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sõnajalgtaimede kohta on kogunud H. Kuulpak.
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ilPEĀ[cJIoBI,tE Ko BTopoMy I,I3ĮAHUIO
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Į ucnpaBĮeHĪĄg 3aMeįleggux ouz6oK, cocToflT tJIaBHbĪM odpasou B yToĪĮHe-
HHĪĮ ĀaHHbIx o MecToHaxox(ĀeHĪzflx BĪ4ĀoB s 3croHI,Iz. flpu6aueHo 20 xapr
MecToHaxoxĀenuž Iz HecKoJIbKo pLrcyHKoB.' BeeĀeult 3HaKĪ4 ĀJIfl xapaKTepH_
cTĪlKlI BlĪĀoB.
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xĀeuuflX nanopoTHl]Koodpaeultx co6pa.na X. Kyylnax
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ilepea oĪIĪzcaHĪEeM BuĀa:

4 - MHoroJrerHraK,

Ļ - Āepeeo,

Ę - xycrapuzx.



SISSEJUHATUS

Nõukogude Liidu Balti vabariikide - Eesti NSV ja Läti NSV -taimestiku uurimine algab XVIII sajandi lõpu paiku. Alguses tegelevad
sellega asjaarmastajad, hiljem' SeoSeS Tartu ülikooli asutamisega, saab
see teadusliku etteva1mistusega botaanikute ülesandeks. SiĮmapaistvad
teened meie floora uurimisele kindlate aļuste rajamisel on Vene Teaduste
Akadeemia korrespondeerival liikmel, hiljern auliikmel, professor A. Bun-
gel, kes koolitas välja hulga häid botaanikuid-floriste. Suure tähtsusega
on tema algatatud herbaarsete taimede kogu <Flora exsiccata Liv-, Esth-
und Kurlands> väljaandmine. Aastail lB49 kuni lB53 ilmus sellest kümme
mappi, igaüks saja taimeliigiga.

Käsikäes meie taimestiku liigilise koosseisu selgitamisega on aeg_
ajalt tehtud ka katseid koostada täielikke Baltimaade floora ülevaateid.
Esimese sellelaadilise tööna ilmus a. lB39 J. G. Fleischeri ja E. Linde.
manni <Flora der deutschen ostseeprovinzen Esth-, Liv- und Kurland>>.
Suurt Sammu edasi tähendab a. lB52 väljaantud <<Beschreibung der
pĮranerogamischen Gewächse Esth-, Liv- und Curlands>>, mille autoriteks
oiid pärastine akadeemik F. J. V/iedemann ja Tallinna keskkooliõpetaja
E. Weber. Järgmisel aastal (lB53) ilmus prof. A. Bunge poolt ümber_
töötatuna uues trükis J. G. Fleischeri ja E. Lindemanni <<Fļora>>. Viima-
seks sellelaadiliseks teoseks oli J. Klinge <<Flora von Est-, Liv- und cur-
land>>, ilmunud a. lBB2.

Kõik need teosed, nagu ütlevad juba nende pealkirjad, käsitĮevad
kogu Ida-Baltikumi floorat. Eesti NSV ala kohta iseseisvaid kriitilisi
fioora ülevaateid ilmunud ei ole, kui mitte arvestada taimemäärajaid
koolidele. Meie floora uurimine on aga kogu aeg jätkunud ning selle
tõttu on meil tema liigilise koosseisu kohta kaunis täielikud andmed.

Katteseemnetaimede, paljasseemnetaimede ja sõnajalgtaimede liikide
arv Eestis ulatub l200-ni (täpne arv oleneb sellest, missuguses ulatuses
liike piiritleda). Põhimassi nendest (kunĪ 75/o) moodustavad T. Lipp_
maa (1935) järgi kolm geograafilist flooraelementi: euraasia, euraasia-
boreoameerika ja euroopa element. Esimesse rühma kuuluvad näiteks pal_
jud meie metsapuudest: harilik mänd (Pinus siĮuestris\, arukask (BetuĮa
aerrucosa), sookask (Betula pabescens\, sanglepp (AĮnus giutinosa),
harilik pärn (TiĮia cordata), toomingas (Padus racemosa), harilik pihlakas
(Sorbus aucuparia), jalakas (tJĮrnus scabra), meie sagedamad pajulii_
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gid - raudpaju (SaĮix pentandra\, vesipaju (S. triandra), tuhkur paju (S.
cinerea), kõrvpaju (S. aurita), mustjas paju (S. nigricans) ja raagrem_
melgas (5. caprea), peale nende suur hulk metsade, rohumaade ja soode
rohtįaimi.

Euraasia-boreoameerika flooraelementi esindavad näiteks soode kää-
buspõõsad: sookail (Ledurn paĮustre), hanevits (Chamaedaphne caĮgcu-
Įata), kiJüvits (Andromeda polif olia) , leesikas (ArctostaphųĮos uuaursi) ,

pohl (Vaccinium uitis-idaea), mustikas (Vacciniurn rnųrtiĮĮus), sinikas
(Vaccinium uliginosum) ja harilik jõhvikas (oxgcoccus quadripetaĮus\.
Teistest taimedest kuuluvacl siia näiteks soopihl (Comarum paĮustre),
mitmed sõnaja1alised - paesõnajalg (Drgopteris Robertįana), kolmis-
sõnajalg (D. Linnaeana), ahlalehine sõnajalg (D. phegopteris), ohtene
sõnajalg (D. spinuĮosa), laiuv sõnajalg (D. austriaca) - ja peaaegu
ļ<õik meie osjaliigid.

Euroopa elementi esindavad näiteks harilik kuusk (Picea abies), hari-
lik saar (Fraxinus excelsior), harilik tamm (Quercus robur), sarapuu
(CorgĮus aaelĮana), künnapuu (Ulmus Įaeais), harilik kibuvits (Rosc
gĮauca), koerkibuvits (R. canina) jt.

Teistest flooraeļementidest on tähtsaim eurosiberi element, kuhu kuu-
lub ligi 6% kõigist liikidest. Tuntuimad neist on näiteks hundipaju
(SaĮix rosmarinifolia), paakspuu (Rhamnus f ranguĮa), türnpuu
(R. cathartica), näsini.in (Daphne mezereum), angervaks (FiĮipenduĮa
uĮmaria), tedremaran (PotentiĮĮa erecta) jt.

Taimegeograafiliselt kuuļub Eesti Euroopa laialeheliste lehtpuude ja
okaspuude segametsade vööndisse. Eesti asetseb selle vööndi Baltikumi
taimegeograafi1ises provintsis (L. Laasimer, 1958), mi1lest lääne poo1e
jääb Kesk-Euroopa provints ja ida poole Ida-Euroopa provints. Selļise
asendiga seletuvad Eesti floora iseärasused. Ühest küljest läbivad Eestit
mitmete idapoolse päritoluga liikide ļeviku läänepiirid. Sellised liigid on
hanevits (Chamaedaphne caĮųcuĮata), rooghein (Scolochloa festucacea),
nokktarn (Carex rhgnchophųsa) ja ida-võsaliļ1 (Moehringia Įaterif Įora) . Tei-
sest küljest kulgeb läbi Eesti mõnede Lääne-Euroopa 1iikide, näit. luuderohu
(Hedera heĮix), vesipaunika (HgdrocotgĮe uulgaris) ja porsa (Mgrica
gaĮe) idapiir. Erinevalt on Eestis levinud ka teised meil haruļdaste
{looraelementide (mediterraanse, atlantilise, pontilise ja pontosarmaati-
lise elemendi) esindajad. Sel alusel eristatakse (T. Lippmaa, 1935) Ees-
tis järgmised ll floora valdkonda ja a|avaldkonda (l. joon.).

1. Lääneranniku ja saarte ļääne-a1avaldkond - Estonia maritima
occidentaļis (lühendatult Emoc)

2' Lääneranniku ja saarte ida_alavaldkond _ Estonia maritima orien-
talis (Emor).

3. Põhjaranniku alavaļdkond - Estonia maritima borealis (Emb).
4' Häädemeeste alavaldļ<ond - Litorale heademeesteense (Lh).
5. Loode-Eesti valdkond - Estonia inferior (Einf)
6. Pandivere valdkond - Estonia superior (Esup).
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1. joon. Eesti NSV floora valdkonnad.

7. Paekaļda alavaldkond - Estonia clivosa (Ecl) (kulgeb kitsa
ribana Põhjaranniku alavaldkonna ja sellest lõunas asuvate valdkondade
piiril, mistõttu ta 1. joonisel on märkimata).

B. Vahe-Eesti valdkond - Estonia intermedia (Eint), mis jaguneb,
Kõrvemaaks (Eint a) ja Soomaaks (Eini b).

9. Alutaguse valdkontl - Alutagia (Ali)
10. Lahkme-Eesti valdkond - Estonia media (Emed).
ll. Kagu-Eesti valdkond - Estonia orientalis (Eor).
Seda jaotust kasutatakse ļ<a käesolevas teoses.
Eesti NSV Teaduste Akadeemia loomine rajas aluse Eesti kriitilise.

floora koostamisele. Juba 1947. aastal seoses ENSV TA Bioloogia Insti-
iuudi (praegu Zooloogia ja Botaanika Instituut) botaanika seįtori töö-
plaanide koostamisega otsustati asuda kümneköitelise <<Eesti NSV floora>
väljaandmisele ning 1955. aastal ilmuski selle teose esimese köite esi_
rnene trükk.

Sellelaadiliste teoste koostamise vajalikkust toonitati NSVL Teaduste
Akadeemia ja Balti Nõukogude vabariikide teaduste akadeemiate ühisel
teadus1ikul sessioonil Riias lg5l. aasta oktoobris vastuvõetud resolut=
sioonis ning 1952. aasta maikuus tunnistas NSVL TA juures olev liidu-
vabariikide akadeemiate teadus1iku tegevuse koordineerimise nõukogu
kriitiliste floorade koostamise liiduvabariikide akadeemiate üheks täht-
samaks ülesandeks. Veel kord rõhutati sedasama taimesüstem aatika-
alastele küsimustele pühendatud koordineerimisnõupidamisel Leningradis,
1958. aasta mais.
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Mitmed vabariigid ongi juba sel aļal jõudnud palju ära teha. Näiteks
orr lõpule viidud Gruusia seitsmeköitelise gruusiakeelse <Gruusia NSV
floora>> väljaandmine ja alustatud sama teose kirjastamist vene keeles.
Ukraina NSV-s on iļmunud 7 köidet <<Ukraina NSV floora>> uuest välja-
.andest, Valgevene NSV Teaduste Akadeenria on jõudnud välja anda
5 köidet jne.

<Eesti NSV floora>> koostamise põhimõttelised alused aruįati läbi
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Bioloogia- ja Põllumajandusteaduste
Osakonna teaduslikul sessioonil märtsis l94B. Need alttsed peavad üldi_
selt ühtima NSV Liidu Teaduste Akadeemia V. L. Komarovi nimelise
Botaanika Instituudi poolt väljaantava <NSV Liidu floora>> (<o"rropa
CCCP>) alustega. Kuicį ükski kriitiline floora ei tohi muutuda selļe
teose lihtsaks kopeerimiseks. Seda seisukohta toonitati eriti 1958. a.
mais Leningradis korraldatud koordineerimisnõupidamisel. Kõigepealt
tuleb kasutada seda soodustust, millele juhib tähelepanu V. L. Komarov
<<}'ĮSV Liidu floora>> eessõnas. Ta märgib, et hiiglasuure liikide- afvu
tõttu peab <NSV Liiclu floora> paratamatult tulema lühike; <täielikumad
võivad olla ainult kohalikud floorad, kus liikide palju väiksema arvu
tõttu võib igale liigile palju ruumi lubada> (<o.nopa CCCP> I, lk. l0).
Seda seisukohta järgivad kõik liiduvabariikide akadeemiad kohalikkude
floorade koostamisel. Sellised teosed peavad olema käsiraamatu laadi,
tnilles ei.piirduta taimeliikide morfoloogilise kirjeldamisega, vaid tuuakse
võimalikult kõik tähtsamad andmed nende kohta.

o1eme õigustatud kriitiliselt suhtuma ka muudesse küsimustesse,
näiteks liigi ulatuse piiritlemisse. <<NSV Liidu flooras> piiritletakse liike
üldiselt väga kitsalt' mistõttu kaovad liigisisesed üksused, sest neid võe_
takse iseseisvate liikidena. Paljudel juhtudel pole aga võimalik sellega
nõustuda.

Liikide kirjeldamine käesolevas teoses toimub üldtunnustatud skeemi
järgi. Liigi eestikeelse ja ladinakeelse nime järel tuuakse tähtsam süno-
nüümika ja teosed, millest see sünonüümika on pärit, ühtlasi mäpgitakse
Į<a tähtsamad monograafiad ja f loorad. Liikide leiukohtade andmeid
sisaldavat puhtfloristilist kirjandust, mis mõneļ juhul on kü1lalt ulatus-
lik, siin (välja arvatud mõned erandid) ei tsiteerita. Sellise kirjanduse
kohta tuuakse täielik bibliograafia teose viimase köite lõpus. Iga liigi
puhul antakse ka tema venekeelne nimi. Järgneb liigi morfoloogiline
kirjeldus. Selle järel tulevad andmed, mis näitavad taime esinemist
Eesti NSV-s ja tema üldlevikut ning levikut NSV Liidus. Siis järgnevad
andmed taime majandusliku tähtsuse kohta. Need andmed on kogutud
kõigist võimalikest allikaist, muu SeaS on kasutatud ka selliseid kokku-
võtlikke teoseid nagu I. V' Larini koostatud <<Kopuonlte pacTeHLIfl ceHo-
KocoB u nacr1ultĮ CCCP>, B. K. Šiškini toimetatud <<flĀosĮ{TbĪe pacTenĪ.Ifl

JIyroB u nacr6uuĮrr, M. M. Iljini ja G. V. Pigulevski toimetatud <<floleg_

HbIe pacTeHnx> jt. on endastmõistetav, et just see külg vajab edasist
uurimist n.ing esitatud andmed ei saa kaugeltki täielikud olla.
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Edasi tulevad- meil esinevate või võimalikkude 1iigisiseste üksuste- kirjeldused. Tunnuste hulgas, mi1le poolest liigisisesed üksused ükstei_
sest erinevad, võivad olla ka omadused, mis teevad need üksused täht_
saks majanduslikust seisukohast. Just selliseid üksusi tuleb avast ada ja
nėnde kultiveerimise võimalusi selģitada. Sellepärast on liigisisesie

g üksuste kindlakstegemine üks tähtsamaid ülesandeid meie floorā kriiti-
lisel läbitöötamisel. Et aga meie taimestikku sellest seisukohast ,on suh_
teliselt vähe uuritud ja sellekohast materjali vähe kogutud, siis on aru-
saadav, et meil praegu ei ole veel küllaldaselt andmūd lõpliku ja täie-
liku pildi andmiseks. Sellele küljele peab käesoleva köitega aLustatav
teos tähelepanu juhtima ja edasiste uurimiste aluse loomiseie kaasa
aitama.

2 Eesti NSV floora Į



HÕIMKoND
sõNaJALGTAIMED _ PTERI Do PHYTA'

SÕNAJALGTAlMEDE TÄHTSU S

Sõnajalgtaimede tundmine on įähtis mitmest seisukohast. Kõigepealt'
nende seas leidub liike, mida otseselt kasutab inimene. siia kuuluvad
ravimtaimed maarjasõnajalg, põldosi ja karukold. Nende mitteküllaldase
tundmise tõttu juhtub näiteks, et rahvas kasutab põldosja asemeļ soo-
osja või maarjasõnajala asemel mõnda teist sõnajalga, mis ravivat toi-
met ei avalda. Dekoratiivtaimena kasutatakse laanesõnajalga, vähemal
määral ka naistesõnajalga. Pärgade ja vanikute valmistamiseks talvel
kogutakse sageli suureļ hulgal koldi. Sagerlate ja küllaldasel hulgal
esinevate liikide - karükolla ja kattekolla kõr.val hävitatakse aga tead-
matuses ka vähem sagedat ja aeglaselt paljunevat vareskolda, mis sel-
lega satub hävimisohtu. Mitrneid liike on tarvis tunda selleks' et neist
hoiduda või hoida loomi neid söömast, sest mürgiste ainete sisalduse
tõttu võivad nad põhjustada loomade haigestumist, isegi surma. Selli-
sed loomadele ohtlikud liigid on näiteks soo_osi, kilpjalg, maarjasõna-
jalg ja ungrukold.

olles kohanenud erinevate asukohatingimustega' on mitmed sõnajalg-
taimede liigid headeks indikaatoriteks, mis võimaldavad vastavaid asu-
kolrti hästi iseloomustada. Näiteks on olemas lubjalembesi liike, mis kas-
vavad paealadel või lupja sisaldavatel muldadel. Neist võiksime mainida
paesõnajalga,' habrast põisjalga, pruuni raunjalga, aga ka müür_raun-
jalga. Mitmed liigid on seotud soodega ja soostuvate ning rabastuvate
aladega. Tüüpilised sootaimed on näiteks soosõnajalg, soo-osi ja konna_
osi. Soodes ja rabaservadel kasvava sugasõnajala leidmine metsas kõne-
leb sellise metsa rabastumise algusest. Ka sookold on sageli rabastumise
tunnistajaks. Liivaaladele on iseloomulikud vareskold ja raudosi. suu-
rema rühma moodustavad metsataimed, mille hulka kuuluvad maarja-
sõnajalg, ļaiuv sõnajalg, ohtene sõnajalg, ahtalehine sõnajalg, naiste-
sõnajalg, kolmissõnajalg, laanesõnajalg jt.

Suurt huvi pakuvad aga sõnajalgtaimed kui meie päevini püsinud
esindajad möödunud geoloogilistest ajastutest, millal nad olid valitseva-

I Koostanud A. Vaga
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teks, suure ļiikide arvuga esindatud taimedeks. Väga kujukalt kirjutab
sellest suur botaanik-revoļutsionäär K. A. Timirjazev:

<<Kui te oma kujutlusvõimet veidi pingutades loobute minutiks käes_

olevast ja rändate mõttes mõnesse maaliĮisse Ļohta Moskva ümbruses,
näit. Kuntsevosse' ning püüate oma mälestustes äratada neid muljeid,
mis te saite, ļaskudes jalgrada mööda alla Kurrtsevo orgu' siis muidugi
meenub teile, et sel määral, kui te sukeldusite sellesse rohelisse
tihnikusse, sedamööda, kui teid haaras selļe niiske ja aurudega küllas-
įunud õhkkond, teie silmadele esines hoopis omapärane taimestik. Igal
sammul oru põhjas või selle nõlvadel lebavad kaunikujulised igasse
külge laiuvad sõnajalad nagu jaanalinnusulgede rohelised kimbud või
mulda pistetud palmide ladvad, ja veel madalamas - jõe pehmel kal_
dal ja otse vees või soises loigus - kuhjuvad tiheda harjana osjade
kuusekesed, mille latvadeļ kohati on püsima jäänud mustad peakesed.

Midagi võõrast ja ebatavalist hõngub iga kord sellest pildist; tunned
tahtmatult, et see taimestiku koostis pole sugugi see, mis jäi üles oru
äärele. Ja see įseendast tekkiv mulje ei peta meid; see sõnajalgade ja
osjade maailm on tõesti täitsa omapärane maailm, või õigemini kild
taimeriigist, mis kunagi ammu möödunud geoloogilistel ajastutel kattis
meie planeedi pinda. Need sõnajalad, osjad ja nendega sugulased ning
meie metsades sagedad kollad, s. o. roomavad, kuivetanud ja sambla-
laadsed taimed püstakate, kohati esinevate kollakate peakestega, millega
nrõnikord kaunistatakse aknavahesid talviste akende ettepanemise kor-
tal, - kõik need taimed või õigemini nende sugulasvormid olid valda_
vateks taimedeks meie planeedil sel ajal, mil tekkis kivisüsi. See süsi
sisaldab nende jäänuseid, terveid tüvesid, lehtede jäljendeid, vilju; nende
jäänuste kaudu on võimalik mõnesugusel määral fantaasia abi kasuta_
des taaskujundada endise taimestiku liike, mis kasvasid maakera pin-
nal, ning maastikke, mida pole näinud ühegi inimese siļm.>>l

Praeguseks ajaks on sõnajalgtaimed tagaplaanile tõrjutud noorima ja
täiuslikuma ehitusega taimede rühma - õistaimede poolt. Ainult vähene
arv liike, mis suutsid nüüdisaegsete tingimustega kohaneda, esineb veel
meie ajal. Nende ja väljasurnud esindajate kivististe uurimine võimal-
clab selgitada õistaimede päritolu ja rekonstrueerida nende evolutsiooni-
käiku. Sellest seisukohast on sageli tähtis just haruldaste ja rakendus-
likku väärtust mitteomavate liikide uurimine.

Eesti floora ei ole rikas sõnajalgtaimede liikide poolest. Nende pea-
maSS on säilinud troopikamail, mis oma kliima poolest meenutavad neid
aegu, millal sõnajalgtaimed olid vālitsevateks taimeriigi esindajateks.
Käesolevas töös 'kirjeldatākse 4l liiki, 'mille esinemine nreie flooras on
enam või vähem kindel. Kuigi Eesti floorat peetakse üldiselt hästi läbi-
uurituks, leidub meil sõnajalgtaimede liike, mida tuleb pidada harulda-

t I(. A. Timir jazev, Taime elu, RK <Teadusįik Kirjandus>, Tartu, 1945,

tk. 25-26.
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Seks ja mille esinemise ning leviku kohta täiendavate andmete kogu_
mine on hädavajalik. Et täiendavad uurimised võivad seniseid kujutlusi
tugevasti muuta, selle kohta annab veenva näite selaginelli levik Eestis.
Varasematel aegadel peeti seda taime meie flooras äärmiselt harulda-
seks. Selle arvamuse põhjuseks näib olerlat, et tema väiksuse ja sammalt
nreenutava välimuse Įõttu ei tundnud vähe vilunud lļoristid teda ära
või ei pannud tähele. Praegu aga on temast teada üle 30 leiukoha, kus-
juures mõneš neist ta esineb isegi hulgaliseļt.

Haruldasemate liikidena võiksime peale selagineļli mainida veel järg-
nrisi:

Sookold - Lgcopodįum įnundatumL. Teda on leitud ainult EestiNSV
ääreosades, kuna keskosades pole teda seni veel täheldatud.

Järve-ļahnarohi - Isoėtes lacustrįs L. Esineb selge veega ja liivase
põhjaga (oligotroofsetes) järvedes Eesti NSV põhjaosas ning üksiku_
tes järvedes lõuna_ ja kaguosas.

Muda_ļahnarohi Isoėtes echinospora Dur. on eelmisest liigist
haruldasem ja teda on leitud üksikutes järvedes Eesti NSV põhjaosas
(Kõrvemaal).'Alssosi 

- EquĮsetum scirpoides Michx. Eestis on teada kuus tema
leiukohta Lahkme-Eesti ja Kagu-Eesti valdkonnas (Emed ja Eor). See
on põhjapoolse levikuga taim ja Eesti NSV ļeiukohad asetsevad tema
areaali lõunapiiri1. Neid ļeiukohti peetakse (K. Eichwald, 1934) relikt-
seteks või subreliktseteks 1eiukohtadeks, möödunud arkti1isest kliima-
järgust seni püsinud liigi järelpostideks. .

Liht-võtmehein _ Botrgchium simple:x Hitchc. Teada ainult üks kin-
del leiukoht.

oksine võtmehein - Botrgchįum ramosum (Roih; Aschers. Samuti
ainult üks leiukoht.

Süstjas võtmehein - Botrgchium įanceoįaturrl (S. G. Gmel.) Ängstr.
Varasemates töödes selle liigi esinemist Eestis ei mainita' Käesolevasse
töösse on ta sisse võetud mõnede eksemplaride põhjal, rtis leiduvad
T'artu Riikliku Ülikooli taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri her-
baariumis. Esinemine Eesti flooras nõuab kontrollimist.

Kiviürt - \Voodsįa įįuensįs (I-.) R. Brown. Kindel on selle taime
leiukoht 1ääneranniku ja saarte ida-alavaldkonnas (Emoi). Vanemad
andmed įema esinemise kohta Tallinna ligidal on kiisitavad.

Astelsõnaja|g - Polųsįįchum ļonchitįs (L.) Rotķ. Leitud ainult üks
kord Loode-Eesti valdkonnas (Einf ).

Käesolevas töös ei käsitleta allpool nimetatud liike, mida ei Saa
pidada Eesti floorasse kuuluvaiks, kuigi nendest on Tartu Riikliku Üli-
kooli taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri herbaariumis eksempla-
rid, mis olevat Eestis ļeitud.

P hg lĮitis s coĮope ndr ium (L.) Newm. (: S coįo p e ndr iurrta uįgare Smith) .
I(ogunud H. Hiir l90l. a. Tallinnas, Ķadriorus tee äärest. Koguja ise
nrärgib küsimusena, kas pole tegemist kultiveeritud taimega'
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osmunda regalis L. - kuningasõnajalg. Kogunud H. Hiir l89Oi_a.
Vana-Kariste mõisa ligidalt. Arvatavasti on tegemist aiast või pargist
levinud eksemplariga.
. Asplenium septentrįonale (L.) Hoffm. põhja-raunja1g. Kogunud

H. Hiir l90l. a. Tiskrest (Ta1Įinna 1igida1) paepragudest. See taim on
tuntud kui suurim lubjapelgaja kõigi sõnajalgade seas ja oma leviku-
alal (Euroopas, Nõukogude Liidus, Põhja-Ameerikas) kasvab ta lubja-
vabadel tardkivimitel ning rändrahnudel. Sellepärasi tuleb tema leid_
mist paepragudest väga küsitavaks pidada.

BĮechnum spicant (L ) Rotķ. Sedā sõnajalga pole Eesti NSV_s leitud,
kuid on avaļdątud arvamust, et teda ehk võiks leiduda Käsmu pool_
sa arel.

Liigisiseste üksuste eraldamisel sattusid vanemad süstenraatikud_
nlonograafid sageli ebaõigele teele. Püüti eraldada vorme ka üsna tühiste
erinevustunnuste alusel, mis väga tihti polnud muud midagi kui taime-
isendite individuaalsed kasvu erinevused. Seda taimesüstemaatika suunda
esindab näiteks meie osjade monograaf J. Klinge, on selge, et sellisel .

puhtformaalseļ tee1 püstitatud įiksuste1 po1e mingit teadusļikku väär-
tust ja neid ei Saa pidada üksusteks, millega süstemaatikal tuleks
tegelda. Peale nende esineb aga 1ooduses tüüpilistest liigi esindajatest
erinevaid vorme., mille tekkimine on tingitud kasvukoha erinevustest ja
mida ikka võib leida, kui vastava liigi isendid on sattunud sellisele
kasvukohale. Nende erinevustunnused võivad muutuda pärilikuks ja nii
kujunevad varieteedid ning alaliigid. Taimesüstemaatikas tuleb neid
liigisiseseid üksusi arvestada. Nende uurimisel võib olla ka rakendus_
lik tähtsus, sest peale väliste morfoloogiliste tunnuste võivad varieteedid
ja alaliigid erineda ką biokeerniļiseļt. Näiįeks võib sama liigi üks varie-
teet olla mürgine, teine aga mürgivaba. Sellest seisukohast on Eesti
sõnajalgtaimi suhteliseļt vähe uuritud.

Neil põhjustel antakse käesolevas töös selliste 1iigisiseste üksuste
diagnoosid. Tuuakse nende üksuste kirjeldused' mida Eesti flooras on
täheldatud, aga ka nende üksuste kirjeldused, mille esinemise kohta
andmed puuduvad, mille leidumist aga võiks oletada. Nii püüab see töö
nende edasiseļe uurimisele kaasa aidata.

SÕNAJALGTAIMEDE ÜLDIsELooMUsTUs

Selge põlvkondade vaheldusega taimed. Haploidne sugupõlvkond
(gametofüüt) on enamasti väike, varustatud risoididega, kas maaS
lamav lameda talluse Safnane või maasisene ruljas või muguljas eeļleht
ehk protallium (prothalĮium). Maapealsed protalliumid sisaldavad kĮoro_
fi]lli ja on selļe tagajärjel võimelised iseseisvaks sarnastamiseks; maa-
sisesed protalliumid' on saprofüüdid, toituvad nendega sümbioÖsis ela_
vate seeneniitide (mükoriisa) abil. Mõnędel rühmadel (selaginellilised,
lahnarohulised, vesisõnaja1ad) on protallium väga tugevasti redutsee_
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Iunud, ei tule välja eose kestast ja areneb eoses sisalduvate ļoitainete
kulul. Protalliumid on kas kahesugulised, kandes isasorganeid ehk
anteriide (anteridtum) ja emasorganeid ehk arhegoone (archegonium\,
või ühesugulised - isasprotaļliumid (anteriididega) ja emasprotalliumid
(arhegoonidega). Anteriidid on kas ühekihilise või mitmekihilise seinaga.
Neis tekivad kahe või hulga viburitega varustatud ļiikumisvõimeļised
isassugurakud - spermatozoidid. Arhegoonid on pudeli- või kolvikuju-
lisēd. Nende alumine, paisunud osa - mõhuosa - asetseb protailiumi
sees, kuna ainult peenike kaelaosa uļatub välja. Mõhuosa sisaļdab Suure
munaraku ja sellest väiksema mõhukanalraku, kaeļaosas on kaelakanal-
rakud, mis hiljem ļimastuvad.

Pärast spermatozoidi kopuleerumist munarakuga areneb diploidsest
viljastatud munarakust diploidne eospõlvkond - sporofüüt. Ainult oma
arengu a1gastmeil on sporofüüt seotud protalliumiga; peagi muutub ta
täiesti iseseisvaks. Sporofüüt esineb enamasti täieliku ehitusega tüven-
dina ehk kormusena (cormus), mis koosneb varrest, lehtedest ja endo-
geensetest juurtest. Sporofüüdi kõigis osades sisalduvad juhtkimbud,
miļļe puiduosa koosneb trahheiididest, erandjuhtudel ka trahheedest.
Juhtkimbud on kinnised (ilma kambiumita), erandina, näit. ļahnaroh-
tudel, varres lahtised (kambiumiga); selle tagajärjel puudub enamikul
sõnajal gtaimedel teiskasv.

Lehed on kas väikesed (osja1istel, kollalistel) või suured, kaua kestva
tipmise kasvuga (sõnajalalistel). Sama taime lehed on kas trofosporo-
füllid, miļles toimub assimilatsioon ja mis kannavad ka sporangiume,
kus arenevad eosed, või nad on diferentseerunud trofof ü1lideks, mis
särnastavad, ja sporofüllideks, mis kannavad sporangiume. Sporofüllid
võivad koonduda eospeadeks (osjalistel, kollalistel)

Sporangiumid tekivad kas ühest epidermiserakust (lepiosporangiaat_
sed sõnajalgtaimed) või mitmest (eusporangiaatsed sõnaja1gtaimed).
Sporangiumi arenemisel kujuneb varakult sporangiumi sein ja sisemine
kude - arhespoorium (archesporium), mis jaguneb eoste emarakkudeks.
Sporangiumi seina ja arhespooriumi vahele tekib sageli tapetkiht (tape-
tum), mis sporangiumi vaļmides enamasti limastub, moodustades peri_
plasmoodiumi. Eosed tekivad emaraku jagunemisel neljaks, mispuhul
toimub ka kromatiini reduktsioon. Selle tõttu on eosed ja neist arene_
nud protalliunrid haploidsed' Eosed on üherakulised ja kaetud kahe_
kihiįise kestaga: sisemine endospoorium ehk intiin, vä1imine
eksospoorium ehk eksiin. Mõnedel juhtudel katab eksospooriumi väljast
veel kolmas tugev skulptuuridega varustatud kiht - perispoorium, mis
tekib periplasrnoodiumist. Sõnajalgtaimed on isospoorsed, kui kõik eosed
on Samasuguse ehitusega ja suurusega,' ning heterospoorsed, kui ühed
eosed - mikrospoorid - on väikesed ja tekivad suuremal arvul spo_
rangiumides, mida siis nimetatakse mikrosporangiumideks, teised
.eosed 

- mega- ehk makrospoorid - aga suured ja tekivad mega- ehl<
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makrosporangiumides vähesel arvul. Mikrospooridest arenevad isaspro-
talliumid, makrospooridest emasprotalliumid.

Mõnedel sõnaja1gtaimedel on üksikuil juhtudel täheldatud kõrvale:
kaldumisi normaaļsest elutsüklist: apoģaamSüS - . sugulise protsessi
väljalangemine, kui eospõlvkond areneb harilikkudest protalliumi rakku-
dest ilma eelneva sugulise protsessita; neil juhtudel ei arene protalliu-
mil anteriide ja arhegoone või need ei funktsioneeri; apospoorsus -eoste tekkimise väljalangemine; prota11ium areneb sel juhul eospõlv_
konna lehtede harilikkudest rakkudest või sporangiumide seina või varre-
kese rakkudest.

Sõnajalgtaimed on väga vana hõimkond. Vanemad kivistised ļeidu-
vad juba siluri ajastu lademetes. Nende arengu tipuks oli kivisöeajastu,
millal nad esinesid suurimas vormide mitmekesisuses ja esindajate
arvus. Meie ajaks on nad õistaimede poolt tagaplaanile tõrjutud. Mit-
med sõnajalgtaimede klassid ja seltsid on täiesti välja surnud, teistest
klassidest on meieni säilinud vähesed liigid. Praegused sõnajalgtaimed
on levinud kõigil mandreil, mis samuti kõneleb seļle hõimkonna suurest
vanuses't.

Sõnaja1gtaimede jagamisel klassideks ühineme H. Reimersi poolt
A. Engleri süsteemi uuemas väljaandes (1954) esitatud jaoiusega, mille
kohaselt see hõimkond jaguneb viieks klassiks:

l. Ürgraikad - PsiĮophgtopsida (: PsiĮophgtinae)
2' Pärisraikad - Lgcopsida (: Lgcopodiinae)
3. Raagraikad - PsiĮotopsida (: Tmesopsida)
4. Kidad _' Sphenopsida (: ArticuĮatae)
5. Keerdlehikūd - Pteropsida (: Fįį.įcįnae) t

Neist esimene klass (ürgraikad) hõļmab täielikult väljasurnud liht-
samaid sõnajalgtaimi' millede kivistisi 1eitakse gotlandiumi ja alam-
d.evoni lademetest. Kolmas klass (raagraikad) sisa1dab peale väljasur-
nute ainult kaks praegusaegset väikest troopilist perekonda. Ulejäänud
kolm klassi on esindatud ka Eesti fļooras.

Märgime veel, et viimasel ajal võtavad mitmed autorid sõnajalg-
taimede klasse iseseisvate hõimkondadena. NSV Liidus esindab seda
seisukohta näiteks A. Tahtadžjan (1950, 1956).

EEsTls EslNEVATE SÕNAJALGTAIMEDE KLASSIDE MÄÄRAMISE
TABEL

1. Lehed hästi arenenud, lehelaba lõhestunud või jagunenud, harvem
terve; vars maasisene (risoom) 

3. Keerdiehiku d - 
pteropsida

.: Lehecl väikesed, soomusjad või kitsad naaskeljad . . 2
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2. Vars lüliline; selgete sõlmekohtadega; sõlmevahed seest õõnsad
nagu kõrtel; lehed väikesed, ringina ümber sõlmekohtade

2. Kidad - Sphenopsida

Vars pole lüliline; rohkearvuļised lehed katavad vart tihedalt
1. Pärisraikad - Lgcopsida

l. KLASS PĀRlSRAIKAD _ LYCOPSIDA

Lehed rohkearvulised, jagunemafa, ühe juhikimbuga, mis kulgeb lehe-
alusest tippu. Vars maismaataimedel enamasti hästi arenenud, väikeste
lehtedega, veesisestel (lahnarohud) lühike, naaskeljate lehtedega.

Pärisraigaste klass jaguneb viieks seltsiks: 1. ürgsoomuspuulised -ProtoĮepidodendraįes, 2. kollalised - Lgcopodįąles, 3. selaginellilised *
SeĮagineĮlales, 4. Soomuspuuļised - LepidodendraĮes, 5. lahnarohuli-
sed - Įsoėtal'es' Neist on täiesti välja surnud kaks seltsi: ürgsoomus-
puulised ja'soomuspuulised.. Viimane sisaldas kõrgel arenemisastmel
olevaid vorme ja nende esinemise haripunkt langes kivisöeajastusse.
Enamikus olid need puukujulised taimed, mis võisid saada kuni 40 m
kõrgeks. Nende juurtel ja varrel toimus teiskasv kambiumi tegevuse
tagajärjel jä tüve läbimõõt võis ulatuda 2 meetrini. Ūlejäänud seltsidel
on retsentseid liike ja nad on esindatud ka Eesti flooras.

EESTI PÄRISRAIGASTE SELTSIDE MÄÄRAMISE TABEL

1. Veesisesed taimed lühikese varrega' mida katavad naaskeljad lehed
3. Lahnarohulised - Įsoėtaįes

Maismaa või niiskete kohtade taimed; vars pikk ja peenike, tihedalt
kaetud väikeste lehtedega 2

2. 'Väike, kuni 5 cm pikkune samblataoline taim. Lehtede alusel keeleke
2' Selaginellilised - SeĮaginelĮaĮes

Suuremad taimed. Lehed ilma keelekeseta
1. Kollalised - LgcopodiaĮes

1. SELTS KOLLALISED - LYCOPODIALES

Maismaataimed' Eospõlvkond isospoorne. Vars enamasti pikk, roo-
mav, sageli diferentseerunud roomavaks risoomiks ja tõusvateks haru-
deks. Lehed enamasti talvituvad, väikesed, keelekeseta, varrel enam või
r,ähem tihedalt, enamasti spiraalselt as.etsevad. Sporangiumid neerjad,
üksikult sporofüllide ülemisel pinnal, enamasti leheaļuse ligidal; mitme-
kihilise seinaga, arenevad mitmest lehe epidermiserakust, avanevad lõhe
abil kahe poolmena. Kõik juured on lisajuured varre küljes, harunevad
dihhotoomselt.
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Protalliumid kahesugulised, enamasti muguljad või naerisjad, täiesti
või osaliselt maasisesed, klorofü1ļita, toituvad mükoriisa abil, mitme_
aastased, arenevad väga aeglaselt; mõnedel liikidel kannab maasisene
klorofül1ita protalliurrr muļlast väljau1atuvaid roheļisi assimileerivaid
harusid või hõlmasid. Spermatozoidid on varustatud kahe viburiga.

Meieaegsete kõrgenrate täimede seas esindavad kolļalised kõige liht_
sama ehitusega vorme.

Kollaliste seltsi kuulub ainult üks sugukond:

l. Sugukond kollalised - 'Lųcopodiaceae L. C' Rich.

Koilalisie sugukond sisaidab praegu ainult kaks perekonda: PhgĮĮo-
gĮossum ja Lgcopodįum. Esimesse kuuļub ainult üks liik - PhgĮĮogĮossum
Drummondįi Kunze, mis on levinud Austraalias, Tasmaanias ja Uus-
Meremaal märjal liivasel pinnal. See on väike, kuni 5 cm kõrgune taim
väheste lineaalsete juurmiste iehtedega ja vähesie harunemata juurtega;
sporofüllid peana ļehitu varrekese tipus; maa SeeS enamasti kaks mugu_
lat. Perekond Lgcopodįum sisaldab kuni 400 liiki, mis on levinud kõigil
mandreil, peamiselt' troopikavööndis. Euroopasse ulatub 6 ļiiki, neist
esineb Eestis 5. NsV Liidu piirides on M. Iljini järgi esindatud 14 liiki,
kusjuures 1iike on käsitletud kitsalt ja ļiikideks loetud mõned varie_
teedid, mida oleks õigem jätta varieteetideks. Koldade (vätja arvatud
troopilised epifüüdid) iseäraliku omadusena võiks märkida nende või_
met koguda endasse suurel hulgal (kuni 40/o tuhkainest) alumiiniumi.

l. perekond kold - Lgcopodiumt L.
L' Sp. pl. (l753) lļ00.

l. Sporoiüllid 'koondunud eospeadeks varre või selle harude tipus 2
Sporofüllid hariļikkude lehtede (trofofüllide) sarnased' ei ole koon_
dunud eospeadeks

l. Ungrukold - Lgcopodium seĮago L.
2. Eospead üksikult võį mitmekaupa muust taimest selgesti erineva

kandja tipus 4
Eospead vahetult ühekaupa varre harude tipus 3

3. Sporofüllid erinevad väga vähe harilikkudest lehtedest; selle tõttu
pole näha selget piiri eospea ja teda kandva varreharu vahel.

. Väike, 3-1,2 cm pikkune taim
2' Sookold - Lgcopodįunl įnundatum L.

Eospeg erineb selgesti teda kandvast varre harust. Taim 40*120 cm
pikk

3' Kattekold - Lgcopodįum annotįnum L.
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2. joon. Ungrukold (Lgcopodium seĮago|. Ā - taime üldkuju, B -protalliumid mitmesuguses vanuses, i - sporofüüdi embrüo, i -juure alge.

4. Varre harud lapikud; lehed soornusjad, hõredalt, neĮja reana
5. Vareskold - Lgcopod.i'um compĮanatulrį L.

Varre harud ruljad; lehed tihedalt; lehetipp aheneb pikaks pehmeks
karvaks 

4. Karukold _ Lgcopodįum cįauatum L.
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1. Ungrukold - Lgcopodium seĮago, L. Sp. Pl. (1753) ll02; Ledeb.
Fļ. Ros.. IV (l853) 496; Aschers. et Graebn' Synops. I (ls96) l5l;
Warnstorf in W. Koch, Synops. Deutsch. Šchweiz. Fl. ed.3 (1907) 2936;
Fomin in Fļ. cauc. crit. I (l9l2) 2t5; in Fl. RSs Ucr. I, ed. 2 (l93B)
136; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed.2 (1935) 88; Iljin in Fl. URSS I
(1934) 1l4; Kuzen' in Q,r. Myp*. o6n. I (1953) 76. - fl.rrayH 6apaueų.-

4' Igihaljas mitmeaastane taim. Vars 5-30 cm kõrgune, peaaegu
püstine või a1useļ veidi tõusev, dihhotoomselt harunev; harud ligistu-
nud, enam või vähem sama kõrguseni ulatuvad, sageli tihedate kimpu-
dena' Lehed enamasti kaheksa reana' lineaalsüstjad, kuni 9 mm pikad,'
ieritunud tipuga, terveservalised või hõredalt saagja Servaga' tumerohe_
iised, vananedes ja päikeselistel paikadel muutuvad koļļakasroheliseks.

