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Juurte peamine ülesanne on 
koguda pinnasest vett ühes 
selles lahustunud mineraal-

sooladega. Seejärel voolab see mööda 
peenikesi torusid, millest puit on 
ehitatud, jõudes tüve ja okste kaudu 
lõpuks iga – ka kõige väiksema – 
leheni. Juurte teine tähtis ülesanne 
on puud maapinnas kinni hoida, nii 
et tuul seda ümber ei puhuks. Mõned 
eriti kõrged puud, näiteks kapoki-
puud, arendavad välja maapinnal 
kasvavad võimsad tugijuured, mis 
tüve täiendavalt toestavad. Lõuna- 
Ameerika Socratea exorrhiza ehk juu-
rekas kurgpalm toetub omakorda 
juurtele kui karkudele. Ühe hüpoteesi 
kohaselt saab puu tänu sellele kõrge-
maks kasvada, kuna ei raiska energiat 
jämeda tüve loomiseks.

Mitte vähem omanäolise väljanägemi-
sega on mangroovides kasvavad puud. 
Need kasvavad ookeanide sageli veest 
üle ujutatud rannikutel. Paljud liigid, 
näiteks punane manglipuu, vajavad 
tugijuuri, et panna vastu laine löökidele. 
Mangroovide lisamureks on pinnase 
vähene hapnikusisaldus. Kuna juured 
vajavad hingamiseks hapnikku, siis 
tõusevad nad maapinnale, et ammu-
tada seda otse õhust. Sonneratia alba 
ehk valge sonneraatsia õhujuured on 
seetõttu paljude maast väljaulatuvate 
„kepikeste” kujulised.

Juur võib olla ka tapariist. Mõistega 
„baanian” tähistatakse mõningaid viigi-
puu liike, mille seemned idanevad teiste 
puude võrades, kuhu toimetavad neid 
linnud. Võõralt oksalt on noortel taime-
del hea ligipääs valgusele, vihmapiisad 
tagavad neile aga vee. Nende juured 
väänlevad järk-järgult ümber oma võõ-
rustaja tüve ja sirutuvad üha allapoole, 
kuni süüvivad maasse. Nad muutuvad 
ka üha jämedamaks, mistõttu nende 
põimes olevad puud surevad lõpuks 
mõrvarlikku haardesse. Aastaid hiljem 
on ainus jälg hukkunud puust tühimik 
tema kohale asunud kägistaja viigipuu 
tüves. Vanad baanianid kasvatavad 
oma okstest välja rippuvaid juuri, mis 
pärast kokkupuudet maapinnaga muu-
tuvad uuteks tüvedeks. Suur Baanian, 
mis kasvab Hāora linnas Indias, näeb 
välja kui terve mets – moodustub enam 
kui 3700 tüvest, mille ühise võra läbi-
mõõt on peaaegu pool kilomeetrit.

Indias ehitavad inimesed kummiviigi
puust elavaid sildu. Jõe kohale paigu-
tatakse puidust tellingud ja kaldal 
kasvavad puud põimivad neisse oma 
juured, pannes aluse jalgsillale ja käsi-
puudele. Erinevalt teistest konstrukt-
sioonidest paranevad elavad sillad ise 
ja muutuvad ajaga üha tugevamaks. 
Mõned teenivad inimesi järjepanu 
mitusada aastat.

Socratea exorrhiza ehk juureka kurgpalmi juured

vana viigipuu juured

oma võõrustajapuid kägistavate baanianide juured
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kummi-viigipuu juurtest sild

punase manglipuu tugijuured

mangroovipuu Sonneratia alba  
ehk valge sonneraatsia hingamisjuured

baaniani rippuvatest juurtest tekkinud „tüved”

hariliku kapokipuu tugijuured

mangroovipuu Heritiera littoralis
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tamme isasõied

nulu  
noored kasvud

pihlakaõied

nulukäbi



Puud, nagu kõik organismid, ela-
vad kooskõlas aastaaegade rüt-
miga. Tegelikult ei ole neil teist 

võimalust. Kes ei kohane keskkonna 
muutlike oludega, jääb ellujäämisvõit-
luses kaotajaks.

Kevad on aeg, mil puud lehtivad ja 
õitsevad. Paljud liigid (näiteks illust-
ratsioonil kujutatud harilik pihlakas) 
peibutavad neid tolmeldavaid putu-
kaid kaugelt nähtavate lõhnavate 
õitega. Taimedele, mida tolmeldab 
tuul (näiteks illustratsioonil kujuta-
tud hõbenulg või harilik tamm), pii-
sab väikestest, tagasihoidlikest õitest. 
Suvel püüavad puud agaralt päike-
sekiiri ja koguvad toitainete varusid. 
Tolmeldatud õied on juba muutunud 
viljadeks või käbideks, mis tasapisi 
küpsevad. Nende sisemuses peituvad 
seemned.

Erinevad liigid külvavad seemneid 
erineval ajal. Nulukäbid lagunevad 
sügisel ja selle tagajärjel vabanenud 
tiivulised seemned haarab kaasa tuul. 
Samal ajal kukuvad tammeokstelt 
tõrud. Oravad, pasknäärid jt kaeva-
vad need maasse, kogudes talvevaru-
sid. Mitte alati ei suuda nad aga pei-
detut hiljem üles leida ning mõnikord 
võrsuvad kevadel sellistest unustatud 
hõrgutistest uued puud. Samas ootab 
pihlakamari kannatlikult oksal, kuni 
mõni näljane lind ta alla neelab ja 
oma kõhus eemale kannab ning hil-
jem seemneid välja heites uue pihlaka 
istutab. Mõned puud ootavad külviga 
kevadeni. Siis avanevad näiteks tava-
lise männi käbid ja puistavad välja 
seemneid, mis asuvad kohe idanema.

