

Kõik õieosad võivad olla värvunud, kuid need ei pruugi olla sama värvi isegi samal taimel 

(Miller et al. 2011). Õistaimedel on klorofüll  paljunemisorganites oma väärtust kaotanud 

ja seetõttu on teised molekulid arenenud värvisignaalideks. Need signaalid on peamiselt 

õite ja viljade  rohelisel taustal eristuv värv, muutes need teistele organismidele 

atraktiivseks. Õied, mis on tuultolmlevad, ei ole pea kunagi värvilised. Tolmeldajad 

kasutavad värvi kui tõendit, et taime tasub külastada. Värv aitab taime liiki, õie asukohta ja 

küpsust valida ning aitab leida  nektari ja õietolmu asukohta õies, seetõttu on õie 

pigmentidel tolmlemise õnnestumiseks kõige tähtsam roll.  

Taimedes olevad pigmendid on oma olemuselt orgaanilised molekulid, mis neelavad 

valgusenergiat ja säilitavad selle mõneks nano/mikrosekundiks (Miller et al. 2011). Nad 

saavad valgusenergiat säilitada mitmekordsete süsinikaatomite juuresolekul, mis jagavad 

valgusenergiat vahelduva topeltahela vahel.  

 

Pigmentidel on taimedes mitmeid ülesandeid (Miller et al. 2011): 

1. Mitmed pigmendid löövad kaasa valgusenergia muutumises keemiliseks energiaks 

2. Annavad märku teistele organismidele, et need oleks taimest teadlikud 

3. Molekulid, mis võivad värvi näidata, kuid pole täpselt teada, kuidas nende 

vastastikune toime valgusenergiaga taime funktsioone mõjutab 

 

Taimepigmendid jaotuvad nelja põhi kategooriasse (Miller et al. 2011) (Vt. Tabel 1): 

1. Tetrapürroolid, kaasaarvatud klorofüllid. Kõik klorofüllid on rohelised ja on 

vajalikud fotosünteesiks. Klorofüllid on enim levinud pigmendid maailmas. Teised 

tetrapürroolid sisaldavad kõiki tsütokroomid, pütokroomide ja pükobiliinide. Need 

pigmendid on sageli membraaniga ümbritsetud, kuid mõned on leitud ka 

rakukompleksidena.  
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2. Karotenoidid on pikaahelalised rasvlahustuvad molekulid, mis esinevad kõigis 

eukarüootsetes rakkudes. Mõned karotenoidid on kaasatud fotosünteesi kas 

lisapigmendina või antioksüdantidena. Need karotenoidid on membraaniga 

ümbritsetud. Ülejäänud karotenoidid, piisakestena rakkudes, annavad õitele ja 

viljadele värvuse. Klorofüllide järel on karotenoidid enim levinud pigmendid. Nad 

on tavaliselt kollast, oranži ja punast värvi. Karotenoidid jagunevad kaheks: 

lükopeenid, mis on süsivesinikud ja ksantofüllid, mis sisaldavad hapnikku. 

Vastupidiselt antotsüaniinile ja betalaiinile on karotenoidid taime eluks 

hädavajalikud. Kuid ka nende mõjul värvuvad õied kollaseks ja oranžiks, seejuures 

saavad nad koos eksisteerida teiste pigmendi gruppidega.  

3. Flavonoidid on keerukad fenoolsed veeslahustuvad molekulid, mis esinevad pea 

kõigis soontaimedes. Flavonoidid jagunevad flavoodideks, flavonoolideks, 

antotsüaniinideks ning isoflavonoidideks. Flavonoidid esinevad kõige õhulistemas 

taimeosades ja neid on avastatud ka juurtest. Flavonoidid suudavad neelata 

ultraviolettvalgust. Mõned neist (flavoonid ja flavonoolid) lisavad kroonlehtedele 

valget ja kreemikat värvi.  

4. Betalaiinid, nagu ka flavonoidid, on keerulised veeslahustuvad molekulid, aga 

erinevalt flavonoididest sisaldavad nad lämmastikku ja on tuletatud aminohappest 

türosiin. Betalaiinid võivad olla punased, violetsed ja sinised. Nagu antotsüaniinid, 

on ka betalaiinid varutud vakuooli. Erinevuseks on, et betalaiinidel on võime 

reageerida aminohapetega.  
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Tabel 1. Värvipigmentide ülevaade (Miller et al. 2011) 

Värvid Pigmendirühm Koostis/ 

esinemise 

mõjutajad 

Asukoht 

rakkudes/taimes 

Funktsioon 

Roheline, 

rohekassinine, 

punane 

Tetrapürroolid Mg, Fe, Cu Membraaniga 

ümbritsetud 

peamiselt 

plastiidides, teistes 

rakuosades, 

klorofüll rohelistes 

kudedes, teised igal 

pool taimes 

Fotosüntees või 

märguandmine 

Kollane, oranž, 

punane 

Karotenoidid Mõned 

sisaldavad 

molekulaarset 

hapnikku 

Membraaniga 

ümbritsetud või 

tilkadena kõigis 

rakkudes. Kõrge 

sisaldusega 

tolmuterades, 

kroonlehtedes, 

viljades 

Lisapigment 

fotosünteesiks, 

kaitseb klorofülli 

fotooksütatsiooni 

eest, 

märguandmine, 

hoiustamine 

Värvitu, valge, 

pleekinudkollane; 

punane, violetne, 

sinine 

Flavonoidid 

(flavoonid, 

flavonoolid; 

antotsüaniinid) 