Kannab eoseid juulist oktoobrini. Sporangiumid aastavõrse keskmis-
tel lehtedel. Avanevad sageli alles järgmisel kevadel. Eoste pind mada-
1ate lohukestega, peaaegu siļe. NeĖde idanemine kestab 3-5 aastat.
Eosed massina kollakasvalged.

Prota11ium korrapäratu,'usjas;, maasisene, saproiüütne; maapinna1e
sattudes muutub roheliseks; aļumisel küliel varustatud risoididega, üle-
miseļ kannab anteriide ja arhegoone; need tekivad 5-9_aastastel protal-
iiumidel (2. joon.).

Levik Eestis. Kasvab varjukais kuuse- ja segametsades. Soodsates
tingimustes moodustab rikkalikult eoseid. Ebasoodsates tingimustes, näi-
teks liiga kuivadel kasvukohtadel, on eoste tekkimine nõrgendatud ning
paljunemine toimub vegetatiivselt sigipungade abil.. Sigipungad tekivad
võrsete ülemistes osades ļehtede kaenaldes. Kui nad maha langevad ja
juurduvad, siis arenevad neist uued taimed. Vegetatiivne paljunemine
rrõib toimuda ka sel teel, et varre alumise osa suremise ja kõdunemise
tõttu vabanevad üksikud võrsed ning muutuvad juurdudeļ iseseisvateks
taimecleks.

Üldlevik. Ungrukold on kosmopoliitne põhjapoolsete alade ja mäes-.
tike taim; NSV Lįidus levinud Euroopa_osa põhjapoolsel ala| kuni
Ukraina NSV-ni, Lääne_Siberi põhjapoolses osas, Ida_Siberis ja Kaug-
Idas, Kaukaasias (välja arvatud Taga-Kaukaasia), (3. joon.).

Majanduslik tähtsus. Rahvapärane vahend kollase värvi saamiseks.
vilļase lõnga ja riide värvimisel. Mõneļ pool kasutatakse rahvameditsii-
nis ungrukoļla keedist loomaparasiitide tõrjeks ning lahtistina ja okse-
tina. See on väga tugeva toimega. Ungrukolda peetakse mürktaimeks,.
kuigi temas ,leiduvad ained on veeļ uurimata. Mõningail andmeil on
hobused, kes on ungrukolda suuremaļ hu1gal söönud, selle tagajärjel
surnud.

l Seļago on arvatavasti keldi keelest ļaenatud sõna. Rooma kirjanik Plinius
kasutas seda mingi ' Iķasakakadak a' (Įüniperus sabina) sarnase taime nimetamiseks-
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3. joon. Ungrukolla (Lgcopodium seĮago\ ļevikuareaal NSV Liirlrrs (B. Siškini järgi)



Lehtede as'etuse ja suuruse järgi on eraldatud järgmisi ungrukolla
vorme, mida võetakse ka varieteetidena:

Ī. recuruum Desv. - Harude tipud sageli tagasi käändunud; lehed
rõhtsalt või a1lapoole käändunud. Seda vormi on kirjeldatud ka ise-
seisva liigina - L. recuraunl Ķit. in Willd. Sp. pl. V (1810) 50;

Ī. appressun Desv. - Lehed ļühikesed, vastu vart surutud. Ka seda
vormi on kirjeldatud liigina - L. appressutn petrov, Fl. Jakut. I (lg30)
37; Iljin in Fl. URSS I (1934) lt5;

Ī. dubįum Sanio. - Alumised lehed pikemad, varrest eemalehoiduvad,
ülemised lühemad, vastu vart surutud;

Ī' patens Desv. - Lehed mitteühtlaselt varrest eemalehoiduvad, lame-
dad ja peenemalt teritunud tipuga;

Ī. įaxum Desv. - Lehed keskmise pikkusega, ülespoole kõverdunud.
Neil vormidel puudub eriline tähtsus. Sageli võivad sama taime eri

osad või harud olla erinevate vormide tunnustega. on veel selģitamata"
miļlised neist vormidest Eestis esinevad ja kui suures ulatuses.

2. Sookold _ Lgcopodįum.įnundaturnlL. Sp. Pl. (1753) ll02; Ledeb'
Fl. Ross. IV (1853) 497; Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) 154;
Warnstorf in W. Koch, Synopsis Deutsch. Schweiz. Fl. ed.3 (1907) 2938;
Fomin in Fļ. cauc. crit. I (l9l2) 2lB; in Fl. RSS Ucr. I, ed. 2 (1938) l37;'
Ļippmaa in Eesti Loodus I (1933) 58; Iljin in Fl. URSS I (1934) 116;
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed.2 (1935) 90.- fl.lrayH 6o.norHrttä nnr

4. Įgihaljas mitmeaastane taim. Vars roomav,3-|2 cm pikk, hulga
peenikeste juurtega, vanemates osades kiiresti kõdunev, igal aastal üht,
harva rohkemat pListist haru tekitav (4. joon.). Lehed süstjas-naaskel-
jad, kuni 7 mm pikad, terveservalised, kileja Servaga' tömpunud tipuga,
rohelised, hiljem kollakasrohelised, roomava1 varreļ ülespoole suunatud,
püsiisel harul igasse külge laiuvad, kinnituvad' enamasti viierealiselt.
Eospea püstise haru tipus, kuni 5 cm pikk, tipus ahenev, enamasti lühem
kui teda kandev haru. Sporofüllid kuni B,5 mm pikad, hambulise ser-
vaga, munaja alusega, mis läheb üle terveservaliseks ülespoole kaardu-
vaks tipuks.

Kannab eoseid juulist okioobrini. Eoste kumer pind kaarjate ja kõver_
dunud seinapaksendite tõttu selgesti võrkjas; alumisel küljel kolm pea-
aegu siledat, veidi nõgusat pinda, millede kaudu noored eosed tetraadi-
dena koos olles ükstēisega kokku-puutuvad (6. joon.). Eosed massina
valkjad.

Protalļium naerisjas, umb. 2 mm įikk, maasisene, maast väljaulatu-
vate roheliste lamedate väljakasvudega; anteriidid ja arhegoonid arene-
vad protalliumi väljakasvudest allpool, nende ja naerisja osa piiril
(5. joon.).
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Levik Eestis. Kasvab niiskeĮ liiv_ ja turvasmuļļal,-soodes, sooniitudel,
rabamännikutes ja sooservade märjal liival. Esineb üksikutel ļeiukohta-
del ühelt poolt mereäärsetes valdkondades - Põhjaranniku alavaldkon_
nas (Emb) ja Saarte vaļdkonna mõļemas alavaldkonnas (Emoc ja

4. joon. Sookold (Lgcopodium inundatun) 5. joon.' Sookolla (lgpo-
podium īnundatum) pro-

taļlium.

Emor), teiselt poolt Alutaguses (Alt), eriti aga Kagu-Eesti valdkonnas
(Eor) Pihkva järve äärsetel 1iivastel nõmmealadel ja rabastuvatel nõm-
medel. mis näivad tema kasvuks soodsad olevat. Sageli leidub teda vee*
loikude ümber ajuti üleujutatavatel kohtadel ja teerööbastes, kus niiskust
säilib rohkem kui lagedatel aladel. Mõned leiud Vahe-Eesti valdkonnas
(Eint) lubavad oletada, et teda võiks leiduda ka mujal, vabariigi kesk-
osades (7. joon.).

Ūldlevik. Levinud Kesk- ja Põhja-EuroopaS, Põhja-Ameerikas, Jaa_
panis, NSV Liidus Euroopa-osa keskvööndis kuni Volgani ja Taga-Kau-
kaasia lääneosas. Sookold kuulub taimede hulka, millede levikuareaali
põhiline osa asub Atlandi ookeani äärsetel merekliimaga maadel. Et ta
aga sellelt alalt on levinud ka kaugele ida poole, peetakse teda (T. Lipp-
maa, 1935) pseudoatlantilise flooraelemendi esindajaks.

3. Kattekold - Lgcopodįum annotinuml L,' Sp. Pl. (1753) ll03;
Ledeb. Fl. Ross. IV (1853) 497; Aschers. et Graebn. Synops. I (1896)

l annotįnurn - möödunudaastane, ļadinakeelsest sõnast aflnus aasta
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152; Warnst. in W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed.3 (1907)
.2937; Fomin in Fl. cauc. crit. I (ļ9l2) 2l8; in Fl. RSS Ucr. I, ed' 2
(1938) l3B; Iljin in Fl. URSS I (1934) l17; Hegi, Illustr. Fļ. Mitt.-Eur.
I, ed.2 (1935) 89; Kuzen. in O.n. Mypr*.o6;r. I (1953) 78. - fl;rayH
loĀoņa.nltil.

a

6. jooņ. Sookolla eos. a_ pealtl,aates, b -altvaales, c- külgvaates.

4. Igihaljas mitmeaastane taim. Vars roomav, kuni 120 cm pikk,
vähesearvu1iste juurtega, püstiste võį tõusvate, kuni 30 cm kõrgete,
sageli korduvalt dihhotoomselt jagunenud harudega. Lehed rohelised,
lineaalsüstjad, kuni 7 mm pikad, peensaagja Servaga' teritunud oga-
terava tipuga, alumisel küljel väljaulatuvate roodudega; asetsevad var_
reļ suhteliselt hõredalt, enamasti 5 (harva kuni 8) reana' rõhtsaļt hare-
vad või allapoole käänduvad. Eospead kuni 4 cm pikad, vahetult (ilma
eriiise kandjata) harude tipus (8. joon.). Sporofüllid kuni 3 mm pikad,
kollakad, hiljem pruunikad, ümar-munajad, lühikese, hiljem ailapöördu-
nud tipuga, Sporofüllide alusel alumiseļ pinnal padjand vesikoe rakku_
dest, mille kuivamise ja kokkutõmbumise tagajärjel eoste valmimise ajal
sporofüllid laiali käänduvad.

Kannab eoseid augustis, septembris. Eoste pind üleni võrkjas, võrgu
silmad mitmenurgelised, sirgetest seinapaksendįtest. Eosed massina kah_
vatult koļlakasvalged. Eoste idanemine kestab 6-7 aastat ja protallium
vajab suguküpseks saamiseks l2-l5 aastat.

Protallium maasisene, lameda mugula taoiine, kuni B mm paks ja
kuni 2 cm läbimõõdus (9. joon.).

Levik Eestis. Sagedaim kollaliik Eestis. Kasvab niisketes kuuse- ja
segametsades.

b
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7. joon. Sookoļla (Lgcopodium inundatum) leiukohad Eestis

Üldlevik. Põhja- ja Kesk-Euroopas' Apenniini, Pürenee ja Balkani
poolsaare põhjaosas, Põhja_Ameerikas. NSV Liidus Euroopa_osa metsa-
vööndis, Siberis, Kaug-Idas, Ees-Kaukaasias ja läänepoolses Taga-
Kaukaasias

Majanduslik tähtsus. Varsi kasutatakse talveļ pärgade ja vanikute
valmistamiseks. Karukolla eoste kõrval tarvitatakse ka kattekolla eoseid
ravimina ja puistepulbrina. Et eosed leekį sattudes plahvatavad, kasu-
tati neid varem. teatrites välgu jäljendamiseks ja muude valgusefektide
saamiseks. Varrest ja lehtedest saadakse sinist värvi.

Taim sisaldab alkaloide annotiniini CroHgroaN, lükopodiini CroHzsoN
ja obskuriini CraHzeONz.

Kattekoļd annab kaks varieteeti:
var. pungens Desv. - Lehed kuni 5 mm pikad, ülespoole käändunud,

kõhrja tipuga. Subarktiline varieteet. Teda on võetud ka iseseisva lii-
gina - L' pungens La Pyl. in Desv. Mēm. Soc. Linn. Paris VI (1827)
lB2; Iljin in Fl. URSS I (1934) rr7;

var. integrifolium Schube. - Lehed osalt terveservalised.
Nende varieteetide esinemise kohta Eestis puuduvad andmed.

4. Karukold - Lgcopodįųm cĮaaatum.I L. Sp. Pl. (1753) ll0l; Ledeb.
Fl. Ross. IV (1853) 499; Aschers. et Graebn. Synops. I (1g96) IS2;

t claaqtum - nuialine, ladinakeelsest sõnast cĮaua - nui, kurikas
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Warnst. in Ų/. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed.3 (1907) 2938;

Fomin in Fl. cauc. crit. I (1912) 219; in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (1938)

139; Iljin in Fl. URSS I (1934) ll8; Hegi, Illustr. Fl, Mitt.-Eur. I,

ed. 2 (1935) 9l - flnayrr 6y.naoora4ultü.

m

B. joon. Kattekoļd (Lųcopodium annotinum)

9. joon. Kattekolla (Lųcopo-
dįunl annotįnarn) proiallium
noorte sporofüütidega, mil-
ledest üks mullast välja ula-

tub. m - mullapind.

4. lgihaljas mitmeaastane taim. Vars roomav, kuni 180 cm pikk,
tugevasti harunev, rohkearvuliste tõusvate või püstiste, kuni 5 cm (harva
enam) pikkade (kaąsą arvamata eospead ühes kandjaga), sageli korra-
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päratult harunevate. ja erineva pikkusega okstega (l0. joon'). Lehed
rohelised või kollakasrohelised, naaskeljad, 3_4 mnr pikad, tipus ahe-
nevarį pikaks värvusetuks karvaks, varre ümber mitmerealiselt; varre-
lehed veidi hambuļise Servaga, tipuga ülespoole juhitud; oksalehed terve_

l0. joon. I(arukold (Lgcopodiunt cĮaaatum). a - taime üldkuju, b -sporolüll.

servaiised, igakülgselt kaarjalt üleskäänduvad. Eospead kuni 6 cm pikad,
ęnamasti 2-3-kaupa (harva l või 4-5) kandjate tipus. Eospeade kandja
liuni 18 cm pikk, hõredalt kaetud koļlakasroheliste, hambulise servaga
lehtedega. Sporofüllid kollakasroheļised, hiljem helekolļased, munajad,

P* 85
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ba.

1l. joon. Į(arukoįla (Į'gcopodium.cĮauatumJ eos. a - pealtvaa_
tes. & - altvaates.

2-3 mm pikad, kuni 2 rnm laiad, korrapäratult hambulise Servaga, tipus
ahenevad pikaks värvusetuks karvaks, allküljel väljaulatuva pearooga.

Kannab eoseid juuĮist septembrini. Eosed massina valkjad; nende
pind peaaegu üleni võrkjas, nurgeiiste võrgusilmadega (ll. joon.). Eoste
idanemine kestab 6-7 aastat ja protaliium vajab suguküpseks Saa_

miseks 12-15 aastat (12. joon.).
Protalļium maasisene, lameda mugula tao-

line, 2-3 mm läbimõõdus (l3. joon.).

Levik Eestis. Kasvab 1iivastes männi- ja

segametsades. Eestis kattekoļ1a järel Sage_

daim kollaliik.
Üldlevik. Levinud kogu Euroopas (välja

arvatud pustad ja mediterraanse regiooni
igihaljaste taimede aia), Mongoolias, Hiinas
ja Jaapanis. Aafrikas, Austraalias, troopilises
Aasias ja Ameerikas esindatud erinevate
teisenditega. NSV Liidus Euroopa-osas (välja
arvatud stepivöönd), Siberis, Ķaug_Idas

- ja 1äänepoolses Taga-Kaukaasias ( l4. joon.) .

Majanduslik tähtsus. Farmaatsias on nime
ali Lgcopodium kasutatavad peamiselt karu-
kolla eosed (nende kõrval on lubatud ka
kattekolla eosed); neid kasutatakse pillide
vaļmistamisel ja puistepulbrina. Nende keemi_
line koostis: rasvõlisid kun|47,5/o, suhkrut 3/o,
tuhkaineid |'%. Süttivad kergesti, seejuures
plahvatades, mistõttu varem kasutati teatrites
välgu jäljendamiseks ja muudeks tulevärki'
deks. Varemaļt kasutati ka tehnikas malmi_
valutööde1 vormide ü1epuistamiseks.

12. joon. I(arukolla (Lg-
copodium cĮaaatum\ pro-
tallįum noole sporofüü-

diga.
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13. joon. l(arukolla (Lgcopodium cĮauatum) protalliumi pikilõik. a -arhegoonid, Õ _ anteriidid, c ja d - mükoriisat sisalda'ad rakkude
kihid, e - sporofüüdi embrüo'

Taim sisaļdab alkaioide l<lavatiini CroHzso:N, ļ<lavatoksiini CrzHzzozN,
nikotiini C16H1aN2 ja lükopodiini CroHzsON.

Karukold varieerub väga vähe; tema vorme on eraldatud peamiselt
ühe kandja iipus leiduvate eospeade arvu järgi ja kandja pikkuse (mõni-
kord täieliku puudumise) järgi. Neil rrormidel puudub eriline tähtsus.

5. Vareskold _ Lųcopodium compĮanatum, L. Sp. Pl. (l753) tl0l;
Ledeb. Fl. Ros.. IV (1853) 499; Aschers. et Graebn. Syņ9p5. 1 (1896)
155; Warnst. in W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed.3 (1907)
2939; Fomin in Fl. cauc. crit. I (1912) 220: in Fļ. Rss Ucr' I, ed. 2
(l93B) l40; T' Lippmaa (Lipman) in I69įņ5 (l923) 138; Hegi, Iliustr.
Fl. Mitt._Eur. I, ed. 2 (l935) 92. - IĪ.,rayn npun.lrccHyrut?.

4. Igihaljas mitmeaastane taim. Vars roomav, kuni üle 1 m pikk,
harvade juurtega, enamasti maasisene, kuni 5 cm sügavusel, klorofüīlita,
püstiste rohe1iste maapealsete okstega; maapealsed oksad rohkearvu1i-
sed, kuni 40 cm kõrged (kaasa arvamata eospeade kandjaid), korduvalt
dihhotoomseit harunevarl, enam või vähem lamedad. Lehed asetsevad
maasisesel varreĮ ja peaokstel spiraalselt, kuni 3 mm pikad, ļineaalsüst-
jad, terava tipuga, rrabad, okste harudel nelja reana, kuni 4 mm pikad,
süstjad, teritunud tipuga, kuni allpool järgneva leheni laskuvad, servmis-
tel ridadeļ andruga, pindmistel ridadel ilma andruta; servmised ja pind_
nrised ļehed suuruselt erinevad (anisofü1lia). Eospead kuni 2,5 cm pikrd,

t contpĮanatum _ ļame (lad. k.)
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l5. joon. Vareskolla metsavarieteet (Lgcopodium compĮanatuffļ vaī'. compĮanatum'1

enamasti 2-6-kaupa kandjate tipus, mis vastavalt harunevad. Eospeade
,kandjad l_l2 cm pikad, hõredalt kaetud spiraalselt asetseva,te lehte_
dega, Sporofüllid valminult pruunikad, kuni 3 mm pikad ja 2 mm laiad,
peenehambulise seivaga. :

Kannab eoseid juulist septembrini. Eosed üleni võrkja pinnaga, nur_
geliste võrgusilmadega, massina kollakad (l8. joon. a, b). Protallium
piklik-muguljas,,maasisene (18. joon. p ja lg. joon.).

3e



Esineb kahe varieteedina:
var. complanatum (Lgcopodium anceps' wallr.). - vars sageli

maapealne; püstised või tõusvad oksad suhteliselt hõredad, väga lame-
dad, veidi kumera pealmise ja veidi nõgusa aļumise pinnaga, haru-

o

l6. joon. Vareskolla nõmmevarieteet (Lųcopodiurrt' compĮa-
natum var. tristachgum). a .- taime üldkuju, b - sporoiüll

külgvaates, c _ sporoiüll pealtvaates.

nevad lehvikjalt, nende asetus lehterjas. Lehed helerohelised; servmiste
lehtede ülemine kolmandik vaba, varrest eemalehoiduv, pindmised lehed
täies ulatuses vastu vart surutud; servmised lehed pindmistest tunduvalt
1aiemad; alumise pinna lehed väga väikesed, ainult tipp on vaba
(15. joon. ja 17. joon, a, b).

c
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l7. joon. Vareskolįa (Lgcopodium contpĮanatum) varieteetide oksad. a - metsal,arie_

teedi (var. compĮanatum) oks pea1miselt küljelt, ā _ aļumiselt küljelt; c - nõmme-
r'arieteecli (var ' trīstacltgum) oks pealnriselt küljelt, d - alumiselt küljelt.

Levik Eestis. Kasvab ļiivastes männi- ja segametsades, Sagedamini
I-õuna-Eestis. Meil' sagedaim vareskolļa Varieteet.

Üldlevik. Skandinaavias, Kesk-EuroopaS' Põhja-Apenniinicįes, Rumee_
nias, Mongoo1ias, Hiinas, Jaapanis ja Põhja-Ameerika 1ääneosas.

NSV Liidus Euroopa-oSaS Stepivööndist põhja pool, Siberis ja Kaug-Idas-

var. trĮstachgumļ Pursh, F'ļ. Amer' sept. (l814) 653 pro Sp.

1,. Chamaecgparissus A. Braun in Mutel, Fl. franq. IV (1837) 192. -L. complanatum var. Chamaecgparį'ssus Doeļl, Fl. Bad. I (lB55) B0.

Vars enamasti maasisene; maapealsed oksad harunevad tiheda kim-
buna (mitte 1ehterjalt), rlähem ļamedad, selgmine külg väga kumer,
kõhtmine lame või pisut nõgus, harud sageli peaaegu 3-4-kandiļised.
Lehed sinakas- rlõi ha1lrohelised, kõhtmise pinna lehed ainuļt veidi
väiksemad selgmise pinna lehtedest; serrzmised ļehed vasiu vart Surutud
samuti kui pindmised 1ehedki, viimastest mitte väga palju ļaiemad.
Eospead sarnanevad var. complanatum'i omadega. Taim üldiselt väiksem
eeļmisest varieteedist (16. joon. ja l7' joon. c' d)'

Kannab eoseid juulist septembrini.
Levik Eestis. Ķasl,ab liivastel nõmmedel, sagedamini Ida-Eestis.
Üldlevik. Skandinaavias, Kesk- ja Lääne-EuroopaS, Apenniinides, Bal-

kani poolsaarel, Väike-Aasias ja idapoolses Põhja-Ameerikas. NSV Lii_

t trįsįa:chgum - kolmepeane; treis, trįa - kolm, sįahhüs - viljapea (kr. k.)'

4l



.dus Euroopa-osa läänealadel Karjala-Soomest kuni Dnepri ülemjooksu

.alani.ja Orjoli oblastis.
Majanduslik tähtsus. Vareskolda kasutaįakse kaua haljana püsimise

tõttu pärgade valmistamiseks. Et vareskold väga aeglaselt paljuneb, on
įa hoolimatu kasutamise tõttu hävimisohus, mispärast ta 'mitrnel maal
,on võetud looduŠkaitse alla. Teda (var. complanatum) kasutatakse ka
rahvapärase vahendina rohelise värvi saamiseks villa värvimisel. Vares_
kol,d sisaļdab alkaloidi Įükopodiini CroHzsoN,

a.
m

P

i8. joon. Vareskolla (Lgcopodium compĮanatum) eosed (a ja
Õ) ning protallium (p) noore sporoiüüdiga. j _ noore sporo-

füüdi juur, m - mullapind.

Mõlemaid vareskolla varieteete võtavad mõned süstemaatikud, näit.
Äscherson ja Graebner (l896), alaliikidena, teised, näit. Iljin (1934),
peavad neid iseseisvateks liikideks; neid on aga arvatud ka ainult öko-
loogilistest tingimustest olenevateks vormideks. Viimast seisukohta esi-
įavad Hausmann (l85l), eriti aga T. Lippmaa (Lipman) (l923), kes lei_
dis vareskolla eksemplari, milļe aļumised (vanemad) osad olid seigete var.
compĮanatunr'i tunnustega, ülemised (nooremad) osad aga var. trįsta-
'chgum'i tunnustega' Vanemad osad olid kasvanud männimetsas kadakate
all, nooremad osad aga pärast metsa ja kadakate maharaiumist. Seega
oleks var. compĮanatun tegelikuĮt vareskolla metsavorm,' var. trįstachųum
aga päikesepaisteliste kohtade (nõmmede) vorm. Selle seisukoha kasuks'l<õneleb ka see, et kuigi tüüpilistel juhtudel mõlemad varieteedid selgesti
teineteisest erinevad, on siiskį olemas nendevahelisi vahevorme. T. Lipp-
maa leitud eksemplar esindaks seega juhtu, kus kahe vormi tunnused
esinevad sama eksemplari eri osades. Nagu eespool märgituģ, tähelda-
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takse seda nähtust sageli ungrukolla vofmide puhul, seda esineb aga ka

teistel kollaliikidel. Käesolevas töös võetakse neid siiski (võib-olla aju_

tiselt) varieteetidena, seSt nende pidamine ökoloogilistest tingimustest
,olenevateks vormideks nõuab veel täiendavat tõestamist.

2" SELTS SELAGINELLILISED

- SELAGINELLALES ----- o
Maismaataimed. Eospõlvkond

.heterospoorne. Vars maaPealne,
enamasti tugevasti harunev, tihe'
dalt kaetud väikeste lamedate
lehtedega, ilma teiskasvuta. Leh-
tede alusel varakult kuivav kee-

leke {liguĮa); lehte läbib ainult
üks rood. Sporofüllid koonduvad
eospeadeks; sporangiumid kinni-
tuvad sporolüllide ülemisele pin_

nale aļuse ligidale; eospea koos-
neb mikrosporangiume kandvaist
mikrosporofüļļidest ja makrospo-
rangiume kandvaist makrosPoro-
füllidest. Sporangiumid on mitme_

kihilise seinaga, lühikese varrega
või istuvad, va1minuļt avanevad
pooleks lõhenedes. Mikrosporan_
giumides tekib hulk kerajas-tet-
raeedrilisi pisieoseicl mikro-
.spoore, makrosporangiumides ena-

masti neļį suureost makro_
spoori. Protalliumid ei sisalda
klorofülli, . on väga tugevasti
redutseerunud ega tule eose kes-

tast välja. Mikrospoorist tekkiv
isasprotallium koosneb ühest või
kahest anteriidist ja sageli ühest_
.ainsast vegetatiivsest rakust
(risoidrakust); anteriidis areneb

b

C

d

hulk kahe viburiga varustatud spermatozoide. Makrospoorist arenev
,emasprotallium on hulkrakne ja koosneb alumisest, sterįilsest vegetatiiv.
sest āsast ning ülemisest, fertiilsest osast, milļe kohal eose sein lõhki

käriseb. Emasįrotalliumi lertiilne osa kannab üht või rohkem lihtsaid
'arhegoone, 

mille kaelaosa sisaldab ainult ühe kaelakanalraku. Munaraku
esimāse pooldumise tagajärjel tekkinud ülemine, arhegooni'kaeļapoolne

ņ3

l9. joon' Vareskolla (Lgcopodium compĮa-

natum) protalliumi pikilõik. a _ arhegoo_

nid, & - anteriidid, c - pikkadest rakku-
dest koosnev kiht (palissaadkiht)' d - mü_

koriisai sisaldavad kihid.



rakk muutub embrüokandjaks (suspensor), kuna alumine rakk annab
embrüo. Embrüol on kaks idulehte.

Selaginelliliste seltsi kuulub ainult üks sugukond:

l. Sugukond selaginellilised - SeĮaginel.Į,aceae Metten.

Selle sugukonna väljasurnud esindajaid tuntakse alates kivisöeajas-
tust. Need ühendatakse perekonn aks SeĮaginelļįtes. Silmas pidades sela-
ginelliliste õrna ehitust on arusaadav, et nende kivistisi on 1eitud suhte_
iiselt vähe. Praegusel ajal on selaginellilised esindatud ainult ühe pere_
kon na ga :

l. perekond selaginell - SelagineļlaL Spring
Spring in Flora XXI (1838) 148.

Liikide arv selles perekonnas ulatub 700-ni. Enamik neist on troopi-
lised, niiskeie ja varjukate asukohtade taimed. Ainult üksikud on koĖa_
nenud kserofüįitsete elutingimusiega. Mõningaid troopilisi liike kasu_
tatakse meiļ dekoratiivsete taimedena kasvuhoonetes, näit. Mehhikost
pärit o1evat 1iiki S. Martensli Spring, Lõuna-Aafrikast pärit olevat liiki
S. Kraussįana A. Braun jt. Nõukogude Liidus kasvab M. M. Iljini (l93a)
järgi B ļiiki, Euroopas 1eidub 3 liiki, Eestis on selaginel1id esindatud
ainulį ühe liigiga:

l. Selaginell - SeĮaginelĮa seĮaginoįdes, (L.) Link, Fil. sp. hort.
Berol. (1841) 158; Aschers. et Graebn. synops. I (1896) 159; warnst.
in \M. Ķoch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. 3 (1907) 2942; Fomin in
Fl. cauc. crit. I (1913) 224;Iljin in Fl. URSS I (1934) 124;Hegi,Iilustr.
Fl:Mitt.-Eur. I, ed.2 (1935) 96; Kuzen. in <D.rr. Myprvi.o6.n. I (l9SB) 84. _
Lgcopodium SeĮagin'oides L. Sp. Pl. (1753) 1l01.- Lųcopodium cįl'įatum
Lanr. Fl. frang. Į (|77B) 32' - SeĮaginelĮa spinosa Pal. Beauv. Prodr.
(1805) 112. - S. cįlįata opiz, Böheims phän. crypt. Gew; (1823) 114. -s. spinuĮosa A. Braun in Doell, Rhein. Fl. (1843) 38. fllayHor
ndĪayHoBĪ.IĀHurž.' (20' joon.)

4. Vars peenike, kuni 5 cm pikk, harunev, harunemiskohtadel juuri
ļ<anderl. Lehed tumerohelised, veidi läikivad, süstjacl kuni munajas_süst_
jad, l-3 mm pikad, terava tipuga; leheserv üksikute ripsjate hammas-
tega; lehed asetsevad varrel spiraalselt, igakülgselt. Eospead kuni 3 cm
pikad, üksikult kuni 12 cm kõrgete kolļakate harude tipus (20. joon.).
Sporofüllid kuni 5 mm pikad, serva1 rohkemaarvu1iste ja suuremate
hammastega kui pärisļehtedel, eoste rlaļmimise ajal kahvatult punakas-
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lrölĮased. Mikrosporolüllid enamasti eospeā ülemises osäs. Mikrosporan-
giumid umbes 0,7 mm pikad ja l mm laiad, avanevad kahe hõlmaga,
sisaldavad hulga vääveļļ<oļlaseid väikeste ogadega kaetud mikrospoore;
makrosporofüllid enāmasti eoSpea alumises oSaS; makrosporangiumid
kolme või nelja kumerusega vastavalt nendes arenevatele makrospoori-
dele, avanevad 4-6 hõlmaga, sisaldavad 3-4 suurt valkjat kerajas-tet-
raeedrilist väga väikeste näsakestega l<aetud makrospoori (2l: joon.) .

o
20. joon. Selaginęll (SelaginelĮa seĮaginoĮdes). a - taįl-ne üldkuju' & -

eospea pikilõik.

Kannab eoseid juulis, augustis.

Levik Eestis. Esineb Įubjarikastes soodes soomätastel, osalt ka kui_

vadel niitudel. Teda peeti väga haruldaseks taimeks, sest oma väiksuse
ja samblataolise väliāuse tõttu ei iõmmanud ta endale floristide tähele-

panu. K. Kupffer (1925) teadis temast ainult kaht leįukohta HarjumaaĮ
(Einf), kuid juba 1933. aastaks (K. Eichwald,.l933) oļi leiukohtade arv

toir.nįa lt-ni ia 1935. aasial teati ted.a juba' 1B leiukohast, peamiselt
Loode-Eestist (K. Eichwald, 1935), kusjuures mitmes kohas ta esineb

hulgi. Praegu on meil andmeid tema esinemisest 33 kohas (22. ioon.\.
I(. Kuplfer ja T. Lippmaa peavad selaginelli meil relikttaimeks pärast-

jääaegse arktilise kliima perioodist. o. Eklund (1929) arvab tema esine-

mise įohta 'Vormsi saare lõunaosas' et Vormsil ei saa selaginell päri-

neda arktilisest perioodist, vaid ori sinna levinud hiljem, sesi Vormsi
saar ise on palju hiljem kerkinud teda katnud vetest. on väga võimalik,
et ka mitmed teised ļeiukohad on hiļisema päritolrrga.
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Üldlevįf<. Selaginell on arktoalpiinne liik, olles levinud põhjamaadel
tsirkumpolaarselt, väljaspool arktilisi alasid aga põhjapoolkera paraS_
vööndi kõrgmägedel. Seega leidub teda Põhja-Ameerikas, Põhja-Euroo-

pas ja Põhja-Aasias niņg Pürenee-
des, Alpides, Juura ja Karpaadi
mägedes alpiinses ning subalpiinses
astmes. Alpides kasvab ta 900-2770
m kõrgusel. NSV Liidus on ta levi-
nud Euroopa- ja Aasia-osa tundra-
vööndis ning metsavööndi põhjapool-
ses osas ja Kaukasuse mägedes.

ö
3. SELTS LAHNAROHULISED

- ISOĖTALESa

Enamikus vee- ja sootaimed (ai-
nult 2 liiki - mediterraanne I. Durįeį
ja mediterraanne ning Lääne_Euroopa
liik Į. hgstrix kasvavad mais-
maal). Sporofüüt heterospoorne'.
Vars maasisene, mitteharunev, lühike,
mugulataoline, kahe_ või kolmehõl-

2l' joon. Selaginelli (SeĮagineĮla seĮagĻ mane, teiskasvuga: kannab alumise
noides) sporoiüllid ja eosed. ą - mikro- otsa küljes rohkearvuliselt mitteharu-
sporofüll mikrosporangiumiga, b - nevaid või vähe dihhotoomselt haru-
makrosporofüll makrospor::i:i*i9r,":: nevaid juuri. Lehed pikad, naaskel-mikrospoorid, d - makrospoor (2. Sem-

jonova * r;an-Sans'ffi"ir*j 
"'." iad, alusel laienenud, keelekesega,

nelja õhukanaliga, mis on jagune_
'nud kambriteks; kinnituvad varrele

tihedalt, spiraalselt, moodustades roseti. sporangiumid asetsevad sporo-
füllide alusel, al1pool keelekest, koopakeses (foaea). Sporofüllid sarna-
nevad trofofüllidega. Roseti kõige välimised lehed on makrosporofüllid,
nei1e järgnevad mikrosporofüllid, kuna trofolüllid on kõige seesmised.
Sporangiumid on piklikud, neid läbivad mittetäielikud vahesein ad (trabe-
cuĮae). Makrosporangiumis tekib palju makrospoore, mikrosporangiumis
veel suurem hulk mikrospoore. Sporangiumid ei avane, vaid eoseā pää-
sevad välja siis, kui sügisel varre küljest vabanenud ja vees ujuvatel
sporofüllidel sporangiumi sein kõduneb.

Gametofüüt on väga tugevasti redutseerunud. Mikrospoorist arenev
isasprotallium ei pääse eosest välja, koosneb ühest või kahest vegetatiiv-
sest rakust ja ühešt anteriidist' miļles areneb 4 spermatozoidi. Need on
spiraalselt keerdunud ja eesmisel otsal varustatud hulga pikkade vibu-
ritega. Emasprotallium areneb niisamuti makrospoori sees; koosneb hul-
gast rakkudest ja tekitab ülemises, eose seina lõhenemise tagajärjel
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22. joon, Selaginelli (SeĮagineĮĮa seĮaginoides) leiukohad Eestis.

vabanevas osas ühe arhegooni; ainult juhul, kui see jääb viljastamata,
tekib veel mõni arhegoon. Arhegoon asetseb täielikult protalliumi koe,
sees.

Lahnarohuliste seltsi kuulub ainult üks sugukond:

l. Sugukond lahnarohulised - Isoėtaceae Bartling

Lahnarohuliste esindajaid tuntakse alates kriidiajastust. Praegu kuu*
lub siia ainult üks perekond:

t. perekond lahnarohi - ļsoėtes l L.
L. Skänska Resa (l75l) 420.

Lahnarohtude perekonda kuulub umbes 70 liiki. Neid on levinud üle
maailma troopika- ja parasvööndis, kõige rohkem Põhja-Ameerikas
(20 liiki) ja Euroopas (17 liiki). Kõige Suurem on Põhja-Ameerika liik
Į' Engelrnannii, mis saab 24-50 cm pikaks' Nõukogude Liidus leidub"
Īljini (l934) järgi 4 1iiki, neist kaks ainult Kaug_Idas. Eestis kasvab
Ļaks liiki.

t Isoėtes - aasta läbi ülresugune; lsos _ ühesugune, etos - aasta (kr. k.)
Pļinius nimetab nõnda üht : kukeharja (Sedun) liiki.
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1, Makrospoorid madalate näsadega. Lehed tumerohelised, tikjad, läbi-
paistmatud või pisut läbipaistvad

l. Järve-lahnarohi - Įsoėtes Įacustris L'

Makrospoorid teravate ogadega. Lehed heļerohelised, lõdvad, ļäbi-
paistvad 

2. Muda-lahnarohi -_ Isoėtes echinospora Dur.

l. Järve-lahnarohi Įsoėtes ļacustrįs I L. Sp. Pļ. ( 1753) l l00;
Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) 166; V/arnst. in W. Koch, Synops.
Deutsch. Schweiz. Fl. ed. 3 (1907) 2945; Iljin in Fl. URSS Į (1934)

l27; Hegi,Illustr' Fl. Mitt.-Eur. I, ed. 2 (1935) 98; Kuzeņ. in <D,ņ. Mypm.

o6"rr. (l953) 86. - flo.nyurHLtx osepuoü

ų. Suvehaljas maasisese varre abil talvituv mitmeaastane taim.
Varre läbimõõt kuni 2,5 cm. Lehed kuni 10, harva kuni 20 cm pikad,
2,5 mm laiad, VeeS enamasii püsti, nende üļemine pind lamedalt renjas;
lehtede ülemine osa peaaegu ruljas, tipus lühidalt teritunud. Makrospo_
rangiumid ovaalsed, 6-8 mm pikad, keeleke peaaegu südajas. Makro_
spoorid valged, umbes 0,5. mm läbimõõdus, tihedait kaetud mada_
late, osalt voltidena 1aienenud ja võrkjalt seostunud näsadega
(23. joon.).' 

Kännab eoseid juulisi septembrini. Sügisel ļahtitulevad lehed ujuvad
hulgana veepinnal.

Levįk Eestis. Kasvab ļiivase põhjaga selgevėelistes (oligotroofsetes)
järvedes. Tema peamisteks leiukohtadeks Eestis on Vahe-Eesti vald-
konna (Eint) põhjaosa (Kõrvemaa) järved - Mähuste järv ja Jussi
grupi järved (Pikkjärv, Kõverjärv, Linajärv) ning Urbukse järv (Aeg_

viidu grupis). Peale selle leidub teda Pandivere valdkonnas (Esup)
Viitna järves ja Kurtna järvede grupis (Nootjärv, Liivjärv) ning Alu-
taguses (Alt) Uljaste järves. Teiseks levikualaks Eestis on devoni piir-
konna järved Kagu-Eesti valdkoņnas (Eor) - Koorküla Valgjärv (Tõrva
rajoonis) ning Kirikumäe järv ja Pu11ijärv (Vastseliina rajoonis)
(24. joon.). Enamasti kasvab ta koos vesilobeeliaga (LobeĮia Dortmanna\;
neirdega võivad veel seltsida ujuv vesitakjas (Sparganium Friesii) i

ja muda-lahnarohi (Isoėtes echinospora). Nõnda moodustub išeloo-
mulik veesisene taimekooslu s I soėtes-LobeĮ.įa Dortmanna ühing
(T'. Lippmaa, l934) ehk assotsiatsioon Isoėteto-Lobeįįetum (A. Mil-
jan, 1958)

Üldlevik. Skandinaavias, Kesk- ja Lääne-Euroopas ning Põhja-Amee-
rikas. NSV Liidus Euroopa-osas üksikute leiukohtadena Eestist ida poole
ja Lääne-Siberis,

Järve-lahnarohul on eraldatud vorme lehtede pikkuse ja suuna järgi.
Neil vormidel puudub igasugune tähtsus.
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23. joon. Järve-lahnarohi (Isoėtes lacustris). A - taime üldkuju; B -mikrosporotülli alus: a - õhukanalid, b -_ keeleke, c - avatud mikro_
sporangium; C - mikrospoor; D - makrospoor; E - emasprotalliumi

pįkilõik.

2. Muda-lahnafohi _ lsoėtes echįnospora į Dur. in Bull. Soc. Bot.
Frange VIIĪ (186l) 164; Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) l66;'Warnst. in W. Koch, Synops. Deutsch. Schrveiz. Fl. ed.3 (1907) 2946;
Iljin in Fl. URSS I (1934) 128; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. t, ed.2
( 1935) 99; Kuzen. in <D.n. Myp,'r. o6n. I (1953) 86. llonyuuų x
xo,nrcuecnopuü.

'4. Suvehaljas maasisese varre abil talvituv taim. Lehed kuni 5,
harva kuni l5 cm pikād, kuni l,5 mm laiad, vees külgedele laiuvad või

l echinospora - karedaeose|īne; ehhinos - siil, Spora - eos (Į<r. k.)

Ä ffi b

c
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24. joon. Järve-lahnarohu (/soäfes Įacustris) leiukohad Eesiis.

kaarjalt tagasi käändunud, ahenevad aegamööda peenikeseks tipuks,
ļõdvad, läbipaistvad, hele- kuni kollakasrohelised, aluseļ vāhel punakad
või pruunikad. Makrosporangiumid ovaalsed, 4-5 cm pikad. Makro-
Spoorid umbes 0,3 mm läbimõõdus, kaetud peenikeste teravate, sageli
haakjalt kõverdunud habraste ogadega (25. joon.).

Kannab eoseid juulist septembrini.
Levik Eestis. Seni Eestis teada ainult Mähuste järvest (Eint) ja

Jussi grupi järvedest (Pikkjärv, Kõverjärv) ning Viitna järvest (Esup).
Kasvab koos järve-1ahnarohuga' eelistades mudasema põhjaga kohti.
on meil haruldasem kui järve-lahnarohi, kuid tõenäoliseks iuleb pidada,
et põhjalikuma otsimisega on võimaļik veel tema uusi leiukohti avastada
(26. joon.)

Üldlevik. Skandinaavias, Kesk- ja Lääne-Euroopas. NSV Liidus üksi'
kute leiukohtadena Balti merest ida poole kuni Volga jõeni.