Aga miks heidavad puud sügisel 
endalt lehed? Asi on selles, et lehtede 
alaküljel olevatest väikestest avadest 
aurustub pidevalt vett. Sellest ei ole 
midagi, kui veevaru tänu juurte tööle 
jooksvalt täiendatakse. Aga külmal 
talvel ei toimi juured üleliia hästi. 
Raskem on ka veega, mis pinnasesse 
imbumise asemel jääb lumena maa-
pinnale. Kuumas kliimas napib kuiva-
perioodil vett. Mõlemal juhul peavad 
paljud puud mõneks ajaks lehtedest 
loobuma, et mitte veetustuda. Enne 
kui lehed maha langevad, toimuvad 
nendes keemilised muutused, mille 
kõrvalnähuks on kaunid kollased ja 
punased värvid. Rohelised on talvel 
üksnes okaspuud, mille lehed on kui-
vakindlamad ning mille kitsad võrad 
ja kergelt allapoole suunatud oksad ei 
takista lumel maapinnani jõudmast: 
see libiseb neid mööda lihtsalt maha. 
Kui ka lehtpuud prooviksid jääda 
talveks roheliseks, kattuksid nende 
võrad lumega ja murduksid selle ras-
kuse all.

pihlaka viljad

tõrud –  
tamme viljad

nulukäbi



Rändekalduvus on ilmselt vii-
mane asi, milles võiksime puid 
kahtlustada. Ometi on iga-

üks neist kord olnud mikroskoopiline 
seemnesse peidetud loode  – ja teinud 
seejärel oma elu ainsa, kuid väga tähtsa 
rännaku. Vanasõna ütleb: „Upin ei sata 
uibost kavvehe.” Ja inimeste viljeldud 
liikide puhul kukuvad viljad tõepoolest 
selle puu alla, mille otsas nad kasvavad. 
Metsõunapuudel on omad võtted, et 
nii ei juhtuks, sest muidu peaksid noo-
red puukesed omaenda ilmaletoojaga 
valguse pärast konkureerima. Mets-
õunapuude palju väiksemad viljad on 
lindude maiuspala. Hiljem rändavad 
seemned linnu kõhus uude kohta, 
kuhu lind nad koos kakaga välja hei-
dab. Sel moel satuvad seemned mulda 
ja veel koos väetisega. Sellist meetodit 
kasutavad paljud erinevad puud – nad 
toovad ilmale lõhnavaid ja mahlaseid 
vilju, kõige sagedamini punaseid, sini-
seid või musti, et neid oleks lihtsam 
roheluse taustal märgata.

Puud võivad loota ka teistele külva-
jatele, näiteks ahvidele, karudele või 
suur-käsitiivalistele nahkhiirtele. Hiid-
kilpkonnade hävitamisel XIX sajandi 
keskel Mauritiuse Vabariigi väikesel 
Île aux Aigrettes’i saarel olid katast-
roofilised tagajärjed seal kasvavale 
eebenipuulisele Diospyros egrettarum. 
Selgus, et teised kohalikud loomad ei 
ole piisavalt suured, et süüa selle vilju 
ja kanda laiali seemet. Alles teise liigi – 
Seišellidelt pärit hiidkilpkonna – sisse-
toomine 2000. aastal päästis olukorra.

Paljud puud annavad seemneid ja vilju, 
mida saab laiali kanda tuul. Tavaliselt 
on need varustatud tiivakeste (näiteks 
okaspuudel või vahtratel) või karva-
kestega (näiteks plaatanil). Seetõttu 
langevad need aeglasemalt, ja ühes sel-
lega lendavad kaugemale. Oluline on 
ka nende vallapääsemise hetk. Seal, 
kus sageli toimuvad loomulikud met-
sapõlengud, saabub selleks parim aeg 
kohe pärast tuha jahtumist. Seetõttu 
mammutipuu ja paljude männiliikide 
käbid või eukalüpti viljad avanevad ja 
valmistuvad seemnete vallapäästmi-
seks alles kõrge temperatuuri ajel.

Harvemini rändavad seemned mööda 
merd. Veepinnal ujuvad näiteks oja- 
põrgukoerapuu ja kookose viljad. 
Pärast sajanditepikkust kultiveeri-
mist ujuvad koosospähklid  – olgugi 
et need on nüüd toitvamad  – siiski 
halvemini kui nende metsikud esiva-
nemad. Aga nad ei pea ka pingutama, 
sest tänapäeval tegelevad nende kül-
vamisega inimesed. Harilik paiskpuu 
on iseseisvam. Selle küpsed viljad 
kuivavad ja hiljem – nagu ütleb nende 
nimi  – avanevad plahvatusega ning 
seemned paiskuvad laiali.

värvibiksa

harilik kuldpöörispuu

kuning-leekpuu

kluusia

kookospalm

Virola surinamensis

aleppo mänd
siidisaba

harilik rambutanipuu lääneplaatan – viljad

kalong

tähtviljapuu

Antidesma bunius

harilik  
paiskpuu

harilik  
ebatsuuga

mägivaher 

mammutipuu

Archidendron 
lucyi

Pinus serotina

oga-annoona
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Antidesma bunius

harilik  
paiskpuu

harilik  
ebatsuuga

mägivaher 

mammutipuu

Archidendron 
lucyi valge  

mänd

Acacia auriculiformis

lääneanakard

Pinus serotina

arukask oja-põrgukoerapuu

harilik ebatsuuga – seemned
värvibiksa

valge  
mänd

hiidkilpkonn

korall-ehtepuu 

suur eukalüpt

banksia

lääneplaatan

euroopa lehis – seemned

harilik jugapuu
harilik tamm

oga-annoona