Mõjutatud 

vanusest ja 

temperatuurist, 

pH-st, 

metallidest, 

suhkrutest, 

orgaanilistest 

hapetest, 

kaaspigmentid

est, raku kujust 

Akumuleeruvad 

raku vakuoolides; 

kõigis rakkudes, 

kuid akumuleeruvad 

tolmuterades, 

kroonlehtedes, 

viljades 

Kaitsevad 

fotosünteetilisi 

süsteeme UV 

kahjustuste eest, 

märguandmine, 

kaitse 

Punane, violetne, 

sinine 

Betalaiinid Vastupidiselt 

flavonoididele 

sisaldavad N 

Akumuleeruvad 

vakuoolides, 

peamiselt leiduvad 

õites ja viljandes  

Pole kindlalt teada 

 

Kroonlehtede värv on kahtlemata tolmeldajatele kõige olulisem signaal ning õite 

atraktiivsuse tagab pigmentide kuhjumine (Miller et al. 2011). Lõplik õievärv sõltub 

eraldiseisvate pigmentide sünteesist, nende pigmentide kontsentratsioonist ja mitmetest 

füüsilistest ning keemilistest raku faktoritest nagu temperatuur ja pH. Erinevad lilled 

sünteesivad erinevaid karotenoide, mis ilmnevad punaste, oranžide ja kollastena. Õied 

muutuvad intensiivsemat värvi kui pigmentide hulk kasvab. Kuigi mõnedes õites on ainult 

karotenoidid, sisaldavad enamus vähemalt ühte teist pigmendigruppi. Sama õis võib 

sisaldada karotenoide ja flavonoide. Vastupidiselt karotenoididele kalduvad flavonoidid 

neelama ultravioletvalgust, moodustades sedasi tumedamaid alasid. Betalaiinid, mis on 

punased ja lillad, ei ole enamikes taimedes esindatud ning kui siiski on, siis pole seal 

antotsüaniine.  
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Õite värvipalett on aastaajati muutuv. On teada, et varasuvel on rohkem siniseid ja lillasid 

õisi ja hilissuvel rohkem kollaseid (Miller et al. 2011). Selline olukord võib tuleneda 

asjaolust, et kollased õied paistavad intensiivsema rohelise taustal rohkem silma. On ka 

mitmeid kevadlilli, millel on kollased õied, kuid need ei ole enamasti loomade poolt 

tolmeldatavad. Näiteks paljuneb nartsiss valdavalt sibulatega,  pärn on aga tuultolmleja. 

Kollased kevadlilled, mis vajavad loomade poolt tolmeldamist võivad omada kollaseid 

flavonoide, mis neelavad ultraviolettkiirgust ning mis kuvatakse mesilastele ereda 

kevadpäikesega tumedate laikudena. Sügislilledes on karotenoidid, mis fluorotseeruvad ja 

nii on õied sügiseste lühemate päevade ajal erksamad.  

 

Ka liigi vanus on õievärvi puhul oluline, kuna sageli muudavad kroonlehed oma vanuse 

muutudes värvi (Miller et al. 2011). Sageli on õied alguses heledad ning siis tumenevad 

ning mõnikord võib see olla tingitud tolmlemisest. Näiteks muutuvad sarvkannikese (Viola 

cornuta) õied peale tolmlemist valgest punaseks.  

 

Samuti mõjutavad värvi temperatuur, vakuolaarne pH ning metallide esinemine (Miller et 

al. 2011). Õites on kõrgem pigmentide sisaldus madalamatel temperatuuridel, samas võib 

värv muutuda metallidega kokkupuutel (Nissan-Levi et al. 2007). Stilesi et al. (2007) järgi 

on temperatuurist sõltuvus nähtav antotsüaniini produktsioonis süstlehise teelehe (Plantago 

lanceolata) õites, mille õied on külmemate temperatuuride korral tumedamad. Mitmed 

pigmendid säilitatakse vakuoolides ja vakuolaarne pH omab tugevat mõju pigmentidele 

ning värvidele (Miller et al. 2011). Enamasti on vakuool happelisema reaktsiooniga kui 

raku tsütoplasma.  

 

Metallid mõjutavad pigmentide struktuuri ja seega kroonlehtede värvi. Varemalt on 

inimesed värvi muutmiseks kasutanud puutuhka, uriini, parkaineid, sappi (Cannon and 

Cannon 1994). Parimad värvi muutvad metallid on raud, maarjajää, vasksulfaat ning 

raudsulfaat. Madala peiulille õied on looduslikult helekollased, aga maarjajääga muutub 

kuldkollaseks, kroom annab tumeoranži värvuse ning vask pruunikad toonid. Shoji et al. 