2. KLASS ĶIDAD - SPHEN0PSIDA

Vars lüļiļine. Lehed (varrega võrreldes) väikesed, asetsevad sõlmedel
rnännasjalt, tupena kokku kasvanud. Sporofüllid koondunud selgesĪt eral_

datavaks eospeaks. Igal sporofüļļil mitu sporangiumi. Valminud eosed

vabanevad sporangiumist.
Kidade klass jaguneb viieks seļtsiks: HgentaĮes (: ProtoartįcuĮata-

Ļ r

\\
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Įes\, PseudoborniaĮes, Sphenophgtta:įes, Caļamįtaļes ja Equisetales. Neist
neli esimest on täiesti välja surnud, viimane sisaļdab pea1e väljasurnute
retsentseid liike ning on esindatud ka Eestis.

a

b

A

25. joon. Muda-lahnaroht (Įsoėtes echinospora\. A - taime
üldkuju; B - makrosporangiumi aIus: a - kecleke, b -

makrosporangium, c - makrospoor.

l. SELTS oSJALIsED - EQUISĖTALES

osjaliste selts sisaldab ühe Sugukonna:

1. sugukond osjalised - Equisetaceae L. C. Rich.

Vars esineb maasisese pika musta tugevasti haruneva risoomina"
Enamasti asetseb risoom sügaval, näiteks soo-osjal kuni 4 m sügavusel;
tema harud käänduvad üles ja maapinna ligidal jagunevad arvukateks
maapealseteks varteks. Mõned maasisesed harud on inoondunud keraja-
teks või pirnjateks mugulateks, kuhu kogunevad säi1itusained. Nende
abil võib toimuda ka taimede vegetatiivne paljunemine. Varred on lüli-

B
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26. joon. įluda-lahnarohu (Isoėtes ec|tinospora) l'eiukohad Eestis'

lised, enamaSti Seest õõnsate sõlmevahedega; nende välimisel pinna1

kulgevad pikuti sooned (carinae) ja vaod (ualleculae). Maapealsetel
Varieļ asetsevad vagudes õhuļõhed, mis on moodustunud kahest peaļis-

tikku olevast su1grakkude paarist. Juured kinnituvad üksikult risoomi
sõlmedele ja harunevad tugevasti. Varre (ka lehtede) epidermiserakud
enamasti tugevasti ränistunud; epidermisele järgnevad mehaaniline kude
ja klorofül1i sisaidav assimilatsioonikude; Vagudega kohakuti kulgevad
varres õhukanalid (va11eku1aarkanalid). Juhtkimbud ringina, kohakuti
varre pinna Soontega, ilma teiskāsvuta, sisaļdavad õhukanalit (karinaal-

kanaliī). Lehed väikesed, ühe juhtkimbuga, kinnituvad sõlmekohtadele

nrännasjalt ning kokku kasvades moodustavad tupe. Varre harud asetu-

vad männasjalt, vaheļdumisi lehtedega; kasvades turrgivad ļehtedest

moodustunud tupe alumisest osast ļäbi.
Eospead koosnevad retsentsetel vormidel ainult kilpjatest kuuekandi-

1istest sporofüllidest, milļe alumisele pinna1e kinnitub 5-12 varretui
Sporangiįmi. Sporangium avaneb pikipraoga. Kõik retsentsed osjalised
on i'o.poorsed. Eosed kerajad, sisaldavad klorofülļi. Nende kesta kõige
välimine kiht - perispoorium _ 1õheneb kaheks 1intjaks spiraalselt
kokkukeerdunud, veidi laienenud tippudega haruks elateeriks, mis
ainu1t keskkohaga jäävad eose külge kinnitunuks. Elateerid ru1luvad

kuiva ilmagalaialt, niiske ilmaga aga jälie kokku; nad Soodustavad eoste

1aiaļikandmist tuulega. Eosed idanevad otsekohe ja neist arenevad

protalliumid.
Prota1liumid on enamaSti ühesugu1ised, maapeaļSed, rohelised ja
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liorrapäratult harunenud või varustatud lamdate väljakasvudega. Isas-
proialliumid on emasprotaļliumidest tunduvalt väiksemad ja vähem haru-
nenud. Anteriidid tekivad isasprotalliumi harude tipus ning neis areneb
hulk spiraalseļt kokkukeerdunuģ esimesel otsal hulga viburitega varus-
tatud spermatozoide' Arhegoonid' tekivad emasprotalliumi keskmiseļ,
hulgakihilisel osal; nende mõhuosa asetseb protalliumi sees, kuna kaela-
osa ulatub väĮja. Arhegooni kaela tipmised rakud (4 rakku) on pikad
ja arhegooni avanemisel kõverduvad kaarjali väljapoole. Mõhuosa
sisaldab munaraku ja mõhukanalraku, kaelaosa aga mitu kaelakanal-
ra kku .

Retsentsete osjade sarnaseid osjaliste esindajaid tuntakse juba
paleozoilisest aegkonnast. Väga rikka1ikuļt o1id osj a1ised 1evinud
mesozoilises aegkonnas. Triiase ajastul esines näiteks perekond Equiseti-
les, mille liigid olid puukujulised ja väga suured. Mitmed perekon-
nad on teada ka juura ajastust. Meie ajani on säilinud ainult üks
perekond:

1. perekond osi _ Equisetumļ L
L. Gen. Pl. (1737) 322.

osjade perekonda kuulub 32 retsentset liiki; neid leidub kõigil mand-
reil, välja arvatud Austraa1ia. Euroopas esineb 1 l liiki, Nõukogude
Liidus l3 liiki. Eestis leidub ainult 9 liiki.

Suurimaks osjaks on Lõuna-Ameerika liik E'. giganteum, mis võib
kasvada kuni 12 m kõrgeks. Teiskasvu puudumise tõttu ei Saa tema
vars aga paksemaks kui |lz kuni 2 cm, mispärast ta võib püsti seista
ainult suuremaid puid mööda üles ronides. Suurim varre läbimõõt -l0 cm - on kuni 2 m kõrgusel Mehhiko liigil Ē. Schaffneri. Hoolimata
suurest ļäbimõõdust pole selle 1iigi vars tugev, sest tal on sees väga
suur keskkanal. Suurimaks, kuni 2 m kõrguseks liigiks Euroopas on
I(esk-Euroopa liik E. maįus, mida leidub ka Krimmis, Musta mere ääres
ja Kęukaasias.

Osjade perekond jaotatakse kaheks sektsiooniks: Euequisetum ja
Hippochaete. Viimasesse kuuļuvad meie flooras koļm liiki: raudosi -E. hienlale, liivosi - E. aarįegatum ja alssosi - E' scirpoįdes. Seļlele
sektsioonile on iseloomulik, et maapealsed varred on mitmeaastased ja
püsivad ületalve roheļistena; eospead on teräva tipuga; õhulõhed varrel
korrapäraste ridadena, asetsevad sügaval, avanedes kitsasse eelõue, milļe
enda vahel moodustavad epidermiserakud; viimased on varustatud ränis-
tunud paksenditega, mis ulatuvad eelõue kohale, jäties kitsa korrapäratu
pilu välisõhuga ühenduseks; vars enamasti väga kare.

I EquĮseĮum - hobusesabai equus - hobune, seįa - jõhv' saba (lad. k.). Esi-
mesena kasutas seda nimetust Plinius, märkides sellega üht osjaliiki, mis oma peeni-
keste okste įõttu meenutab hobuse saba.
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Esimesel sektsioonil {Euequisetum) on maapealsed varred üheaasta_

sed, õhulõhede kaasrakud on' samaļ kõrguseĮ harilikkude epidermise_

rakkudega, Seega avanevad õhulõhed vahetult väliskeskkonda, eqspead on

enamastī tömbi tipuga. See sektsioon. jaguneb kaheks alamsektsiooniks:
Equiseta heteropiųādica ja Equisetā homophųadįca. A|amsektsioonil
Equiseta heterophųadįca on kevadised viljalised (eospäid kandvad) võr_

sed kollakad või pruunikad' oksteta ja õhulõhedeta, erinedes selgesti

suvistest roheļistest vilj.atutest võrsetest. Siia kuuluvad meie liikidest
põldosi - E. araense' aasosi - E. pratense ja metsosi - Ė. sįįaatįcum-

Alamsektsioonis EquĮseta homophgadica on viljalised ja viljatud võrsed

ühesugused, rohelised ja ilmuvad samaaegselt. Siia kuuluvad soo-osi _
E. paĮustre ja konnaosi _ E. l.įmosum.

EESTIS ESINEVATE OSJALIIĶIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Taime kevadine võrse kollakas või pruunikas 2

Kõik võrsed, niį kevadised kui suvised, rohelised 4

2. Kevadine võrse kuivab pärast eoste valmimist
l. Põldosi - Equisetum aruense L.

Kevadine võrse pärast eoste vaļmimist ei kuiva, vaid areneb rohe_

liseks männ asokstega võrseks 3

3. Männasoksad harunevad omakorda männasjalt, mistõttu taim on

väga kahar. Tuped 2-6 hambaga
3. Metsosi - Equisetum sįĮuatįcum L.

Männasoksad ei harune omakorda. Tuped l2_|B hambaga
2. Aasosi - Equisetum pratense Ehrh

4. Vars männasoksteta 5

Vars männasokstega 9

5. Vars üheaaStane, pehme, ruljas, värskelt sile, peaaegu vagudeta,

kuni B mm läbimõõdus. Eospea tömbi tipuga
5. Konnaosi - Equisetum Įįmosum L. em. Roth

7

Vars mitmeaastane, kare, kuni 4 mm läbimõõdus. Eospea terava

tipuga 6

Vārre läbimõõt kuni 2,5 mm; hambad püsivad kõigil tuppedel 8

Varre läbimõõt kuni 4 mm; tupe hambad langevad maha kas kõigiĮ

tuppedel või ainult varre ülemises osas 7

Taim kuni l50 cm kõrge; vars enamasti harunemata; tupe hambad

langevad varakult maha' ķc,ig]lĮ tuģpedel (välja arvatud kõige üle-

mine)
6. Raudosi - Equisetum hįemale L.
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- Taim kuni 60 cm kõrge; vars alusel mõnikord harunenud;.tupe
hambad püsivad varre alumisel osal

B. Karehambune osi - Equisetum trachgodon A. Braun

B. Vars peenike, kuni l mm läbimõõdus. Tuped kolme, pikkamisi tera-
vaks tipuks aheneva hambaga

9. Alssosi - Equisetum scirpoides Michx.

_- Vars l-2,5 mm läbimõõdus. Tuped 6-12, järsku naaskeljaĮt terav-
neva hambaga

7. Liivosi - Equisetum aariegatum Schleich.

9. Männasoksad harunevad omakorda männasjalt, mistõttu taim on
väga kahar

3. Metsosi - Equisetum siįaatįcum L.

Männasoksad ei harune või on ainult üksikute harukestega l0
l0' Tuped 6-l0 hambaga; hambadnia'š"jļ:ļ'j"}"r"ruĮrrr- 

paĮustre L.

Tuped t2-20 (või rohkem) hambaga . t l
ll. Tuped pruunide hammastega; hammastel väga lai heledam ääris

2' Aasosį - Equisetum pratense Ehrh.
Tuped mustjaspruunide või mustade hammastega, hammastel kitsas
heledam ääris 12

12' Vars selgesti vaoline' läbimõõdug" 
JäĮ:i T unu,rrrum aruense L.

Vars värskelį sile, peaaegu vagudeta (kuivades tuĮevad nähtavale
peenikesed vaod), läbimõõdtrga kuni 8 mm

5. Konnaosį - Equisetum įįmosum L. em. Roth

I sektsioon Euequisetum Sad. in Nat. PĪlanzenf. I,4 (1902) 545. -Equiseta phaneropora Milde in 39. Jahresb. Schles. Ges. (1862) l33.
Õhulõhede kaasrakud asetsevad samal kõrgusel kui epidermiserakud,

mistõttu õhulõhed avanevad vahetult väliskeskkonda. Eospea enamasti
tömbi tipuga.

l. alamsekts. Equiseta heterophųadica A. Braun in Flora 22
(183e) 305.

Viljalised võrsed kļorofüllita, kollakad või pruunid, ilma külgharu-
deta, õhulõhedeta.

l. Põldosį - Equisetįļm aruenseI L. Sp. Pl. (l753) l06l; Ledeb.
Fl. Ross. IV (1853) 486; Milde, Monogr. Equ. (1865) 2lB; Klinge in
Archiv Naturk. Liv-, Ehst-, Kurl. (1882) 367; Aschers. et Graebn. Synops.
I (ls96) 12B; Warnst. in W. Koch, Synoįs. Deutsch. Schweiz. Fi. ed.

3 (1907) 2909; Fomin in Fl. cauc. crit. I (ļ9l3) 19l; in Fl. RSS Ucr' I,

I aruense - põld-, ladinakeelsest sõnast araum - põld.
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2 (l938). l l3; Iljin in Fl. URSS I (l934) 103; Hegi, Iļlustr.
Mitt._Eur. I, ed. 2 (1935) 78. - Xsoų no"neņoü (27. joon.)..

4. Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom kuni 2 m
sügaval, kandiline, ilma keskkanalīta, kerajate või piklik-munajate mugu-
latega. Suvine steriilne võrse kuni 40 cm kõrge, 6-19 soonega, kitsa,
keskkanaliga, kuid laiade vallekulaarkanalitega ja selgesti eristatavate
karinaalkanalitega (28. joon., c). Õhulõhed varre vagudes 2 reana.
Tuped 5-t2 mm pikad, üļal varrest veidi eemaļehoiduvad; hambad
poole lühemad, mustjad, vaļge Servaga' kolmnurklik_süstjad; nende arv
vastab varre Soonte arvule. Männasoksad sügavate vagudega, teravalt
3-6-, enamasti 4-kandilised, suuremalt osalt harunemata, harvemini
üksikute või männasjate harukestega. Võrse tipp enamasti oksįeta, oks_
tesi kõrgele üļeulatuv. okste esimene lüli pikem kui varre ļehtede
tupp. okste lehtede tuped eemalehoiduvate koļmnurksete hammastega,
pikalt teritunud tipuga. Kevadine fertiilne võrse kuni 20 cm kõrge,
koļlakas või pruunikas, oksteta, väga mahlakas ja pehme, sile, ruljās,
ilma õhulõhedeta, 3-5 mm läbimõõdus. Tuped magujad, kellukjad või
lehterjad, kuni 2 cm pikad, niisama pikkade musijaspruunide hammas-
tega; hambad süstjalt teritunud, neid on B-72, sageli 2-3_kaupa liitu_
nud. Eospea kuni 3;5 cm pikk, säsika teljega.

Kannab eoseid aprillis, mais. Eosed idanevad otsekohe, protalliumid
valmivad ja noor sporofüüt areneb viljastatud munarakust sama suve
jooksul. Normaalseļt annavad umbes 50/o eostest emasprotalliumid, üle-
jäänud 50% isasprotalliumid (28. joon., A ja B). Halbadel tingimustel -mitteküļlaldane toitumus ja valgustus, 1iiga tihe külv on isas-
protalliumide hulk Suurem või on koguni kõik ainult isasprotalliumid'
Väga headel tingimustel on, vastupidi, emasprotalliumide arv Suurem.
Emasprotalliumidel võivad hiljem, eriti kui nende arhegoonides muna-
rakud jäävad viljastamata ning seetõttu pikeneb protalliumide eluiga,
areneda ka anteriidid. Seega ei ole gametofüüt rangelt ühesuguline ega
ole ka protalliumi srgrpoāl juba eoĮes kindlasti predestineeritud, vald
otsustavad on välistingimused.

Levik Eestis. Kasvab niitudel, puisniitudel, liivakatel ja savikatel
nõlvadel ning umbrohuna põldudel, kus ta oma sügaval asetseva risoomi
tõttu on väga tülikas. Sagedaim osjaliik Eestis.

Üldlevik. Levinud kogrr ņą2ķera parasvööndis (29. joon.).
Majanduslik tähtsus. Põllu-umbrohuna on põldosi väga kahjulik taim'

Kasutamist leiab rahvameditsiinis tema suvine võrse, mille leotis mõjub
diureetikumina (kusenõristina). Rahvaveterinaarias kasutatakse suvise
võrse pulbrit haavadele puistamiseks. Siberis on suvised võrsed kasuta_
tavad hobusesöödana. Paiguti kogutakse toiduks osja tärkliserikkaid
mugulaid. Eelajaloolistel aegadel kasutati neid arvatavasti laialt, sest
iidsete matusepaikade lahtikaevamisel on mõnikord leitud nendega
täidetud nõusid.
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27. joon. Põldosi (Equisetum aruense). a - viljatu võļ'Se, & - viljaline võrse,
c ja d - sporofüll, e _ eos kokkurullunud elateeridega, f - eosed laiali-

käändunud elateeridega.
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Sisaldab ekvisetaniini CzzHąsoo, dimetüülsulfooni CzHoozS ja
alkaloide nikotiini CroHrąNz, palustriini CrzHzņNgoz ning 3_metoksüpüri_
diini CoHzoN. Suhkrurikkaid kevadisi võrseid kasutatakse mõnel pool
toiduks.

an

28. joon. Põldosja (EquĮsetum araense) protalliumid: A - isasprotalĮium,
B - osa emasprotalliumist; an - anteriidid, ā't' - arhegoonid. C - osa
varre ristilõigust: a - assimilatsioonikude, e - epidermis, iĖ - juhtkimp, k -karįnaalkanalid, m - mehaaniline kude, a - vallekulaarkanalid.

Põldosi on väga vormirohke ļiik. J. Milde oma osjade monograafias
(ls65) eraldab 8 suvise võrse ja 4 kevadise võrse vormi. Hiljem on
teised uurijad nende arvu veelgi suurendanud. J. Klinge (18S2) eraldas
23 uut vormi. Nende eraldamise aluseks on varre pikkus, tugevus ja
asetus, okste kuju, pikkus ja paigutus. Sageli on aga vormide eraidami-
sel tuginetud ebapüsivatele tunnusteļe. Näiteks arvas Ęuprecht võima_
likuks lugeda vormiks boreaįe kõik põldosjad, mille oksad on kolme_
kandilised (kolme soonega). Tegelikult aga pole see tunnus kindel, sest
isegi samal taimeeksemplaril võib esineda nii kolme- kui ka neljakandi-
lisi oksi. Ka puudub peaaegu kõigil J. Klinge poolt püstitaiud vormidel
mõte ja tähtsus; paljusid neist on raske üksteisest eraldada, sest erine_
vused nende vahel on tühised. Võime põhjendatuks pidada järgmiste,
kasvukoha tingimustest olenevate vormide eraldamist:

Ī. agreste Klinge. Päikeseliste asukohtade vorm. Vars püstine,
9-13 soonega, alumine osa oksteta. Oksad harunemata, enamasti
4-kandilised, ülespoole suunatud, nende pikkus 5-10 (harva kuni 20) cm.
Meie sagedaim vorm.
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29. joon. P lctosja (Ė,quisettLnt aruense) levįkuareaaļ NSV Liidus (M. lljini ja G. Pigulevski järgi)



Ī. ramul,osuru Rupr. - Vars lamav või tõusev. oksad harunenud_
Päikeselistel asukohtadel.

Ī. nernorosum A. Braun. - Varjukate asukohtade (metsade, puis-
niitude) vorm. Vars piistine, kuni l m kõrge, tugev, 12-l6 

'oonegr,kahvaturoheline. oksad l0_15, harva kuni 30 cm pikad, rõhtsad või
allapainduvad, 3- või 4_kandilised, harunemata või üksikute harudega.

2. Aasosi - Equisetum pratenseį Ehrh. in Hannov. Mug. 9 (l7s4)
138; Ledeb.Fl.Ross. IV (1353) 4BB; Mitde, Monogr. Equ. (lB6E) 263;
Klinge in Archiv Naturk. Liv-, Ehst-, Kurl. (lBB2) 38s; Aschers. et
Graebn. Synops. I (1B96) l22; Warnst. in W. Ķoch, Synops. Deutsch.
Schweiz. trl. ed.3 (1909) 29lB; Fomin in Fl. cauc. crit. I (1913) 197;
in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (1938) tl9; Iljin in Ft. URSS I (1934) 104;
Hegi, Illustr. Fl. Mitt._Eur. I, ed' 2 (1935) 75. - Xsoņ lyroroü.

ų Risoomi ja maapealsete võrsete abil talvituv mitmeaastane taim.,
Ęisoom umb. 30 cm sügavusel, ilma keskkanaļita, mugulateta. Fertiilne
(viljaline) ja sterii1ne (viljatu) võrse iļmuvad samaaegselt (30. joon.).
\/iljatu võrse püstine, roheline, kuni 50 cm kõrge, nõrk, 14 kuni l6
(harva o kuņi 2o) Soonega. Sooned karedad nendes olevate ränimüga-
rate tõttu, eriti kare on Varre ülemine osa, mida tihedalt katavad tera_
vad näsad. Varre keskkanal Suur (kuni Paol varre läbimõõdust),
l<arinaal- ja va1lekulaarkana1id selgesti eristatavad. Tuped kahkjas- või
pruunikasroheļised, 10-15 hambaga. Hambad tupe pikkused, süstjad,
ļühikeselt teriiunud tipuga, laia heledama äärisega ja pruuni keskmise
ribaga, mis allpool haruneb kaheks. oksad peenikesed, enamasti haru-
nemata,3- (harva 4-7,) kandilised, nende esimene lüli lühem kui varre
vastav lehetupp. okste lehtede tupe hambad kolmekandilised või muna-
jad, terava tipuga, valge äärisega (3l. joon.).

Viljaline võrse kuni 25 cm kõrge, alguses klorofüllita, oksteta. Tuped
1ehterjad, kuni l,5 cm pikad. Eospea lühike, tömbi tipuga, umbse teļjega.
Pärast vaiminud eoste Vabanemist ja eospea varisemist muutub vilja-
line võrse roheliseks, varre ülemise osa sõlmedest kasvavad enamasti
oksad ja võrse hakkab sarnanema viljatu võrsega.

Kannab eoseid mais, juunis.

Levik Eestis. Kogu territooriumil metsades, puisniitudel ja niitudel.
Üldlevik. Skandinaavias, Kesk_ ja Lääne-Euroopas, Balkani pool_

saarel, Väike-Aasia ja lda-Aasia põhjaosas, Põhja-Amįerikas. NSV Liidus
Euroqpa-osas, Siberis, Kaug-Idas, Kesk-Aasia vabariikides ja Ees-
Kaukaasias.

Majanduslik tähtsus. Siberis kasutatakse paiguti hobusesöödana.
Aasosi varieerub väga vähe. Tema vormidest väärivad mainimist::
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30. joon. Aasosi (Equisetum pratense). cĮ - viljatu võrse' b - viljaline

võrse, b - viljalise võrse lehtede lupp, d - viljatu võrse lehtede tupp.
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t. apricum Aschers. - Päikeseliste kohtade vorm. Viljatu võrse
lühike, väga peenike, kollakasroheļine. Tuped tumedate joontega.

f,. ramuļosum Ęupr. - oksad osalt harunenud, sageli neljasoonelised.

3l. joon. Aasosi (Ēqzisetum pratense). a - osa varrest okste männasega, Ö - varre
ristilõik, c - oksa ristilõik.

3. Metsosi - Equisetum sįļuatįcurnI L. Sp. Pl. (1753) 1061; Ledeb.
Fļ. Ross. IV (lB53) 4B7; Milde, Monogr. Equ. (1865) 286; Klinge in
Archiv Naturh. Liv-, Ehst-, Kurl. (1882) 394; Aschers. et Graebn.
Synops. Ī (1896) 121; Warnst. in W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz.
Fl. ed.3 (1909) 2917; Fomin in Fl. cauc. crit. I (1913) 199; in Fl. RSS
Ucr. I, ed.2 (1938) l21; Iljin in Fļ. URSS I (1934) l07; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. Į, ed. 2 (1935) 74. - Xeoņ ,recuoü.

4. Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Ęisoom tumepruun,
B-lO-kandi1ine, keskkana1iga või i1ma, sageli mugu1atega. Vilja1ised
ja viljatud võrsed ilmuvad samaaegselt (33' joon.). Viljatud võrsed
püstised, kuni 60 cm pikad ja kuni 5 mm läbimõõdus, rohelisäd,
l0-18 Soonega; sooned nende kummalgi küljel reana kulgevate ränis_
tunud ogajate rakkude tõttu karedad. Keskkanal suur (kuni pool varre
ļäbimõõdust), karinaa1- ja va11ekulaarkanalid väikesed. Tuped karikjad
ļ<uni ke1lukjad, nende alumine oSa roheline, üļemine punakaspruun;

c

b

0
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hambad tupe pikkused, 2-5-kaupa 3 kuni 6 hõlmaks kokku kasvanud"
oksad 4-5-kandiļised, väga peenikesed, kannavad omakorda männas-
jaid harusid, mis vahel võivad kolmanda järgu harusid kanda. okste
lehtede tuped süstjad, teritunud tipuga ja kitsa valge äärisega ham-
mastega.

32. joon. Aasosja (Ėquisetum pratense) protalliumid ja spertnatozoid. a -isasprotallium, b - emasprotallium, c - spermatozoid, az - anteriidid,
ar - arhegoonid.

Viljaline võrse kuni 30 cm pikk, kahvatu, kuni 2,5 cm (hambad kaasa
arvatud) pikkade, magujate lehetuppedega. Eospea munajas, tömbi
tipuga. Pärast valminud eoste vabanemist muutub viljaline võrse viljatu
võrse sarnaseks.

Kannab eoseid mais, juunis.
Levik Eestis. Kogu territooriumil metsades, raiesmikel ja puis-

niitudel.
Üldlevik. Gröönimaal, Skandinaavias, Kesk- ja Lääne_Euroopas,

Balkani poolsaarel, Rumeenias,. Põhja-Mongoolias, Ida_Aasias ja Põhja-
Ameerikas. NSV Liicįus Euroopa-osas, Siberis, Kaug_Idas, Ees_Kaukaa-
sias ja Kesk-Aasia põhjaosas.

Majanduslik tähtsus. Kõlbab söödaks hobustele. Rahvameditsiinis
kasutatakse diureetikumina ja vanutina.

Meįsosi on vähe varieeruv liik. Tema vormidest on mainitav:
Ī. capiĮĮare Hoffm. Vars kuni B0 cm pikk, oksad hõredalt, väga peeni-

kesed (poole peenemad kui harilikult), rõhtsaļt, nende tipud mitte alla-
poole paindunud.

a
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2. alamsekts. Equiseta homophųadįca A' Braun in Fļora 22 (įB39) 305.
ViĮjalised ja viljatud võrsed on ühesuguse ehitusega, rohelised ja

ilmuvad Samaaegselt; eospead mustad, nende telg õõnes; õhulõhed arvu_
kate korrapäratute ridadena vagudes.

4. Soo-osi _ Ėquisetum palustre,L.Sp.Pl. (1753) 106l; Ledeb. Fl.
Ross. IV (1853) 4BB; Milde, Monogr. Equ. (1865) 323; Klinge in Archiv
Naturk. Liv-, Ehst-, Kurl. ( lBS2) 399; Aschers. et Graebn. Synops.
I (1896) l32; Warnst. in W. Ķoch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed.
3 (1909) 2920; Fomin in Fl. cauc. crit. I (1913) 200; in Fl. RSS Ucr. I, ed.
2 (1938) 122; Iljin in Fl. URSS I (1934) 108; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
I, ed. 2 (1935) v9. - Xnoņ 6olorguft.

4. Risoomi abil'talvituv mitmeaastane taim. Risoom läikivmust, siļe,
väga tugevasti harunev, ilma keskkanalita, kuid laiade vallekulaarkanaĮi-
tega ja selgesti eristatavate karinaalkanalitega. Viljaline ja viljatu võrse
ilmuvad samal ajal ja on samasuguse ehitusega, rohelised (34. joon.).
Vars kuni 30 (harva kuni 60) cm kõrge,5-l2-kandiline, sügavate vagu_
dega, milles õhulõhed, pisut kare; keskkanal kitsas, niisama lai või kitsam
ļ<ui vallekulaarkanalid' Tuped kuni l2 mm pikad, ruljad, kõige ülemine
(eospea al1) kellukjas; hambaid 6-10, need 1ai-süstjad, terava tipuga,
täiesti või ainult ülemises osas mustjaspruunid, laia valge kileja ääri-
Sega. oksad puuduvad või on olemas, 4-7-kandilised, keskkanaliga,
ü1espoole suunatud, enamasti harunemata; nende esimene lü1i lühem
kui vastav varre lehtede tupp. okste lehtede tuped laiade, munajas-süst_
jate teravate hammastega; kõige alumine oksalehtede tupp (oksakate)
enamasti läikivmust. Eospea kuni 3 cm pikk, sageli mustjas, umbse või
harvemini õõnsa teljega.

Kannab eoseid juunist septembrini.
Levik Eestis. Levinud kogu territooriumil soodes, turbaaukudes,

veekogude kallastel, niisketel niitudel, puisniitudel, tüütava umbrohuna
soodelähedastel põldudel.

Üldlevik. Kogu Euroopas (välja arvatud Lõuna-Hispaania ja
Sitsiilia), Väike_Aasias, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis ja Põhja-Ameeri_
kas. NSV Liidus kogu territooriumiļ, välja arvatud äärmised Arktika
alad ja Kesk-Aasia lõunaosa.

Soo-osi on väga varieeruv liik. J. Klinge eraldab 22 vormī.
Eesti NSV flooras tulevad arvesse järgmised vormid:
Ī' simpĮicissįmum A. Braun. Vars täiesti või peaaegu täiesti

oksteta, harva alumises osas varresarnaste harudega.
Ī. breuįramosum K|inge. _ Vars okslik; oksad lühikesed, 2_5 cm

pikad; varre tipmine, oksteta osa sageli väga pikk; okste lehtede tuped
läikivmustad.
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33. joon. Metsosi (Equisetun siĮaaticunt'). a _ viljaline võrse, ä - viljatu võrse,
c - viljalise võrse lehtede tupp, d - viljatu võrse lehtede tupp.

b
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Ī' Įongeramosum Klinge. - Vars oksļik, oksad kuni 30 cm pikad.
l. pauciramosurn Bolle. - Vars okslik, oksad erineva pikkusega;

mänttased väheoksļikud, enamasti 2-4 oksast.

34. joon. Soo-osi (Ėquīsetum palustre)

Ī. ramuļosuru Miļde. _. Vars kuni l m kõrge, tavaliseli ainult üle-
mine osa tihedalt okslik; oksad kuni 35 cm pikad, lõdvalt allarippuvad,
sageli omakorda üksikult lühikeste oksakestega.

Ī. decumbens Klinge. - Vars lamav, ainult tipp tõusev; oksad ena-

masti ühekülgselt, püstised.
Ī. poĮgstachgum Weigel. _ Peaaegu kõigil okstel on tipus eospea.
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Majanduslik tähtsus. Soo_osi sisaldab nrürgist ainet, mis mõjub
närvikavale. Selle tõttu on ta hädaohtlik loomadeļe, eriti sarvloomadele
ja sigadele. Seda mürkainet 1oetakse alka1oidide rühma kuuluvaks ja
nimetatakse ekvisetiiniks. Tema täpne
keemiline koostis on seni veel selgi-
tamata.

Muuclest alkaloididest on konsta-
teeritud palustriini C17H2eN203 ja
3-metoksüpüridiini CoHzNo.

5. Konnaosi _ Equisetum ļįmo-
sumt L. Sp. Pl. (1753) 1062, em.
Roth, Tent. Fl. germ. (1800); Ledeb.
Fļ. Ross. IV (1853) 4B9; Milde,
Monogr. Equ. (1865) 389. - E. He-
įeocharįs Ehrh. Beitr. Naturgesch.
II, 159 et Hannov. Mag. (1783) 286;
Klinge in Archiv Naturļ<. Liv-,
Ehst-, Kurl. (lBB2) 407; Aschers.
et Graebn. Synops. I (1896) 134;
Warnst. in W. Koch, Synops.
Deutsch. Schweiz. trI. ed. 3 (1907)
2922; tromin in Fl. cauc. crit. I (1912)
202; in FI.RSS Ucr. I, ed. 2 (1933)
125; Iljin in Fl. URSS I (1934) 108;
Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. 1, ed. 2
(1935) B0. - Xeoų ņongrrofi.

4. Risoomi abil taļvituv mitme-
aastane taim. Risoom tumepruun,
sile, 1äikiv, ijmaf , vaevaļt nrärgata-
vate vagudega; laia keskkanaliga ja
ļaiade va1leku1aarkanaliiega, ena-
masti mugulateta. Viljalinela viljatu a
võrse iļmuvad samal aja1 ja on ühe-
SuguSe ehitusega, roheļised (veesise_
sed osad vahel punakaspruunid)
(35. joon.). Vars kuni 150 cm kõrge,

b

kuni B mm ļäbimõõdus, ümar, Sile, 35. joon. Konnaosi (Equisetum Įimosum).
9-30 vaevaļt väljaulatuva Soonega a - lorma lltnosum, b _ forma
ja laia ļameda uroģr; keskkanal väģa fluaiatĮle'

lai, vaļlekulaarkana1id alumises
osas laiad, ülespoole üha ahenevad, karinaaļkanaļid kitsad. Tuped kuni
l cm pikad, silinderjad, tihedalt vastu vart surutud, ainult kõige üle-

| Įįmosum - muda-, ladinakeeļsest sõnast Įįmus _ muda.
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mised on kellukjad, alumised mustad, ligistunud, ülemised rohelised,
üksteisest eemaldunud; hambad umbes kolm korda lühemad tupest,
süstjas-naaskeljad, pruunid (kuni mustad), väga kitsa valge äärisega.
oksad puuduvad või on olemas, peaaegu siledad, 4-ll väga tömbi
soonega; okste kõige alumine lüli veidi lühem kui vastav varre lehtede
tupp; okste lehtede tuped punakaspruunid,. läikivad, mustade, veidi
teritunud tippudega. Eospeā tömp, tema telg suure õõnega.

Kannab eoseid juunis, juulis.

Levik.Eestis. Kogu terrįtooriumil soodes, järvedes, jõgedes, tiikides'
kraavides, turbaaukudes jm., sageli suuri kogumikke moodustades.

Üldlevik. Kogu Euroopas (puududes paiguti Vahemeremaades) ja
Põhja-Ameerikas. NSV Liidus peaaegu kogu territooriumil, välja arva-
tud Siberi arktilinė osa ja Kesk_Aasia vabariikide ning Kaukaasia kui_
rremad osad (36. joon.);

Konnaosi esineb oksteta (või väheste 
'okstega) ja okstega vormi-

dena. Linnė kirjeldas esimesį įseseisva 1iigina E. ļįmosum ja teisi lii_
gina E. f ĮuuiatiĮe. F. Ehrhart (l7B3) ühendas nad üheks liigiks
E. Heįeocharįs. Botaanilise nomenklatuuri reeglite järgi tuleb kahe või
mitme sama astme üksuse liitmisel saadud üksusele anda ühe liidetava
üksuse nimi. Konnaosja kohta tegi seda esimesena Roth aastal lB00,
võttes selleks nimeks E' Įimosum, mis selle tõttu on reeglitele vastav
nimetus, hiljem (1836) esitas G. F. W. Meyer nimeks E. fĮuuiatĮle.

Mõlemaid Linnė liike käsitame nüüd vormidena:
Ī. ļįmosum. - Vars täiesti või peaaegu täiesti oksteta.
Ī. fĮuaiatiĮe L. - Vars okslik
Mõlemaid omakorda jaotatakse veel vormideks, millest võiks mai-

nida:

f. brachgcĮadon DoelI. - oksad lühikesed, enamasti l,5-3 cm
pikad, peamiselt varre üļemises osas, 6-l1 soonega.

Ī. Įeptocladon Doe||' - oksad kuni 20 cm pikad, enamasti peeni-
kesed, 4-6 soonega, ulatuvad peaaeģ'u varre keskpaigani, sageli veidi
harunenud.

f', attenuatum Milde. - Varre ülemine osa oksteta, tipu Suunas
pikalt peenenev ja väikese eospeaga lõppev või ilma eospeata; ļühikesed
oksad ainult varre keskpaigas.

Ī. polųstachgum Brückner. - oksad lõpevad eospeadega.

Majanduslik tähtsus. Vähese ränisisalduse tõttu kasutatakse looma_

söödaks. ometi on teada, et mit-mes NSV Liidu osas, märgade, soostu-

nud luhtadega rajoonides' talvedel pärast vihmarikkaid suvesid esineb

eriline hobuste haigus (<šatun>), mida põhjustab mürgistumine konna_

osjaga, kui seda sisaldub heinas 2-3% või rohkem. on andmeid, et

konnaosja mürgisust vähendab tema kuumsileerimine. Sarvļoomadele
peetakse teda kahjutuks. Konnaosi sisaldab saponiine.
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36. joon. Konnaosja (Equisetum Įimosum) levikuareaaļ NSV Liidus (B. Šiškini järgi)



37. joon.

Raudosi
(Equise'
turn hįe-
maĮe).

II sektsioon Hippochaete Mllde Monogr. Equ. (1865) 171

Õhulõhede kaasrakud sügavamal kui muud epidermise_
rakud. Seetõttu avanevad õhulõhed eelõue, mida katavad
naaberrakkude ränistunud jätkud, moodustades plaadi, nįi
et ühendus välisõhuga toimub ainult selles plaadis oleva
korrapäratu ava kaudu. Varred karedad, mitmeaastased.
Eospead terava tipuga.

6. Raudosi Equisetum hienla,Į.e L L. Sp. Pl. (1753)

1062; Ledeb. Fl. Ross. IV (1853) 490; Milde, Monogr. Equ.
( l865) 5l l; Klinge in Archiv Naturk.' Liv-, Ehst-, Kurl.
(lBB2) 419; Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) l4l;
Warnst. in W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed 3

(1909) 2929; Fomin in Fļ. cauc. crit. I (1913) 20B; in Fl. RSS
Ucr. I, ed.2 (t93s) 131; Ilji.n in Fļ. URSS Ī (1934) 110;

Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed. 2 (1935) 82. Xaoņ
suLtytou1t't ü.

4. Risoomi ja maapealsete võsude abil iaĮvituv mitmeaas_
tane taim. Risoom rõhtsalt, harunev, must, vähe väljaula_
tuvate soontega, laiade või kitsaste vallekülaarkanalitega
ja keskkanaliga, kuid ikka kitsaste karinaalkanalitega,
harva mugulatega. Vars kuni l50 cm kõrge ja kuni 6 mm
iäbimõõdus, enamasti püsiine, talvituv, tumeroheline või hal-
likasroheline, väga -kaie, B-34 Soonega; varre lülid 3-9 cm
pikad' harva pikemad; keskkanal väga lai, vallekulaar-
kanalid laiad, karinaalkanalid kitsad. Tuped (koos hammas-
tega) kuni 15 mm pikad, silinderjad, enamasti tihedalt
vastu vart; hambad süstjas-naaskeljad, tumepruunid valge
äärisega, varakult mahalangevad, ainult kõige üļemistel
tuppedel püsivad; tuped on enamasti valkjad või punakad,
tumepruuni või musta rõhtsa vöödiga alusel ja ülemisel
äärisel. oksad harilikuĮt puuduvad, või kui on o1emas, siis
enamasti tekkinud pärast varre tipu vigastamist. Eospea
terava tipuga, a1usel ümbritsetud ülemise lehtede tupega;
eospea telg õõnega (37. joon.)

Esimese aasta varred kannavad eoseid juulis, augustis,
talvitunud varred mais, juunis.

Levik Eestis. Kogu territooiiumil, enamasti liivastel koh-
tadeļ, metsades, nõlvadel, sageli kogumikena.

Üldlevik. Kogu Euroopas, Ida-Aasias, Põhja-Ameerikas.
NSV Liidus Euroopa-osas (välja arvatud Arktika, Krimm ja
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38. joon. Liivosi (Equisetum uariegatum)



Musia mere põhjaranniku ala), Kaukaasias (välja arvatud Kaspia mere
ranniku alad), Siberis, Kaug-Idas (välja arvatud Kamtšatka, Sahhalin,
ohhoota mere ranniku ala), Kesk-Aasias (välja arvatud Araali mere
tagused kuivad alad).

Ķesk-Euroopas on raudosjal eraldatud kümne vormi ümber. Meil
esinev on Ī. hįemaĮe (Ī. genuinum A. Braun). Teiste esinemine vajab
veel selgitamist.

MajandĻslik tähtsus. Suure ränisisalduse ja kareduse tõttu kasu_

tatakse raudosja mirgelpaberi asemel mööbli, parkettpõrandate ja
muude puust esemete poleerimiseks ning metallasjade puhastamiseks
enne tinutamist. Rahvameditsiinis rakendatav diureetikumina.

7. Liivosi - Equisetųm uariegatumI SchĮeich. Cat. pl. helv. (1807)

27; Milde, Monogr. Equ. (1865) 571; Klinge in Archiv Naturk. Liv-,
Ehst-, Kurl. (1882) 4i5; Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) 145;

Warnst. in W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fļ. ed.3 (1909) 2932;

Fomin in Fļ. cauc. crit. I (l9l2) 2ll; in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (l93B)
132; ļljin in Fļ. URSS I (t934) ll1; Hegi, Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur' I, ed.2
(1935) 83. -'Xsoņ nėcrpuft.

4. Risoomi ja maapealsete võsude abil talvituv mitmeaastane taim.

Risoom peenike ja pikk, läikivmust, rõhtdalt maapinna ligidal roomav,
enamasti 6-8 pisut väljaulatuva vaoga; keskkana1i läbimõõt umbes
Ifg maa-dlu." uā.r" läbimõõdust, vallekulaar' ja karinaalkanalid suhte-
liseļt laiad. Vars enamasti kuni 30 cm kõrge (harva enam) ja kuni 3 mm
läbimõõdus, aluseļ harunev (38. joon.); harud üla1poo1 enamasti oks-
+"eta, 4-!2 Soonega, miļļede vahel poole laiemad vaod, tavaliseļt kare;
keskkanali läbimõõt l/ņ kuni l/g Varre läbimõõdust, vallekulaarkana1id
laiad, karinaalkanalid kitsad; varre lülid l-3 cm pikad (harva pike-
mad). Tuped ülalt laiuvad, 3-6 mm pikad (koos hammastega), üle-
mine ääris musta vöödiga või kogu ülemine pool must; hambad muna_
jad kuni piklik-süstjad, üleni valged või pruuni kuni musta keskvöödiga,
kare ohejalt teritunud tipp langeb hiljem maha. Eospea enamasti must,
terava tipuga, alusel kõiģe ülemise lehtede tupega ümbritsetud, õõnsa
teljega.

Esimese aasta varred kannavad eoseid juulis, augustis, talvitunud
varred juba mais, juunis.

Levik Eestis. Märgadel niitudel ja puisniitudel, ka rannaniitudel,
eriti Saaremaa| ja Hiiumaaļ, soodes, jõelammidel, liivasel pinnal, pai-
guti hulgi ja kogumikke moodustades. K. Kupfferi (1925) järgi kuulub
arktilisest ajastust pärinevate liikide hulka (39' joon.)

Üldlevik. Jahe-ookeanilist kliimat ee1istav tsirkumpolaarse levikuga
euraasia-boreoameerika taim (T. Lippmaa, 1935). Levinud Lääne-, Kesk_
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39. joon. Liivosja (Equisetum Į)arįegatum) Ieiukohad Eestis

ja Põhja-Euroopas, Põhjā-Aasias, Mongoolias ja Põhja_Ameerikas.
NSV Liidus Euroopa-osa põhjapoolsetel aladel kuni Dnepri ülemjook_
Suni ja Volga keskjooksuni, Ees-Kaukaasias, Lääne-Kaukaasias, Siberis
ja Kaug-ldas.

Kesk-EļrroopaS on era1datud l3 liivosja vormi, milļedeļ ei ole erilist
tähtsust. Eestis esinevad vormid on veel selgitamata.

Liivosi ei oma mei1 majanduslikku tähtsust, kuigi soistel karjamaa-
ciel hobused teda meeleldi söövad. Kirde-Siberis peetakse teda tähtsaks'
põhjapõtrade ja hobuste söödataimeks.

+ B. Karehambune osi - Equisetunt t'rachųodon| A. Braun in
Flora XXII (lB39) 305; Miļde, Monogr. Equ. (1865) 556; Aschers. et

Graebn. Synops. I (1896) 144; Warnst. in W. Koch, Synops. Deutsch.
Schweiz. Fl. ed.3 (1907) 2932; Fomin in Fļ. cauc. crįt. I (l9l2) 2l0;
Iljin in Fl. URSS I (1934) 111; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed.2
(1935) 83. - Xeoilļ rueprrraeosy6lrfr.

' 4. Risoomi ja enamasti ka maapealsete võsude abil talvituv mitme-
aastane taim. Risoom rõhtsalt, harunev, ' must, pisut väljaulatuvate
soonįega, laiade või kitsaste vallekulaarkanalitega ja keskkanaliga,
kuid iįka kitsaste karinaa1kanalitega. Vars ģ0-60 cm kõrge ja kuni

l įrahhüs _ kare, odus, omaslag odontos - hammas (h. k.).
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:3 mm ļäbimõõdus, tõusev kuni püstine, enamasti talvituv, kahvatu- või
haļlroheline, tavaliselt oksteta, harvem üksikute okstega, väga kaf e,

7-t4 Soonega; Varre lülid 2-5 cm pikad; soontevahelised vaod
2-3 korda soontest laiemad, sooned kahe rea väga karedate ränistu-

nud näsadega, ülal, rida_
de vahel, selgesti erista-
tav vagu; keskkanali läbi_
mõõt'ln kuni 'l' varre
läbimõõdust, vallekulaar-
ja karinaalkanalid kitsad.
Tuped silinderjad, 5,5-B
mm pikad (koos ham-
mastega), tihedalt ümber
varre; alumised üleni
mustad, ülemised musta
ribaga ü1emisel serval;
hambad süstjas_naaskel-
j3d, mustpruunid, alumi-
SeS oSas laia valge äärise_
ga, peenelt ogaiis-saagja
Servaga, karedad, vähe-
malt varre aļumisel osal
püsivad; kõige ülemine
tupp ümbritseb kellukjalt
eospead. Eospea enamas-
ti must, teritunud tipuga,
tema telg vä.ga kitsa
kanaliga (40. joon.):

h Karehambust osja pee-" takse hübridogeenseks lii_
giks, milļe vanemateks
on raudosi ja liivosi

40. joon. i(arehambune osi (Equisetunt tracltų- :E' 'hįe:?!eXE'uariega-odon), a ju b _ taime üldkuju, , _ 
"o.p."r. 

tum) ' Uhiseks tunnuseks
raudosjaga on tihedalt
vart ümbritsevacl tuped,

liivosjaga - laiad,vaod varrel ja karedad hambad tuppedel. Hübrido_
geenset iseloomu tõestab ka tema eoste kängumine.

Levik Eestis. Karehambuse osja ļevik Eestis nõuab täielikumat selgi-
tamist. Seejuures on vaja tähele panna' kas tema leiukohtadel esinevad
ka tema arvatavad vanemad. seni on teda leitud kahel korral: 1926. aas-
tal Vormsi saareļ liivasel pinnal (o. Eklund, det. H. Lindberg) ja
l934. aasta1 Saaremaaļ Viidumäel (det. 'A. Palmgren) (4l. joon.).

a t
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41. joon. Ķarehambuse osja (Equisetum trachgodon\ leiukohad Eestis.

Üldlevik. Kesk-Euroopas ja üksikute leiukohtadena Šotimaal, Iiri-
maal ia Rootsis. NSV Liidus mõned üksikud leiukohad Ees-Kaukaasias
ja kolm leiukohta Lätis: Riia ligidal, Cēsise juures Gauja (Koiva) jõe

kaldal ja Priekule rajoonis Ęauna jõe kaldal. Selļine väga tükeldatud
levikuareaal kõneleb Samuti tema hübridogeensest päritolust.

9. Alssosi - Equisetum scirpoidesį Michx. Fl. bor. americ' ĪI (ļB03)

281; Milde, Monogr. Equ. (1865) .596; Klinge in Archiv Naturk. Liv-,
Ehst-, Kurļ. (1BB2) 429; Aschers. et Graebn. Synops. I (l896) l48;

lVarnst. in W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed.3 (1909) 2934;

Īljin in Fl. URSS I (1934) ll1; Eichwald in Eesti Loodus (1934) ll;
Hegi' Illustr. Fl. Mitt.-Eur. Ī, ed. 2 (l935) 85. - Xsoņ KaMį,IIĪIKoBbIil

u;ru 6opou.

4. Risoomi ja maapealseįe võsude abiĮ talvįtuv mitmeaastane taim.

Risoom väga peenike, tugevasti harunev, üSna maapinna ligidal roo-

mav, rrlustpruun' kare, 6 või B' nüri kandiga, ilma keskkanalita, laiade
vallekulaarkanalitega ja väga kitsaste karinaalkanalitega. Varred talvi-
tuvad, kuni 25 cm pikad ja kuni l,5 mm läbimõõdus, tihemurusalt lama-
vad või tõusvad, enamasti oksteta, 6 kuni 8 kareda kandiga; keskkanal
puudub, vallekuįaarkanaleid 3 või 4, need laiad, karinaalkanalid üsna

ļ scirpoi'des - kõrkja võį alsi safnane; scirpus - kõrkjas (lad. k.), eides -
sarnane (kr. k.)
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42' joon. .ĄIssosi (EquiseĮum scirpoidės). a _ iaime üldkuj u, b -valre fistįlõik, c _ eospea.

varre tsentri ligidal, väga kiisad; varre lülid kuni 2,5 cm pikad. Tupeel
3 või 4 hambaga, kuni 4 mm pikad (koos hammastega), nende ülemine
osa laiuv; hambad lai-munajad naaskelja tipuga, valge kileja servagaja nrustpruuni kareda keskvöödiga, tipp varakult äramurduv' EospĮa
terava tipuga, väga väil<e, üle poole või täiesti ümbritsetud kõige üle_
mise tupega (42. joon.)

Esimese aasta varred kannavad eoseid juulis, augustis, talvitunud
varred juba mais, juunis.

Levik Eestis. Väga haruldane taim. Kuni 1933. aastani teati ainult
kaht 1eiukohta: Tariu ligidal Emajõe ļammil ja Räpinast 2'km põhjas
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43. joon. Alssosja (Equisetum scirpotdes) leiukohad Eestis.

väikese oja lammi Veerul. Hiljem avaStati kolmas leiukoht Ahja jõe
soisel lammil Taevaskoja ligidal (K. Eichwald, 1934), Neile leiukohta-
dele lisanduvad Veel kolm leiukohta: üks Elva jõe vasakul, teine pare_
nraļ kaldal Elva ligidal, kolmas Ahja jõe äärsel järsakul Valgemetsa
ligidal. Tema kasvukohtadeks on soised niidud ja metsastunud nõlvad.
Ķõige vanem leiukoht (Tartu ligidal) on käesolevaks ajaks maade
põllumajandusliku kasutamise tõttu hävinud. Alssosja peetakse Eestis
(K. Kupffer, 1909, l925) arktilise kliimaajajärgu subreliktseks taimeks
(43. joon.)

Üldlevik. Alssosi on jahe-ookeaniļist kliimat eelistav tsirkumpolaarse
levikuga taim. on levinud Soomes, Skandinaavias, Teravmägedel, Karu_
Saarel, Islandil, Gröönimaa edelarannikul ja Põhja_Ameerikas. NSV Lii-
dus Euroopa-osa põhjapoolsetel aladel lõunapiiriga Leedust kuni Gorki
oblastini, Siberis ja Kaug-Idas (44. joon.)

3. KLASS KEERDLEHIKUD - PTEROPSIDA

. Vars enamasti lühike' maaSiSene (risoom), mitteselgete sõlmevahe_
dega (mõnedel troopilisiel liikidel on vars pikk, tüvesarnane). Lehed
suured, asetsevad spiraalselt, enamasti liitlehed, noorelt tavaliselt spi-
raa1selt keerdus, tipmise kasvuga. Sporofüllid efinevad trofofül1idest
või on nendega sarnased, ei moodusta eospäid' Sporangiumid enamasti
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44. joon. Alssosja (Equisetum scit'poides) üldlevik'

lehtede alumisel pinnal või serval. Valminud eoSed vabanevad Spo-

rangiumist. Spermatozoidid on polütsiliaatsecl (hulga viburitega).
Keerdļehikįte klass jaotatakse (H. Reimers, l954) neljaks aļamklas_

siks: PrīmofiĮices, Eusporangiatae, osmundidae. Leptosporangįatae.

Neist esimene - PrimofiĮices _ on täiesti välja Surnud, koļmas

osmundidae - sisaldab peamiselt lõunapoolkeraļ levinud liike, Lääne_

Euroopas leidub ainult üks liik ja NSV Liidus 3 ļiiki. Eesti flooras on

csindaįud ainult aļamklassid Eusporangiatae ja Leptosporangiatae'

1. ALAMKLASS EBA-KEERDLEĮIIKUD -
EUSPORAN GIATAE

Eba-keerdlehikute klassi iseloomulikeks tunnusteks on sporangiumide
tekkimine lehe rakkude rühmast ja valminud sporangiumi seina mitme_

kihi1isus. Sellesse aļamk1assi kuulub kaks se1tsi, mi11edest esimene _:

maokeelelised, ophiogLossaįes * on esindatud ka Eesti flooras, kuna

teine - MarattįaĮes - on levinud ainult troopikamail.

l. SELTS MAOKEELELISED - oPHļ)GLOSSALES

Taimel vähe lehti, enamasti ainult üks, mis varakult jaguneb lame*

daks ļihtsaks või lõhestunud steriilseks osaks ja Sporangiume kandvaļrs
fertiilseks osaks. Selts sisaldab ainult ühe sugukonna]
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1. sugukond maokeelelised - Ophioglossaceae R. Brown
Vars väga lühike, püstine, maasisene,' enamasti harunemata. Lehed,

veidi lihakad, noorelt ei oie spiraalselt keerdus, vajavad täiskasvanuks
saamiseks mitu aastat; sporangiume lrandvaļ fertiilsel osal laba redut-
seerunud. Sporangiumid kerajad, valminull avanevad ristipragudega.
Protalliunr maasisene, mittneaastane, klorolü1lita, enamasti muguljas,
įilrekojaline, areneb sümbioosis seeneniitidega. Anteriidid on täiesti
rlrotalļiumi koe sees, arhegoonide kael u1atub veidi välja.

Maokeeleliste sugukond sisaldab neli perekonda, neist esineb Eestis.
ainult kaks: maokeel - ophiclgĮossum ja võtmehein - Botrgchium.

i. Steriilne 1eheosa 1õhestumata, terveservaline; f ertiilne oSa kitsas,.
- harunemata, kahe reafla asetsevate sporangiumidega

l. Maokeeled - ophiogĮossum L.
.- Steriilne ļeheosa enamasti sulgjagune või kaheli-sulgjagune; fer_

tiiļne osa harunenud
2. Võtmeheinad - Botrgchį.un Swartz;

1. perekond maokeel - ophtogĮossuml L.
L. Gen. Pl. ed. 2 (1742) 503.

Maokeelte perekonda kuulub umbes 50 liiki, mis on levinud üle kogu
ntaakera troopika- ja parasvööndis. Nõukogude Liidus leidub A. Fomini
(1934) järgi 4liiki, Eestis esineb ainult üks liik - maokee|, ophiogĮos-
sum aulgatum L.

l.. Maokeel ophiogĮossum uu[gatum2 L. Sp. Pl. (1753) 1062;.

Ledeb. Fļ. Ross. IV (lB53) 504; Aschers. et Graebn. Synops. I (1896)
102; Warnst. in W. Koch, Synops. ed.3 (1907) 2895; F'omin in Fl. cauc.
crit. I (1912) 182; in Fl. Sib. Or. Extr.5 (1930) 201; in Fl. URSS I

( l934) 93; in Fl. RSS Ucr. I, ed. 2 (l93B) 105; Hegi, Iļļustr. Fl'
Mitt.-Eur. I, ed. 2 (1935) 62. - VxosĪĮlĄķ o6i,IķHosenĪĮltü.

4. Risoomi abiļ talvituv mitmeaastane taim. Risoom kuni 2,5 cm:

pikk ja umb. 5 mm läbimõõdus, pikkade rõhtsalt ļaiuvate kollakate
võsunditetaoliste juurtega, mis kannavad lisapungi. Lehti įiksainus,
harva 2 võļ 3 (45. joon.). Leherootsu maasisene osa valge, peenike,
ülespoole paksemaks muutuv, hulga ümmarguste juhtkimpūdega. Lehe
sterii1ne osa paljas, tume- kuni kollakasroheline, lihakas, rasvja1t läi_
kiv, lõhesturnata, terveservaline, munajas või piklik-munajas kuni süst_
jas, tömbi või lühidalt teritunud tipuga, järsult aheneva alusega, mis.
tupena fertiiļse osa alust ümbritseb; rootsust tulevad sooned jagunevad

I ophiogĮossum - maokeel; ofis - madu, gĮossa - keel (kr. k.)
2 ouĮgatum - harilik (lad. k.).
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45. joon. Maokeel
(ophīoglossum

auĮgatum).

harudeks, miS omaVahel ühinedes mooduStavad
võrgustiku. Fertiilne leheosa pika r'ootsuga, ulatub
steriilsest osast enamasti palju kõrgemale, kannab
ülal peasarnaselt kaht rida sporangiume; kųm-
maski reas 12-40 sporangiumi, mis omavahel
ühendatud parenhüümkoega; lõpeb sporangiumideta
terava tipuga. Kannab eoseid juulis, augustis.
Eosed valged.

Levik Eestis. Lubjalembene taim; kasvab niitu-
del, põõsastikes ja puisniitudel, sageli niisketes
või koguni ü1eujuiatavates kohtades, ka nõrgalt
halofiilsetel aladel, kuid leidub ka kuivades kohta-
des. Levinud kõigis valdkondades, eriti rohkesti
Saarte valdkonnas (Emoc, Emor), kus esineb mas-
siļiselt nõrgalt halof iilsetel niitudel lubika-pääsu-
silma (SesĮeria coeruļea-PrįmuĮa farinosa) ühin-
gus, moodustades selle ühingu teisendi, niisamuti
ka punase aruheina (Festuca rubra) niitudeļ koos
mõningate halofüütidega; esineb ka saarte puis-
niitudel.

Üldlevik. Kuulub väga Įaia areaaliga taimede
hu1ka, mis on levinud niihästi paraskliimavööndis
kui ka 1ähistroopilįstel või koguni troopilistel ala-
del, mistõttu teda peetakse (T. Lippmaa, 1935)'
boreotroopilise fļoorae1emendi esindajaks. Levinud
peaaegu kogu Euroopas (välja arvatud Ungari
madalik), Lääne-, Põhja- ja Ida-Aasias, Põhja-
Aafrikas, Põhja-Ameerikas. NSV Liidus Euroopa-
oSaS (puudub stepivööndis), Kaukaasias, Lääne-
Siberis ja Kamtšatkas.

Maokeel varieerub tugevasti lehe suuruse ja
kuju poolest, mis näib o1enevat kasvukoha tingi-
mustest, peamiselt mulla niiskusesisaldusest.
Tema vormidest on huvitarramad f . polgphųĮĮum
A. Braun lehel 2-3 steriilset osa,' ja f .

poĮgstachgum Freibg. lehe fertiilne oSa mit-
meks jagunenud. Nende esinemine Eestis nõuāb
veel selgitamist.

2. perekond võtmehein _ Botrgchįunl l Swartz
Swartz in Schrad. Journ. Bot. B (1800) 110.

Võtmeheinte perekond sisaldab 36 liiki, mis on levinud peaaegu üle
kogu maakera. Nõukogude Liidus esineb A. Fomini (1934) järgi B liiki,
Eestis on konstateeritud 6 liiki.
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į Sõnast botrühhos _ kobar (kr. k.), fertiilse leheosa ehituse iõttu.



EESTIS ESINEVATE VÕTMEHEINAL|IKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Lehe steriilse osa pikkus Suurem kui laius, üldkujult piklik_muna-
jas või kolmnurkjalt munajas, sulglõhine või sulgjagune, ka noo-
relt paljas (karvadeta) 2
Lehe steriilse osa ļaius suurem kui pikkus, üldkujult kolmnurkne,
kaheli või kolmeli sulgjagune või sulglõhine, noorelt karvane, hil-
jem peaaegu paljas s

2. Lehe steriilne osa terve või jagunenud erineva Suurusega Segmen-
tideks, kinnitub taime keskkohast madalamal, sageli üsna alusel

4. Liht-võtmehein _ Botrųchium sintpĮex.Hitchcock
Lehe steriilne osa ikka jagunenud, kinnitub taime keskkohaļ või
sellest ülemal 3

3. Lehe fertiilne (eoseid kandev) osa pikal rootsul, ulatub steriilsest
osast peaaegu alati kõrgemale; steriilse osa Segmendid poolkuujad,
poolkuujas-rombjad või äraspidi_munajad

I. Kuu-võtmehein - Botrųclliunt Įunaria (L.) Swartz
Lehe fertiilne osa ļühikeseļ rootsul, ulatub steriilsest osast veidi
kõrgemale 4

4. Lehe steriilne osa jagunenud teravatipulisteks, saagja servaga või
su1 glõhisteks segmentideks

3. Süstjas võtmehein - Botrgc|tįum įanceolatum (S. G. Gme_
lin) Ängström

Lehe steriilne oSa jagunenud tömbi- või ümardunud_tipulisteks
su1g1õhisteks segmentideks

2. oksine võtmehein - Botrgchįum ramoszm (Roth) Aschers.

5. Lehe steriilne osa enamasti pikarootsuline, kinnitub taime alumisele
osale, ļihakas

5. Kummeli-võtmehein - BotrgclLium muĮtifidum (S. G. Gme-
lin) Ruprecht

keskpaika
6. Virgiinia võtmehein - Botrųchįum airginianurn (L.) Swartz

l. Kuu-võtmehein - Botrgchium ļunarįa ' (L.) Swartz in Schrad.
Journ. Bot. II (1800) ll0; Ledeb. Fl. Ross. IV (1853) 504; Milde, Botr.
lVlonogr. (1869) l0l; Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) 104; Warnst.
in W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. 3 (1907) 28961 Fomin
in Fl. cauc. crit. I (1912) 185; in Fl. Sib. Or. Extr.5 (1930) 206; in
Fl. URSS I (1934) 98; in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (1938) 106; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt._Eur. I, ed.2 (1935) 63. - osmunda Lunarįa L Sp.Pl. I (1753)
1064. - lpos4oaunr no"ny"nyuuufi.

ļ Sõnast ļuna - kuu (lad. k.)

6 Ēesti NSV floora I 8l



4' Rįsoomi abiļ talvituv mitmeaastane taim. Risoom püstine, süga-
val ntaa SeeS, enamasti lühike, harva kuni 6 cm või enam pikk, lihakas,
arvukate pruunide, lihtsate või harunenud juurtęga. Maapealne osa
kuni kolmkümmend cm kõrge. Steriilne leheosa rootsuta või väga lühi_
kese rootsuga, kollakasroheline, munaja või pikliku üldkujuga, ümardu-
nud või tömpunud tipuga, sulgjagune, veidi rasvjalt läikiva pinnaga;

46. joon' Kuu-võtmehein (BoirgchiLtm Įunaria). a - taime üldkuju, b _
tükike lehe fertiilsest osast, c - protallium.

kummalgi küljel 2-9 vaheļduvalt asetsevat segmenti, mis üksteist ser-
vaga tõusvalt katavad või on üksteisest eemaldunud; alumised Segmen-
did poolkuujad, ülemised ta1bjad. Fertiiļne ļeheosa pikarootsu1ine, ula-
tub enamasti steriilsest osast palju kõrgemale, hariļikult kaheli-, harva
kolmelisulgjas. Sporangiumid algul kollased, hiljem pruunid. Eosed
tetraeedrikujulised, valged, massina väävelkollased, keskmiselt 37 ' p
läbimõõdus (46. joon.)

Kannab eoseid juulis, augustis.
Levik Eestis. Esineb kõigis vaļdkondades; kasvab aasadel, kuivades

okasmeįsades ja liivikuil. Mānes kohas leidub hulgi (47. joon.).
Üldlevik. Laialdase levikuareaa1iga boreotroopiline taim (T. Lipp-

maa, l935). Levinud peaaegu kogu Ėuroopas (välja arvatud Vahemere
.rannik ja Ungari madalik), Lääne- ja Põhja-Aasia'S, Himaalaja regioo_
nis, Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas (Patagoonias, Tšiilis), Austraa-
lias, Tasmaanias, Uus-Meremaa kaguosas.

Mingisugust majanduslikku tähtsust ei oma.
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47. joon. Kuu-r,õtmeheina (Botrgchium Įunaria) leiukohad Eestis.

Meiļ esir-reb peamiselt kuu_võtņeheina kõige sagedam Vorm: Ī. įunarįa
(Ī. normaĮe Roeper). - Lehe segmentide välimine serv terve või nõrgalt
tä ki1ine.

Teistest vormidest on täheļdatud (aB. joon.):
f. subįncįsam Ęoeper. - Lehe segmentide välimine serv sügavalt

täkiline või segmendid madalalt hõlmised.
Ī. įncįsurn Milde. - Lehe segmendid sügavalt sõrmjalt võį kämmai_

ja1t lõhestunud.
Ī. crįstatum Kinahan. -- Alumine lehe segmentide paar väga suur,

sulgjagune, koosneb kahest kuni kolmest paarist teise järgu segmenti-
clest, mis võivad jääda steriilseks või muutuda fertiilseks, nii et steriilse
leheosa alusel on kaks väikest fertiilset kobarat; fertiilne leheosa koos-
neb sellistel taimedel sageli kolmest harust.

f' coimposįtum Warnst. - Steriilne leheosa jaguneb alusel kaheks
osaks; üks neist on pikarootsuline ja täiesti muutunud fertiilseks, teine
jääb steriilseks, kuid kannab alusel üht väikest fertii1set kobarat.

2. oksine võtmehein - Botrųchįum rarrtosum| (Roth; Aschers. Fl.
Brandenb. I (1864) 906; Milde, Botr. Monogr. (1869) 123; Aschers. et
Graebn. Synops. I (1896) l05; Warnst. in W. Ķoch, Synops. Deutsch.
Schweiz. Fl. ed.3 (1907) 2900; Fomin in Fl. URSS I (1934) 98; Hegi,

l ramosum - oksine, okslik, ladinakeeļsest-sõnast ramus _ oks.
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IlĮustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed.2 (1935) 64. - B. matrįcariaefoĮium A. Braun
in Doeli, Rhein. Fļ. (lB43) 24. - osmunda ra.mosa Roth, Tent. Fl. Germ.
l (t7B8) 444. - lpos4onuux sereltcrHü.

ų. Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Ęisoom nagu kuu-
võtmeheinal. Maapealne osa kuni 20 cm kõrge, vars lihakas, kuni 4 mm
läbimõõdus, a1usel sageli pruunpunane, harilikult tunduvalt pikem kui
lertiiļne leheosa. Steriilne ļeheosa rootsuta, sinakasroheline, kinnitub
taime ülemisele osa1e, üldkujult ovaa1ne või kolmnurkjalt ovaalne,
jaguneb kolmeks kuni viieks paariks vastakuti asetsevateks tömbitipu-
listeks esimese järgu segmentideks, mis on korrapäratult sulghõlmised.
Fertiilne leheosa 1ihtsulgjas kuni koļmelisulgjas, tema roots nii pikk kui
steriilne leheosa või ļühem, harva pikem; valminud sporangiumid puna-
kaspruunid, eosed Samasugused ktri kuu-võtmeheinal (49. joon.).

Kannab eoseid juunis, juulis.
Levik Eestis. oksine võtmehein on aruniitude, liivikute, kuivade kin-

kude ja hõredate okasmetsade taim. Eestis väga haruldane. Kindļaks
tuleb pidada ainult ühte tema leiukohta - Vana-Roosa juures Antsla
rajoonis (E. Lehmann, 1895). Leid Koplist (Tallinnas) (H. Hiir, l90l)
on kahtlane, ja kuigi see oleks õige, siis ol1 See ļeiukoht Ķopli poolsaare
asustamise tõttu hävinud.

Üldlevik. Euroopas, peamiselt Kesk- ja Põhja-Euroopa mägedes,
Põhja-Ameerikas. NSV Liidus Euroopa-osa põhjapoolseteļ a1adel, Lätis
ja Leedus.

3. Süstjas võtmehein -_ Botrųchįum lanceoįatum t (S. G. Gmelin)
Ängströrn in Bot. Not. (ļB54) 68; Milde, Botr. Monogr. (l869) 132;
Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) 107; Warnst. in W. Koch, Synops.
Deutsch. Schweiz. Fl. ed.3 (1907) 2901; Fomin in trl. Sib. Or. Extr.5
(1930) 205; in Fl. URSS I (1934) 98; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed.
2 (1935) 64. - osmunda įanceoįata S. G. Gmelin in Nov. Comment.
Acad. Petrop. XII (1768) 516. - lpos4ornrar lauųergķIii.

4. Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Ęisoom nagu kuu-
võtmeheinal. Maapealne osa kuni 20 cm kõrge' Steriilne leheosa root-
suta, üldkujult munajas või kolmnurkselt munajas, terava tipuga, liht-
sulgjas või kahelisulgjas, kollakasroheline, kuivatatult veidi kilejalt läbi-
paistev; lehe esimese järgu segmente kummalgi küljel 3-4, need piklik-
süstjad, teravatipulised, saagjad kuni sulgjagused, piklikkude kuni süst-
jate teise järgu osakestega. Fertiilne leheosa kaheli-sulgjagune: Sporan-
giumid pruunid, eosed kerajas-tetraeedriļised (50. joon.).

Kannab eoseid juulis, augustis.
Kasvab kuivadel aasadel ja metsaservadel.
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48. joon. Ķuu.võtmeheina (Botrgchium Įunaria) vormid: a -|. subįncįsum, b - Ī' įncįsum, c - f. crįstatum, d - Ī. com-
positum.



Süstjas võtmehein sarnaneb suur.el määrai oksise võtmcheinaga.
Peamisteks erinevuse tunnusteks süstjal võtmeheinal on vähem lihakas
vars ning kitsad ja teravatipulised saagja servaga leheosad.

'49. joon. oksine võtmehein
(BotrgchĮum ramosum).

50. joon. Süstjas võt-
mehein (Botrgchīum

ĮanceoĮutun\.

Levik Eestis. Väga haruldane. Tartu Riikliku Ülikooli taimesüstemaa-
tika ja geobotaanika kateedri herbaariumis on tema eksemplare ainult
kahest leiukohast - Vana-Roosa juurest Arrtsļa rajoonist (leg. H. Hiir,
det. K. Eichwald) ja Rannamõisast Tallinna ligidalt (leg. R. Wirėn 1B92,
det. K. Eichwald) (51. joon.)

Üldlevik. Üksikutel 1eiukohtade1 Põhja- ja Kesk_EuroopaS, Iirimaal,
Gröörrimaal, Põhja- ja Ida-Aasias ning Põhja-Ameerikas. NSV Liidus

86



ļ

I
Ą

(

,\!

+ tt

\\

ļ
I

I

I

ļ

I

I

a

I

I

l
I

I

I

I

I

I

I

I

--{
/\l

lz\

I

5l. joon. Süstja võtmeheina (Botrgchīum 'ĮanceoĮatum) leiukohad Eestis.

Lätis, Karjala-Soomes, Arhangelski ja Permi oblastis, Siberis ja Kaug-
Idas.

4. Liht_võtmehein - BotrgchĮum simpĮex l Hitchco.ck in Sillimans
Amer. Jour. Sc. Arts VI (1323) 103; Milde, Botr. Monogr. (1869) 137;
Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) 107; Warnst. in W. Koch, Synops.
Deutsch. Schweiz. Fl, ed.3 (1907) 2B9B; Fomin in Fl. URSS I (1934)
98; Flegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed.2 (1935) 65. - lpos4onuux npocrotž.

4. Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim' Ęisoom nagu kuu-
võtmeheinal, ainult nõrgem ja vähem sügaval. Maapealne osa kuni
l5 cm kõrge, all enamasti eelmiste aastate Surnud lehetuppedega ümb-
ritsetud. Steriilne leheosa üldkujult ümar, munajas või äraspidi-muna-
jas, ümardunud tipuga, terve või lõhestunud erineva Suulįrsega hõlnia-
deks või osadeks, millest otsmine on kõige Suurem. Fertiilne leheosa
pika rootsuga, lihtsulgjas või kahelisulgjas, harva jagunemata. 5 kuni
12 sporangiumi kandva lihtsa pea taoline. Sporangiumid noorelt kolla-
kas-, hiljem puhakaspruunid. Eosed valged, tetraeedrilised, 37-56 4z

läbimõõdus (52. joon.)
Kannab eoseid juunist augustini.

I simpĮex _ lįhįne (lad. k.)

BV



Levik Eestis. Väga haruldane. Teada on ainult üks kindel leiukoht
Vormsi saarel kadarikus (leg. J: Gröntved l926, det. N. Malta). J. Klinge
(1891) andmeil on teda leitud ka Valga rajoonis Sangastest (53. joon.).

įJldlevik. Põhja-Euroopas, Ķesk-Euroopa mägedes,
Poolas ja Põhja_Ameerikas. NSV Liidus Euroopa-osa
põhjapoolsetel aladel ning Lätis

5. Kummeli_võtmehein Botrgchiurrl rrluĮtif idurn I

(S. G. Gmelin) Ęuprecht, Beitr. XI (1859) 40; Fomin in
Fl. Sib. Or. Extr.5 (1930) 210; in Fl. URSS I (1934)
99; in Fl. RSS Ucį. I, ed. 2 ( l93B) l0B. B'
Matrįcarįae Spreng. Syst. veget. IV ( 1825\ 23; Aschers.
et Graebn. Synops. Ī (1896) l09; Warnst. in W. Koch,
Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. 3 (1907) 2902; Hegi,
I1lustr. Fļ. Mitt.-Eur. I, ed. 2 (l935) 65. - osmunda
muĮtifida S. G. Gmelin in Nov, Comm. Acad. Petr. XII
(1768) 5l7. - o. Matrįcarįae Schrank, Baier. Fl. II
(17B9) 419' - lpoa4onHax Mnoropa3Āe.nlgltft.

ų. Ęisoomi,. sageli ka lehe steriiise osa abil talvi-
tuv mitmeaasįane taim. Risoom ļühike, juured kimbuna.
Maapealne osa kuni 32 cm kõrge. Steriilne leheosa
pika rootsuga, mis kinnitub taime alumisele osale;

,,,l?:^j:"^l'^,_ steriilseid oši sageli kaks, mi1lest üks (kol1akasrohe-
Llht-votmeheln .._'įa"tri'iirÄ' ļine, närtsiv) on möödunudaastane, teine (tugev, 1iha-

' smįĮex1. kas, tumeroheline) selleaastane; algul on steriilne
ieheosa kaetud hõredate karvadega, hiljem on paljas;
tema üldkuju laialt kolmnurkjas, kaheli- või kolmelisulg-

jalt jagunenud; esimese järgu segmente 2 kuni 4 paari, need on rootsuli-
sed, üldkujuļt ovaalsed, jagunevad ovaalseteks teise järgu segmentideks,
mis alusel on ebasümmeetrilised ja omasoodu jagunevad ovaalseteks eba-
sümmeetrilisteks kolmanda järgu osadeks, millest ülemised on omavahel
liitunud; nende serv ebaühtlaselt täkiline. Fertiiļne leheosa pika rootsuga,
sterii1sest kõrgele üleu1atuv, kaheli- või kolmelisulgjas; valminud spo-
rangiumid kollased kuni pruunid. Eosed valged, tetraeedrilised, 30-37 pr

ļäbimõõdus (54. joon.)

Kannab eoseid juulist augustini.
Levik Eestis. Kasvab kuivadel niitudel, karjamaadeļ, kanarbikunõm-

medel, kinkudel, oruveerudeļ' hõredates liivastes metsades ja metsaser-
vādeļ. Seni leitud 36 kohast (55. joon.), kusjuures tuleb arvestada, et

mitmed vanemad andmed on kontroļlimata (näit. E. Lehmann, 1896},
mistõttu ta võib praegu mõnes kohas puududa.

1 multĮ|idum - mitmejagune; muĮti _ mitu, findere - lõhestama (lad. k.)
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53. joon. Liht-võtmeheina (Botrachįum sįmpįex) leiukohad Eestis

Üldlevik. Lääne-Euroopa mägedes, Himaa1aja regiooniS, Põhja- ja
Lõuna-Ameerikas ning AustraaliaS. NSV Liidus Euroopa-osas Lenin-
gradi ob1astist Põhja-Ukrainani ja idasse kuni Volgani, Lääne-Siberi
lõunaosas, Altais.

6. Virgiinia võtmehein - Botrgchium uirginįanum ' (L.) Swartz in
Schrad. Journ. Bot. II (lB0l) 1ll; Ledeb. Fl. Ross. IV (1S53) 506;

Milde, Botr. Monogr. (1869) ļ77; Aschers. et Graebn. Synops. I (1s96)
1l0; Warnst. in W. Ķoch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed.3 (1907)
2903; Fomin in trI. Sib. Or. Extr. 5 (1930) 214; in Fl. URSS I (1934)

100; in F1. RSS Ucr. I, ed. 2 (1938) 109; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. I,

ed. 2 (1935) 66. - Osrnunda uirginia,na L. Sp. Pl. (1753) 1064. -
lpos4onui.tx enpruHckIaž. (56. joon.)

4. Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom ļühike, juured
kimbuna' Maapealne osa kuni 45 (harva kuni B0) cm kõrge, noorelt kae_

tud pikkade karvadega, hiljem peaaegu täiesti paljas, kilejas. Steriilne
ieheosa peaaegu rootsuta, õhuke, üldkujult kolmnurkjas, sageli pikkusest
1aiem, enamasti kolmelisulgjalt jagunenud; esimese järgu segmente
kummalgi küljel 7 kuni 14, asetsevad vastakuti või vahelduvalt; kõige
aiumine paar sageli nii suur, et kogu steriilne ļeheosa näib oļevat kol-

l Ameerika Ühendriikide osariigi Vi.rginia nime järgi
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54. joon. Kummeli-võtmehein (Botrgchium muĮtifidum).

melisõrmjalt jagunenud; viimase järgu segmendid piklikud või ovaaļSed,
^sügavalt hambulise servaga kuni sulglõhised. Fertiilne leheosa pika
rootsuga, steriilsest osast kõrgele üleulatuv, kaheli_ kuni kolmelisulgjas,
-sųhteliselt väike. Sporangiumid algul ļ<ollakad, hiljem pruunid, eosed
valged, tetraeedrilised, keskmiselt 30 pl läbimõõdus.

Kannab eoseid juulis, augustis.
Levik Eestis. Kasvab metsades, metsasihtidel, võsastikes ja niitudel.

seni teada 32 leiukohta (57. joon.). silmapaistev suur leiukohtade arv
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55. joon. Kummeli-võtmeheina (Botrgchįuftt' nuĮtifidum\ leiukohad Eesfis

Alutaguses pärineb A. Rühļilt, kes seal floorat põhjalikult uuris. Tõenäo-
1iselt avastatakse uuSi virgiinia võtmeheina leiukohti ka mujaļ, kui
Īneie floora uurimine intensiivistub.

Üldlevik. Kesk-Euroopa māgedes, Hiinas, Gröönimaal įa Põhja_

Ameerikas. NSV Liidus Euroopa-osa keskmises vööndis, Lääne'Siberis
ja Ida-Siberi lääneosas, Altais ja Kaug-Idas.

2. ALAMKLASS PÄRIS_KEERDLEHIKUD -LEPTOSPORAN GIATAE

Sporangiumid tekivad ühestainsast lehe epidermiserakust ja valmi_
nud sporangiumi sein on ühekihiline.

Sellesse alamklassi kuulub kaks seltsi: päris-sõnajalalised (FiĮicaĮes\
ja vesi-sõnajalalised (HgdropteridaĮes). Vesi-sõnajalalised esinevad kõi'
gil mandreil, ka Kesk- ja Lõuna_Euroopas. Nende üksikuid esindajaid
ļeidub juba Lätis, kuid meieni nad ei uļatu. Eestis on esindatud ainult
üks selts - päris-sõnajalalised.
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56. joon. Virgiinia võtmelrein (Botrgchiutn uirginianum)

1. SELTS PÄRIS-SÕNAJALALISED - FĮLICALES

Taimel enamasti mitu lehte; sporangiumid tekivad harilikkude leh-
tede (trofosporofü11ide) alumisel pinnatĻoi sporofįi11idel, mls trofäfllli-
dest erinevad.

Päris-sõnaja1alised on kõige Suurem ja fü1ogeneetiliselt kõige noo-
rem sõnajalgtairnede selts. Ta jaotatakse l0 kuni 15 sugukonnaks, mis
jagunevad enam kui 200 perekonnaks kuni 9000 liigiga. Neist on Eestis
esindatud ainult üks sugukond - sõnajalalised, PoĮgpodįaceae. See on
suurim päris-sõnajalaliste sugukond, mis on levinud üle kogu maakera.
Ta jaotatakse umbes 170 perekonnaks kuni 7000 liigiga. Eestis on kons-
tateeritud 17 ļiiki, mis kuuluvad 9 perekonda ja esindavad 6 alampere_
konda. NSV Liidus esineb A. Fomini (1934) järgi l03 |iļki 24 perekon.
na st.
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57. joon' Virgiinia võtmeheina (Botrgchium rlirginianurn\ leiukohad Eestis.

1. Sugukond sõnajalalised - PoĮgpodiaceae R. Brown

Sporofüüt mitmeaastane, maasisese või maa peal roomava risoo-
firiga. Lehed noorelt spiraalselt keerdus, kaua kestva tipmise kasvuga,
vafrega võrreldes suhteļiselt Suured, enamasti jagunenud, Sageli nagu
valski kaetud Soomusjate trihhoomidega - sõkalsoomustega. Sporan-
,giumid lehe alumisel 'pinnal leheroodude kohal, nende külgedel või tip-
pudel rühmadena - eoskuhjadena ehk soorustena (sorus), harvem lehe
serval reana. Sporangiumid varrekestega; nende valminult ühest rak-
kude kihist koosnev sein sisaldab ühe rõngana asetseva rea paksema-
seinalisi rakke (annuĮus) , mis on ainuļt varrekese juures katkenud;
sporangium avaneb ristilõhega. Eoskuhja. kinnitumise koht sageli pak-
Senenud, moodustades retseptaakulumi (receptacuĮum); tihli katab eos-
kuhja lehe väljakasvuna tekkinud loor ehk induusium (indusium).

Gametofüüt esineb väikese, ļameda südaja, maaS 1amava rohelise
protalliumina, mis oma alumisel pinnal kannab anteriide ja arhegoone.
Arhegoonide mõhuosa on protalliumi sees, ainult kaelaosa ulatub välja.
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EESTTS ESINEVATE SONAJALALISTE PEREKONDADE
MÄÄRAMISE TABEL

l ' Sporofü1lid (sporangiume kandvad 1ehed) erinevad trofof üllidest;
suured rohelised trofofüllid asetsevad lehtrina, mille keskele kinni-
tuvad väiksemad tumerohelised, hiljem pruunid sporofüllid (al.-sug"
onocĮeae) 

3. Laanesõnajalg - Matteuccįa Todaro.

Kõik lehed ühesuguse ehitusega 2

2. Eoskuhjad (soorused) reana lehe serval, algul kaetud tagasikään-
dunud leheservaga (al.-sug. PterĮdeae)

B. Kilpjalg - Pterįdįum Gled.

Eoskuhjadeiolereanaleheservaļ.
3. Lehed nahkjad, kummalgi küljel lõhestunud piklikkudeks ļaia alu-

sega osadeks; eoskuhjad ümmargused, ilma loorita (al.'sug. PoĮg-
podieae)

9. Imar - PolųpodĮum L.

Lehed ühe- või mitmekordselt jagused või liitlehed, pole nahkjad;
eoskuhjad ümmargused või piklikud, looriga või ilma . 4

4. Eoskuhjad piklikud (al.-sug. Asplenieae) 5

Eoskuhjad ümmargused . 6
5. Lehed suured - 30 kuni 100 cm pikad ja kuni 25 cm (või enam)

lalao 
7. Naistesõnajalg - Athgriurz Roth

Lehed.väiksemad - kuni 30 cm pikad ja kuni 4 cm laiad
6. Raunjalg - AspĮenium L"

6. Eoskuhjad lootiga, mis kinnitub eoskuhja alusele ja käändub alt-
poolt eoskuhja peale (al.-sug. Woodsieae) . 7

Eoskuhjad täiesti ümmarguse või neerja looriga, mis eoskuhja pealt
katab, või ļoor puudub (al.-sug. Aspidieae) B

7. Loor jagunenud pikkadeks karvasarnasteks narmasteks, mis algul
eoskuhja ümbritsevad nagu ämb1ikuvõrk, hiljem käänduvad laia1i

2. Kįviürt - \Y/oodsįa R. Brown

Loor pole narmastunud, käändub külje poolt üle eoskuhja, hiljem
sirgudes käändub tagasi, paljastades eoskuhja

l. Põisjalg - Cųstopterls Bernh"

8. Loor täiesti ümmargune, kilpjas; tema serv ümberringi vaba
5. Astelsõnajalg _ PoĮųstįchurn Roth

Loor neerjās, kinnitub lehe külge alļakäändunud servaga, või loor
puudub

4' Sõnajalg - Drgopteris Adans.
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l. perekond põisjalg - Castopterls1 Bernh.
Bernh. in Schrad. Neues Journ. Bot. I, 2 (ļ806), 26.