(2007) uurisid sinise värvi arenemist tulbi periandi põhjale, seejuures oli ülejäänud tulp 

punane. Katsest järeldus, et anrotsüaniinide ja flavonoolide koosseis erinevates 

protoplastide rühmades oli sama, kuid Fe
3+

 sisaldus oli sinistes protoplastides 25 korda 

kõrgem kui punastes. Lahusele Fe
3+ 

lisamine punasele pigmendile muutis need siniseks.  
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2.3. Päevaliilia tolmeldamine ja seda mõjutavad tegurid 

 

Päevaliiliate paljunemisele on iseloomulikuks enesega -kokkusobimatuse süsteem. 

Varajased aretustööd on näidanud, et mitmete sortide enese-sobimatuse tase võib ulatuda 

kõrgest madalamani (Stout and Chandler 1933). Seda varajast tööd on keeruline 

tõlgendada, kuid see näitab kindlalt, et päevaliiliate perekond sisaldab mitmetasemelist 

süsteemi, et isetolmlemist ära hoida. On tõendeid, et kokkusobimatud tolmuterad kasvavad 

aeglaselt ja ei lähe emakakaela kanalist edasi. Iseloomulik on see, et kiirekasvulised 

tolmuterad, nii sobiliku kui mittesobiliku genotüübiga, on hoitud teatud periood paigal 

ning ainult sobilikud tolmuterad viljastavad munaraku. 

Tolmlemise õnnestumine sõltub suuresti sellest, millal õied puhkevad ning millal need 

sulguma hakkavad (Miyake and Yahara 1999). Õite avanemise protsess on seotud rakkude 

pikenemisega ning avanemise aeg on mõjutatud nii temperatuurist, valguse kvaliteedist ja 

kvantiteedist ning valguse ja pimeduse vaheldumisest (van Doorn and van Meeteren  

2003). Õite sulgumine on seotud nende vananemisega ning selle aeg sõltub paljudest 

keskkonnatingimustest.  

Ruuge päevaliilia ja sidrunkollane päevaliilia pakuvad väga head võimalust geneetilisteks 

uurimusteks õitsemise ajast, sest nende kahe liigi hübriidid jäävad täiesti fertiilseks 

hoolimata faktist, et neil kahel liigil on täiesti erinev õitsemisaeg (Nitta et al. 2010). Ruuge 

päevaliilia alustab õitsemist varahommikul ning sulgeb õied õhtul, seevastu sidrunkollane 

päevaliilia hakkab õitsema õhtul ning lõpetab hommikul. Mõlema puhul kestab õitsemine 

vaid pool päeva, varieerudes 11-15 tunnini. Katsetest on järeldatud, et looduslike 

hübriidide populatsioonid näitavad õite avanemise ajal bimodaalset jaotust, mis tähendab, 

et nende õite avanemisel on kaks haripunkti, samal ajal kui enamik F1 hübriide näitavad 

õhtust avanemist (Hasegawa et al. 2006).  

Nitta et al. (2010) korraldatud katse eesmärk oli näidata, et õite avanemise ja sulgumise 

aeg on suuresti mõjutatud peamistest geenidest. Katses kasutati ruuge päevaliilia ja 

sidrunkollase päevaliilia F1 ja  F2 hübriide. Selgus, et  F1 hübriidide õite avanemine on 

väga varieeruv, kuid F2 hübriididel esineb ilmselge bimodaalne jaotus, mille haripunktid 

on hommikul ja õhtul. Tulemused võimaldasid  taimed jagada hommikul ja õhtul 

avanevateks, seejuures ei kaldunud need üle 1:1 suhte. Õite sulgumine oli varieeruvam F2 

hübriididel, kuid jäi seekord unimodaalseks. Õhtul ja hommikul sulgunud õite suhe 
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kujunes 3:1, seejuures oli õhtul sulgunud õisi enam. Katse tulemused kinnitasid, et õite 

avanemine ning sellele järgnev sulgumine on esmalt mõjutatud geenist, mis otsustab õite 

avanemise aja üle ja seejärel teisest geenist, mis annab signaali õite sulgumiseks.   

Krestova ja Nesterova  (2013) korraldasid katse, milles uuris kuidas erinevad keskkonna 

tingimused nagu keskmine päevane temperatuur, õhuniiskus ja päikese isolatsioon 

päevaliilia õitsemist mõjutavad.  Katses kasutati päevaliilia sorte Venemaa looduslikult 

floorast: H. koreana,  söödav päevaliilia (H. esculenta), kollane päevaliilia (H. lilio-

asphodelus), Middendorffi päevaliilia (H. middentorfi) ja väike päevaliilia (H. minor).  

Õie eluea aluseks võeti puhkemise aeg ning lõpuks õiekrooni närbumine (Krestova and 

Nesterova 2013). Katses võeti aluseks kolm erinevat ilmastikutingimust:  

3. Päikesepaiste, hommikune temperatuur mitte madalam kui +16°C, maksimaalne 

päevane temperatuur +24-26°C, õhuniiskus 65%; 

4. Vahelduvpilvisus, hommikune temperatuur mittemadalam kui +14°C, maksimaalne 

päevane temperatuur +20-22°C, õhuniiskus 100%; 

5. Pilves, sajune, hommikune temperatuur mitte madalam kui +12°C, maksimaalne 

päevane temperatuur +18°C, õhuniiskus 95%. 

Selgus, et erinevad ilmad ei pruugi õie avanemisaegu kõigil liikidel mõjutada (Krestova 

and Nesterova 2013). Siiski lükkub õie avanemine pilvise ilmaga kollase päevaliilia ja H. 

koreana puhul 1-1,5 tundi hilisemaks. Kõige enam mõjutavad erinevad ilmaolud väikese 

päevaliilia õite avanemise aega. Vahelduva pilvisuse korral lükkub õite avanemine edasi 2 

tundi ja sajuse ilmaga lausa 3 tundi. Lisaks õite avanemisele mõjutab ilm nende lahtioleku 

aega. Vahelduvpilvise ja sajuse ilmaga võivad väikese päevaliilia õied olla 15 ja 10 tundi 

kauem avatud. Söödava päevaliilia õite eluiga on vahelduvpilvise ilmaga 10 tundi pikem. 

Vahelduvpilvisuse ja vihma korral avanesid tolmukad kõikidel liikidel 1-3h hiljem. 

Taimed näitavad rohket õietunnuste mitmekesisust, mis on sageli väga erinevad isegi 

lähedalt suguluses olevate liikide vahel (Hirota et al. 2013). Õievärv (Bradshaw and 

Schemske 2003; Newman et al. 2012; Rodriguez-Girones and Santamaria 2004) ja õie 

lõhn (Raguso 2008; Huber 2005; Hoballah 2005) muudavad õie tolmeldajate jaoks 

atraktiivseks, õie morfoloogia, nagu õiekrooni kuju, tolmukate ja emaka omavaheline 

kaugus, määravad ära tolmuterade üleviimise efektiivsuse (Whittall and Hodges 2007; 

Wilson 1995; Anderson and Johnson 2008).  
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Päevaliiliaid tolmeldavad pääsusabad, surulased, punnpealased, koerlibliklased ja 

mesilased (Hirota et al. 2012). Suurima osa moodustavad pääsusabad ja surulased, seejärel 

mesilased ja vähesel määral tolmeldavad päevaliiliaid punnpealased ja koerlibliklased.  

Ruuge päevaliilia on libliktolmlemise tüüpiline näide ning sidrunkollane päevaliilia 

surulaste poolt tolmeldamisest (Hirota et al. 2012). Ruuge päevaliilia õitseb päeval ja on 

punaka või oranžika värvusega õitega, mida päevasel ajal peamiselt pääsusabad 

tolmeldavad (Hasegawa et al. 2006; Nitta 2010). Sidrunkollane päevaliilia õitseb öisel ajal 

ja on kollakate magusa aroomiga õitega, mida tolmeldavad öösel surulased. Suruliste 

tolmeldamine pakub eriti huvi seetõttu, et nende poolt tolmeldavatel taimedel on kahvatult 

värvunud kroonlehed, magus lillelõhn ja kitsas õiekannus (Maad 2000; Miyake 1998). 

Samas koolipriid (Hodges et al. 2003), pääsusabad (Hasegawa et al. 2006) ja mesilased 

(Ando et al. 2001) eelisatavad nõrgalõhnalisi, erksavärvilisi punaseid, purpurseid õisi.  

Arvatakse, et suruliste öine tolmeldamine on kujunenud päevasest tolmeldamissüsteemist 

(Hirota et al. 2012). Selle tõestamiseks on aga vaja teada, kuidas surulised ja teised 

tolmeldajad reageerivad visuaalsetele muutustele ja lõhnale. Uuringud on näidanud, et 

ainuüksi haistmine või visuaalne välimus meelitab hämaruse aegseid ning öiseid surulasi 

ligi juba 5 m kaugusel õiest (Raguso and Willis 2002). Samas aga leiab toitumine õiel aset 

vaid siis, kui on olemas kombinatsioon välimusest ja haistmisest.  

Õie välimust ja lõhna on omavahel keeruline eristada, sest need on omavahel vastastikuses 

sõltuvuses (Hirota et al.2012). Molekulaarsed fülogeneetilised uuringud näitavad, et 

sidrunkollane päevaliilia on lähedalt sugulane päeval õitsevate liikidega. See näitab, et 

öösel  õitsevad päevaliiliad põlvnevad päeval õitsevatest päevaliiliatest. Ruuge päevaliilia 

õite värvus oli punakas-oranž ning lõhna ei esinenud üldse või oli nõrgalt tunda.  