Põisjalgade perekond sisaldab l0 liiki, milledest Euroopas esineb
3 liiki. NSV Liidus leidub A. Fomini järgi 5 ļiiki. Eestis on See pere-
kond esindatud ainuļt ' ühe liigiga:

1. Habras põisjalg 
-'Cgstopteris fragilis2 (L.) Bernh. in Schrad.

Neu. Journ. Bot. I,2 (1806) 26; Ledeb. Fl. Ross. IV (1353) 516; Aschers.
et Gr'aebn. Synops. I (1896) l5; Warnst. in W. Ķoch, Synops. Deutsch.
Schweiz. Fļ. ed.3 (1907) 2883; Fomin in Fl. Sib. or. Extr.5 (1930) 27;
in Fl. URSS I (1934) 24; in Fl. RSS Ucr. I, ed. 2 (1938) 50; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed' 2 (1935) 14. _ Polgpodium fragiĮe L. Sp. Pl.
(1753) 1091. _ Ilyslrpuux lonņķNü. (5B. joon.)

ų. Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom lühike, paks,
tipus kaetud sõkalsoomustega, kaugemal eelmise aasta 1eherootsude
iüügastega, asetseb mullas rõhtsaļt. Lehed kuni 50 cm pikad, suvehaljad,
leheroots sõka1soomustega, peenike, habras, sageli lüūem kui lehelāba;
lehelaba kuni kolmelisulgjas, ü1dkujult piklik kuni piklik-süstjaS, õrn,
peaaegu läbipaistev; lehe esimese järgu osasid 7-l8 paari, esimene
paar lühem kui järgmine, kõik varustatud lühikeste rootsudega; teise
järgu osad enamasti piklikud, sageli sulgjagused, ümardunud või talbja
alusega, hambulise servaga. Eoskuhjade loor kilejas, kinnitub eoskuhja
alusele ja käändub tanujalt üle selle' hiljem sirgub küljele ja ktrivab.

Kannab eoseid juulis, augustis. Eosed pruunid, oakujulised, kaetud
teravate ogadega, keskmiselt 37-44 p, pĪkad ja 30 ų' |aiad.

Levik Eestis. Kasvab paepragudes, kivimüüridel, rusukalletel, kivide
valrel. Lubjalembene taim, mistõttu eriamik leiukohti asub Saarte vald_
konnas (Emoc, Emor), Loode-Eesti valdkonnas (Einf) ja Paekalda ala- -

valdkonna's (Ecl) (59. joon.). Esineb karaktertaimena ümarlehise kel-
luka-hapra põisja1a (CampanuĮa rotundifoĮia-Cųstopteris fragiĮis)
ühingus (Lippmaa, 1935).

Üldlevik. Laialdase areaaliga boreotroopiline taim (T. Lippmaa,
l935). Levinud peaaegu ' kogu Euroopas, Aasias, Põhja_Ameerikas,.
Lõuna-Tšiilis, Lõuna-Aairikas, Uus-Meremaal. NSV Liidus Euroopa-osas
põhjast kuni Krimmi steppideni, Ķaukaasias, Siberis, Kaug-Idas, Ķesk-
Aasias.

Majanduslik tähtsus. Habras põisjalg otr mürgine, sisaldades lehte-
des ja eostes sinihapet (HCN), mistõttu noofte lehtede hõõrumisel tun*
dub kibemandli lõhna. Seļle kohta, kas loomad teda söövad, on andmed,

t' küstįs _ põis, pteris - sõnajalg (kr. k.)
z fragiĮis - habras (lad. k.).
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58. joon. Ijabras põisjalg (Cgstopteris fragiĮis). a - taime
üldkuju, & - lehe osa alumiselt küljelt eoskuhjadega, c -

eoskuhi tagasikäändunud looriga.

vasJurääkivad; ühest küljest väidetakse, et loomad teda ei söö, teisest
küljest on konstateeritud tema söömist kariloomade ja hobusįe pooļt.

Habras põisjalg Vafieerub lehe hammaste kuju järgi. Meil on kons-
tateeritud järgmisi varieteete:

uur. onthrįscifoĮia Koch. - Hambad teise jä kolmanda järgu lehe-
osakeste servadel lühikesed, teravad või tömpjad. See on meil esinev
sagedaim vorm;

var' acutįdentata Doell. - Hambad lehe servadel pikad, lineaalsed,
pika terava tipuga.
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59. joon. Hapra põisja1a (Cgstopteris fragĮĮĮs) leiukohad Eestis.

2. perekond kiviürt - \Voodsįa l R. Brown

R. Brown, Prodr. Fį. Nov. Holl. (lB10) l58.

Kiviürtide perekonda kuulub 16 1iiki, milledest
3 liiki. NSV Liidus leidub A. Fomini järgi 10 liiki
ainult üks 1iik.

Euroopas esineb
Eestis on leitud

+ l. Kiviürt - \Voodsįa iloensįs, (L.) R. Brown, Prodr. Fl. Nov.
Holl. I (1810) 158; Ledeb. Fl. Ross. IV (1853) 510; Fomin in Fl. cauc.
crit. Ī (1913) 10; in Fl. Sib. or. Extr.5 (1930) 19; in Fl. URSS I (1934)
23; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed.2 (1935.) lB. - IY/. įįuensį.s subsp.
A. rufidula Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) 45. - IY. hgperborea
subsp, rufiduĮa W. Koch, Synops. Fl. Germ. .ed.2 (ļB45) 975; $/arnst.
in W. Ķoch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl' ed. 3 (l907) 2B91.
Acrostįchurn i.įaense L. Sp. Pl. (1753) 1071. - ByÄcux g.ņl6cxag nnt
ceBepHaf. (60. joon.)

4. Risoomi abiļ talvituv mitmeaastane taim. Risoom lühike, tihe-
dalt kaetud vanade lehtede tüügastega. Lehed kimbuna, suvehaljad, kuni

t Inglise botaaniku Joseph Woods'i (1776-1864) nime järgi.
2 Elba saare ladinakeelse nime IĮua järgi, kuigi kiviürt tegelikult sel saarel ei

kasva.

7 Eesti NSV floora I 97



20 cm pikad; leheroots pruun' ļäikiv, liigesega keskkoha piirkonnas,
lühem või niisama pikk kuĻ lehelaba; lehelaba üldkujult piklik-süstjas
või süstjas, lihtsulgjas, kaunis tihedalt kaetūd pruunide sõkalsoomus-
tega ja sama värvi pikkade lüliliste karvadega, mistõttu näib pruuni-
kaslohelisena, koosneb 8-20 ļehekeste paarist, alumised paarid üks-
teisest enamasti eemaldunud; lehekesed piklik-munajad, tömbi tipuga,
piklikeks tömpideks hõlmadeks ļõhestunud. Eoskuhjad enamasti lehe-

servale ligistunud, hiljem liituvad üksteisega; loor jagunenud pikkadeks
narmasteks; mis a1gul eoskuhja ämblikuvõrguna ümbritsevad, hiljern
laiuvad.

Kannab eoseid septembris, augustis. Eosed kollased või pruunikad,
poolkerajad, lühikese oa kujulised või ellipsoidsed, võrkja pinnaga,
40-63 p pikad ja 37-47 p' laiad.

Levik Eestis. Kasvab graniitkividel, lubjavaesel pinnal. Leitud Väike-
Pakri saarel (G. Äberg, 1933). Tema leid Tiskres Tallinna ligidal pae-

kalda pragudes (E. Lehmann, 1895) on küsitav (6l. joon.).

Üldlevįk. Põhja- ja Kesk-Euroopas' Gröönimaal, Põhja'Hiinas, Põhja_
Ameerikas. NSV Liidus Euroopa-osas (välja arvatud lõunapoolsed alad),
Siberis, Kaug-ldas.

3. perekond laanesõnaja|g - Matteuccįa Todaro

Todaro, Giorn. Sc. Nat. Econ. Palermo I (1866) 235.

Laanesõnajalgade perekonda kuulub 3 liiki, milledest niihästi Euroo-
pas kui ka NSV Liidus ja Eestis on levinud ainult üks liik:

l. Laanesõnajalg - Matteuccįa struthiopterisl (L.) Todaro, Syn.
pl. Acot. vasc. Sic. (1866) 30; Fomin in Fl. cauc. crit. I (1913) 26; in
Fl. Sib. or. Extr.5 (1938) 38. - osmunda Struthiopterįs L. Sp. Pl.
(1753) l066. - Struthiopteris fiĮĮcastrum A||. Fl. Pedem. (l785) 2B3;

Fomin in Fl. URSS I (1934) 29; in Fl. RSS Ucr. I, ed. 2 (1938) 53. -
S. germanica Willd. Enum. pl. (1809) l07l; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
Ī, ed'. 2 (1935) |7. - onoclea Struthiopterls Hoffm. Deutsch. Fl. II

(1795) 12; Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) 43; Warnst. in W. Ķoch,
Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. 3 (1907) 2BBB. - Crpayconep rep'
uagcxtzž L|flV qepHblft nanoporHux. (62. joon.)

4' Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom püstine, tugev,

kuni 20 cm pikk ja 8 cm jäme, kuni 60 cm pikkuste mustade maa-aluste
võsunditega, mis on kaetud spiraalselt asetsevate lihakate alalehtedega
ja mille tipust arenevad uued taimed. Trofofüllid väga lühikese root-

suga, kuni 1,5 m pikad, pehmed,. helerohelised, suvehaljad, kinnituvad
korrapärase ļehtrina risoomi maast väljaulatuvatre, ülemisele osaiė; nende

9B
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60. joon. Kiviürt (\Y/oodsia ilaensis) ' a - taime üldkuju, & - lehe osa
alumiselt küljelt eoskuhjadega, c - eoskuhį.
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61. joon. Kiviürdi (\Voodsia iĮuensis) leiukoht Eestis'

laba ļihtsulgjas, koosneb sulglõhistest lehekestest, mis lehe aluse Suunas

aeglase1t vāūenevad; kõige ālumised on väga väikesed, lihtsate hõlma'

keĮe sarnased; lehe tipūosas toimub 1ehekeste vähenemine liiiremini;

iehekeste arv 20-50, harva kuni 70; leheroots alusel mustpruun' kaetud

süstjate, tipus karvana tetitunud sõkalsoomustega, ülemal kaetud peen-

viltjäte kaivadega. SporoĪüllid kimbuna trofofüļļide lehtr.i keskel, kuni

60 įm pikad, tiofoitiitidest 1ühemad, ta1vituvad; nende laba üldkujult

iin"urt-.ii.tjas, lihtsu1gjaS, noorelt rohekas; hiljem täiesti pruun; 1ehe-

keste pooled kileja ..iuugr, kummalgi pool keskroodu_ rulluvad kokku,

ümbritsedes eoskuhje, päūst eoste vabanemist rulluvad lahti ja kärise'

vad osadeks; 1oor ārn, korrapäratu1t hõlmise Servaga, varakuit närtsiv.

Kannab eoseid juulist seįtembrini. Eosed suured, kerajad või pikii'

kud, tumerohelised kuni pruunrohelised, 50-75 pl läbimõõdus.

Levik Eesįis. Kasvab varjukates kohtades jõgede ja ojade kaļlastel

ning metsades, sageli hulgi.
ūlaleviķ. Peaaegu kogu Euroopas' välja arvatud läänepoolne osa ja

Ungari mada1ik, Aasia parasvööndi-osas, atlanti1ises Põhja-Ameerikas'

Nsū Liiaus peaaegu koģu Euroopa-osas (välja arvatud Volga suudme_

ala), Siberis, Kaug-Idas.
Majanduslik tähtsus. Laiaļt kasutatav dekoratiivtaimena. Kaug'Īdas

(PrimÄrski krai) kasutatakse noorte lehtede rootsusid toiduks: ļehekesed

kõrvaldatakse ja rootsud kupatatakse mõrude ainete eemaldamiseks,

mille järel nad. veel kaks kuni kolm korda veega läbi pestakse. Maikuu
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62. joon. Laanesõnajalg (Matteuccīa struthiopteris). a - trofo

füll, , - sporoiüll.

lõpus kogutakse neid varuks, milļeks kuivatatakse päikese käes. Kari-
loomad laanesõnaja1a 1ehti ei söö, kuid risoome söödetakse sageli
veistele. Rahvameditsiinis kasutatakse risoomi keedist sooltenugiliste
vastu ja ļutikate hävitamiseks.
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4. perekond sõnajalg _ Drųopterįsį Adans.

Adans. Fam. Plantes II ( 1763) 20.

Eoskuhjad ümmargused, lehe alumisel pinnal hajusalt; loor südajas
või neerjas, kinnitub allakäänduva külgmise hõlmaga; mõnedel ļiikidel
loor puudub; lehelaba lihtsulgjas või kaheli- kuni kolmelisulgjas; risoom
l'oomav' spiraalselt asetsevate lehtedega. Sõnajalad moodustavad suure
perekonna, mis sisaldab kuni 750 liiki; NSV Liidus leidub A. Fomini
järgi 23 ļiiki, Eestis esineb B lii.ki.

EEsTIs EsINEVATE SÕNAJALALIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

l. Loor puudub; lehed kuni 30 cm (harvem kuni 40 cm) pikad . 2

Loor on oĮemas; täiskasvanud lehed 30-150 cm pikad 4

2. Lehed kahelisulgjād; kõige alumine lehekeste paar järgnevatest
palju SuĮļrem' nii ei leht näib koosnevat kolmest osast; ieht üld_

kujult kolmnurkjas 3

Lehed lihtsulgjad, sulgjalt ļõhestunud lehekestega; alumine lehekeste

paąr ei ole järgnevatest pikem või on seda üsna vähe; sageli kään_

duvad alumised lehekesed allapoole
l. Ahtalehine sõnajalg - Drgopteris phegopteris (L.) C. Christ.

3. Kõik kolm leheosa enam.või vähem ühesuurused; lehed paljad; eos_

kuhjad üksteisest eemaldunud
3. Kolmissõnajalg - Drgopteris Lįnnaeana C. Christ.

Ü1emine leheosa teistest Suurem; lehed kaetud näärmekarvadega;
eoskuhjad üksteisele enam või vähem ligistunud

2. Paesõnajalg - Drųopterįs Robertiana (HoĪfm.) C. Christ.

4. Leheroots ristiĮõigul kahe lameda juhtkimbuga; loor väike, varakul1
äralangev

4. Soosõnajalg - Drųopteris thelųpteris (L.) A. Gray

Leheroots ristilõigul 5-18 juhtkimbuga; loor püsiv . 5

5. Leheroots tugev, enamasti tihedalt kaetud sõkaļsoomustega, kuni
poole lehelaba pikkune' enamasti veelgi lühem

5. Maarjasõnajalg - Drgopteris fiĮĮx-mas (L ) Schott

Leheroots enamasti peenike, murduv, hõredalt kaetud sõkalsoomus-

tega, vähemalt poole lehelaba pikkune 6

6. Lehed lihtsulgjad, alumised lehekesed sügavalt lõhestunud, ülemised

peaaegu terved, saagja servaga
6. Sugasõnajalg - DrųopterįS crįstata (L.) A. Gray

I Drųopteris _ ühe seļetuse järgi tammikusõnajalg, teise järgi vanädei tammedel

kasvav sõnajalg; drüs - tämm, pteris - sõnajalg (kr. k.).

t02



63. joon. Ahtalehine sõnajalg (Drgopteris pllegopteris\ '

Lehed kaheli- kuni kolmįlisulgjad . . '. 7
Leheroots laiade, ovaalsete, värskelt heleroosade, kuivanult kahvatu-
pruunide, ühtlaselt värvunud sõkalsoomustega; lehed enamasti kahe_
lisulgjad, kõige alumine esimese järgu leheosade paar teistest eemal-
dunud

7' ohtene sõnajalg - Drųopteris spinuĮosa (Müll.) o. Kuntze
Leheroots süstjate või piklik-süstjate, tugevasti teritunud sõkalsoo-
mustega, millede keskosa on tumepruun, ääred heledad; lehed ena-
masti kolmelisulgjad

B. Laiuv sõnajalg - Drgopterįs austrįaca (Jacq.\ ,Woynar
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l. Ahtalehine sõnajalg - Drgopteris phegopterįs| (L.) C. Christ.
Ind. Fil. (1905) 284; Fomin in Fl. cauc. crit. I (1911) 72; in Fl. Sib. Or'
Extr. 5 (1930) 38; in Fļ. URSS i (1934) 44; in Fļ. RSS Ucr. I, ed. 2

(1933) 71. - Polgpodiurn Phegopteris L. Sp. Pl. (1753) l0B9; Ledeb. Fl.
Ross. IV (lB53) 50B. - Phegopteris poĮgpodioides Fė'e, Gen. Fiļ. (1850)

243; Warnst. in W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. 3 (1907)

2859. - AspidĮum phegopteris Aschers. et Graebn. Synops. I (1896)

23. - Nephrodium Phegopteris Baumg. ex Diels in Engl. et Prantl,
Pfļanzenf. I, 4 (1900) I70. - TļļaroeuIzN 6yxoelrü. (63. joon.)

4 Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom peenike, roo-
mav. Lehed kuni 40 cm pikad; leheroots sageli paindunud, kollane,
enamasti lehelabast tr-rnduvalt pikem, kaetud üksikute sõkaļsoomustega;
ļehelaba üldkujtrlt piklik-südajas, pika1t teritunud, heleroheline, õrn,
mõlemal pinnal kaetud karvadega; lehekesed süstjad, teritunucl tipuga,
neid kummalgi küljel |2-20, asetsevad ligistikku, vastakuti; kõige alu-
mised allapoole käändunud, ieistel tipp käändunud ülešpoole; lehekesed
sügavalt sulglõhised, piklike ümardunud või tömpunud tipuga hõlma_
dega; eoskuhje kandvatel hõlmadel käändub serv alĮa, mistõttu need
omandavad piklik-sirpja kuju. Eoskuhjad üksteisele ligistunud.

Kannab eoseid juulis, augustis. Eosed neerjad, pruunid, võrkja pin-
naga, 56-62 ķl' pikad ja keskmiselt 37 p, |aiad.

Levik Eestis. Levinud varjukais, niiskeis leht- ja okaspuumetsades.

Üldlevik. Euraasia-boreoameerika taim. Levinud Euroopas, Grööni-
maa1, Aasia parasvööndis, Väike-Aasias, Põhja-Hiinas, Himaalaja regioo-
nis, Jaapanis, Põhja-Ameerika arktilises ja parasvööndi-osas. NSV Lii-
dus kogu Euroopa-osas (välja arvatud Lõuna-Ukraina ja Krimm ning
Volga ja Doni alamjooksu alad),.Kaukaasias, Siberis, Kaug-Idas, Sah-
halinil.

Majanduslik tähtsus. Kasutatāv dekoratiivtaimena p.arkides.

2' Paesõnajalg - Drgopteris Robertįana2 Hoffm.). C. Christ. Ind.
Fil. (1905) 289; Fomin in Fl. cauc. crit. I (1911),70; in F1. Sib. Or.
Exir. 5 (1930) B0; in Fl. URSS I (1934) 44; in Fl. RSS Ucr. I, ed. 2

(193s) 69. - Polgpodium Robertįanum HoĪĪm. Deutsch. Fi. II (1795)

20. - P' Drgopteris B Robertįanum Ledeb. Fļ. Ross. IV (lB53) 509. -
Ggmnocarpium Rõbertianum Newm. in Phytol. 4 (185l) 371r. -.Phegop'
terįs Robertįana A. Braun in Aschers. Fl. Brand. (1864) 19B; Warnst.
in W. Ķoch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. 3 (1907) 2861; Hegi,
11lustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed. 2 (l935) 22' - Aspidium Robertįanurn
Aschers. et Graebn. Synops. I (tB96) 22. - llĮzroaHzr Po6epra u.llt
Iį3BecTHflKoBuä. (64. joon.)

l Phegopteris - pöögisõnajalg; fegos - pöökpuu, pteris - sõnajalg (kr. k.).
2 Nimetus on antud selle sõnajala sarnasuse tõttu haisva kurerehaga (Geranium

Robertianum)
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64. joon. Paesõnajalg (Drgopteris Robertiana)

4 Risoomi abil talvituv mittneaastane taim. Ęisoom roomav, pee_
nike, tumepruun' peaaegu läiketa, tema nooremad osad kaetud suurte
õrnade, kollakaspruunide süstjate sõļ<alsoomustega, mis hiljem ära lan-
gevad. Lehed kuni 40 cm pikad, jäigad, enamasti tumerohelised; nende
loots kuni 1\lz korda lehelabast pikem, kollane, tumepruuni alusega,
mida katavad sõkalsoomused; lehelaba koosneb kolmest osast, neist üle_
mine külgmistest suurem; tema alumine pind kaetud lühikeste näärme-
karvadega, samuti kui lehe pearood ja leherootsu ülemine osa, mistõttu
taim on omapärase lõhnaga. Eoskuhjad ligistunud, sageli ül<steisega
iiitunud.
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Kannab eoseid juulis, augustis. Eosed tumepruunid, ümarjad kuni
-neerjad, võrkja pinnaga, 37-44 g, pikad ja 25-30 p, laiad.
. Levik Eestįs. Esineb lubjarikkal pinnasel, eriti paekaldal (Ecl), Pa€_

iõhedes.

Üldlevik. Euraasia_boreoameerika taim. Levinud Kesk- ja atlantilises
Euroopas, Aasia parasvööndis, Väike-Aasias, Iraanis, Põhja-Hiinas,
Põhja-Ameerikas. NSV Liidus Balti vabariikides ja idasse kuni Uraalini,
Ķrimr,nis, Kaukaasias, Siberis (välja arvatud kirdeosa), Ķaug-Idas.

Majanduslik tähtsus. Sobib dekoratiivtaimeks parkidesse.

3. Kolmissõnajalg - Drgopteris Lįnnqeana C. Christ. Ind. Fil. (1905)
275; Fomin in Fl. cauc. crit. I (l9ll) 68; in Fl. Sib. Or. Extr.5 (1930)
78; in Fl. URSS I (1934) 43; in Fl. RSS Ucr. I, ed. 2 (1938) 08. -.Ggmnocarpium. drgopteris Newm. in Phytol. 4 (lS5l) 371. - Polgpodium
Drsopteris L. Sp. Pl. (1753) 1093; .Ledeb. Fl. Ross. IV (1353) 509. -Nephrodium Drųopteris Michaux, Fl. bor. am. II (lB03) 270. - AspĮ-
dium Drgopteris Baumg. Enum. Transsylv. IV (1846) 28; Aschers. et
Graebn. Synops. I (l896) 2|. - Phegopteris Drųopterls Fėe, Gen. fil.
(1850) 243; \larnst. in W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed. 3
(1907) 2860; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed.2 (1935) 22. - ĮIĮarorrrzr
JIaHues. (65. joon.)

4 Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom peenike, must,
läikiv, tugevasti harunev, tema nooremad osad tihedalt kaetud suurte
valkjate munajatė sõkalsoomustega. Lehed kuni 40 cm pikad, suvehaljad,
pehmed-rohtjad, paljad, nende roots palju pikem kui leheļaba, peenike,
paljas, ainult alusel üksikute pruunikate sõkalsoomustega; lehelaba
koosneb 6-9 lehekeste paarist; kõige alumise paari lehekesed peaaegu
niisama suured kui ülejäänud leheosa, nii et lehelaba on kolmeosaline;
.alumise paari lehekesed rootsuga, sulgjalt lõhestunud, ülemised leheke_
sed sulghõlmised; kõige ülemised lehekesed omavahel liitunud; lehelaba
kinnitub leherootsule peaaegu täisnurkselt_rõhtsalt, nii et ülalt vaadates
moodustab taimede kogumik mosaiigi. Eoskuhjad lehe serva ligidal, ei
iiitu üksteisega.

Kannab eoseid juulist septembrini. Eosed pruunid, neerjad, ogalise
pinnaga, 37-42 p pikad ja 25-30 p. laiad.

Levik Eestis. Kasvab varjukais lehtpuu- ja okaspuumetsades kogu
vabariigis.

Üldlevik. Euraasia-boreoameerįka taim. Levinud kogu Euroopas
(Lõuna-EuroopaS ainult mägedes), Gröönimaal, Aasia metsavööndis,
Väike_Aasias, Himaalaja regioonis, Põhja-Ameerikas. NSV Liidus pea_
aegu kogu Euroopa_osas, Ķaukaasias, Lääne-Siberis, Ida_Siberi lõuna-
,osas, Kesk-Aasias, Mugodžaari mäestikus.

Majanduslik tähtsus. Sobib dekoratiivtaimeks parkidesse.
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65. joon. Kolmissõnajalg (Drgopteris Lįn'
naeana\,

4. Soosõnajalg - Drųopteris theĮųpterls' (L.) A. Gray, Man. (lB48)

630; Fomin in Fl. cauc. crit. I (1911) 3a; in Fl. Sib. Or. Extr.5 (1930)

48; in Fl. URSS I (1934) 33; in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (1938) 57; Hegi,
Illustr. Fl. Mitt._Eur. I, ed. 2 (l935) 23. - Acrostįchurn TheĮųpteris

I theĮgpteris - naissõnajalg; teĮüs - nais-, pteris - sõnajalg (kr. k.)
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L.Sp.Pl. (1753) 1071. - PoĮgstichum TheĮgpteris Roth, Tent. Fl. Germ.
IĪI (tB00) 77; Ledeb. Fl. Ross. IV (lB53) 513. - Aspidium Thelųpteris
Srvartz in Schrad. Journ. II (1800) 40; Aschers. et Graebn. Synops. I

(1896) 24; Warnst. in \)/. Ķoch, Synops. Deuisch. Schweiz. Fl. ed.3'
(l907) 2869. - Nephrodium TheĮųpteris Desv. in Ann. Soc. l.inn. VI
(|B27) 257 ' - ĪTļzroautlx 6o,norguü. (66. joon.)

4 Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom pikk, roomav,
must, harunev, hulga juurtega, ainuļt harude tippudes üksikute väikeste
süstjate sõkalsoomustega. Lehed kuni t meeter pikad, suvehaljad, pil<a

palja, sõka1soomusteta rootsuga, su1gjad, su1g1õhiste osadega; nende
alumine pind nooreļt hõredate lühikeste valkjate karvadega ja koĮlakate
näärmetega; lehekesi kummalgi küljel i0-30, need kinnituvad vaheļdu-
va1t, harva täiesti vastakuti; lehekeste osade servad eoste kandmise ajal
al1a käändunud ja osad omandanud kolmnurkse kuju. Eoskuhjad kinni-
tuvad keskroo ja 1eheserva vahekohta, hiljem ligistuvad üksteisele; 1oor

neerjas, väike, äralangev.
Kannab eoseid juulist septembrini. Eosed pruunikaskollased, ümarjad

või neerjad,37-56 p' pikad ja 30-37 p, Iaiad.
Levik Eestis. Levinud lodumetsadei, soodes, rabades, kinnikasvavate'

järvede õõtskamara1 kogu vabariigis.
Üldlevik. Laia1dase levikuga boreotroopiline taim. Esineb peaaegu

kogu Euroopas, Gröönimaa1' põhjapoolses Aasias kuni Himaa1ajani,
Põhja-Ameerikas. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (välja arva-
tud Krimm), Kaukaasias, Lääne-Siberis, Ida-Siberi lõunaosas, Kamtšat-
kas, Sahhaļinil, Ussuuri rajoonis, Kesk-Aasias.

5. Maarjasõnajalg - Drųopteris f Įlix-mas' (L.) Schott, Gen. Fiļ.
įab. 9 (lB34); Fomin in Fl. cauc. crit. I (191i) 38; in Fļ. Sib. or.
Extr.5 (1930) 54; in Fl. URSS I (1934) 36; in Fl. RSS Ucr. I, ed.2
(1938) 59; Hegi, Illustr. Mitt.-Eur. Fļ. I, ed.2 (1935) 25. - PoĮųpoditim
FįĮįx-mas L. Sp. Pl. (1753) 1090. - PoĮgstichum Fįlį.x mas Roth, Tent.
Fl. Germ. III (1800) 82; Ledeb. Fļ. Ross. IV (lB53) 5l4. - Aspidium
Fįįįx mas Swartz in Schrad. Journ. Bot. ĪI (1B00) 38; Aschers. et Graebn.
Synops. I (1896) 26; V/arnst. in V/. Ķoch, Synops. Deutsch. Schweiz.
Fl. ed.3 (1907) 2871. - Nephrodium Fįļįx mas Rich. Cat. med. (1801)

|20. - llĮuronuzr ltyxcxoü ].IJII4 MyxcKoft nanopornux. (67. joon')

4 Risoomi abil taivituv mitmeaastane taim. Ęisoom paks, mullas
poolviltu, tõusva tipuosaga, a1lpool kaetud tihedalt vanade ļehtede tüü-
gastega, ülemaļ sõkalsoomustega. Lehed kuni 1 m (või rohkem) pikad,
suvehaljad, asetsevad kimpudena, enam või vähem korrapärase lehtrina;
leheroots mitu korda ļühem kui lehelaba, tihedalt kaetud .sõkalsoomus-
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66. joon. Soosõnajalg (Drgopteris theĮųpteris). a - |eht, ü - leheke alu
miselt küljelt, eoskuhjadega, c - lehekese osad suurendatult.

tega; lehelaba ü1dkujult piklik-elliptiline, tipul ja aluseļ teritunud, sulg-
jas; lehekesi kummalgi küljel 20-35, need kinnituvad vahelduvalt, line-
aa1süstjad, teritunud tipuga, lühikese rootsuga, lõhestuvad piklikeks
tömbitipu1isteks hambuļise SerVaga hõlmadeks, hambad ei 1õpe ogaja
tipuga. Eoskuhjad suured, neerja looriga.

Kannab eoseid juulist septembrini. Eosed pruunid, kerajad või neer-
jad, 50-56 p pikad ja 37-44 p, Iaiad.

Levik Eestis. Levinud kogu vabariigis varjukais, niiskeis segametsa-
des ja võsastikes, vahel ka kivistuis.

Üldlevik. Laialdase levikuga boreotroopiĮine taim. Levinud peaaegu
kogu Euroopas, Vahemeremaadel, Aasia parasvööndis, Himaalaja regi_
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67. joon. Maarjasõnajalg (Drgopteris fiĮix-mas)' a _ lehl, b _
lehe osa noorte eoskuhjadega, mis täiesti kaetud looriga, c _

lehe osa vanade eoskuhjadega
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ģp. joon' Äilaarjas najala (Drgopteris fiĮīx-mas) levil<uareąąl NSV Liidus (ĮĄ. lljini ja G. Pigulevski järgi)



ool-lis, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-
osas, Kaukaasias, Siberi ja Kaug-Ida lõunapoolsetes osades, Kesk-Aasia
idapooĮses osas (68. joon.)

,Ļ1aarjasõnaja1g oma suurel areaali1 esineb hulga teisenditena, mis
sageii ilma kindla piirita üksteiseks üle Įähevad. Meiļ esinevat tüüpilist
maarjasõnajalga loetakse varieteediks:

vat. crenata Milde. - Lehekesed sügavalt sulglõhised, nende hõlmad
saagja Servaga' saagja või hambulise tipuga.

ab
69. joon. Maarjasõnajala (Drųopteris f iĮīx-mas) teisendite

osad: a - var. crenata, b - var. subintegra, c - monsįr

c

lehekeste
erosa,

Peale selle on Eesti NSV-s konstateeritud:
vaf . Subįntegra DoeIl. - Lehekeste hõļmad peaaegu või täiesti terve-

servalised, ainult tipp hambuline.
Monstroossetest vormidest on meil leitud:
monst. erosa (Schkuhr) Doell. - Lehekesed ja nende osad lühikesed,

sageli sügavalt ja korrapäratult lõhestunud (69. joon.).
Majanduslik tähtsus. Maarjasõnaja1a risoomi on juba ammustest

aegadest (Vana-Kreekas ja -Roomas) kasutatud ravimi valmistamiseks
paelusside vastu. Risoom, farmaatsias tuntud nime all Rhįzont'a FįĮ,įcįs
n'Laris, sisa1dab rea eetris lahustuvaid ühendeid, mis oma koostiseļt on
floroglutsiini tuletised' Tuntuimad neist on filmaroon CązHszorņ, lilitsiin
ehk sõnajalghape, mille keemilise koostise kohta on olemas tunduvalt
erinerrad andmed Cr+Hr+os, CssHggorz' CgsHązorg,. flavaspiidhape
CgąHzeoe, albaspidiin CzsHazoe, aspidinoo1 CrzHtooą ja fi1itsiinhape
CaHroOs. Toimeaineks peetakse filmarooni, mis laguneb filitsiiniks ja
aspidinooliks. Ravimina kasutatakse risoomi ekstrakti niihästi inimeste
kui ka kariloomade ravimiseks. Uuemaļ ajal valmistatakse ka neogalee-
nilist'prepa raati - filitseeni. Maarjasõnajala toimeained on mürgid, mida
mõned peavad spetsiaalseteks ļihasemürkideks. Nende mõjul tekib pael-
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uSSide lihaste halvatus, mille tagajärjel nad soolte seinte küljest.vaba_
nevad. Teised arvavad, et need Įn iģr.rgusele protoplasmale ."l,rgūļ,
ļ<una usside ja limuste lihased osutuvad nende suhtes eriti tundlikuks.

olles mürgine, on sõnajala risoom hädaohtiik loomadele. Kõige enam
on See kehtiv sigade kohta, kes võivad neid risoome maast välja īuhnida.

Peale mürgiste ainete sisaldab sõnajala risoom suhkrut ||vo, rasv-
õli 5-6%' ja muid aineid, mistõttu ta on toitev. Põhja_Norras kasuta-
takse teda ļoomasöödaks. Et seal loomade mürgistumist ei esine, võib
seletatav olla sellega, et sealne maarjasõnajalg esineb geograafilise
rassina, mis mürgiseid aineid ei sisaļda või sisaīdab neid vähesel hul_
gal' Pole võimatu, et risoom kaotab oma mürgisuse tema säilitamis_
viisi tagajärjel. Nimelt kaevatakse Põhja-NorraS maarjasõnaja1a risoo_
nrid mullast välja sügisel, laotakse hunnikusse ja jäetakse nii seisma
talve lõpuni. Selle aja vältel võįvad mürkained laguÄeda.

on andmeid, et Mandžuurias kasutataļ<se maarjasõnajala risoomi
toiduks.

6. Sugasõnajalg - Drųopteris crįstata ' (L.) A. Gray, Man. ed. I
(lB48) 63l; Fomin in Fl. cauc. crit. Į (l911) 58; in Fl. Sib. or. Extr.5
(1930); in Fl. URSS I (1934) 39; in FI.RSS Ucr. I, ed.2 (1938) 63;
Flegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. Ī, ed.2 (1935) 28. - PoĮgpodium crist;atum
L. Sp. Pl. (l753) l55l. - PoĮųstichum crįstatum Roth, Tent. Fl. Germ'
III (lB00) 84; Ledeb. Fl' Ross. IV (lB53) 5l5. - Aspidium crįstatum
Swarįz in Schrad. Journ. Bot. II (ls00) 37; Aschers. et Graebn. Synops.
I (1896) 30; Warnst. in W. Ķoch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed.3
(1907) 2875. - Nephrodium crįstatum Michaux, Fl. bor. am. II (lB03)
269. - lĮzrouuar rpeõeHuaruft' (70. joon.)

4. Risoomi abii taļvituv mitmeaastane taim. Risoom piklik, rõhtne
rlõi tõusev' tema vanemad osad tihedalt kaetud vanade lehtede tüügas_
tega, nooremad osad sõkalsoomustega. Lehed kuni 80 cm pikad, kinni-
tuvad hõreda kimbuna; 1eheroots steriilsetel lehtedel lühike, kuni poole
lehe1aba pikkune, eoseid kandvateļ lehtedel peaaegu ļeheļaba pikkune,
murduv, sügavalt renjas, alumises osas tihedalt kaetud sõkalsoomustega;
lehelaba sulgjas, sulglõhiste või sulgjaguste lehekestega, steriilsetel leh.
tedel lai, ligistunud lehekestega, eoseid kandvatel lehtedel kitsas; alu-
mised lehekesed teistest eemaldunud, enamasti vastakult kinnituvad,
ülemised vahelduvad; lehekesi kummalgi küljel |7-20, need lõhestuvad
kummalgi küljel 5-7 piklikuks tömbitipuliseks saagja Servaga osaks;
kõige alumiste lehekeste osad enamasti sügavalt täkilised kuni sulglõhi-
sed. Eoskuhjad suured, hiljem üksteisega kokkupuutuvad; loor neerjas,
terveservaline.

t crįst.ata _ ,tutiline, harjaline, ladinakeelsest sõnast crlsla - suletutt, hari (kukel).

8 Eesti NSV floora I 
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Kannab eoseid juulist septembrini. Eosed pruunid, enamasti neerjad,

50_63 pl pikad, 37-43 1t laiad, kaetud ogadega või liistukestega.

Levik Eestis. Soodes, rabaservades ja rabastuvais metsades.

Üldlevik. Põhja-, Kesk- ja Lääne-Euroopas, Lääne-Aasias, idapoolses
Põhja-Ameerikas. NSV Liidus Euroopa-osas, välja arvatud Musta mere

äärne ala ja Volga alamjooksu ala.

7. ohtene sõnajalg - Drgopteris spinuĮosa' (Müll.) o. Kuntze, Rev.
Gen' pl. II (lsgl) sl3; Fomin in Fļ' URSS I (1934) 40. - D. euspinuĮosa
Fomin in Fl. cauc. crit. I (1911) 59; in Fl. Sib. Or. Extr.5 (1930) 66;

in Fl. RSS Ucr. I, ed. 2 (l93s) . - PoĮųpodįum spinulosurrt Müller, Fļ.
Friedrichst. (|767) l93. - Aspidium spinuĮosum Swartz in Schrad.
Journ. II (lB00) 38. - ,4. spinuĮosum A) euspinuĮosulrz Aschers. et

Graebn. Synops. I (1896) 32' - A. spinuĮosum A) ouĮgare Warnst. in
W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fl. ed.3 (l907) 2880. - PoIųstichum
spinulosum Lam. et DC. Fļ. frang. II (lB05) 561; Ledeb. (ex parte) Fl.
Ross. IV (ls53) 5l5. - P. spinuĮosum & uuĮgare Koch, Synops. ed. 2

(ls45) g79. Nephrodium euspinuĮosurrt Diels in Engl. et Prantl,
Pflanzenf. I, 4 (1902) l74. - IlļuroaHur Hroltl'Īaruft. (7l' joon.)

ų. Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom lühike, paks,

asetseb muļlas poolviltu, tema vanemad osad tihedalt kaetud vanade
lehtede tüügastega, nooremad sõkaļsoomustega. Lehed kuni l m pikad,
helerohelised, asetsevad tihedaie kimpudena, püstised, jäigad' enamasti
osalt ialvituvad; leheroots peenike, pikk, rohekas või kol1akas, ü1emises

osas sügavalt renjas, alumises osas tihedaļt, ülemises oSaS väga hõre-

clalt kaetud kahvatupruunide sõkalsoomustega; lehelaba a1t paljas, ilma
näärmekarvadeta, alumises osas kahelisulgjas, kunmalgi küljel 15-25
lehekesega; need munajad, munajas-süstjad kuni piklik-süstjad, alumised
vastakud, ülemised vahelduvad; ļehekesed jagunevad sulgjalt 10 kuni
15 piklikuks, üksteisest veidi eemaldunud segmendiks, saagja või süga-

valt saagja, ogateravate hammastega Servaga; kõige alumine lehe-

lieste paar teistest rohkem eemaļdunud, nende aļumine külg ülemisest
suurem, enamasti ei kanna eoskuhje. Eoskuhjad lehekeste segmen-

tidel kahe reana, tava1iseļt väikesed; ļoor väike, sageli hambulise
serva ga.

Kannab eoseid juulis, augustis. Eosed pruunid, neerjad, kaetud peeni-

keste nõelakujuliste paksenditega jakamjate liistakutega, 50-62 pl pikad,

30-38 p, laiad.
Levik Eestis. Metsades, võsastikes.

Ūldlevik. Euraasia-boreoameefika taim. Levinud Põhja- ja Kesk-Euroo_

PāS, Põhja-Aasias, Kesk_Aasia mäestikes, idapoolses Põhja-Ameerikas.
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NSV Liidus Euroopa-osas (välja arvatud Volga suudmeala),,Kaukaa-
siaš (välja arvatud Taga-Kaukaasia idapoo1ne osa)' Lääne-Siberis, Ida_
Siberi iäänepoolses osas.

--::='
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70. joon' Sugasõnajalg 71
(Drųopteris cristata).

joon. ohiene sõnajalg (DrgopterĮs spinu-
Įosa). a - leht, Ö - lehekese osa.

Majanduslik tähtsus. Koos maarjasõnajalaga kasutatakse ohtese sõna-
jala risoomi paelussidevastase ravimi vaļmistamiseks. Temas on avasta-
tud järgmisi aineid: aspidiin (C25H32o8), polüstihhiin (CzzĘz+or), polü-
stihhaļbiin (C22Hzooo), polüstihhiniin (CraHzzoe), po1üstihhotsitriin
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(CrsHzzoo) ja po1üstihhoflaviin. Nagu'näitavad Tartu Riikliku Ülikooli
farmakognoosia kateedris sooritatud uurimised, sisaldavad ohtese sõna_

jala, samuti ka järgmise liigi - ļaiuva sõnajala:- r.isoomid paelusside_

vastaseid toimeaineid palju suuremal määral kui maarjasõnajala risoo-

rrrid. Viimastes ulatub nende ainete protsent 25-28-ni, kuna ohtesel sõna-
jalal ja laiuval sõnajalal on neid kuni 40,ao. Nende risoomidesį valmis-
tatud eeterekstrakt on seetõttu palju tugevama toimega ning mürgistus-
test hoidumiseks tuleb teda kasutada väiksemates annustes.

ohtese sõnajala vormidest esineb Eestis:
Ī. eleuata A. Braun. - Lehelaba väga kitsas, sageli ainult B-9 cm

1ai ja kuni 37 cm pikk, lehekesed tipuga ülespoole suunatud, nende seg-

mendid üksįeisele 1igistunud.

B. Laiuv sõnajalg - Drųopteris austrįaca (Jacq.) Woynar in Vier-
teljahrschr. Nat. Ges. Zür. LX (ļ9l5) 339; Fomin in Fl. URSS r (1934)

4'l. - PoĮųpodium austrįacum Jacq' obs. I (ļ764) 45. - PoĮųpodium
dįįatatum Hoffm. Deutschl. Fl. II (1795) 7, B. - Aspidium dįlatatum
Smith, Fl. Brit. (1804) 1125. - Aspidium spinuĮosum,Subsp. dįĮatatum
Swartz Syn. fil. (1306) 54; Aschers. et Graebn' Synops. I (1896) 33;

Warnst. in W. Koch, Synops. Deutsch' Schweiz. Fļ' ed.3 (1907) ?B8l. _
Nephrodium dįįatatum Desv. in Ann. Soc. Linn. VI (1827) 26l. - Drgop
terįs dįįatala A. Gray, Man. (lB4B) 63l; Fomin in Fl. cauc. crit. I (l9ll)
61; in Fl. Sib. or. Extr. 5 (1930) 70. - Polgstichum spinuĮosum Led,eb.