Kõige aktiivsemad on surulased õhtul, seevastu pääsusabad ja mesilased päeval (Hirota et 

al. 2012). Pääsusilmad eelistavad punakaid ning koiliblikad pigem kollakaid õisi, kuid 

kumbki ei näita olulist eelistust lõhna tugevusele. Järeldada saab, et pääsusabad kasutavad 

õievärvi kui peamist märguannet.  

Hasegawa et al. (2006) korraldasid 4 aastat kestva katse, et uurida ruuge- ja sidrunkollase 

päevaliilia ning nende hübriidide õite puhkemise ning närbumise aegasid. Selgus, et ruuge 

päevaliilia populatsioon hakkas õitsema 4.30-7.30, ning sidrunkollane päevaliilia16.30-

20.30. Närbuma hakkasid päevaliiliad vastavalt 18.30-21.30 ja 4.00-7.00. Õitsemise 
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kõrgaeg oli F1 hübriididel sarnaselt ruugele päevaliiliale 4.00-5.30 ning närbumine leidis 

aset 19.00-23.30. Kuigi morfoloogilised tunnused näitasid unimodaalset jätkuvust, siis 

vaatamata suurele variatsioonile oli looduslike hübriidide õitsema ja närbuma hakkamine 

biomodaalne. 

Ruuge päevaliilia ja sidrunkollase päevaliilia õitsemise aeg kattub 16.30-21.30 (Nitta et al. 

2010). Sellel ajal hangivad nektarit nii pääsusabad kui surulased (Hirota et al. 2012). Kuigi 

surulasi arvatakse eelistavat kollaseid õisi, siis on nad igat võimalust kasutavad 

tolmeldajad (Hirota et al. 2013). Juhul kui punaste ja kollaste õitega päevaliiliad õitsevad 

samal ajal, ei ole surulaste eelistus oluliselt erinev. Seega on peamine tegur, mis surulaste 

poolset tolmeldamist mõjutab, õitsemise aeg, mitte õie värv ja lõhn.  
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3. SORDIARETUS JA TOLMELDAMINE 
 

Edukaks tolmeldamiseks on oluline valida õiged lähtevanemad (Whatlet 1990). 

Lähtevanemateks tuleb valida elujõulised ning terved taimed. Kindlasti peab teadma nende 

dominantseid ja retsessiivseid tunnuseid. Tolmeldamisel võib esineda probleem, et valitud 

vanemad on steriilsed. See probleem on tavalisem emastaimeks valitud taimedel. 

Steriilseks võivad osutuda ka kasutatavad tolmuterad. Steriilsed tolmuterad on valge 

värvusega ning pole pulbrilised.  

Edukaim viis tolmuterade hindamiseks on nende vaatlemine mikroskoobiga (Whalet 

1990). Juhul, kui tolmuterad on läbipaistmatud, vee mõjul paisunud ja on ümara kujuga, on 

need tolmeldamiseks sobilikud.  

Tolmeldamise juures mängib olulist rolli ilm (Whatlet 2009). Tolmuterade kaitsmiseks 

putukate eest võib tolmukad korjata eelmisel päeval või varajasel päikesetõusul. Samuti 

võib kaitseks kasutada valguskiirgust varjavaid kangaid.  

Parim on kasutada värskeid päevaliilia tolmuteri, kuna säilitamine võib nende elujõulisust 

vähendada (Whalet 1990). Päevaliilia tolmuterade elujõulisus oleneb päevast kui need 

korjatakse (Krestova and Nesterova 2013). Kõikide päevaliilia liikide tolmuterad, mis 

korjati päikselise ilmaga kui õhuniiskus oli 65% olid suurema idanevusega kui need, mis 

korjati pilvise ilmaga kui õhuniiskus oli 89%. Juhul kui korjamise ajal oli õhuniiskus 90%, 

siis tolmuterad ei idanenud (Krestova 2009).  

Kõigi päevaliilia perekonna esindajate tolmuterade idanevuse võime püsib kõrge üle 24 

tunni (Krestova and Nesterova 2013). Tolmuterade säilitamine temperatuuril +3°C ja -

18C° pikendab nende eluiga 1-6 kuud. Efektiivne võimalus tolmuteri säilitada on nende 

külmutamine vedellämmastikuga (-196°C).  

Yasumoto ja Yahara (2009) korraldasid katse, kus tolmeldati ruuget päevaliiliat ning 

sidrunkollast päevaliiliat ning Hiranto saarelt (Jaapan) avastatud F1 hübriide.  Selgus, et 

kui tolmeldatavaks liigiks oli ruuge päevaliilia, oli viljade hulk allopatrilise ristamise juhul 
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kõige madalam (Yasumoto and Yahara 2009). Seemnete hulk vilja kohta märkimisväärselt 

ei erinenud kuid seemnete arv õie kohta näitas samasugust tendentsi kui viljade hulk.  

Enamus päevaliilia vanemaid sorte on diploidsed- 22 kromosoomiga (Kähr 2010). 1960. 

aastatest sai alguse päevaliiliate aretusbuum ja kolhitsiini kasutades saadi tetraploidsed 

päevaliiliad, millel on kahekordne kromosoomistik. Esimese sellise päevaliilia lõi Robert 

Schreiner 1947. aastal (Gulia 2009). Di- ja teraploidsete päevaliiliate kõrval on ka 

triploidsed päevaliiliad kuid need on steriilsed (Kähr 2010). Tetraploidsete ja diploidsete 

päevaliiliate vahe on märkimisväärne, see seisneb peamiselt selles, et tertaploidsetel 

päevaliiliatel on suuremad õied ja rikkalikum värvivalik (Gulia 2009).  

Gao ja Qi (2012) katses selgitati välja kui produktiivne on erinevate ploidsusastmetega 

päevaliiliate kunstlik tolmeldamine. Selgus, et erinevate ristamiskombinatsioonide 

tulemused olid erinevad. Keskmine seemnete tekke tase diploitsete päevaliiliate 

omavahelisel tolmeldamisel oli 48,8%. Selgelt eristus diploidide ja tetraploidide ristamine, 

kus seemnete teke oli 11,34%. Triploidsete ja diploidsete päevaliiliate ristamine seemnete 

saamine oli minimaalne, vaid 1,56%. Ka Arisumi (1975) katse troploidsete päevaliiliatega 

näitas, et need pole eriti produktiivsed. Triploidsete päevaliiliate kupardest olid  35 päeva 

hiljem elujõulised kõigest 18,6%. Enamus seemned ei arenenud välja või polnud 

elujõulised.  

 

Sordiaretuses püüeldakse üha enam selle poole, et aretada ilmastikukindlaid ning pikema 

õitseajaga sorte (Kähr 2010). Õievärv on järjest intensiivsem ja puhtam ning soov on 

aretada „sinine“ päevaliilia. Õite mustrid on muutumas üha keerulisemaks ja 

kontrastsemaks. Kroonleheservad on aina koloriitsemad ja õitele lisatakse kulla- või 

teemandi tolmu, mis päikse käes õied sillerdama paneb. Spider- õied on muutumas järjest 

kitsamaks ning on üha enam lokkis ja keerdus. Suuremaks muutub täidisõieliste sortide 

aretamine. Populaarsust kogub ka kroonlehtedel olev topeltkeskjoon.  

  



 

26 
 

 

 

4. ARUTELU JA JÄRELDUSED 
 

4.1. Päevaliiliate loodusliku tolmeldamise võimalikkus 

 

Päevaliiliate tolmeldajateks on enamasti pääsusabad ja surulased, harvem mesilased, 

koerlibliklased ja punnpealased. Pääsusabad eelistavad päevaliiliaid, milledel on punakat 

tooni õied ja nad külastavad taimi, mis õitsevad päevasel ajal. Surulased seevastu on öise 

eluviisiga kuid pole värvi suhtes väga valivad ja eelistavad päevaliiliaid, mis parasjagu 

õitsemas on. Varasemad katsed (Hirota et al. 2012) kinnitasid, et surulased eelistavad 

kollaselt värvunud päevaliilia õisi. Kuna surulaste tolmeldamist seostatakse päevase 

tolmeldamissüsteemiga, siis võib see seletada, miks ei ole värv surulaste jaoks nii oluline.  

Kuna ilmastik mõjutab oluliselt õite avanemise aega ja nende kestvust, siis on ilm ka üks 

eduka tolmeldamise mõjutajatest. Ebasoodsad ilmastikutingimused lükkavad õite 

avanemist tavapärasest ajast mitme tunni võrra edasi ja seega on tolmeldajate tegevus 

häiritud. Kuna erinevatel tolmeldajatel on õite külastuseks välja kujunenud erinevad ajad, 

võib õite hilisem avanemine tähendada, et tolmeldamist ei viida läbi maksimaalselt ja 

viljastumise ärajäämise tõttu ei moodustu ka seemneid.  

Päevaliilia õis on avatud vaid ühe päeva ja seega on tolmeldamise õnnestumine väga 

oluline. Sordiaretuses püüeldakse suunas, mis võimaldaks aretada päevaliiliaid, mille õis 

õitseb pikemat aega. Kuna õie lahtiolekuaeg limiteerib tolmeldamise teostatavust, on väga 

oluline, et tolmeldajad suudaks õied lühikese õitseajaga ära tolmeldada ja nii tagada 

seemnete produktsiooni. 

Juhul, kui tolmeldamine pole olnud efektiivne, siis seemneid ei moodustu. Päevaliiliatele 

on aga omane, et kui tolmeldamist pole toimunud ja õiekroon pole veel vananenud, 

liiguvad tolmukad ja emakas teineteisele lähemale, nii et on võimalik isetolmlemine. 