Fl. Ross. IV (lB53) 55 ex parte' - llĮuronuux arcrpuücl<uüt. (72. joon.)

Ļ. Risoomi abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom lühike, paks,

asetseb mullas poolviltu, alumises osas tihedaļt kaetud vanade lehtede

tüügastega, ülemises sõkalsoomustega. Lehed kuni l,5 m pikad, tume_

rohālised, suvehaljad, mitte jäigad, aīlakaardüvad, kaetud kollakate näär-

mekarvadega; leheroots enamasti tunduvalt 1ühem kui leheļaba, kuni
5 mm jäme, koļlane kuni kolįakaspruun, kaetud .arvukate pruunide, kes-

kelt tumedamate, äärtest heledamate sõkalsoomustega; lehelaba alumises
osas ko1meli- kuni neljalisu1gjas; lehekesed pikalt teritunud, ülisteiseļe
ligistunud, ainult kõige alumine lehekeste paar veidi eemaldunud, nende
sulgosad jagunenud piklikkudeks segmentideks, milļe serv saagjas, pikalt
ogateravate hammastega; segmentide serv enamasti tagasi käändunud.
Eoskuhjad suured, tavaliselt kõigi1 lehekesteļ,. loor suur, eriti servadel
sageli kaetud näärmekarvadega.

Kannab eoseid juulis, augustis. Eosed neerjad, tiivulise servaga, kae'
tud väikeste nõeljate paksenditega.

Levik Eestis. Varjukates okasmetsades.
Üldlevik. Euraasia-boreoameerika taim. Levinud peaaegu kogu Euroo'

pas ja Põhja-Ameerikas. NSV Liidus Euroopa_osas (välja arvatud tund_

ravöönd ja stepivöönd), Kaukaasias (välja arvatud Taga-Kaukaasia ida-

osa), Siberis, Ķaug-Idas.
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72. joon. Laiuv sõnajalg (Drgopteris austriaca).



Majanduslik tähtsus. Risoomi ekstrakt on kasutatav paelussidevastase
ravimina; sisaldab neidsamu aineid mis ohtene sõnajalg.

Laiuval sõnaja1a1 on eraldatud arvukaid vornre, peamiselt lehelaba
ja selle osakeste kuju järgi. Eestis on konstateeritud tema sagedamat

vormi:
Ī. deļtoįdes Milde. - Alumised ļehekesed kõige pikemad, miļļe tõttu

kogu lehelaba on üldkujult enam või vähem koļmnurkne.

5. perekond astęlsõnajalg - PoĮgstįchum į Roth

Roth in Roem. Arch. 2 (1799) 106.

Astelsõnajalgade perekonda kuulub umbes |20 ļiiki, miļlest rõhuv

enamik on subtroopilised ja troopilised. NSV Liidus esineb A. Fomini
järgi 8 liiki, Kesk_Euroopas 4 liiki; Eestis on leitud ainult üks arktiļis-
alpiinne liik:

1. Astelsõnaja|g - PoĮųstįchum lonchįtįs, (L.) Roth in Roem. Arch.

2 (l7gg) 106; Fomin in Fl. cauc. crit. I (1911) 75; in Fl. Sib. or.
Extr.5 (1930) 89; in Fļ. URSS I (1934) 46; in Fļ !_SS Ucr' I, ed' 2

(l93B) 7Į; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed.2 (1935) 30. - PoĮgpodium

Loncllitįs L.Sp.P1. (l753) t0BB. - Aspidium Lonchįtįs Swartz in Schrad'

Journ. Bot. Il (1s00) 30; Ledeb. Fļ. Ross. IV (tB53) 5l2; Aschers. et

Graebn. Synops. I (1896) 36; Warnst. in w. Koch, synops. Deutsch.

Schweiz. Fl. eį. 3 (1907) 2862. _ Muoropa4HLIK Ko[beBI,IĀgltIl. (73. joon.)

4. Risoomi ja lehtecie abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom
ļühike' paks, aseiseb viltu, tema vanemad osad tihedalt kaetucį vanade

lehtede 1üügastega, nooremad osad sõkalsoomustega. Lehed kuni 60 cm

ņrikad, tumeįoheļīsed, jäigad, nahkjad, talvituvad, asetsevad kimpudena;

ļeheroots 2-7 cm pikk, väga tihedalt kaetud suurte pruunikate süstjate

sõkalsoomustega; lehelaba üldkujult süstjas, lihtsulgjas, üksteisele väga

1igistunud sulģosakestest; sulgosakesi kummalgi küljel 30_50, kinni-

tuvad vahelduvaļt, alumisecl lühikesed, kolmnurksed kuni munajad, kesk-

mised ja ülemised süstjad, sirpjalt üĮespoole käändurrud tipuga, aluseļ

ainult ühel poo1el odaja hõlmaga; sulgosade Sefv ogaliselt saagjas,

alusel terve. Eoskuhjad enamasti ainult lehe tipmisel osal, suured' hil-
jem üksteisega kokkupuutuvad; loor korrapäratult peenehambulise ser-

vaga.
kannab eoseid juulist septembrini. Eosecį tumepruunid, ümarad kuni

tteerjad, 30_.37 p pikad ja 25_30 ų' |aiad.
Levik Eestis. Hįruldane taim. Seni leitud ainuļt ühest kohast Loode_

Eesti valdkonnas (Einf) -- Rapla rajoonis Juurus kivimüürilt (P. Thom-

son, 1935).

I PoĮastįchum -.- mitmerealine; poĮüs - palju," stįhhos - rida (kr. k')'
z Įonhe _ oda (kr. k.) , Įonchįtįs - odasõna jalg. Nõnda nimetab Dįoskorides

(kreeka arst, elas I sajanclil m. a. j.) üht sõnajalga.
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73. j.oon. Asielsõnajalg 74. ioon. Pruun raunjalg (AspĮenium trichomanes\,
(PoĮgstichum Įonchįtįs
var, hastatum). a - ļeht,'

bjac-eosed.

Üldlevik. Peaaegu kogu Euroopas (mägedes), GröönimaaĮ, Aasia
parasvööndis, Põhja-Ameerikas. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- ja loode-
aladel, Kesk-Uraaļis, Krimmis,. Kaukaasias, Lääne-Siberis, Altais, Sajaani
mägedes, Kamtšatkas, Sahhalinil, Tjanšani mägedes.

Astelsõnajala teišendeid eristatakse sulgosakeste kuju ja serva ehi-
tuse järgi. Eestis leitud eksemplar esindab odajat varieteeti:

var, hastatum C,htist' - odajas hõļm lehe sulgosa alusel tugevasti
arenenud, täisnurkselt eemalduv.
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6. perekond raunjalg - AspĮeniurnt L
L. Gen. Pt. (t737) 283; Sp. Pl. (1753) 1078.

Eoskuhjad piklikud, kuni kriipsjad; loor eoskuhja kujuline, kinnitub
ühe servaga.

Raunjalgade perekonda kuulub üle 450 liigi, milledest NSV Liidus
csineb Fomini järgi 16 liiki; Kesk-Euroopas leidub l l liiki, Eestis ainuļt
2 liiki.
l. Lehed lihtsulgjad

1. Pruun raunjalg - Asplenium trįchomanes L.
Lehed kaheli- kuni kolmelisulgjad

2. MĮiür_raunjalg - AspĮeniurn ruta-murarįa L.

. ļ. Pruun raunjālg - A:spĮeniurn trįchomanes2 L. Sp. Pl. (1753) l0B0;
Ledeb. Fļ. Ross. IV (lB53) 52|; Aschers. et Graebn. Synops.
I (tB96) 55; Warnst. in W. Ķoch, Synops. Deutsch. Schweiz. F|. ed.
3 (1907) 2839; Fomin in Fl. cauc. crit. I (1913) l2I; in Fl. Sib. Or. Extr.
5 (1930) l44; in Fl. URSS I (1934) 65; in F1. RSS Ucr. I, ed.2 (ļ93B) 88;
l{egi, I1lustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed.2 (1935) 35. - KocregeĮ BoJlocoBzĀgrrtl.
(74. joon.)

4. Risoomi ja lehtede abil talviiuv mitmeaastane taim. Ęisoom paks,
harunev, kaetud vanade lehtede tüügastega ja nooremates osades süst-
jate, harjasjalt teritunud ja enamasti näivalt kesksoont omavate sõkal-
soomustega. Lehed tiheda kimbuna, kuni 40 cm pikad, talvituvad, veidi
jäigad; leheroots tumepruun, läikiv, elastselt kaarduv; lehelaba üldkujult
peaaegu lineaalne, lihtsulgjas, koosneb kummalgi küljel 15-40 vaheldu-
valt asetsevast lühivarrelisest või peaaegu varretust sulgosakesest, sulg-
osakesed ümarad, munajad või piklik-munajad, täkilise Servaga, harva
hõ1mised kuni sulg1õhised, alumised üksteisest eemaldunud, ülemised
rohkem ligistunud, hiljem keskroo küljest ntahalangevad. Eoskuhjad pik_
likųd, hiljem liiturrad ja su1gosakeste alumisi pinda peaaegu täielikuļt
katvad; loor terveservaline, harvem täiesti hambulise Servaga.

Kannab eoseid juunist septembrini. Eosed helepruunid, ümarjad kuni
neerjad, keskmiselt 32 p, pikad ja 25-27 p, laiad.

Levik Eestis. Lubjalembene taim, kasvab paekalda lõhedes, varjukates
paepragudes, kivimüüridel. Esineb Saarte ja ranniku vaļdkonnas (Emoc,
Emor), Loode-Eesti valdkonnas (Einf) j.a Paekalda alavaldkonnas (Ecl)
(75.' joon.)

Üldlevik. Laialdase areaaliga boreotroopiline taim. Levinud kogu
maailma subarktilises ja parasvööndis ning palavvööndi' mägedes.

I AspĮenium - põrnarohi, kreekakeelsest sõnast splen - põrn'
z 'tr'įchomanes - ülikarvanē (pööraseĪt karvane) ; triks, omastav trįhhos - juus,

karv; manĮa - pöõrasus (kr. k.).
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75. joon. Pruuni raunjala (AspĮenium trichomanes) leiukohad Eestis.

NSV Liidus Euroopa-osas (välja arvatud Barentsi mere äärsed alad ja
Volga suudmeala), Kaukaasias, idapoolses Kesk-Aasias.

Majanduslik tähtsus. on soovitatud teda kasutada dekoratiivtaimena
kiviktaimlates.

Varemalt arvati, et pruun raunjalg on vahendiks juuste väljalange-
nrise vastu. Tähelepanu äratas ta oma erilise lõhnaga, mis vähema1
määral säilib ka herbaareksemplaridel.

Lehe sulgosakeste ja serva kuju järgi on eraldatud mitmeid vorme,-
millel puudub süstemaatika seisukohali tähtsus.

' 2' Müür-raunjalg - AspĮenium ruta-murarįaI L. Sp. Pl. (1753) 10Bl;-
Ledeb. Fl. Ross. IV (1853) 427; Aschers. et Graebn. Synops. I (1896) 68;
Warnst. in W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fļ. ed.3 (1907) 2B4B;
Fomin in Fl. cauc. crit. I (1913) 127; in Fl. Sib. Or. Extr. 5 (1930) la7;
in Fl. URSS I (1934) 66; in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (1938) 90; Hegi,.
Iļlustr. Fl. Mitt.-Eur. I, ed. 2 (l935) 43. - Kocregeų pyTa ĪĪocTeHHarI.
(76. joon.)

4. Risoomi ja lehtede abil talvituv
juurtega, tema nooremad osad kaetud

taim. Risoom
tumepruunide,

ļ ruta _ ruut (õistaimede perekond, näit. aedruu| * Ruta graueoĮens)i rnura|ļis :
müür-, sõnast murus - müür (lad. k.).

roomav, hulga
lineaalsüstj ate'
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76. joon. Müül'-raunjalg (AspĮenium ruta-muraria)

harjasjalt teriiunud sõkalsoomustega. Lehed kimpudena, kuni 25 cm
pikad, taivituvad, ha1ļ- või tumerohe1ised, harva heļeroheļised' jäigalt
rohtjad, nooreļt enam või vähem tihedaļt kaetud sõkalsoomusesarnaste
kārvadega ja lühivarreliste näärmekarvadega, hiljem täiesti või peaaegu
täiesti paljad; leheroots kuni lB cm pikk, enamasti tunduvalt pikem kui
lehelaba, ainult alusel tumepruun ning sõkalsoomustega ja näärmekarva-
dega kaetud, ülemal roheline, renja pealmise pinnaga; lehelaba üldkujult
1<olmnurkjas või munajas kuni süstjas, kaheli- kuni kolmelisulgjas;
esimese järgu sulgosakesi kummalgi küljel 4-5, üksteisest eemaldunud,
kinnituvad vahelduvaļt, harvem vastakuti; viimase järgu osakesed romb-
jalt äraspidi-munajad, talbja alusega, ümardunud tipuga, täkilise või
hambulise servaga. Eoskuhjad lineaalsed, hiljem laiudes liituvad ja kata-
vad lehekeste aļumise pinna peaaegu täielikult; loor narmasteks Įõhene-
nud servaga.

Kannab eoseid juunist septembrini. Eosed pruunid, ümardunud või
neerjad, 37-50 pr pikad ja 37 p laiad.

Levik Eestis. Lubjalembene taim. Kasvab paekalda lõhedes ja pae-
pragudes nii nagu pruun raunjalg ja on levinud Lääneranniku ja saarte
lääne- n'ing ida-alaval'dkonnas (Emoc, Emor) ja Loode-Eesti valdkonnas
(Einf), kuid leiukohtade arv on palju väiksem kui pruunil raunjalal
(77. joon.)
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77. joon. ĮĄüür-raunjal a (AspĮeniurn rutcĮ'murrļrįa) leiukohad Eestis

Üldlevik. Peaaegu kogu Euroopas, Ees- ja Põhja-Aasias kuni
Afganistanini ja Himaalajani, Põhja-Aafrikas, Põhja-Ameerika kesk_ ja
idaosas. NSV Liidus Euroopa-osas (välja arvatud Barentsi mere äärne
ja Volga alamjooksu ala), Kaukaasias, Siberis, Kesk-Aasia idapoolses
osas, Kaug-ldas.

Müür-raunjala vormidest on meįi täheldatud:
Ī. BraunfeĮsll Heufl. * Taim väike, lehed üldkujult lühikolmnurksed

kolmelisulgjad, talbjalt ovaalsete osakestega, mille üļemine serv ümar_

dunud, hambuline;
Ī. ĮeptophgĮlum Waļlr. -. Lehed kuni 12 cm pikad, kolmelisulgjad,

osakesed peenevarrelised, kitsas-rombjad kuni kitsas-süstjad, terava
tipuga, pisut täkilised; kasvab varjukates ļ<ohtades.

7. perekond naistesõnajalg -_ Athgrium ' Roth
oįh in Roem. Arch. 2 (1799\ l05.

Naistesõnajalgade perekonda kuulub üle l20 liigi; milledest enamik
on levinud Aasias (Hiinas, Jaapanis, Indias); vähemal arvuļ leidub neid

į Ühe seletuse järgi on nįmetus Athgrium tuletatud. sõnast ' atįļro mängin
(kr' k.), selle märkimiseks, et eoskuhjad on mitmekesise kujuga; teise seletuse järgi

sõnaį! atüros - ukseta (a - eitav preliks, tįira _ uks), selle tõttu, et mõnel liigil
on loot' rudimentaarne; kolmanda seletuse järgi tähend aks Athgrium - rnittekilpjas

{sõnast türeos - kilp), loori mittekilpja kuju tõttu.
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78. joon. Naistesõna jalg (AĮhgrĮum f iĮilc-

femĮna). a - leht, ä - osa lehekesest eos-
kuhj adega.

Ameerikas, kuna Aafrikas esi-
nevad ainult mõned liigid. Aust-
raa lias nad puuduvad täiesti_
NSV Liidus kasvab A. Fominį
järgi |2 liiki, Kesk-Euroopas 2
ja Eestis ainult üks liik.

l. Naistesõnajalg - Athų^
rįum filix-femiha' (L.) Roth;
Tent. Fi. Germ. III (1800) 65;
Aschers. et Graebn. Synops. I
(1896) ll; Warnst. in W. Koch,
Synops. Deutsch. Schweiz, Fl.

"d. 9 (1907) 2857; Fomin in Fl.
cauc. crit. I (ļ912) l0l; Fl. Sib.
Or. Extr. 5 (1930) 106; in Fl.
URSS I (1934) 53; in Fl RSS
Ucr. 2 (1938) B0; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. I, ed. 2 (1935)
47. - PoĮųpodium F. femina L.
Sp. Pl. (1753) 1090. - Asple-
nįum Fįļįx femina Bernh. in
Schrad. Journ. I, 2 (1806) 26;
Ledeb. Fl. Ross. IV (1853)
5lB. - KoųeĀuxHzķ xegcķuü.
(78. joon.)

ų. Risoomi abil taļvituv
mitmeaastane taim. Risoom
ļühike, paks, püstine või viltu-
ne, ülemises oSaS kaetud tume-
pruunide lai-süstjate sõkal-
soomustega. Lehed lehtrina,
kuni I m pikad, enamasti kol-
lakasrohelised, rohtjad, õrnad,

o

kolm kuni neli korda lehelabast rtr,į*,'xĮi3i'il;""#*:":lĻ.,j.,-',1]
tihedalt kaetud pruunide või tumepruunide süstjate sõkalsoomustega, üle-
rnaļ kollakas,- harva punakas, väheste sõkaļsoomustega, lai-renjas; lehe-
laba kaheli- kuni kolmelisulgjas, paljas, esimese järgu sulgosad lineaaļ-
sed või pik1ik-süstjad, pikkamööda terituvad, kinnituvad vahelduvalt;
teise järgu osakesed piklik-süstjad, tömbid või teravad, sulglõhised või
saagja servaga; hambad enamasti lühikesed ja teravad, mitte kunagi oga-
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teravad. Alumised eoskuhjad hobuserauakujulised või neerjad, ülemised
piklikud; loor püsiv, ripsja SerVaga'

Kannab eoseid juunist septembrini. Eosed kollakaspruunid, neerjad,
37-44 p pikad ja 25-32 p, laiad.

Levik Eestis. Naistesõnajalg on sagedamaid Eesti sõnajalgu. Kasvab
varjukais metsades, võsastikes.-

Üldlevik. Kogu Euroopas, Väike-Aasias, Himaalaja regioonis, Indias,
Põhja-Mongoolias, Põhja-Hiinas ja Aasia põhjapoolsetel aladel, Jaapanis,
Põhja-Aafrikas, Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. NSV Liidus Euroopa-
osas põhja pool stepivööndit, Kaukaasias, Siberis, Kaug-Idas.

Majanduslik'tähtsus. Kaug-Idas kogutakse naistesõnajalgade noori,
veel ļaialisirgumata lehti, kupatatakse mõruainete kõrva1damiseks ja
pärasi kahe_ kuni kolmekordset läbipesemist tarvitatakse toiduks. Kodu-
ioomadest söövad teda ainult kitsed; hobustele ja veistele peetakse teda
mürgiseks. Risoomi keedist kasutatakse paelussidevastase vahendina.
Naistesõnaja1ga kasutatakse ka dekoratiivtaimena.

8. perekond kilpjalg - Pterįdįunz ! Gled.

Gleditsch in Boehmer, Fl. Lips. (1750) 295.

Ki1pja1gade perekond sisaldab aįnuļt ühe kosmopoliitse 1iigi

l. Kilpjalg - Pterįdįum aquiĮinum2 (L ) Kuhn in V. d. Deckens
Ęeisen III, 3 ( 1B79) 1 l; Aschers. et Graebn. Synops. I ( 1896) 82;
Warnst. in W. Ķoch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fļ. ed.3 (ļ907) 2B3t;
Fomin in Fl. cauc. crit. I"(1912) 160; in Fl. Sib. Or. Extr.5 (1930) 177;
in Fl. URSS (1934) 83; in FI.RSS Ucr. I, ed.2 (1938) 35; Hegi, Illustr.
Fl. Mitt.-Eur. I, ed. 2 (l935) 52. - Pterįs aquiĮina L. Sp. Pl. (l753)
1075; Ledeb. Fl. Ross. IV (ls53) 524. Eupteris aquiĮina Newm.
Phytol. II (lB45) 277. - oplxr< o6ķtxgoņegguüt. (79' joon.)

4. Risoomi abil taļvituv mitmeaastane taim. Risoom pikk, harunev,
must, ilma sõkalsoomusteta, asetseb mulļas rõhtsalt, veidi lapik, kum-
malgi küljel pruuni viltja liistuga, tekitab igal aastal enamasti ainult
ühe lehe' Leht kuni 1,B m pikk, suvehaljas, tumerohelise pealmise, hele-
rohelise alumise pinnaga, veidi jäik; ļeheroots paks, kollakas, niisama
pikk kui lehelaba või veidi pikem, renjas; lehelaba üldkujult kolmnurkjas,
kaheli- kuni kolmelisulgjas; alumised, esimese järgu osad varrelised,
ülemised varretud, viimase järgu osad laia alusega, tipu suunas veidi
r,õi mitte ahenevad; leheļaba kinnitub leherootsule rõhtsalt, nii et ülalt
vaadates paistab kilpjalgade kogumik mosaiigina. Eoskuhjad reana lehe
serval, alguses täiesti kaetud a1lakäändunud leheservaga' pea1e selle

ļ pteridĮon - sõnaįalake, deminutiiv sõnast pteris - sõnajalg (kr. k.)z aquiĮinurn - kotka_, ladinakeelsest sõnast aquĮĮa _ kdtkas.
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a,

79. jocn. I(ilpjalg (Pteridium aquiĮinum). a - leht, Ö - noore leheosa ristiįõik, c -lehe osa alumiselt küljelt.

kummaltki küljelt ripsjaservalise 1ooriga, mis noortel eoskuhjadel on
paremini nähtav.

Kannab eoseid juulist Septembfini. Eosed kollased või pruunid, ümar-
tetraeedrilised, 25-30 pl 1äbimõõdus.

Levik Eestis. Kilpjalg kuulub Eestis Sagedamini esinevate sõnajalgade
hulka. Kasvab kuivades leht- ja segametsades, metsaservadel, raiesmikel,
võsastikes ja teeservadel.
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80.. joon. Kilpjala (Pteridiuhl aquĮĮinum) levikuareaal NSV Liidus (B. Šiškini järgi)..

Üldlevik. Ķosmopoliitne liik, levinud üle kogu maakera, välja arvatud
poļaarmaad, stepid ja kõrbed. NSV Liidus Euroopa-osas (välja arvatud
arktilised a1ad ja lõunapoo1sed stepi- ning poolkõrbealad), Siberis j*
Kauģ-Idas (välja arvatud põhjapoolsed osad), Kaukaasias, Ķesk-Aasias-
Balhaši järve ümbruses (B0. joon.).

oma suurel ļevikualal, eriti Põhja_Ameerikas, Lõuna_Aafrikas ja
troopikamail, esineb kilpjalg erinevate varieteetidena ja vormiclena, mida
mõned panevad ette tunnistada iseseisvateks liikideks, mistõttu ühe liigi
asemel iuleks eraldada kuni kuus või isegi enam liiki. Eestis esinev Ple-
rįdįum aquiĮinum jääb aga ikkagi põhiliigiks.

Majanduslik tähtsus. Kilpjala risoom sisaldab kuni 46/a tärkļist, mis-
Pärast teda mitmel pool kasutatakse toiduks. Näiteks olevat ta varemail
aegadel olnud peamiseks toiduks Uus-Meremaa päriselanikele maoori-
dele. Niisama kasutatakse teda Jaapanis, Austraalias, Lõuna-Ameerikas
ja Kanaari saartel. Ka Lääne-Euroopas valmisįatavat temast mõnel pool
jahu. Pea1e selle minevat ta õllepruulimiseks ja kliistri tegemiseks. Ka
kilpja1a noori ļehti tarvitatavat toiduks, näiteks Kaug-Idas, kus temaga
etrne tarvitamist sooritataval samad protseduurid mis naistesõnajaļa leh-
tedega. Jaapanis müüakse kilpjala noori lehti turgudel. Siiski tuleb ki1p-
jalga pidada mürktaimeks, kusjuures mürgised on niihästi maapealsed
osad kui ka risoom. Maapealsed osad ei sisalda alkaloide, vaįd nende
mürgisus oleneb kilpjalg-parkhappest (acidum pterotannicum), mis oma
koostiselt vastab nraarjasõnajalas leiduvale lilitsiinhappele. Ęisoomis aga
on avastatud alkaļoide ja sinihapet. Mürkainete sisalduse tõttu on kilp-
jala lehed loomasöödana ohtļikud hobustele ja sarvloomadele. Kilpjala
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mürkidel on omadus looma kehas kuhjuda, mistõttu nende toime eį ilmne
otsekohe, vaid järjekindla tarvitamise puhul alles 3 kuni 4 nädala järel,
.arvates tarvitamise algusest, kui mürki on kehasse kogunenuģ küllalda-
.selt. Sarvļoomad mürgistuvad peamiselt süües värsket taime karjamaal
parema sööda puudumisel. Hobuste mürgistumist on täheldatud nei1e
kilpjalga sisaļdava heina söötmiseļ. Heina peetakse mürgiseks, kui temas
leidub kilpjalga juba lol ulatuses. Sigade kohta on andmed vasturääki_
vad. Ühelt poolt väidetakse, et sead söövat kilpjalga ilma kahjuta, eriti
rneelsasti risoomi, teisteĮ andmetel olevat aga kilpjalg ohtlik ka sigadele.
on katsetatud kilpjala sileerimist loomasöödaks. Kilpjalg sileerub hästi
ja on sel kujul loomade poolt kasutatav, kuigi tema toiteväärtus ei ole
suur, vastates umbes nisu- või odraõlgede väärtusele' Huvitaval kombeį
valisid lambad silost välja kilpjala leherootsud, jättes ļehelabad söö-
rrtata. Mõnedel andmetel olevat kilpjalg ļoonradele ka silo kujul mürgine.
Madal toiteväärtus oleneb suurest ligniinisisaldusest - kuni 34/o. Sisal-
dades aluseliste omadustega aineid, vahutab kilpjala risoom veega pese-
misel, mistõtiu Prantsusmaal taļurahvas teda selleļ<s kasutabki. olles
iseloomuliku lõhnaga, mõjuvad kilpjala lehed putukaid eemaiepeletavalt;
sellepärast on soovitav nendesse mähkida puuvilja ja juurvilja, kui neid
säiliiatakse või pakitakse. Aluspõhuna kasutamisel tõstavad kilpjala
ļehed sõnniku väärtust, selle juures tekib aga hädaoht, et loomad neid
aluspõhust sööma hakkavad. Kilpjala tuhk sisaldab kaaliumisoolasid ja
ļeiab kasutamist klaasitööstuses ning seebikeetmisel.

Kilpjala vorme on eraldatud lehe viimase järgu osakeste kuju ja'leh_
tede suurema või väiksema karvasuse alusel. Need vormid on seotud
üleminekuvormidega ja neil pur-rdub süstemaatika seisukohalt tähtsus.

9. perekond imar - Polųpodium I L
L. Gen. Pl. (1737\ 784.

Intarate perekond on levinud peaaegu üle kogu maakera, enamik liike
oļ-l aga pärit troopikamailt. Nende seas leidub vähesel arvu1 maapea1seid
ļiike, rõhuv enamik on epifüüdid või kaljutaimed. Liikide arv u1atub
800-ni, mõnede järgi isegi üle tuhande. on tehtucl ettepanek jagada see
1iigirĮkas perēkond mitmeks iseseisvaks perekonnaks. Sel puhul jääks
perekonda Polųpodium 75 iiiki. NSV Liidus esineb A. Fomini järgi 4 liiki'
Eestis, niisama nagu Kesk-Euroopas, leidub ainult üks liik:

l. Kivi-imar - Polgpodium uuĮgare2 L. Sp. Pl. (l753) l0B5; Ledeb.
Fļ. Ross. IV (lB53) 50B; Aschers. et Graebn. I (1896) 94; Warnst. in'W. Koch, Synops. Deutsch. Schweiz. Fļ. ed.3 (1907) 2823; Fomin in Fl.
cauc. crit. I (1913) 164; in Fl. Sib. Or. Extr.5 (1930) IBl; in Fl. URSS I

t poĮgpodion - hulkjalgne; nõnda nimetab Teofrastos (kreeka filosoof, elas umb.
a.372-287 e. m. a.) üht sõnajalga; poįüs _ palju; Pįls, omastav podos - jalg (kr. k.).2 auĮgare - harilik (lad. k').
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(1934) 85; in FI.RSS Ucr. I, ed.2 (1933) 98; Hegi, Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
I, ed. 2 (l935) 57. - Mgorogoxķa o6ltKnoeellafr' Ī4ĮlĻĪ cnagl<utr' fianopoTHĮrK.
(81. joon.)

81. joon. Kivi-imar (PoĮgpodium. auĮgare'1

4. Risoomi ja lehtede abil talvituv mitmeaastane taim. Risoom pikk,
'pisut harunev, üsna maapinna ligidal mulļas või maa peal roomav, tihe-
dalt kaetud pruunide süstjate sõkalsoomustega, alumisel pinnal afvukalt
viltjaid juuri kandev. Lehed enamasti peaaegu nahkjad, jäigalt püstised,
paljad, kuni 40 cm pikad, talvituvad, kinnituvad kahe reana; leheroots
enamasti lehelabast lühem, kummalgi küljel pikuti liistuga; lehelaba üld_
kujult munajas_süstjas kuni süstjas, sulgjagune, kummalgi küljel kuni

9 Eestį NSV iloora I t29
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82. joon. Kivi-imara (PoĮgpodium a.uĮgarc) leiukohad Eestis.

28 segmendiga' mis Sageli kinnituvad keskrooļe vahelduvalt; segmendid
lineaalsed või lineaalsüstjad, enam Või vähem saagja Servaga. Eoskuh-
jad suured, ünrmargused, loorita, kummalgi pool sęgmendi kesksoont ühe

reana.
Kannab eoseid aprillist septembrini. Eosed tumekollased, enamasti

neerjad, keskmiseļt 60-75 p pikad ja.44-50 p, |aiad.

Levik Eestis. Kasvab rändrahnudel, graniidist kivimüüridel ja kivi_

'taradel, liivakivil. Levinud kõikjal, kus esinevad vastavad tingimused.
Eriti rikkalikult Põhjaranniku alavaldkonnas (Emb) (T. Lippmaa, 1935);

näiteks märgib H. Salasoo (1934), et Käsmu poolsaarel on temaga kat-

tunud tuhanded rändrahnud (B2. joon.).

Üldlevik. Euroopas, Väike_Aasias, Põhja-Aasia läänepoolsel alal,
Põhja-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas, Ķergueleni saartel. NSV Liidus
Euroopa-osas (välja arvatud Barentsi mere äärsed ja Põhja-Uraali alad
ning Volga alamjooksu ümbruse poolkõrbed), Kaukaasias, Kesk_Aasia
kagupoolses oSaS' Lääne-Siberis.

. Majandustik tähtsus. Juurikas on imal-magusa maitsega, sisaldab
parkhappeid ja õunhapet, Saponiini ja glütsürisiini' Tema keedist ka9u-

įatakss rahvameditsiinis; varem leidis kasutamist ka teadusļikus medit-

siinis (mõnedcl maadel praegugi) astma ja külmetuste puhul. Lehed

sisalCavarl alkaloide, risoomis alkaloidid puuduvad. Kariloomadele pee-

takse kivi-imara lehti mürgiseks ja loomad neid harilikuli ei söö, sead

aga sööVad tema risoome.



HÕIMKoND
PALJASSEEMNETAIMED

GYMNOSPERMAE'
Seemnepungad l<atteta, asetsedes otsmiseĮt kandvail telgedel või lah_

tistel viljasoomustel. Seemnepungas areneb juba enne tolmlemist palju-
rakuline kude, millesse koonduvad säilitusained ja mis seetõttu muutub
toitekoeks (primaarne endosperm). Selle endospermi ülemises oSaS are-
nevad arhegoonid, mille peamise osa moodustab munarakk. Õied įhe-
sugulised, õiekate puudub; isasõied on koondunud pähiküteks, emasõied
tavaliselt käbideks. Tolmlemine toimub tuule abil.

Kaasaegsed paljasseemnetaimed on eranditult kollateraalsete (külg-
sete) juhikimpudega puiskasvud. Teispuit koosneb kas ülekaalus või täū-
likult trahheiididest ja vähesest puiĮunud parenhüümist vaigukäikude
ümber. Teispuidus esinevad trahheed ainult kõrgemalt arenenud klassi
Gnetaļes perekondadel. Juurdekasv jämeduses toiāub kambiumringi tege-
vusel.

Paljasseemnetaimed erinevad katteseemnetaimedest eelkõige selle
poolest, et neil esinevad arhegoonid (nagu sõnajalgtaimedel); ,i.it prr_
duvad suletud viljalehed ning endospermi väljakujunemine toimub enne
viljastamist (katteseemnetaimedel pärast viljastamist).

Fülogeneetiliselt tuleb paljasseemnetaimedest lugeda madalamal are-
nemisastmel seisvaks klassiks Cgca:daĮes't, milļe mestid seisavad sõna-
jalgtaimedele lähemal kui teised klassid; kõrgemalseisvaks seevastu tuleb.
pidada klassi Gnetaįes, mille esindajad viitavad sugulusele katteseemne-
taimedega.

Paljasseemnetaimede hõimkonda kuulub 7 klassi; neist kolm -CųcaģoftĮices, Bennettitales ja CordaįtaĮes - on täielikult välja surnud;
koimel klassil - CųcadaĮes, Ginkgoales ja GnetaĮes - puuduvad Eesti
f-looras esindajad. seega ainus meil esindatud klass on okaspuud -Coniferae..

Paljasseemnetairned on vana taimerühm, mis valitses maakeral palju
miljoneid aastaid enne katteseemnetaimede iļmumist. Kõik sette ĖoiÄ-

l Koostanuį K. Eichwald
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konna klassid kujutavad endast paljasseemnetaimede fü1ogeneeti1ise

arengu eri harusid; iga klassi arenemine on kulgenud erinevat rada,

afengu õitseaegadega eri geoloogilistel ajastutel.
Kolme lõplikult väljasurnud paljasseemnetaimede klassi kõrva1

(vt. eespool) on h õ ļ m i ku t e (Ginkgoales) klassist tänapäevani säi-

linud üks reliktne esindaja _ käesoleval ajal eriti lda_Aasia maades ilu_

puuna kultiveeritav Ginh'go ehk hõlmikpuuį. Väljasurnud ja välja_

surevate paljasseemnetaimede kõrva1 on perekondi okaspuude kļassist
(näit. kadakad), mis käesoleva ajani on säilitanud suure evolutsioonilise
cįünaamika, olles hoogsas uute liikide kujunemise faasis.

KLASS OKASPUUD - CjNĮFERAE

Lehed lineaalse või nõelja kujuga okkad rlõi nad on Soomusjad. Isas-
pähikud ja emaskäbid asetsevād tavaliselt lühikeste võrsete tipul, harvem

külgmiselt, nende alusel asub soomustest koosnev kate. Tolmukad on

įameclad või kiipjad, meil esinevatel perekondadel kahe kuni kaheksa

toļmukotiga (sporangiumiga). Emasõied on tavaliselt koondunud palju'
dest viljasoomustest (e. seemnesoomustest) koosnevateks käbideks, har_

vem (jugapuulistel) viljasoomused puuduvad ja seemnepungad asetsevad

võrsete tipul. Viljasoomused on kas lihtsad või neil esineb paralleelse
väljakasvuna teine Soomus, mispuhul on tegemist viljasoomuse ja vii-
masest tavaliselt väiksema, mõnikord siiski viljasoomustest üleulatuva
katte- ehk käbisoomusega. Seemned on varustatud tiivaga või on tiivu_

tud, idulehtede arv 2 kuni 15. Okaspuude klassi kuulub seitse sugukonda:

Taxaceae, Podocarpaceae, Araucariaceae, CephaĮotaxaceae, PĮnaceae,

Taxocļįaceae ja Cupressaceae. Eesti flooras on neist esindatud iugapuu_

lised Taxaceae, männiļised Pinaceae ja küpressilised -
Cupressaceae.

okaspuudest on ligi 50 perekonda (umbes 500 liigiga) valdavas ena-

mikus levinud Holarktises (põhjapoolkeral), eriti selle subarktilises vöön-

dis ja parasvööndi jahedamas oSaS. on teada, et real okaspuuliikidel on

Euroopas ļa Põhja-Ameerikas ulatusļikud levikuareaalid. Soe-parasvöön-

clis ja troopikamaades on seaĮsete liikide areaalid võrdlemisi piiratud;

tavaliselt kasvavad okaspuud teatava kõrgusastmega mäestikes, jahe-

l Hõlmikpuu , Gīnkgo bįļoba L., on kahehõlmiste, soonestuselt mõnede sõnajālaliste

lehti meenutavate lehtedega ja söödavate seemnetega puu. Teda kasvatatakse. peamiselt

Jaapanis, Hiinas ja ka Nõukogude Liidus Musta mere rannikuļ, kus leidub kuni 30 m

kõrģeid ilupuid. Kuid iooduses vabalt, spontaanselt, ei esine teda enam kusagil. Hõlmik-
puu pole haruldane'ka meie kasvuhoonetes. Kaitstud kasvukohtades võib ta meil isegi

talvituda ja pikemat aega kasvada (nii on Tallinnas mõnekümneaastasi puid, Tartu

Botaanikaaias aga nooremaid) . Kuid hõlmikpuu meil ei õitse ega saa seega ka viljuda.

Ta on elavana säilinud taimeĪossiil, relikt, mis tertsiaarajastul (pliotseenis) oli ka

Euroopas ļevinud, nagu tõendavad paleontoloogilised leiud.
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dama kliima aladel. Ķui joonestada mõne säärase nrägiliigi täpse leviku
kaart, Saame sel1e r,äga siiruviirulise ning katkenclliku, sest liik pole
seotud ainuļt teatava kõrgusastmega, vaid ta levik oļeneb ka asetusest
mäestiku nõlvadel. on tavaline nähtus, et okaspuude vertikaalse leviku
piir põhjapoolkera soojade maade mägedes asub põhjanõlvadel madala-
mal kui lõunanõlvadel.

Üksikutel juhtudel moodustavad teatavacl liigid areaale ka jahedama
paraskliima mägedes; need on kääbusareaalidega, nn. endeemsed liigid'

Parasvööndi okaspuudel ei ulatu ühegi liigi areaa| troopikamaade
mäesiikesse. Seal puuduvad peale väheste erandiįe isegi meil esinevad
perekonnad. Männiliikidest ületavad ekvaatori ainult Pįnus Merkusii ja
P' insuļarįs (Sunda saared). Ekvaatorist lõuna pool leiame aga hoopis
teisi, hari1ikuļt väheseliigilisi okaspuude sugukondi ja perekondi, mil-
lest'allpool toome mõned näited.

Uus-Kaledoonias esineb üks Austroįa'xus'e liik (jugapuuliste sugukon-
nast) ja üks Caļļįtropsis'e 1iik (küpressiliste sugukonnast). Lõuna-Aaf-
rikas kasvab viis IViddringtonia liiki (samanimelisest sugukonnast).
Peamiselt Lõuna-Ameerikas on ļevinud araukaariad (Araucaria, araukaa-
rialiste sugukonnast), miliest põhjamaades kultiveeritakse kasvuhoonetes
paari liiki.

Seega näeme, et kiipressiliste sugukonnal on esindajaid ka lõunapool_
keral, kuigi teiste perekondade näol. Selles ilmneb sugukonna evolutsioo_
niline dünaamika, mille arengu kaasaegsed suunad kulgevad põhjapool_
kera maades.

Põhjamaades on Suure tähtsusega okaspuud, milļe areaalid haaravad
laialdasi aļasid Euraasias ja Ameerikas. Euroopast ja Aasiast, eriti Nõu_
kogude Liidu territooriumilt, tuleb mainida .hariļikku ja siberi kuuske,
siberi seedermändi, vene, siberi ja dauuria lehist; Põlrja_Ameerikast -halli ja valget mändi, kanada kuuske, musta kuuske (PĮcea mariana) ja
palsaminulgu.

Valdav enamik neist liikidest leidub subarktilisel ja boreaalsel alaļ,
kus nad moodustavad eriti Subarktikas rnääratu ulatusega okaspuumetsi,
ntida tuntakse rahvusvaheliseks kujunenud, vene keelest pärineva nime-
tuse t a i g a all. Tüüpilist 1aigametsa näeme Põhja-Siberis, kus pea-
rrristeks ļiikideks on siberi kuusk, siberi seedermänd, harilik mänd, siberi
ja dauuria lehis, viimased tooniandvatena Ida-Siberi taigas. Tegelikuit
on aga Siberi taiga liigiline koosseis väike.

Põhja-Ameerika okaspuutaiga valitseb Kanadas, Briti Kolumbias ja
Alaska Įõuirapoolses oSaS. oma koosseisult on see taiga Eurosiberi taiga-
metsast liigirohkem. See on tingitud taimestiku.ajaloolisest tegurist, eel-
kõige jääajast, hiljem postglatsiaaļsest ajastikust (pärastjääajasi), mil-
lai mannerjää pealetungil hävinud taimkate hakkas taas kujunema.

Püüdes taimepaleontoloogiliste andmete aluse1 rekonstrueerida jää-
ajaeelsete metsade pilti aladel, kus käesoleval ajal vaļitseb okaspuutaiga,
selgub, et näit. Siberis, tingituna jääajae.elsest kļiima külmenemisest,
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vaļitsesid juba enne jääaega segametsad, milles okaspuud olid ülekaalus.
Need metsad oļid kaasaegsetest liigirohkemad. See tähendab, et jääajast
tingitult on Euraasia okaspuumetsade liigiline koosseis vaesunud, kuid
samal ajal on suurenenud kaasaegsete väheste ļiikide osatähtsus.

okaspuumets on subarktilise ja boreaalse (parasvööndi) ala taimkat-
tes vaļdav tegur. Juba maastikuļiseļt määravad igihaljad okaspuumetsad
põlijamaade lriiglaalade maastikulise ilme. okaspuumetsad on põhja-
maade kliima kujunemisel ja mulla tekkei tähtsaks teguriks ning vee-
režiimi reguleerijaiks neil aladel. Paljud okaspuud (eriti kuused) talu-
vad suurį varju; seetõttu on nad suutelised moodustama väga tihedaid
metsi. Tihedad, varjurohked metsad on küļmade, kuivade talvetuulte
suhtes vähem tundlikud, mis ongi üheks tähtsamaks põhjuseks, miks
terve rea okaspuude areaalid ulatuvad nii kaugele põhja, isegi kuni
Arktikasse.

Võrreldes lehtpuudega (kased) moodustavad okaspuud valdavas uļa-
tuses puukasvu põhjapiiri, mis tegelikult ulatub kaugele põhja tundrasse
rriinimetatud metsatundrana, kus hõredalt esinevate puude kasv on jänd-
rik ja kääbusjas. Siberis moodustavad arktilise puul<asvupiiri suvehaljad
iehised; Lääne-Siberis kuni Pjassina jõeni kujundab arktilise puukasvu-
piiri siberi 1ehis, mis ulatub põhja kuni 70o15'; ida poo1 ori piiri moo-
<iustajaks dauuria lehis, mis Koļõma ja Hatanga jõe vaheĮisel alal ula-
tub kuni 72o30', tähistades kõige põhjapoolsemat puukasvu l<ogu maa-
keral.

Kanadas kujundavad arktiiise puukasvupiiri peamiseĮt igihaljad
okaspuud, ehkki ameerika lehis (Larix laricina) Mackenzie ja Jukoni
territooriumil ulatub peaaegu Kanada mandri põhjapiirini (paiguti
kuni 69'). Kuid tähtsamateks piiri kujundajateks on Kanadas
kaks kuuske kanada (e. valge) kuusk (Picea canadensis) ja
must kuusk (P' mariana); Mackenzie jõe alamjooksul kulgevad mõlema
1iigi levikualad mandri põhjarannikuni (kuni 70' p.-l.).

Seega on okaspuud suutelised kasvama väga kaugel põhjas, millel
on oluline tähtsus kaugete põhjaalade asustamise seįsukohaļt. Väär-
l<ujutluse vältimiseks tuleb märkida, et puukasvu põhjapiiril saavad
puud areneda varjatud kohtades - jõelammidel ja kinkudevahelistes
orgudes, moodustades lageda tundramaastiku taustal laike, vööte ja
viirge.

Et paljud okaspuuliigid on kasvult suured, on nende puidumassi took
,suhteliselt suur. Seega on okaspuudel põhjamaades, eriti Nõukogude Lii-
dus, metsakasvatuses esmajärguline tähtsus. Ka Nõukogude Eestis on

:meie tähtsamate okaspuude - kuuse ja männi osatähtsus metsa_

rrajanduses Suurem kui ühelgi teisel kodumaa puuliigil.
Ühe või teise okaspuuliigi majanduslik tähtsus eri maades ei olene

rnitte üksnes puidu omadustest, selle kvaliteedist ja üksikpuust saada_
vast puidumassist, vaid liigi esinemise määrast, s. o. metsade ulatusest
ja kultuurmenetļuste võimaįustest. otstarbeka majandamise (kuiven-
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duste, sobivate raiete jne.) abil on võimalik metsade toodangut suuresti
tõsta, kui kiirendada metsa arenemistsüklit ja viivitamatä metsastada
raiete puhul tekkivad tühikud kõige sobivamate liikidega.

Põhjamaade okaspuumetsad on Nõukogude Liidus eriti tähtis rahva-
rnajanduslik tegur, sest need metsad annavad sįįure osa puidust, mida
vajatakse ehitus- ja tarbepuiduna ning puidumassina.

Mitmesuguste okaspuuliikide puit on erinevate omadustega ning eri-
neva kvaliteediga. Vaiku sisaldav okaspuupuit (lehised, männid, kuused,
ebatsuugad) on eriti vastupidav mädanemisele ja seetõttu eelistatakse
teda ehituspuiduna, laevaehituses, kaevandustes, raudteeliipritena, juhtmel
postidena jne. Nõukogude Liidus kasvavate okaspuude puit on eriti kõrge
kvaliteediga.

Vähėm väärtusļik oSa puidust leiab kasutamist põĮetuspuiduna,
rahuldades kohapealset tarvidust.

Keemiaįööstuse erakordse1t kiire arenemine käesoļeval sajandil on
põhjustanud okaspuupuidu kui tooraine kasutamise uusi, arvukaid viise
tööstuses. Tuleb märkida Nõukogude Liidu kui okaspuuderohke ala
suurt osa puidu keemilise tehnoloogia arendamisel, viimistlemisel ning
uute kasutamisviiside rakendamisel tootmisprotsessi. Peale puidu on
heemiatööstuses kasutatavad ka puidu jäätmed.

Puidu keemilise tehnoloogia tähtsaks tooteks on äädikhape, eriti aga
piiritus, mis etendab tähtsat osa sünteetilise kautšuki tootmisel Nõu_
kogude Liidus. Suur osa okaspuude (eriti kuuse) puidust läheb tsellu_
ļoosi tootmiseks, mis omakorda on tooraineks hoogsalt arenevale kunst-
siiditööstusele. Tsellu1oosist toodetakse tse11uloidi, millest vaļmistatakse
į:amme ja mitmesuguseid teisi tooteid.

Paberimassi tootmisel on okaspuupuidul samuti oluline osa, sest
enamik ajalehepaberist saadakse okaspuudest, tarvidus ajalehepaberi
;'ärele. on aga praegusel alal kasvanud erakordselt suureks. Mitme-
suguste teiste okaspuude kõrval etendavad tähtsat osa madalama teh_
nilise kvaliteediga puitu andvad nululiigid (Kanadas näiteks palsami_
nulg).

Kuid okaspuude tähtsus ei piirdu ainult nende puiduga. Lisaks pui_
dule toodetakse neist väärtuslikke tehnilisi produkte, nagu õlisid ļne.
Tehnilistest produktidest mainitagu eelkõige männiliste sugukonda kuu_
luvatest liikidest saadavaid vaike, palsamvaike ja tärpentine.

Valge nulu koores asuvate vaigumahutite . palsamvaigust saadakse
niinimetatud strasburgi tärpentini. Palsarninulū ja Fraseri nulu koore
r.aigumahutitest saadakse läbipaistvat kõrgekvaliteedilist, mikroskoobi_
lises tehnikas kasutatavat kanada palsamit.

Tehnilised toorproduktid on meie männist (eriti tema vaigurohketest
kändudest) kuivdestilleerimise teel aetav tõrv ja tärpentin; r,iimasest
saadakse tärpentiniõli ja kampolit. Paljudes kohtades, kaasa arvatud
ka Eesti NSV, teostatakse männi vaigutamist.

Tuleks mainida veei rnõningaid tehni1isi produkte, mida saadakse
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teatavaisį okaspuuliikidest' Nii toodetakse Edela-Euroopas merimännist
(Pinus pinaster) bordoo tärpentini: Austrias kasvav must mänd (Pinus
Įaricio) ja euroopa lehis annavad niinimetatud veneetsia (e. lehise_)
tärpentini. Reast kuuseliikidest toodetav vaik ja kampol leiavad 1aial-
dast kasutamist värnitsate, pitsatilaki, paberiliimi, salvide, plaast-
rite jne. tootmisel.

Eksootiļistest liikidest annab Uus_Meremaal levir-rud kauripuu
(Agathis australis) niinimetatud kauri-kopaalvaiku.

Käesolevas ülevaates pole võima1ik pikemalt peatuda mitmetel
vähem tuntud tehnilistel produktidel, mida okaspuudest saadakse, kuid
tuleb mainida Nõukogude Liidus kasvavate okaspuude kasutamist
ntõningate tehniliste produktide tootmisel. Nii saadakse kaukaasia nulu
(Abies Nordmannįana) koorest tärpentini ja sellest tärpentiniõli, okas-
test aga eeterlikku õli. Siberi nuļu koorest toodetakse samuti tärpentini
ja okastest eeterlikku õli, kuna 30/o u\atuses õli sisaldavatest seemne_
įest saadakse 1akitööstuses tarvitatavat õli. Samaks otstarbeks toode-
takse õli ka hariliku kuuse seemnetest, miļle õlisisaļdus on samuti 30/c.
Siberi lehise okastest toodeįakse liimi ja oleks võimaļik toota veneetsia
tärpentini.

on teada, ei tnõnede okaspuude seemned on söödavad. Eksootilis-
test okaspuudest mainime araukaariaid, mi1le söödavad seemned on
<brasiilia pähklite> nime a1l tuntud ka Euroopas. Tšiili araukaaria
(Araucaria araucana, kasvuhoonetes harilikult ā. įmbrįcata nimetuse
all) kannab ümmargusi, inimesepeasuurusi käbisid, mis sisaldavad kuni
200 seemet ja on tähtsaks toiduaineks Tšiili ja Edela-Argentiina indiaani
suguharudele. Brasiilia mägismail kasvava brasiilia araukaaria'
(A. angustifoĮia ehk A. brasįĮ.iana\ käbid sisaļdavad samuti söödavaid
seemneid.

Paljude männiliikide seemned on söödavad, mistõttu need liigid on
majanduslikult tähtsad, millele aga seni on erakordselt vähe tähelepanr-l
pööratud.

Järgnevalt peatume pikemalt nendel mändidel, millest suur osa liike
esineb väljaspool Nõukogude Liitu.

Meie hariliku männi kui ka paljude teiste männįliikide seemned on
varustatud lennuiiivaga, ntis hõlbustab seemnete levimist tuule kaasabiļ.
Võrdlusel selgub bioloogiliseļt huvitav nähtus, et liikidel, miļle seem_
ned on suhteliselt väikesed, on lennutiib võrdlemisi suur ja täidab kül-
1aldaselt oma ülesannet .seemne edasikandmisel tuule abil. Kuid jälgi-
des suurenrate seemnetega männiliike näeme, et nende tiib pole proport-
sioonis Seeņne Suurusega' vaid otse vastupidi: ta on kas suhteliselt
lühike või kitsas, kas üsna rudimentaarne või puudub peaaegu täiesti,
moodustades kitsa serva' mis osaliselt ümbritseb seemet ning langeb
Seemne küljest kergesti ära. Siin on tegemist bioloogilise taandarene-
misnähtusega: kui mingi organismi organ eį täida ülesannet, hakkab
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ta manduma; selline protsess on toimunud ja on toimumas paljude
Suureseemneliste mändide seemnetel.

Teataval määraļ on männiseemne tiib süstenraatilise tunnusena
kasutatav sektsioonide eristamisel üksteisest.

Suuri redutseerunud 1iivaga männiseemneid iseloomustabki see, et
nad on söödavad. Võiks mainida veeļ mõnede okaspuuliikide (näit.
männiliikide) seemnete suurt rasvasisaldust. Nende seemned on maits-
vad, mõnel juhul isegi väga maitsvad, näiieks ühel Loode_Himaalajas
ja Põhja-Aiganisianis levinud männiliigil (Paracembra sektsiooni kuu-
|uv Pinus Gerardįana Wall.)' Maitse on tingiiud peale rasva ka jahu*
kasį endospermist.

Söödavad seemned (osaliselt taandarenenud tiivaga) on Kalifornias
ja oregoni mäestikes levinud hiiglasuureļ, rohkem kui 90 ņ kõrguseĮ
suhkrumänni| Pįnus Lambertįana Dougl. (sektsioonist Strobu$t.

Ka pooleldi taandunud seemnetiivaga pigi_ ehk viirukimändide rüh-
mas (sektsioon Taeda) on vähemalt kolm liiki söödavate seemnetega
(kaks Kalifornias, üks Himaalajas)

Vahemeremaades 1evinud kitsatiiva1iste seemnetega piinia Pįnus
pinea L. (Pinea sektsiooni ainus esindaja) seemned on söödavad ja leia-
rrad sellistena kasutamist.

Kõige Suurem on söödavate seemnetega mändide arl, Cernbra (see_
dermännid) ja Paracembra (ebaseedermännid) sektsioonis. Esimeses.
sektsioonis omab söödavaid seemneid vähemalt kuus liiki (kahe kohta
pole andmeid), kuna Paracembra rühmas on söödarzate seemnetega vähe-
malt seitse liiki (kolme kohta puuduvad andmed).

Neiļ liikidel pole siin võimalik üksikult peatuda. Suurem osa neist
kasvab Põhja-Ameerikas, eriti Kalifornias, ja need on väikesi mägiareaale
omavad endeemilised liigid, mille maitsvad seemned seni ei ole saanud
omandada suuremat majanduslikku tähtsust.

Seevastu on tähtis käsitleda nelja männiliiki seedermändide sekt-
sioonist, mis on levinud Euraasias ja mis peale ühe (Kesk_Euroopa
mäestikkudes levinud euroopa seedermänni) kuuluvad Nõukogude
Liidu floorasse. Need meie kodumaa seedermändide liigid on süste-
maati1ises osas käsitletavad siberi seedermänd, kääbus-seedermänd ja
korea seedermänd.

Korea seedermänni seemned on 14-17 mm pikad, kääbus-seeder_
rnännil aga ainult umbes 7 mm. Kuigi viimase liigi seemnete tuum pole
suur, koguvad Kaug-Icla elanikud neid siiski, sest kääbus-seedermänd
nroodustab mägedes suuri tihnikuid.

Söödavate seemnete poolest on männiliikidest kõige tähtsam uļatus-
liku areaaliga siberi seedermänd. Seemnete vaļmimisel, mis

l Niįņetuse <suhkrumänd>> on see liik saanud sellest, et tema kooresse tehtud lõi_
getest kogutakse suhkrutaolist, piniidi nimetuse all tuntud massi, mida kasutatakse
köhar,astase ravimina'
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toimub augustis, koguvad elanikud neid suurel hulgal. Neid tuntakse
,maiustustena, kuid nad leiavad ka tehnilist kasuįamist nagu pähklid.'

Välja arvatud lehised, on kõik põhjamaade okaspuuliigid igihaljad;
tavaliselt on nad kasvu kujult ilusad ning suure dekoratiivse väärtu_
sega; seetõttu on paljusid okaspuuliike juba ammu hakatud kasvatama
ilupuudena parkides, puiesteedel, tänavatel, aedades ja kalmistutel.
Dekoratiivseteks vajadusteks hakati okaspuid juba ammu võõrsilt'sisse
tooma, et rikasįada dekoratiivsete okaspuude sortimenti liikidega, mis
kohapeal puuduvad, kuid mis taluvad kohalikku kliimat. Sammuks
edasi olid võõraste liikide metsastamise katsed puhtmajanduslikel kaa'
lutlustel. Eriti on okaspuude introduktsiooni kasutatud maades, kus oma-
maiste liikide afv on väike. See on maksev peaaegu kogu Euroopa
kohta. Maądeks, kust võõraid liike toodi, olid liikiderohked Põhja-Amee_
rika ja ltaug-Ida maad. Põhja-Ameerikas pole jääajast põhjustatud
.liikide häving kujunenud nii põhjalikuks kui Euroopas, Kaug-Ida maa-
desse pole jääaja hävitus üldse ulatunud, mistõttu okaspuude evolut-
siooniline kujunemine on seal katkestamatult kestnud tertsiaarajastust
peale.

Katsed introdutseeritud liikidega Nõukogude Liidus ning teistes
Euroopa maades on kestnud juba üle 200 aasta, mõnede liikidega veelgi
kauem. On teada, et palsaminulg toodi Euroopasse juba 1697. a. Veel
varem, XVI sajandi esimesel poo1el, introdutseeriti Põhja-Ameerikast
elupuu.

Seega näeme, et aeg selguse saamiseks, mida võõrsilt toodud okas-
puud Euroopa olustikus pakkuda suudavad, on küllaltki pikk olnud.

Tuleb otseselt tunnistada, et aklimatisatsiooniļe pandud suured lootušed
pole täiel määral täitunud. Märkimisväärseid tulemusi on aga saavutatud
eriti uute dekoratiivsete ilupuuliikide osas.

Metsakultuuris maksvuseļe pääsemine nõuab võõrsilt toodud puu-
liigilt mitte ainult võimet kohaneda uute öko1oogiliste tingimustega,
nagu See on küllaldane dekoratiivsele puule, vaid ka võimet konkuree-
rida kohapealsete, pika evolutsiooni1ise arengu 1äbįteinud liikidega;
Eriti selles osas ei täitnud introduktsioon peaaegu kuskil temale pandud
lootusi täiel määral, kuid vastavate metsakultuuri meetoditega on nii
mõnegi liigiga saadud üsna rahuldavaid tulemusi (vt. töö süstemaatilist
osa). Liikide viimine metsakultuuri on puhtmajanduslik küsimus, olles

l G. Markovi kirjutisest <<o cu6upcroIrtķeĀpe>> (nucrlto l peÄar<Įraro), mis ilmus
<<Pravdas>> nr. 259, l950. a., nähtub, et siberi seedermänni metsa ühelt hektarilt võib
koguda 100-400 kg seemneid, mis -sisaldavad 50%, isegi kuni 60% rasva, kuni
20/o valke ja üle.12% süsivesikuid. Katsed Nõukogude Liįdu konservitööstuses on
M a r k o v i järgi näidanud, et seedermänni seemnetest toodetud õli võib konservitöös-
tuses asėndäda mandli- ja oliiviõli. Seedermänni seetnned soĻivad halvaa tootmiseks
rragu pähklid, neist saab kondiitritööstuses tarvitatavat jahu, neid on. võimalik kaqutada
kompvekitõöstuses, neist saadakse niinimetatud <seedripiima>. . ļ
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sõĮtuv tasuvusest. Pole mingit mõtet hakaia metsastama võõraid liike,
rnille tasuvus jääb maha kodumaiste liikide tasuvusest.

Kuigi metsastamise katsetel eri liikidega üsna selgesti iįmnes nende
kuļtuuri tasuvus või mittetaSuVuS' ei ole veel kaugeltki kõik küsimu-
sed selgunud. Mõnikord äpardusid kuļtuurid ühtede seemnetega, kuid
teistsugusteļt kliima-aladelt saadud seemnetega saavutati hoopis pare-
maid tulemusi. Leiti, et äärmiselt tähtis on Seemne päritolu, et oluli-
semad klimaatilised ja ökoloogilised tegurid langeksid ühte. Klassika-
ļiseks näiteks on ļ<atsed ebatsuuga liikidega (vt. ebatsuugad) ning sitka
kuusega; viimase seemned, mis pärinesid põhja poolt, Alaskast, andsid
Eestis paremaid tulemusi kui varasemad katsed lõuna poolt pärinevate
seemnetega.

On selge, et meie katsemetskondadel ja vastavatel katseasutustel
tuleb kultuurikatseid jätkala väga mitmelt poolt saadavate seemnetega,
'et selgitada nende sobivust Eesti oludes. Seemnete hankimisel on tar-
vis eriti tähtsaks pidada NSV Liidu Siberi ja Kaug-Ida rajoonide mägi-
ja lausik-alasid, samuti okaspuuliike, mille koduks on Mandžuuria,
Korea ja Põhja-J aapani mäestikud. Põhja-Ameerikast tuleb kliimaliselt
"vastavaks pidada Suure Järvistu territooriumi, mandri lääneosast selle
kontinentaa1semat lõiku, aga ka Aļaska 1õunapoolset, Vaikse ookeani
rannikuga piirnevat ala ja Briti Kolumbia mäestikke. Tuleks jätkata
katseid mägiliikidega, mis seni pole rahuldavaid tulemusi andnud, nagu
kaukaasia nulg (Abies Nordmanniana) ja tjanšani kuusk (Picea
Schrenkiana\.

Jõuame tulemuseni, et suurem osa seni kultiveeritud võõramaistest
okaspuudest ning tõenäoliseļt ka valdav enamik uuesti introdutseerita-
.vatest liikidest esineb Eesti NSV-s dekoratiivsete puudena. Metsakul-
tuuri sobivad liigid on enam-Vähem selgunud ja nende kohta on vas'
tavad andmed toodud üksikute liikide osas (lehised, ebatsuugad, mõni
mänd ja nulg). Kuid uute sobivate ilupuude leidmiseks okaspuude hul-
gast on veel võimalik mõndagi teha.

Kaugema päritoluga okaspuude kasutatnisel tuleb arvestada kasvu-
tingimusi Eesti eri ū1oonides. Ehkki vabariigi pindala on suhteliselt
väike, näitavad taimegeogr aaĪia ja floristika, kuivõrd suuresti erinev on
nreie läänesaarte ja mandri idaosa taimestik. Edaafiliste (muldkonna-
liste) ja taimestiku_ajaiooliste tegurite kõrval etendavad seļles erine-
vuseS suurt oSa kaasaegsed kliimatingimused: ühelt poolt (saartel)
võrdļemisi ühtlane, pehme ja niiske merekliima' teiseĮi poolt (sisemaal)
kuivem, subkontinentaalne kliima Suurema taļve- ja suvetemperatuuride
amplituudiga. on selge, et kliima erinevus tingib ka võõraste okas_

puude kultiveerimise erinevaid tulemusi ühel või teisel alal.
Ehkki vastavaid katseļisi kogemusi on vähe, näib siiskį, et Saare_

maa la teised läänesaared on kaugema päritoluga okaspuuliikide kasva-
tamiseks kliimaliselt sobivamad kui manner, eriti selle idapoolne osa,

Kuid sobiva pehme kliima kõrval, mida nii mõnigi mandril seni hal_
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bade tagajärgedega kultiveeritud liil< hästi taluks, langeb vaekaussi teine
tähtis tegur -. muldkond, mis Saaremaal on sügavamat pinnast nõud-
vatele puuliikidele vähe sobiv. Siin saab aidata vastava kunstliku kasvu_
koha loomine (ilupuude jaoks sügavad ning avarad mullaga täidetud
isiutusaugud).

Ka Põhja- ja Lõuna-Eesti kliima erinevused on küllaltki olulised, et
neid tõsiseit arvestada. Põhjaranniku1 soodustab Kesk_ ja Lõuna_Ees-
tist kuni paari nädala võrra hiljem algav vegetatsiooniperiood okas_
puude kultuuri, mille kasv algab kevadel hiljem ja mis seetõttu võivad
Lõuna-Eestis kannatada hiliste ööļ<ülmade alļ.

Need on mõned üļdised seisukohad, mis puudutavad introdutseeri-
tud clekoratiivsete okaspuude kultiveerimist Eestis. Töö . süstemaati1ises
oSaS on püütud üksikute liikide puhul, niipalju kui võimalik, anda näpu-
rräiieid nende kultuuride sobivusest kodumaa eri osades. Nende küsi-
muste lõpiikuks selgitamiseks on aga veel tarvis palju katsetada.

ĮJus, sotsiaļistlik ühiskond vajab palju materjali dekoratiivseks hal-
jastamiseks' Tähtis koht selle ülesande täitmisel on nii Eesti kodu_
maistel kui ka kaugemalt pärinevatel okaspuudel. oleks tänulik üles_
anne, kui meie katsemetskonnad ja vastavad katseasutused hakkaksid
istutusmaterjali välja 1askma suuremal hulgal (mitte ainult okaspuude,
'vaid ka lehtpuude osas).

Ilupuid, nende hulgas ka okaspuid, võib iga asjast huvitatu ka ise.
seemnetest kasvatada, kui vastavat istutusmaterjali pole võimalik
mujalt saada. Dekoratiivseicl ilupuid vajavatel asutustel -' sovhoosidel,
I<olhoosideļ, abimajandeil, 1innade ja rajoonide täitevkomiteedel jne. -tuleks vastavat seemnematerjali hankida oma lähematelt metsamajandi-
telt, kus teatavad okaspuude kultuurid on õnnestunud ning kus seetõttu
on võimalik seemnematerjaļi koguda. Võib kindel olla, et Īähemast piir_
konnast hangiiud, õnnestunud kultuuride Seeme sobib kõige paremini.
Teatavasti on meil küllalt vanu kultuure, mis juba ammu viljuvad ning
võivad vähemalt oma ümbrusele head seemnematerjali anda. Metskon-
dadel ja metsamajanditel tu1eks vastavaid Soove rahuļdada, püüdes
noori puid kasvatada või vähemalt hoolitseda selle eest, et õnnestunud
l<ultuuride Seeme asjata kaduma ei läheks.

Mitmetel võõrsilt pärinevatel okaspuuliikidel on mõnel puhul küm_
neid dekoratiivseid vorme. Kuid seemnest paljunedes ei anna kultuur-
vornrid iga kord oma omadusi pärilikult edasi. Sääraseid dekoratiivseid
puid paljundatakse vääristamise teel nagu viljapuidki. Vääristusvõrse
võetakse vastavalt ilupuult ja vääristatakse alusele. Kuuskede puhul
sobib kõige paremini aluseks meie harilik kuusk, nulgude puhul aga
mõni nuluļiik, mis meiļ kultiveerimisel on andnud paremaid tulemusi
(siberi nulg, palsaminulg)

Käesoleva töö süstemaatiline osa käsitleb 41 okaspuuliiki, millest 4
on Eestis kodumaised ja 37 pärinevad kaugemalt. Umbes poolteise
sa jandi vältel Eestis kuļtiveeritud kaugema päritoluga okaspuuliikide
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afv on aga mäfksa Suurem. Selle aja vältel on selgunud, et paljud
liigid meie kliimasse ei sobi. Sääraste liikide sissevõtmine kirjeldavasse
ossa oleks olnud töö asjatu koormamine ja neist tuli loobuda. Sissetoo_
dud okaspuudest kirjeldatakse ja käsitletakse neid liike, mis on Eestis
kuļtiveerimisel andnud häid, rahuļdavaid või peaaegu rahuļdavaid tule_
rnusi; välja on jäetud need, mille kultuuri katseid võib pidada äpardu_
nuks, peamiselt nende liikide külmatundlikkuse tõitu. Ei ole kerge ilma
pikemata väita, et teatav sissetoodud okaspuuliik nreil sobib ja teine
mitte. Autorile näis otstarbekana määramistabeļites viidata inõnedele
1iikidele, mis kül1 käesolevast okaspuude floorast välja jäeti, nlida aga
rneil siiski siin-seal võib ļ<ohata. Veel vähem olulised on liigid, millest
on küll teada, et on tehtud katseid nende kultiveerimiseks, kuid mis
meie dendroloogilises flooras tegelikult puuduvad või mida siin-seal
kiratsevatena võib leida. Säärased liigid on mainitud iga perekonda
käsitieva üldkirje1duse lõpus. Perspektiivsete dekoratiivsete liikidena
on sisse võetud mõned lehised ja kääbus_seedermänd.

Perekondade ja liikide kindļaksmääramist hõlbustavad vastavad
kahelihargnevad (dihhotoomsed) määramistabelid, nagu need on flooras
tavalised. Need tabelid on piiütud koostada nii, et neid saaks raskusįeta
l<asutada igaüks, kes taimede määramisega 1ihtsa iaimemääraja abiĮ
toime tuleb. Nad on väga lihtsad ja neis on pearõhk pandud tähtsale
organile okaspuuliikide üksteisest eristamisel - käbidele ühes viimaste
viija- ja kattesoomustega. Lisaks mainitakse ka vegetatiivseid tunnu-
seid, kus see vähegi võimalik. Sääraselt koostatud tabeiid raskendavad
įeataval määral noorte, mitteviljuvate puude määramist, kuid See on
paratamatu. Kui me lähtuksime tabe1ites eeskätt võrdlemisi kõikuva-
test vegetatiivsetest tunnustest (okkad), teeks see tabelid keerukaks
ja seejuures siiski ebakindlaks ning nad ei suudaks algajaid rahul-
dada.

EESTIS ESINEVATE OKASPUUDE SUGUKONDADE MÄÄRAMISE
TABEL

1. Vilikond moodustab paljudest puituvatest soomustest l<oosneva
käbi. Lehed on kas kandilised ja nõeljad või lamedad ja lineaalsed
okkad 

2. sugukond männilised - Pįnaceae Lindl.

Vilikond (vili) teistsugrine, ei' ole puituvaist soomuseist koosnev
käbi, mõnel juhul meenutab nrarja. Lehed kolmelehelistes männas-
tes, nad on kas nõeljad või lineaaļsed ja lamedad okkad või lehed
on väikesed, soomusjad 2

2. Seeme üksik, ümbritsetud lihaka, kausja, värvuselt punase Seemne-
rüüga. okkad lineaalsed, lamedad, asetsevad näiįiselt kaherealiselt

1. sugukond jugapuulised - Taxaceae LindĮ.
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Vili meenutab rnarja, valminult must, sinaka vahakirmega või kuiv,.
2 või 4 poolmega avanev. okkad nõeljad, kolmekaupa männases;
nõeljate okaste kõrval esinevad ka soomusjad lehekesed

3. sugukond küpressilised - Cupressaceae F. w. Neger

l. sugukond jugapuulised - Taxaceae Lindl.

Isasõisikud üksikult įehekaenļais, nende mikrosporofüllid (tolmukad)
2-B sporangiumiga (tolmukotiga); emasõied lühikeste külgmiste võr*
sete tipu1, alusel ümbrits,etud soomusjate lehekestega. Seemnepung.
otsniine, üksik, ühe kattega (integumendiga); Seeme ümbritseiud ringi-
kujulise lihaka viljarüüga (arillusega). Idand kahe idulehega. Kahe_
kojalised, tugevasti harunevad igihaljad puud ning põõsad, mis õitsevad
varakevadel ja mille seeme valmib samal aastal. Kolm perekonda, mil-
lest Eestis esineb iks, Tax,us. Kahest teisest perekonnast sn Au.strotax,us
monotüüpne Uus-Kaledoonia perekond ja Torrega 5 liiki on levinud Hii-
nas, Jaapanis, Kalifornias ja Floridas.

l. perekond jugapuu - Taxust L.

L. Gen. Pl. (1737) 312.

Tiheda tumerohelise lehestikuga puud ja põõsad' okkad lamedad,'
ļineaalsed' spiraalse leheasetusega; lühikeste 1eherootsude suundkõver-
dumise tagajärjel on okaste asetus tegelikult kamjas-kaherealine, s. o.
okkad asetsevad kaherealiselt ühel tasapinnal. Perekonda kuulub B tak-
sonoomiliselt võrdlemisi vähe erinevat liiki, milledel on üksteisest hästi
eraldatud areaalid. Neid liike - geograafilisi rasse - on varem ena-
nrasti käsitletud ka Eesti NSV-s esineVa Taxus baccata alaliikide ja
teisenditena. Peale T. baccata esineb NSV Liidu territooriumi idaosas
veel teravaokkaline jugapuu, T. cuspidata Sieb. et Ztcc. Jugapuude pere-
konda kuuluvad liigid on levinud peamiselt Holarktise parasvööndis,
põhjalaiuse 30. ja 60. kraadi vahel; ainult üks, Himaa|aja ja Burma
T. IVaįļįchįana ZŪcc., ulatub pisut üle ekvaatori, esinedes Celebesi saare
mägimetsades. Eesti NSV-s on peale kodumaise T' baccata kultiveeritud
kolme alljärgnevat 1iiki: teravaokkaļine jugapuu, T. cuspidata (Ida_
Aasia) , kanada j., T. canadensįs Marsh. (Põhja-Ameerika idaosa), ja
lühiokkaline j., 7. breuifolia Nutt. (P.-Ameerika Vaikse ookeani ranniku
poolsed alad).

Ķaasaegsėle Taxus'e perekonnale väga lähedasi liil<e on leitud tert-
siaarseist lademeist; kvaternaarseist lademeist on korduvalt leitud
T. baccata seemneid ja puitu, näiteks Ūlem-Volga rajooni (Lihvin)
interglatsiaalseis lademeis.
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* t. Harilik jugapuu - Taxus baccata į L. Sp. Pl. (1753) 1040;
Ledeb. Fl. Ross. 3 (1846-1851) 666; Wiedem. et Weber, Beschr..
Phanerogam. Gew. (1852) 612; Wolf, XsoüĪr. Āep. KycTaprr. CCCP (1925)

^,2

83. joon. Jugapuu (Taxus baccata). l _ oks ühe noore ja kahe val-
minud viljaga| 2 _ okas ja selle ristiļõik;3 _ oks isasõitega;4 _
isasõisik; 5 _ üksik 

""?,',";'i,'.;;::#11į?fffai 
7 - emasõis; 8 -

2l; Komarov in Fl. URSS I (1934) l3l; Fomin in Fl. RSS Ucr. I, ed.2'
(1938) l45; Uchanov in Įep. KycTapH. CCCP I (1949) 22. - Tracb ar,o4*
Huü unz enponeücxnft, ueruoü-4epeno (83. joon').

t baccata (lad. k.) _ marja kandev, sõnasl baccą - mari; jugapuu viljad meenu
tavad marju.
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h' h. Kuni 15 m kõrge, munajas-silinderja võraga, meie kliimas
tavaļiselt põõsakujuline; koor punakashall, õhuke, aigul sile, hiljem piki-
Suunas lõhenev. okkad lamedad, pealt läikivad, tumeroheļised, aļt hele-
damad, läiketud ning ilma heledate õhulõheribadeta, 1,8-3,5 cm pikad
ja 2 mm laiad, teravnenud, lühikese ogaja tipuga, iĮma vaigukäikudeta.
Vili munajas, pealt kausjalt avatud, punane. Seemet ümbritsevad.pruu-
nikas peenetäpiline kest ja helepunane mahlakas, magusamaitseline ning
söödav seemnerüü. Õitseb apri1lis ja mais, Seeme valmib sama aasta
sügisel. Kasvab väga pikkamisi, eriti noorelt, saab 1000 ja enam (isegi
kuni 4000) aastat vanaks. Eelistab pehmet ookeanilist kliimat.

Üldlevik. Levinud Euroopas, a1ates Põhja_Aafrikast ja Hispaaniast
kuni Lõuna-Rootsini (sisemaal kuni 6l' p.-Į., rarrnikuaļadeļ kuni
62"30' p._l.) ja Lõuna-Norrani (kuni 61"31' p.-l.). Puudub Portugalis.
Itta ulatub areaal Ahvenamaani, Eesti NSV mandri 1ääneosani ning
Leeduni; üks eraldunud osa-areaaļ 1eidub Kaukasuse mägedes (veidi
erinev teisend, var. caucasįca Fom.) ja Krimmis, samuti Väike-Aasia
Tauruse mäestikus. ÄĄägedes tõuseb Alpides l100-1400 m, Püreneedes
ja Karpaatides kuni 1600 m, Kaukasuses kuni 1600 m ja Tauruses kunį
2300 m kõrguseni (areaal l02. joon., 4).

Jugapuu kasvab Eesti läänepoolsetes soistes liuuse-segametsades,
varjavate, suuremate puude varjus. Varjava metsa maharaiumisei jääb
kilatsema, kasvab madalana, taivel varjava lumikatte a1l. Lõunapoo1-
setes maades esineb ka mägedes, nende nõlvadel ja orgudes, kuid ei
moodusta puht jugapuumetsi.

Levik ja esinemisviis Eestis. Jugapuu on meil peamiselt levinud
kahel suuremal 1äänesaarel - Hiiumaal ning Saaremaai, peale selle ka
mandri kõige loode- ja 1äänepoo1semaS oSaS, kus va1itseb merekļiima
(84. joon.). Eesti talvise kliima isotermide võrdlusel on rrrärgitud, et
jugapuu 1eviku idapiir mandri 1ääneosas enam-vähem ühtib 

-4,5o 
C

jaanuari isotermiga.
Jugapuu kasvab meie kliimas peamiselt põõsakujulisena ja eelistab

varjava metsa kaitset, mis ilmselt tõendab, et ta praegu kannatab depres-
siooni all; on tavaline, et 1ageraiete järel puud hävinevad või hakkavad
kiratsema. Jugapuu püsimine Eestis on hädaohus, kui ei hoolitseta kasvu-
kohtade säilitamise ning vajaliku juurdekasvu eest. Seda küsimust on
juba korduvalt käsitletud [Mell4ep, Cy4l6a Tļ.ICCa a lIpu6a"rrutžcxux
rydepHrarx. Jlecir. >KypH. XII (1911), r.ntn. 2-4, 578-585. Viirok (1931).
Vilbaste, Looduskaitse all olevaid taimi, Tallinn, 19381.

Välja arvatud hädavajalik varjava metsa kaitse, areneb jugapuu
Hiiumaal (Lepaniidil) normaalselt; ta viljumine pole rohke, kuid on
küllaldane, et anda normaalset järelkasrru, mille tõendiks on noored
seemikud ja mõneaastased indiviidid.

Jugapuu on meil reliktne puu, mis varem oli levinud laiemalt ning
suuremate puudena; seda tõendavad kohanimed Hiiu- ja Saaremaal
(Juhaste, Kodaramägi jt.)' samuti Hiiumaa soodest ja rabadest koos
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84. joon. Jugapuu (Taxus baccafa) leiukohad Eesiis

jalaka ja tamme tüvedega leitud Suuremad jugapuu tüved. on mõiste-
tav, et jugapuu kaasaegsed kasvukohad on vāhesed jäänused tema vare_
mast levikust subatlantiļisel kliimaperioodil (umb. 800-2500 aastat
tagasi), millal kliima oli praegusest kliimast ühtlasem, niiskem ning
kõrgema talvetemperatuuriga.

Majanduslik tähtsus. Jugapuu viljade seemnerüü on söödav, See_

vastu on Seeme, okkad, oksad ja koor ning teatava määrani nähtavasti
isegi puit mürgised. Seetõttu on vaja väļtida, et kariloomad (lehmad,
kitsed), eriti aga hobused, ei sööks ta okkaid ega oksi. 'Mürgisus on
tinģitud a1kaloidist taksiinist (CgzHsroroN) ja tugevasti ärritava toi_

nrega jugapuuõlist (CroHrsNo). Jugapuud on ainukesed okaspuud,. mis
ei sisalda vaiku. Sellele vaatamata on tihedakoeline, kollakas maltspuit
ja kbllakaspunane või punakaspruun lülipuit väga vastupidavad kõdu-
nemisele ka märgades tļngimustes. Ilusa tekstuuriga puit sobib väga
hästi mitmesugusteks tis1erįtoodeieks, jugapuuvineeriks jne.; .vafem
valmistati meil temast vesirataste hambaid; rattakodaraid, reha_ ja äkke-
pulki jne. Et jugapuu kasvab väga pikkamööda, on tarbepuiduks kasu-
tatnine etendanud jugapuu hävimisel tähtsat oSa. Varematel aegadel
tarvitati jugapuu oksi väga palju surnupärgade punumiseks ning muu_

deks dekoratiivseteks otstarveteks; säärase kasutamisviisi puhul ei jõud-

nud puu aeglane kasv loomulikulį sammu pidada pideva kahjustami_
sega. Jugapuud kahjustatakse palju ka kaasajal.

Jugapuu oma tumeda värvusega on väga sobiv pargi_ ja aia'ilu-

10 Eesti NSV fįoora I |45



'puuks. Lõuna- ja läänepoolsetes maades leiabki ta dekoratiivpuuna roh-
ket kasutamist. Väga kaitstud tingimustes on see ka meil osaliselt või-
malik, kuid üksikutel külmadel talvedel külmab ta kuni kaitsva lumi-
katteni ära. Rohkete puhkevate pungade tõttu sobib jugapuu hästi väį
kese ilupuu ning põõsana, samuti ka hekkideks. Aedades ja parkides
kasvatamisel nõuab jugapuu vähe ruumi. Kultuuris on tuntud umbes
50 mitmesugust jugapuu kasvuvormi, mis kõik on siiski külrnatundļikud
ning seega Eesti kliimatingimustes vähe sobivad.

Jlrgapuu talub meil üldiselt 20-25" C küļma. Ta lepib.Suurema var-
juga kui teised okaspuud, kuid kasvab ka päikesepaistel hästi. Eelistab
värsket, pisut leetunud mulda lubjapae aluspinnal; soostunud, tugevasti
ļeetunud ja kuival mullal kasvab väga aeglaselt. Paljuneb sageli okste
juurdumise teel.

Linnade suitsu ja tahma suhtes pole tundlik, kui kasvab heal, toit,
aineterikkal pinnasel.

Asutustele ja majanditele, kes soovivad jugapuud kasvatada ilu-
puuna aedades või parkides, võib soovitada külmakindl amat |da- ehk
teravaokkalist jugapuud (Taxus cuspidata Sieb. et Zucc.), milie kodu-
maa on Ussuurimaa, Mandžuuria, Sahhalin, Korea ja Jaapani mägļ-
metsad. Ta erineb meie jugapuust järsult ogajaks tipuks ahenevate
okaste poolest' oma kodumaal talub 30-45'C külma ja on ka meil
osutunud hariiikust jugapuust külmakindlamaks.

Ka kanada jugapuu (r. canadensįs Marsh.) on meie jugapuust
külmakindlam (tunnused: okkad ahenevad järsult ļühikesteks teravilrku-
deks, pealt kollakasrohelised, talvel punakad). Kuid see liik kasvab
ainult 1 (2) m kõrguse, lamavate või tõusvate okstega põõsana; seetõttu
on ta dekoratiivne väärtus väike ja ta võiks kõne alļa tulla kiviktaim-
1ate ilupõõsana.

2.' Sugukond männilised - Pįnaceae Llnd|.

Isasõisikute a1usel asub soomustest koosnev katq mikrosporof üllid
(tolmukad) arvukad, igaüks neist kahe mikrosporangiumiga (tolmu-
kotiga), tolmuterad külgmiste õhupõitega. Emasõisikud (käbid) koosne_
vad enamasti arvukatest spiraalselt asetsevatest kattesoomustest, mille
ülemisel küljel, kattesoomusega alusel liitunuļt (mõnel juhul ka vabalt),
asuvad viljasoomused (e. Seemnesoomused). Viljasoomuse ülemisel kül-
jel paikneb kaks soomuse alusele suunatud mikropüüliga Seemnepufiga.
Viljunud käbidel on viljasoomused tugevasti arenenud ning puitunud.
Need jäävad suletuks kuni täieliku valmimiseni ning enamasti varjavad
vähem arenevaid kattesoomuseid. Seemned on tavaliselt ühekülgselt tii-
vulised, harvem tiivutud või vähe areneva tiivaga (männiliigid
Cembra, Paracembra ja Pinea sektsioonist). Endosperrn suhteliseļt
suur, rohke proteiini- ja rasvasisaldusega' Puud, harvem roomavad põõ-
sad, spiraalselt asetsevate nõeljate või lamedate lineaalsete okastega.