Samas on päevaliiliatel välja kujunenud enesega-kokkusobimatuse süsteem, mis ei pruugi 

lasta viljastumisel aset leida.  
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Tabel 2. Päevaliiliate looduslikud tolmeldajad 

Tolmeldaja  Tolmeldaja mõjutaja Tolmeldamise aeg 

Pääsusaba Õie värvus ja õitsemise aeg Päevane tolmeldaja 

Surulane Õitsemise aeg Öine tolmeldaja 

 

4.2.  Päevaliiliate kunstlikku tolmeldamist mõjutavad tegurid 

 

Eestis on aed-päevaliiliate kasvatamine üha enam populaarsust koguv. Selleks, et õieilu 

võimalikult kaua nautida, tuleb kasvatada pika õitseajaga sorte. Kuna päevaliilia õied on 

avatud vaid ühe päeva, on sordiaretus liikumas suunas, et aretada rohkem kui päev avatud 

olevaid õisi.  

Eesti kliima on heitlik ja see mõjutab oluliselt ka päevaliiliate tolmeldamist. Esmatähtis on, 

et emas- ja isastaimed oleksid mõlemad produktiivsed. Taimede valikul tuleb arvestada, et 

päevaliiliate tolmukad ja emakad ei valmi samal ajal. Seega saab emastaimedena kasutada 

neid, millel on valminud emakas ja isastaimedena neid, millel on valminud tolmukad.  

Vihmased suved võivad negatiivselt mõjuda tolmuterade valmimisele. Kuna pilvised ja 

sajused ilmad lükkavad õite avanemise ning  ka tolmukate avanemise aega edasi, on 

oluline jälgida, et õitest saaks kvaliteetseid tolmuteri. Juhul kui tolmuterad on ebasobilikest 

ilmastikutingimustest mõjutatud, ei pruugi neid tolmeldamiseks otstarbekas kasutada. 

Parim viis on korjata tolmuterad tolmeldamisele eelneval päeval või sama päeva 

varahommikul. Tagada tuleb, et enne seda ei pääseks tolmeldajad õitele, kuna siis võivad 

tolmuterad teistelt õitelt toodud teradega seguneda. Sellise olukorra vältimiseks on 

ilmtingimata vajalik õied kotikestega katta.  

Tolmeldamine on vajalik, et taimed end läbi seemnete moodustamise taastoodaks ja samas 

on võimalik tolmeldamise läbi uusi sorte aretada. Päevaliilia kunstlikul tolmeldamisel on 

oluline teada, millised on lähtevanematelt avalduvad tunnused ja milline on nende 

ploidsus. Seemnete moodustamine võib olla tugevalt häiritud kui üks vanem on steriilne. 

Triploidsetel steriilsetel päevaliiliatel on pea olematu seemneteproduktsioon. Parim 

seemnete idanevus on tagatud, kui tolmeldamisel kasutatavad vanemad on mõlemad 

diploidsed.  

Eestis tuleks tolmeldamisel kasutada lähtevanemaid, mis on meie kliimas vastupidavad ja 

on pika õitsemisajaga. Kuna Eestis on vegetatsiooniperiood küllaltki lühike, on oluline 
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kasutada kiire arengutsükliga päevaliiliaid, et oleks tagatud võimalikult varajane pungade 

moodustumine ja õite avanemine. Taimed peavad olema ilmastikukindlad ja olema 

vastupidavad sageli esinevale vihmale ja ka tuulele ning mõningate suvede puhul 

madalamatele temperatuuridele.  

Tabel 3. Kunstlik tolmeldamine 

Tolmeldamise mõjutaja  Valiku kriteeriumid/mõjutavad tegurid 

Lähtevanemad  Eestis on soovitatav valida ilmastikukindlad ja kiire 

arengutsükliga sordid, et tagada õieilu võimalikult pikaks ajaks. 

Elujõuliste ja tervete lähtevanemate valik tagab produktiivsed 

järglased.  

Päevaliilia ploidsus  Suurim idanevate seemnete hulk tuleneb diploidsete päevaliiliate 

tolmeldamisest, väikseim triploidsete tolmeldamisest 

Ilm Ebasoodne ilm võib tolmuteri kahjustada  

Tolmuterade kvaliteet  Mittekvaliteetsed tolmuterad ei anna piisavalt idanemisvõimelisi 

seemneid 
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KOKKUVÕTE 
 

Päevaliilia liigid on oma õieehituse poolest sarnased. Kõikide õied koosnevad kolmest 

kroon- ja kolmest tupplehest. Emakas ja tolmukad asuvad samas õies, kuid need küpsevad 

erineval ajal. Eelnev tähendab, et päevaliiliad on risttolmlevad taimed ja neid tolmeldavad 

õielt õiele lennates putukad. Isetolmlemine päevaliiliate puhul kõne alla ei tule, sest neil on 

välja kujunenud enesega kokkusobimatuse süsteem.  

Lähtuvalt eelnevast püstitati töö hüpoteesiks, et päevaliiliate tolmeldamise edukus sõltub 

lähtevanematest, kuid kahjuks pole teada, millised tegurid täpsemalt mõjutavad 

tolmeldamisel idanemisvõimeliste seemnete saamist. Põhjamaades mõjutab päevaliiliate 

tolmeldamist ka ilmastik. Töö eesmärgiks oli selgitada, millised tegurid mõjutavad 

päevaliiliate tolmeldamist. 

Päevaliilia õis on avatud vaid ühe päeva ja seega on õitsemise aeg tolmeldamiseks väga 

oluline. Katsetest on selgunud, et õitsemine kestab vaid pool päeva, olenemata sellest, mis 

liigist taim on. Ilmastik võib õite avanemist olulisel määral mõjutada. Vahelduvpilvised ja 

sajused ilmad võivad õite avanemist edasi lükata koguni 3 tundi. Sel juhul on ka 

tolmuterade valmimine hilisem ning tolmeldamise aeg ei pruugi seeläbi tolmeldajate jaoks 

optimaalne olla.  

Määravaks teguriks, mis tolmeldajaid õitele meelitab on õiekroonivärvus ja lõhn. 

Uuringute järgi meelitavad punased õied ligi pääsusabasid ja kollased õied surulasi. 

Mõlema tolmeldaja puhul ei olnud õie lõhn esmatähtsaks. Surulased ei ilmuta värvi suhtes 

olulist eelist. Seega on surulased igat võimalust kasutavad ja nad ei pööra tähelepanu mitte 

õievärvusele ja lõhnale vaid hoopis õitseajale.  

Antud töös uuriti ka, millised tegurid mõjutavad idanemisvõimeliste seemnete arengut. 

Sordiaretuses on oluline teada, millised on lähtevanemate dominantsed ja retsessiivsed 

tunnused. Lähtevanemate valikul on oluline ka nende ploidsus, sest uuringutest on leitud, 

et triploidsete päevaliiliate tolmeldamisel elujõulisi seemneid praktiliselt ei saa. Enim 

idanemisvõimelisi seemneid annab diploidsete päevaliiliate tolmeldamine ja seejärel 
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tetraploidsete tolmeldamine. Kasutatavad tolmuterad peavad olema fertiilsed. Parim on 

kasutada värskelt korjatud tolmuteri, kuid neid on ka võimalik säilitada. 

Eestis tuleks tolmeldamiseks valida ilmastikukindlad ja pika õitseajaga aed-päevaliiliad. 

Isas- ja emastaimede valikul on oluline jälgida, et need oleks fertiilsed. Mittekvaliteetsed 

tolmuterad langetavad oluliselt tolmeldamise efektiivsust ja seemnete produktsiooni. Kuna 

päevaliiliate õites valmivad tolmukad ja emakas erineval ajal, tuleb sellest lähtuvalt valida, 

milliseid taimi kasutada emas- ja millised isastaimedena. 

Töös püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Tolmeldamise edukusel on oluline roll 

lähtevanematel ning ilmastikul.  
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FACTORS INFLUENCED DAYLILY POLLINATION  
 

SUMMARY 

 

Dailylily species are similar in terms of their floral parts. All the flowers are composed of 

three sepals and three petals. The pistil and  stamens are in the same bloom, but they ripen 

at different times. The preceding means that daylily is cross-pollinated plant and is 

pollinated by insects who flying from flower to flower. Self-pollination is not possible, 

because daylilies have developed a system of self-incompatibility.  

Based on the previous the hypothesis was erected that success depends on the source of 

pollination daylilies older, but unfortunately it is not known which factors specifically 

affecting the pollination of germinable seeds production. In Nordic countries daylilies 

pollination is affected by weather. The aim of bachelor thesis is to find out what factors 

influence the pollination of daylilies. 

The flower of daylily is open for only one day, therefore flowering time is very important 

for pollination. Experiments have shown that the bloom lasts for just half a day, no matter 

which is a type of daylily. The weather can significantly influence the flower opening. The 

opening of the flowers can be postponed as much as three hours by dull weather and 

cloudy and rainy weather. In this case, pollen grains ripen later, and the subsequent time of 

pollination may not be optimal for pollinators. 

The designate factor that attracts the pollinators to the flower is the color of corolla and the 

smell of flower. According to surveys, the swallowtail butterflies are attracted by red 

flowers and moths by yellow flowers. For both pollinators the floral aroma is not a priority. 

Moths do not show a significant advantage to color. Thus, moths are  using every 

opportunity and do not pay attention to the color and smell but a flowering time.  

This bachelor thesis also investigated which factors influence the development of 

germinable seeds. In hybridization it is essential to know what are the dominant and 
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recessive traits of parents. The ploydi of parents is also important, because studies have 

found that the triploids daylilies pollination can  not practically produce viable seeds. 

Pollination of diploid daylilies give most seeds, secondarily tetraploid daylilies. Available 

pollen grains musty be fertile. It is best to use freshly picked pollen grains, but they are 

also able to maintain. 

There must be choose  weather resistant and long booming daylilies in Estonia.  Choosing 

male and female parent it is important to ensure that they would be fertile. Defective 

quality pollen grains lower significantly the effectiveness of pollination and seed 

production. The pistil and stamens of daylily ripen at different time, and consider this have 

to choose which plants to use female and witch male. 

The work hypothesis was confirmed. The success of pollination is essential to the role of 

parents and weather source. 
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