146



Männilised on tuultolmlejad, ühekojalised puud, mille kasv on seotud
juurte mükoriisaga. Kaasajal kuuļub sugukonda 9 perekonda _ Abies,
Ķeteleeria, Pseudotsuga, Tsuga, Picea, Pseudolarįx, Larix, Cedrus,
Pįnus - kokku umbes 250 liigiga, mis on levinud peamiselt põhja-
parasvööndis, esinedes mäestikes 1ähistroopilistel ja iroopilistel aladeļ.
Eestis on mändidest kodumaine ainult üks liik _ harilik mänd,
Pįnus sįluestrįs L. Samuti on kuuskedest Eestis esindatud ainult üks
liik - h a r il i k ku us k, Pįcea abįes (L.) Karst. Peale nende kahe
liigi leiab käesolevas töös käsitlemist rida vä1ismaisi kuuse- ja männi-
liike, mis meie kliimas osutuvad peamiselt dekoratiivsest' seisukohast
tähelepanu väärivaks. Samuti 1eiab käsit1emist rida Eestis looduslikuļt
mitteesinevaid liike perekondadest .nulg (Abies), ebatsuug a (pseu-
dotsuga) ja lehis (Larix). Perekonnast tsuuga (Tsuga) on meil kul-
tiveeritud mõnda liiki, mil1edest dekoratiiVsuse ja vastupidavuse seisu_
kohalt oļulisem on kanada tsuuga, Tsuga canadensis (L.) Farw.

EESTIS ESINEVATE MÄNN|LISTE PEREKONDADE MĀÄRAMISE
TABEL

l. Lühivõrsed puuduvad, on olemas ainult kevadised pikkvõrsed, mil_
ļel okkad asetsevad spiraalselt, ühekaupa 2
Peale kevadiste pikkvõrsete esinevad veel külgmised, suvel are-
nevad lühivõrsed, mille tipul okkad esinevad kahekaupa või rohke_
maarvuļiselt kimpudes 5

2. Käbid rippuvad, terveļt maha1angevad, nende kattesoomused on
vi1jasoomustest lühemad; okkad neljakandilised või ļamec]ad 3
Käbid kas püstised, valminult varisevad 1agunedes, või rippuvad,
tervelt mahalangevad ja nende kattesoomused on viljasoomustest
pikemad; okkad alati 1amedad, kinnituvad polsterja alusega võrse
madaļale näsale 4

3. Käbid alla 3 cm pikad. Tiib haarab kogu seemet. okkad ühe vaigu-
käiguga, lamedad, eriti iipul servast peenetäkilised, kinnituvad
ahenenud leherootsuga võrse madalale näsale

3. perekond tsuuga - Tsuga Carr.

Käbid .vähemalt 3 cm pikad. Tiib kinnitub Seemne ülemisele tipule.
okkad ühe vaigukäiguga, neljakandilised, harvem lamedad (sekt-
sioon omorika), ka tipul mittepeenetäkiļised, kinnituvad võrse lühi-
kesele tüükale, mis jääb ka okka mahalangemisel püsima

4' perekond kuusk - Pįcea Dietr-

4. Käbid rippuvad, tervelt mahalangevad, nencle kolmetipmelised katte-
soomused on viljasoomustest kaugele üleulatuvad. Pungad teravad,
nende soomused servadel pikkade karvakestega

2. perekond ebatsuuga - Pseudotsuga Carr,

l0į r4T



Käbid püstised, valminuļt varisevad lagunedes. Pungad tömbid, pun-
gasoomustel puuduvad karvad 

l. perekond nulg - Abįes H1Į.
5. Igihaljad ptrud; käbid keskmised kuni suured, valmivad 2-3 aasta

vältel; okkad lühivõrsetel kahekaupa või 3-5-kaupa kimpudes, tikjad
6. perekond mänd - Pįnus L.

Suvehaljad puud; käbid väikesed, tavaliselt mitte üle 4 cm pikad,
valmivad esimesel aastal; okkad lühivõrsete1 tihedate kimpudena,
pehmed' sügisel mahalangevad 

5. perekond lehis - Larįx Mit,|.

l. perekond nulg - Abįes į Hill
Hįįl, Brįt. Herb. (1756) 50.

Igihaljad puud; koor nooreit helehall, sile, sageli 1äätsjate vaigu-.
mahrrtitega, vanemaĮt pikisuunas lõhenenud ning korbaline. Tüvi sirge,
võra kuhikjas või püramiidjas, sageli maani oksistunud ning sel puhul
rnõnikord okstest juurduv. okkad väga lühirootsulised, lamedad, allküljel
peaaegu alati kahe vahakirmeļise heledama ribaga, millel asuvad õhu-
lõhed, kahe vaigukäiguga; okkad kinnituvad võrsele polstritaoliselt ļaie-
nenud alusega, millega koos varisevad. Okaste asetus kamjas-kaherea-
line või ka ümber kogu võrse; viimasel juhul on võrse pealkülje okkad
suunatud üles ja rõhtsaļt kahele poole. Käbisid kandvate võrsete okkad
on neljatahulised, õhulõheribaga iga1 tahul. Isasõisikud ovaalsed või
ruljad, kollaste või punakate toļmukottidegz, asuvad eelmise aasta võr-
sete pealküljel. Emasõisikud ovaalsed või pikĮikud, püstised, asetsevad
eelmise aasta võrsete tipu lähedaļ. Valminud käbi katte- ja viljasoomused
langevad käbi lagunemisel koos seemnetega maha. Tiivuline seeme val-
mib esimesel aastal. Īdulehtede arv 4-l0.

Umbes 50 liiki, mis on levinud Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Kesk-Aasias
kuni Himaalajani ning Aasia parasvööndi-aladel. Rohkete liikidega on
perekond esindatud Põhja-Ameerika boreaalses osas ning selle konti-
nendi suurtes mäestikes, ulatudes lõunas kõige kaugemale Mehhiko ja
Guatemaalani. NSV Liidu laialdasel territooriumil esineb 9 liiki, intro-
dutseerituid on 16.

Eesti flooras nuļud puuduvad, kuid rida liike on kasutusel dekoratiiv-
sete puudena. Nulgude puit on suhteliselt pehme, ta tehnilised omadused
pole kõrged ja liikide väärtus meie oludes seisneb dekoratiivsuses (välja
arvatud valge nlrlg, vt. aĮlpool). Nulud on väga ilusad puud, kahjuks
taluvad nad halvasti kasvutingimusi suitsust kü1lastatud tööstuskes_
kustes.
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Peale allpool käsitletud 6 tähtsama liigi on Eestis siin-seal kultivee-
rimist leidnud'r,eel järgmised liigid: kreeka nulg (Abies cephaĮonica
Loud., Kreeka mäestikud); kiliikia nu1g (.4. ciļįcįīa Carr., Väike-Aasia
mäesiikud); kaukaasia nulg |A' Nordmannįana (Stev.) Spach,
Ķaukasus, Türgi Pontiline mäestik]; mandžuuria nulg (A' noĮoįngĮh
Maxim., Mandžuuria, Kaug-Ida); lühiokkaline nulg (A. homoĮepls' Sleb.
9t Zucc., Jaapan); amuuri nulg (A. nephrolepis Maxim., Kaug_
Ida); kamtšatka nulg (A. graciĮis Kom., Kamtšaika); Sahhalini
nulg (A. sacchaĮįnensįs Mast', Sahha1ini saar ja ķuiiitl saared,.Jaa_
pani Hondo saar); jaapani nulg (,4. Veįtchįį Car., Kesk_Jaapani mäed);
ho.ndo nu1g (A. Mariesįį Mast., Jaapan); Inäginulģ |A. lasio-
carpa (Hook.) Nutt., Põhja_Ameerika lääneosa nräestikud].

Sõrendatult on esitatud 1iigid, mis meil l939/40. a. karmil talvel osu_
tusid enam-vähem külmakindlaks; need 1iigid vajaksid edasisi kulti-
veerimiskatseid vastavate katseasutuste poo1t, samuti ka mandžuuria
nulg (Abies hoĮophgtĮa), milļe kultiveerimise kohta pole andmeid; see
liik talub hästi Leningradi kasvutingimusi.

TÄHTSAMATE EESTts KULTIVEERITUD NULUL||KIDE
MÄÄRAM|SE TABEL

1. Tür,e (ja vanade okste) koor tugevasti korgistunud (vajutamisel
elastselt pehme), värvuselt valkjas või helehall. okaste tipud iömbid,
pisut sämpunud

4. Korginulg - Abįes-arįzonįca Merr-

Tüve koor pole korgistunud ja on värvuselt tumedam, mitte valkjas
või helehall

2. okkad steriilsetel võrsetel, kuni 4 cm pikad, mõlema1 r.rir1.i ,irlJ
värvilised või 1igikaudu ühevärvi1ised sinakasrohe1ised kuni vesi-
hallid, 1äiketud

5. Hall nulg - Abįes concoĮ'or Lindļ. et Gord.

okkad kunį 3 cm pikad, pea1külje1 tumeroheiised, allkü1iel kahe
heleda õhulõhetriibuga 3

3. Käbi kattesoomused viljasoomuste vahe1t tublisti väljaulatuvacl, taga_
sikäändunud ohestunud tipuga; noored rlõrsed tihedalt kaetud peh-
mete' pisut iooklevate karvakestega; okkad lühikesed (12-20 mm
pikad)' võrse pealküljel asetunud tihedalt, mitte kaherealiselt)

3. Fraseri nulg - Abįes Fraserl (Pursh) Poir.

Katiesoomused viljasoomustest lühemad, harva pisut väljaulatuvad;
okkad pikemad 4

4. Pungad vaiguga kaetud.. Noored käbid tumevioletsed kuni purpur_
punased 5
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Pungad pole vaiguga kaetud. Noored käbid" rohelised, l0-l6 cm
pikad, nende'kattesoomused viljasoomuste vahelt pisuĮ väljaulatuvad

6. Valge (e. euroopa) nulg - Abies aįba Milrl.

5. okkad kuni l,5 mm laiad, pisut nõgusa pealmise pinnaga ning veidi
tikjad, hapralt murduvad, asetsevad kaherealiselt, kamjalt' Käbid
hallikaspruunid, noorelt violetjad, 6--10 cm pikad (teisendil brachg-
Įepis ainu|t 4_5 cm). Tüve koor hall, rohkete vaigumahutitega

2. Palsaminulg - Abies baįsanea (L.) Mįļl.
--- okkad kuni l,25 mm laiad, lameda pealmise pinnaga, täiesti pehmed,

võrse pealküljel asetsevad katvalt, mitte kaherealiselt. Käbid 6-9 cm
pikad' Tüve koor halļ' vähesf 

šį-.xllxiļ'Yuou,r, sįbįrįcaledeb'

Sektsioon Centraļes Patschke in Bot. Jahrb' 48 (1913) 642, 768.
okaste vaigukäigud asetsevad (mitteviljuvatel võrseiel) sügaval okka
parenhüümis.į

A 1. Siberi nulg -.. Abįes sįbįrįca Ledeb. Fl. Ali. IV (tB33) 202:
Fl. Ross. ĪII (ls46-l85l) 669; Ķrylov, <Dil. Anraq VIĪ (lgl4) l7l5;Wolf,
Xsoürr. Āep. KycTapH. CCCP (1925) 68; Komarov in Fl. URSS I (1934)
l39; Fomin in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (l93B) l70; Lypa, ĀerrapoQlopaVPCP
(1939) 42; Sukacz. Įeu4po,ir. (l934) |27; Vasiljev in Įep. KycTapH.
CCCP I (1949) 68. .--- flnxra cuīupcwan.

h Kuni 30 m kõrge puu kiisas_püramiicija võraga ja tüve iäbimõõ-
duga kuni 55 cm; vabalt kasvades kannab tüvi oksi kuni maani. Koor
tumehall, sile, korbata' vanemas eas lõhenev, väikeste vaigunrahutitega.
Noored võrsed' kaetud pruunikate karvakestega või on paljad. Pungad
väikesed, kerajad kuni ünrar-munajad, kahvatu-pruunkollased, kaetud
valge vaiguga. okkad pehmed, l5-30 (35) mm pikad, veidi pügaldunud
tömpja tipuga, ülemiseļ küljel läikivad, tumerohelised, alumisel kahe
sinakasva1ge õhulõhetriibuga, hõõrumise1 lõhnavad iärpentinilaadselt;
okkad asetsevad võrsete ülemisel küljel; nende tipu poole suunatud, väga
varjus ąsuvatel võrsetel on okaste asetus kaherealine. Noored käbid
pruunpunased, valminult helepruunid, püstised, ovaal_silinderjad, tömbid,
5-9,5 cm pikad, 2-4 cm läbimõõdus, mõnikord vaigused. Viljasoomu-
sed laialt ümaidunud ja peenetäkilise ülemise Servaga ning sametja
välisküljega; kattesoomused väikesed ega ulatu tavaliselt viljasoomuste
vahelt välja. Seeme kollakas_helepruun, pisut udemeline, umbes 7 mm
pikk, 9-12 mm pika tiivaga.. Idulehti neli. Ķirjeldatud Altaist. Liigi
tüüp Leningradis. (85. joon., 1-7.)

l Patschke nulgude sektsioonid, mille eristamisel lähiutakse vaigukäikude asetusest
.okastel, ei vasta fülogeneetilistele ridadele teistes okaspuude perekondades.
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85. joon. Nulud (4&ies). A. sibirica:,Į - oks; 2 - okas; 3 - okka ristįįõik; 4 _
käbi; 5 _ viljasoomus; 6 - viljasoomus seestpoolt, kahe seemnega; 7' _ katte-
soomus. A' balsamea',8 - käbi; 9 - yar. ph'aneroĮepis, käbi' A. Fraserį'. ļ0 -käbi; 11 - kattesoomüs.
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Üldlevik. Siberi nulu1 on ulatuslik, peamiselt Siberis aSuv areaa|,

mis algab NSV Liidu Euroopa-osa loodest ja ulatub Ida-Siberini (Aldani
jõeni). Põhjas, Irtõši alamjooksul, ulatub areaal veidi üle polaarjoone,
lõunas;kulgeb piir piki Siberit loogeliselt umbes 50" p.-l. piirides, ulatudes
kiiļuņa lõunasse Balhaši järve piirkonda. Mägedes tõuseb siberi nulg
1200-2000 m kõrgusenį' s. o. peaaegu puukasvu piirini (areaal 86.

joon., 2)
Sjberi nulg on pinnase suhtes nõudlikum kui harilik kuusk; ta ei

talu 'seisvast veest tingitud soostumist, kuid kasvab võrdlemisi niiskel
pinnasel jooksva vee läheduses. Ta eelistab parajalt niisket pinnast
madalikkude kõrgemates osades ja mäestikunõlvi toitaineterikka savi_

pinnasega, .mis ei ole tugevasti leetunud
Levik Eesti äendroflooras. Siberi nulg on palsaminulu kõrval meie

parkide ja kalmistute tav.alisemaid nulge. Kontinentaalse kliima-ala
puuna on ta meil külmakindel ning paljudes vanades parkides ja kalmis-
tutel ļeidub suuri, ammu viljuvaid indiviide. Väga ilusaid siberi nulu
rühmi võib näha Kadrioru pargis, Tartu parkides ja kalmistutel; siberi
nulu isekülvist kasvanud seemikuid võib mõnikord leida vanemate
puude ümbrusest.

Kuusekultuurides ei jõua siberi nulg kasvus kuuskedele järele.
Majanduslik tähtsus. Siberi nulu vanus on umbes 150-200 aastat.

Ta puit on pehme, vaiguta ja sobib peamiselt paberimassi tootmiseks;
ehituspuiduna on ta kuusest vähem väärtuslik. on meiļ täiesti külma-
kindeļ ning vähenõudliku pargipuuna väga hinnatud. Kasv võrdlemisi
aeglane. Metsakuļtuur on võimalik, kuid puidu suhteliselt madala kvali-
teedi tõttu küsitav. Ilupuuna on siberi nulg suurte linnade ja tööstus-
keskuste suitsu suhtes väga tundlik. Ta eeļistab paremat, keskmise niisku-
sega mineraalpinnast, hästi leppides ka lubjarohke pinnasega. on tuntud
rida dekoratiivseid volme. Siberi nulu okastest saadakse eeterlikku õli,
koorest kanada paĮsamiga sarnanevat nulupalsamit, noortest okastest
borneooli (borneo kamprit) ja seemnetest lakitööstuses tarvitatavat õļi.
Puu on ilupuuna kultuuris lB20. aastast aļates. oma saleda koonuse-
kujulise võraga on ta väga ilus üksikpuuna või rühmiti avarates parkides.

A2. Palsaminulg -_ Abies baļsattea' (L.) Mill. Gard. Dict. ed.

B, no 3 (ļ76s); Britt. et Brown, tll. Fl. N. Un. St. Ī (ļ896) 57; Wolf,
XsoĪ?H. Āep. KycTapu. CCCP (1925) 78; Marie-Victorin, Gymnosp. Quėb.
(1927\ l01; Komarov in Fļ. URSS I (1934) 138; Fomin in Fļ. RSS
Ucr. I, ed.2 (l93s) l70; Uchanov in Įep. KycTapH. CCCP I (1949) 63. -Pįnus baįsamea L. Sp. Pl. (1753) 1002 (pro parte). - flnxra
6aJIlsaĪ\,Iu'ļecķag.

h. Kitsas-püramiidja, mrdrlrlt algava võraga, 15-25 m kõrgune

Puu. Koor sile, mustjashaļļ, arvukate aromaatset vaiku sisaldavate vaigu-
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86. joon. Nululiikide areaalid: 1 - Abįes aĮba; 2 - A' sįbįrica'

mahutitega. Noored võrsed kollakaspruunid, karvased, hiljem pruunikad,.
paljad. Pungad kerajad, kahvatuvioletsed kuni karmiinpunased, vaiguga
kaetud ja lä-ikivad. okkad asetsevad kaherealiselt, on l,5_2,5 cm (harva
kuni 3,5 cm) pikad, hõõrumisel väga aromaatselt lõhnavad, painutamisel.

}rapralt murduvad, pealküljel läikivad, tumerohelised, allküljel kahe 
-

heleda õhulõhetriibuga, milleS tava1iselt on 6 (8) õhuļõherida. Käbid
ovaalsed-ruljad, 5-10 cm pikad, 2_3 cm läbimõõdus, noorelt violett-
rohelised, valminult tumehallpruunid; viljasoomused vaigused, ühetasase

ümara Servaga; kattesoomused ei ulatu tavaliselt üļdse või ulatuvad üsna

vähe viljasoomuste vahelt välja ja nende tipp ei ole tagasi käändunud
nagu Fraseri nuluļ. Väljau1atuvate, kuid tagasikäändumata kattesoo_

iĪuStega teisendit on kirjeldatud kui var' pha.neroļepįS Fern. [Rhodora 1l
(l909) 203, millist įeisendit Euroopa .dendroloogilises kirjanduses ei:

mainital. seeme keskmiselt 5-6 mm pikk, 10-20 mm pika violetse
tiivaga (meilgi levinud teisendi1, var. brachųlepis Willk.' on Seemne tiib
pr.pū.punrne, käbi pikkus 4-5 cm). Idulehti 4, harva 5 (85. joon., B-9).' 

ūlaieviķ. Palsaminulg on levinud Põhja-Ameerika okasmetsade vööri-

dis, ta on seal kõige tavalisem nulg. Põhja uļatub ta teistest nulgudest.

kaugemale - peaaegu tundrani (Jukoni territooriumil kuni 65" p.-1.).

lĄäestikes kasvab kuni metsapiirini (l500-2500 m) (areaal 87. joon., 2).

oma kodumaal kasvab See puu meelsasti madaļikeļ, järvede ja jõgede

piirkondades, moodustades segametsi teiste Põhja_Ameerika okas- ja

iehtpuudega; mägedes kasvab koos kanada tsuugaga ja suhkruvahtraga

1Acbr sacīharum). Puht kääbuskasvuliste kogumikena esineb soostunud

r 53;
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87. joon' Nululiįkide areaalid: 1 - Abįes arizoņica; 2 - A. baĮsamea

.aladel ja mäestikes' metsa kõrgemal piiri1. Areneb hästi jaheda paras_
voondi kliimas.

Levik Eesti NSv dendroflooras. palsaminulg on meie parkides ja
aedades tavalisem dekoratiiv-okaspuu. Et ta on karmile talvetemperatuu-
rile vastupidav, võib tecla kõikjalt leida. Palsaminulu peamiselt Kanadas
levinud teisendit, var. phaneroĮepis Fern., on meiļ parkides mõnikord
eksikombel peetud Fraseri nuluks.

Palsaminuļu iga on l50-200 aastat, ebasoodsates kasvutingimustes
palju vähem (50-l00 a.).

Majanduslik tähtsus. Kultiveeritakse Euroopas l697. aastast alates;
NSV Liidus metsakultuuri viidud käesoleva sajandi esimesel veerandil,
kasvab kõige paremini põhjalaiuse 60. kraadisi põhja pool. Palsaminulu
puit on pehme ning peamiselt sobiv paberipuiduks, ta vaigust saadakse
mikroskoobiļises tehnikas tarvitatavat kanada palsamit. Eestis on täiesti
külmakindel, eeļistab niisl<et pinnast ning kasvab ka metsakultuuris.
Uueneb ka meil järelkasvu teel. Ta peamine tähtsus meie oļustikus seis-
neb dekoratiivsuses. Paļsaminulg on meil tavalisemaid ning vähenõudli-
kumaid pargi-ilupuid. Iseloomulikuks tunnuseks on võrdlemisi' suurte
vaigumahutite rohke arv.

Palsaminulg ei ole Suur -puu, ta ei nõua palju ruumi kasvamiseks ka
aedades. Kasvab kiiresti ning hakkab võrdlemisi noorelt (20-30-aasta_
selt) käbisid kandma. Kui ei unustata õiget aega, on ta seemnete kogu-
mine suhteliselt kerge; valminud käbide lagunemine algab oktoobiis.
viljuva'te puude alt võib tavaliselt ikka leida seemikuid ümberistutamiseks.
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88. joon. Nululiikide areaalid: į - Abįes concoĮor; 2 - A. Fraserį'

Palsaminulgu ei ole soovitav istutada väga kuivale ja kehvale pinnaseĮe,
kus puud jäävad kiduraks ning võivad talvel kannatada.

Palsaminulu puudustest võiks mainida, et tema juurestik ei tungi
sügavale ja puu võib mittekaitstud kohtades tuuļeheite all kannatada.
Teiseks kannatab ta meil mõnikord raskesti lehetäi (Dregfusia pectinatae\
rüüste tagajärjel (näit. Pärnumaa1)

A 3. Fraseri nulg * Abies Fraserį į (Pursh) Poir. in Lanr. EncycĮ.
Suppl.5 (1817) 35; Komarov in Fl. URSS I (1934) l3B; Britt. et Brown,
Ill. Fl. N. Un. St. I (1896) 57; Uchanov in Įeperr,'I KycTapH. CCCP I

(1934) 66. - Pįnus Fraserį Pursh, Fļ. Amer. sepi. II (lB14) 639. -Abįes baļsamea p Fraserį Spach, Hist. vėgėt. Phan. XI (1s42) 432. -fĮuxra Qpasepa.

Ī2 Palsaminulule lähedane, kuid Suurem keeglikujuline puu. Erineb
palsaminulust järgmiste tunnuste poolest: okkad ļühemad, nende asetus
võrse pealt<i;tiet tihe, mitte kaherealine, heledamad triibud okaste aįl-
küljel on märksa laiemad, 8-l2 õhulõhereaga (palsaminulul hariļikult
6 reaga), seetõttu näib võra alt vaadates hõbehall. Käbid on lühemad,
3-6 cm pikad, tumedamad, sinakasmustad või sinakas_tumerohelised
(palsaminuļul tume-violettrohelised, hiljem tume-hal1pruunid). Kattesoo-

ļ Nimetatud reisija ja botaanįku Jolrn Fr'aser'i (l750-l8ll) järgi.
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mused ulatuvad viljasoomuste vahelt välja ning nende ogajas tipp on
tagasi käärrdunud. Fraseri nu1u koor on si1e, aromaatselt lõhnavate
vaigumahutitega, vanemaS eas pisut punakas; pungad väikesed, pea_
aegu kerajad, kaetud vaiguga. okkad |-2,5 cm pikad (üldiselt lühe-
mad kui palsaminulu1), pealküljel läikivad, tumerohelised. Viljasoomu-
sed on ümara ühetasase Servaga (B5. joon., 10-1I)

Üldlevik. Fraseri nuļul on suhteļise1t väike areaa1 Põhja-Ameerika
Ühendriikide idaosas, Alleghany mäestikus, kus ta kasvab 1200-2000 m
l<õrgusastmes, moodustades puht Fraseri nulu metsi, kuid kasvab ka
l<oos punase kuuse (Picea rubra\, kollase kase (BetuĮa Įutea\ ja teistega
(areaal 88. joon., 2).

Fraseri nulg on mägipuu ja ieda peetakse palsaminulust veelgi kül-
nrakindlamaks; nõuab hästi läbilaskvat pinnast, kasvades säärastes koh-
{ades hästi.

Levik Eesti dendroflooras. Olemasolevail andmeil on Fraseri nulgu
kultiveeritud mitmel pool Eesti aedades ja parkides, näit. Tartus. Suuri
ilusaid puid leidub Vigala ja Kiidjärve pargis.

Majanduslik tähtsus. Fraseri nulgu kultiveeritakse Euroopas ilupuuna
lB1l. aastast alates. Ta puit on pehme, puu kahjuks lühiealine, kuid
Eestis täiesti küļmakindel. Viljub meil normaaļselt, ei talu aga märga
pinnast ning on tundlik suitsu vastu. Vaigust saadakse kanada paĮsa.
mit. Fraseri rrulg on meil tähįis vähenõud1iku kü1makindla ilupuuna.
Kasvult ei vaja ta palju ruumi ja sobib kasvatamiseks aedades. Palsami-
nulu pikka kattesoomust omavat kanada teisendit (var- phaneroĮepis,
rlt. lk. 154) on Eestis mõnikord peetud Fraseri nuluks.

A' 4. Korginulg - Abįes arįzonįca ļ Merriam in Proceed. Biol. Soc"
Washington X (lB95) 115; Uchanov in Įep. xycrapn. CCCP I (1949)
67. - Abįes lasĮocarpa Nutt. var. arįzonica auct. - llyIxra apll3oucKag.

h Väheļclane, kuni 15 m kõrgune puįļ'' tüve läbintõõt harva üle
30 cm. Võra püramiidjas, rõhtsalt asetsevate okstega, okaste allkülje
l,ärvusest tingitult väga ilusa, sinaka, valgesse kalduva nüansiga' Tüve
ja vanemate okste koor on korgistunud, vajutamisel elastne, oma kodu-
tlaa mäestikkude keskmises ja.kõrgemas (subalpiinses) āstmes erakord_
seit iļusa valge värvusega. Kultuuris ei näi see omapärane ilus värvus
säilivat ja meil ilupuudena kultiveeritud korginuigude koor on tavaliseļt
heledam hall, seejuures heledam valgusrohketel kasvukohtadel. Noorte
võrsete koor on valkjashall, kaetud hõredate mustade udejate karvadega.
Pungad tumehallid, veidi vaigused (mitte kõik pungad). Viljatute okste
okkad 23-28 mm pikad, võrse iipu poole suunaiud ja katavad selle
pealmist külge võrdļemisi ligihoiduvaļt. okaste tipp madalalt pügaldu-
nud, nende allkülg kahe hõbehaļli õhulõhetriibuga, pealkülg samalaad-

! arįzonica - Põhja_.Ąmeerika Arizona osariigis esinev
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sete, kuid kitsamate ja vähem silmapaistvate triipudega. Käbisid Eestis
kultiveeritavatel noortel puudel seni pole. Kirjanduses leiduvatel and-
meteļ on käbid uņbes 5 cm pikad, teistel a.ndmetel on pikkus üle l0 cm;
käbi tipp teravney, Viljasoomused madaļa laiakaarelise servaga, mille
tagant kattesoomused välja ei ulatu (B9. joon., 5_a1.t

Üldlevik. Korginulul on piiratud ning katkendlik areaal Põhja-Amee_
rika Ühendriikide Atizona, Uus-Mehhiko ja Colorado osariigi mäestikes,
kus ta kasvab 2400 ja 3000 m vahelises kõrgusastmes (areaal 87. joon.,,l).

Korginulg esineb rohke õhuniiskusega mäestikkude kõrgemais metsa-
vööndeis. Ta kasvab segametsades koos kalifornia seedermänni' (Pinus
flexilis\ ja sinihalli ebatsuugaga (Pseudotsuga gĮauca).

Levik Eesti dendroflooras. -Ķorginulg on Euroopasse introdutseeritud
alles' lB97. aastal, kuid on ilupuuna jõudnud võita- palju poolehoidu.
Eestis kasvab Tartu Botaanikaaias üks 5 m kõrgune, veel mitte vilja
kandev puu. Korginulgu on kasvatatud Raadi pargis ja Sangastes. Ķorgi-
nulu ja mäginulu vahepealsete tunnustega noori puid leidub Järvseljal.

Majanduslik tähtsus. Eesti kliima on korginulule kui õhuniiskust eelis-
tavale puule võrdlemisi sobiv. Karmil l939/40. a. talvel kannatasid
Tartu ja Kadrioru puud üsna vähe, osalt üldse mitte. Puu on omapära-
selt ilus ja väheldase kasvu tõttu hästi sobiv kasvatamiseks väiksemates
.aedades kas üksikult või vähemate rühmadena. Nagu peaaegu kõik
nulud, ei talu ta märga ja külma pinnast. Puuduseks on, et korginulg
meil vahel lehetäide all kannatab.

Sektsioon MarginaĮei:s Patschke l. c. lk. 642,767. okaste vaigukäigud
asetsevad (mitteviljuvateļ võrsetel) okka allkülje epidermise all.

A 5. Hall nulg - Abįes concoļor2 Lindi. et Gord. in Journ. Hortic.
Soc. V (lB50) 2l0; Wolf' XeoürĮ. Āep. KycTapu. CCCP (ļ925) 78; Fomin
in Fl. RSS Ucr. I, ed. 2 (l93B) |7l; Lypa, Įeu4poģ.nopa VPCP Ī (1939)
5l; Uchanov in Įep. xycraprr. CCCP I (1949) 82. - fluxra oÄHoIļBeTHarĪ.

h Suur, 25-50 m. (oma kodumaal isegi kuni B0 m) kõrgune puu,
tüve läbimõõduga 40-ļB0 cm. Võra kuhikjas, vanematel puudel hõredaks

į l(orginulg on süstemaatiliselt puudulikult uuritud liik, millest on tingitud lahku-
minevad andmed näit. käbide suįļfuse kohta. Näib, et selle liigi piiratud ja katkendĮik
areaal hõlmab mitut endeemilist geograalilist rassi. Need rassid on võrdlemisi lähe-
dased läänepoolse Põhja-Ameerika mäginulule, Abįes Įasįocarpa Nutt. (sünonüüm
A. subalpinq) , mille areaal on märksa uļatuslikum, kulgedes lõunapoolsest Alaskast
60' p.-l. kunį Utah' ja Colorado osariigini. See mäginulg erineb korginulust järgmiste
tunnuste poolest: koor on hallikaspruun ega ole korgistunud. Pungad pruunid. Okkad
ei ole võrsele nii ligihoiduvad kui korginulul, nad on t5-25 (36) mm pikad ja nende
tipp on suurema osa andmete järgi pügaldumata. Käbid kuni l0 cm pikad. Mäginulg
on suurem kui 40 m kõrgune puu, mille kultiveerimise kohta Eestis on mõningaid
andmeid; ta näib meil olevat enam-vähem külmakindel' kuid vajaks uusi katsetamisi.

2' concoĮor (lad. k.) - ühesuguse värvusega.
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ļnuutuv. Tür,e .koor paks, tuhkjashai1, pikuti iõhenev, noortel võrseteļ
kollakasroheline, paljas või veidi karvane. Pungad kerajad, kolļakasrohe-
ļised, mõnikord pisut roosakad, vaigused. okkad 4-B cm pikad, kuni

?

3

}-]ļ

6
Õ

89. joon. Nulud (4&les). A. concoĮor: 1 - käbi; 2 - okas;
3 - okka ristilõik. A. aįba: 4 - käbi' A. arįzonįca: 5 - oks;

6 _ okas; 7 - okka ristilõik; 8 _ käbi.

2 mm laiad, tömbid, mõlemal küljel peaaegu ühevärvilised, tumeroheli-
sed, noorelt sinihallid, kumnralgi küljel õhulõhetriipudega, kuid heleda-
mad triibud puuduvad või esinevad ainult noorte vdrsete okastel. okaste
asetus kamjas, kahereaļine, käbisid kandvatel võrsetel on okkad sageli
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ülespoole kõverdunud ja lühemad (2-4 cm), Käbid ovaalsed, ümardui.
nud tipuga, 7-72 (l4) cm pikad, 3-5 cm läbimõõdus, noorelt oliiv_
rohelised kuni purpurpunased. Vilļasoomused pikkusest laiemad, ümar_-
dunud ülemise Servaga' noorelt veidi lühiudemelised, kattesoomustest
palju sūuremad. Seeme helepruun, kuni 13 mm pikk, roosaka tiivaga,'
mille pikkus ja laius on ligikaudu võrdsed (B9. joon., t-3)'

Üldlevik. Levinud Ameerika Ühendriikide 1ääneosas, Washing_
toni osariigist Kalifornia, Arizona ja Uus-Mehhikoni, piiratult ka Meh-
hiko mäestikes; tavaline eriti 2000-3000 m vahelises kõrgusastmes,
esinedes 1000 m kõrgusest alates (areaal BB. joon., /).

Hall nulg on läänepoolkera paraskliimavööndi mägipuu, eriti rohkė
on,ta mäestikkude kõrgemas astmes (2000-3000.*), kus kasvab pea_
miselt varjukatel nõlvadel ja jõgede kuruorgudes, tavaliseļt koos teiste
okaspuudega (torkav kuusk, suhkrumänd jt.). Ehkki hall nulg pole kliima
suhtes nõudlik, kasvab ta oma kodumaal kõige paremini niiske kliimaga
ookeanirannikuil. Kuid ka seal on puht halli nulu metsad haruļdased.

Levik Eesti dendroflooras. Halli nulgu on meil aedades ja parkides
mitmel pool kultiveeritud ja teda peeti ülreks meie külmakind1amaks
võõramaiseks okaspuuks. Kuid karmil 1939/40. a. talvel hävisid paljud;
suuremad puud, nende hulgas ka Tartu Botaanikaaia suur vilja kandev
puu. V i i r o 1r (1932) mainib Tallinnast (Suur-Pärnu maanteelt) ühte
umbes 3O_aastast puud, mis kandis käbisid.

Majanduslik ,tähtsus. Halli nulgu kultiveeritakse Euroopas l862. a'
alates. Puit on nagu peaaegu kõigil nulgudel pehme ja tarbepuiduna,
vähe kõlblik. Et õhulõhed asetsevad lehe mõlemal küljeļ ning heledad.
triibud puuduvad, on ta omapäraselt ilus, tumeroheline, dekoratiivne'
nulg rea aiandus-agrotehniliste (horiulaansete) vormidega. Ta kasvab
võrdlemisi kiiresti ning sobib eriti kasvatamiseks üksikpuudena või
Suurema ruumi puhul vähemate rühmadena. Ei ole vgsa noualik ning
kasvāb ka kuivemal pinnasel. Kasvu hilisema alguse tõttu kevaditi ei
kannata hilisie öökülmäde all.

A 6. Valge (e. euroopa) nulg - Abįes aįba| MiII. Gard. Dict. ed. B
(1786) n" l; Wolf, Xaoüu.-Āep. KycTaprr. CCCP (1925) 75; Komarov in
Fl. URSS Ī (1934) 

'136; tromin in Fl. RSS Ucr. I, ed. 2 (t93B) 168;
Uchanov in Įep. KycTapH. CCCP I (1949) 93. - Abįes pectinata Lam"-
et DC. Fl. Frang., ed. 3 (lB05) 276. - Ilnxra 6enag,IzJIĪļ eBponeücķag.

t2 Looduslikes tingimustes kuni 55 (harva kuni 65) m kõrge, kul_
įuuris alati väiksem puu piiramiidja kuni peaaegu silinderja võraga;
koor helehalļ, tüvedel vahel laiguline, sageli pisut punakas, püsib kaua
sile. oksad asetsevad rõhtsalt, aļumised kuivavad vara; võrsed tihedalt
kaetud lühikeste pruunikate karedate karvakestega; pungad munajad,.

' aĮba (|ad' k.) _ valge.
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helepruunid, vaiguta. okkad 20-30 mm pikad, kuni 3 mm laiad, ülemi-
sel küljel renjad, läikivad tumerohelised, allküljel kahe sinaka triibuga,
nr,r*ršti pügaldunud tipuga; vilja kandvate okste okkad suunatud

püsti, viljatuīel on n"nd" įsetus rohkem lame-kamjas. Noored käbid
helehallid, hiljem pruunid, tömp-silinderjad, kuni l6 cm pikad, nende

kattesoomused viljasoomuste vahelt väljaulaiuvad ja -allapoole käändu_

rrud teravikuga. Viljasoomused laiad, neerukujulised, väļisküljel udeme_

lised. Seeme įollakas, ļaia heleda, seemnest umbes poole pikema tiivaga
(89. joon., 4).

Üldlevik. Levinud Kesk_, Lõuna- ja ļ<atkendlikult Lääne-Euroopa
mägedes (kuni kirdepoolse Hispaaniani). Põhja ulatub Saksamaal kuni

umbes 5l' põhjalaiuskraadini. Mägedes esineb madalamast metsavöön_

dist (300-1300 m) kuni ülemise vööndinį (2000 m). Nõukogude Liidus
kasvab ainult Karpaatides ja üsna piiratult Beloveža metsas (areaal

86. joon., 1) .

Kasvab aladel, kus kliima on rohkete sademete tõttu alatiselt niiske,
talvetemperatuur pehme ja suvetemperatuur jahe; on seetõttu katkendli_

kult ja piiratult levinuā Euroopa mäestikes, moodustades segametsi
(eriti pöögiga) ja ka puht valge-nulu metsi. Eelistab head, sügavat,
parajalt niisket, savikat või liivakat pinnast; kehvaļ liiva-, raskel savi-
ja soostunud pinnasel ning väga lubjarohkeĮ pinnasel kasvab halvasti.

Levik Eesti dendroflooras. Valge nulg ei ole meie parkides tavaline,
kuigi teda ol meil ammu kultiveeritud. Suuremaid, üle 20 m kõrgeid ja

iile 50 aastä vanu viljuvaid puid leidub Pärnus ja Tallinna Kadrioru
pargis; l939/40. aasta karmi talve tagajärjel hävis eriti palju noore-

maid puid.
Majanduslik tähtsus. Puu normaalne vanus on 300_400 aastat. Ehkki

puii on vaiguta, peetakse teda kuuse puidusi vastupidavamaks; puit

ļobib ehitusmaterjalina, muusikariistadeks jne. Valgest nulust saadakse

nn. strasburgi tärpentini. Eesti kliimatingimustes on puu noorelt külma-
õrn, vanemas eaS üldiselt külmakindel, kannatades või hävides ainult
väga .ebasoodsatel aastatel. Meil kultiveeritavatel puudel võib märgata
isekülvi. Majanduslikuit pole paljutõotav, meie kliimas on dekoratiivpuu.
1'a kasvab noorelt aeglaselt, saades viljumisküpseļ<s 3O-aastaselt, metsa'
tinginrustės märksa hiljemalt. Suuremaks puuduseks ilupuuna kasuta_

misel on peale külmatundlikkuse ka tundlikkus tööstuskeskuste ja linnade
suitsu vastu; lehetäide all'ei kannata.

Kokkuvõttes ei ole valge nulg külmatundlikkuse tõttu ilupuuna laialt
kasutatav; kasvatamine on võimalik hästi kaitstud kohtades. Ka puu

rlekoratiivne väärtus pole eriti Suur, SeSt ta võra on võrdlemisi hõre ning
,oļ<sad laasuvad kõrgelt, jättes tüve paljaks.
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2. perekond ebatsuuga - Pseudotsugar Carr.
Carriėre, Traitė gēnėr. Conif. ed. 2 (1867) 256; Rev. Hort. (t868) 152.

Laia kuhikja võraga suured igihaljad puud. Isas- ja emasõisikud aset_
sevad eelmise aasta okaste kaenaldes. Isasõisikud ruljad, alusel arvukate
ümarate soomustega; iolmukaid palju, kahe tolmukotiga, viimased lühi-
kese kannusja tipuga; tolmuterad ümar-munajad, õhupõieta. Emasõisikud
aiusel rohkete soomustega, neist arenevad käbid on rippuvad, mittelagu_
nevad, esimese1 aastal valmivad. Käbi kattesoomused viljasoomustįst
kitsamad ning pikemad, kaheks ļõhestunud ja kesksoone pika ohtja jäĮku
tõttu koļmetipu1ised. Seeme tiivu1ine. Pungad suured, käävjad, teįava-
tipulised, rohkete pruunide, servadel karvaste pungasoomustega, vaiguta.
okkad kahe servmise, epidermise al1 asetseva vaigukäiguga. Idu1ehti
5-12.

Perekonda kuuluvatę ļiikide arv on 10-12, kitsamal taksonoomilisel
piiritlemisel kuni 18. Käesolevas töös peetakse kinni Eesti NSV_s kulti_
veeritavate mestide kitsamast piiritlemisest; ehkki meil kultiveeritud
ebatsuugaliigid on morfoloogiliste tunnuste poolest lähedased, on nende
areaalid hästi piiritletavad; nad on erineva ökoloogiaga head geograafi_
lised rassid.

Ebatsuuga1iigid on levinud iäänepoolses Põhja_Ameerikas ning lcla_
Aasias. Kogu NSV Liidu territooriumil on kultiveeritud neija liiki,įestis
kolme allpool käsitletavat.

Ebatsuugade puit on väärtuslik; küsimus kahe külmakindlama liigi
metsastamise võimalusest on seega rahvamajanduslikult küllaltki aktu-
aalne ning nõuab senisest põhjalikumat katsetamist; meil seni tehtud
ļ<atsed on näidanud, et ebatsuugad jäävad metsakultuuris mõnel juhul
(Järvselja) meie kodumaa puudest kasvus maha ning känguvad. Eba_
tsuugad taluvad hästi varju, pinnase suhtes on nad vaīenouįļikud, lepi-
vad leetunud muldadega ning kasvavad ka kuivemal kivisel pinnasel.
Kultiveerimisel on nende nõuded üldiselt samad mis kuusel. Ilupuudena
on nad vähem dekoratiivsed kui nulud, kuid on meie oļudes viimastest
eĮujõulisemad, nagu seda võib näha Tartu kalmistutel, kus kasvab rida
suuri, ilusaid ning terveid puid, samuti ilusatest kultuuridest Jõgeva
nretskonna Luua vahtkonnas. Ebatsuugad taluvad lõikamist hästi.

EESTIs KULTIVEERITUD EBATSUUGALIIKIDE MÄÄRAMIsE
TABEL

\/iļjasoomuste vahelt väljaulatuv kattesoomuse osa on tagasi kään_
dunud. oksad terava nurga al1 veidi ülespoole suunatud. okkad
asetsevad ebaselgelt kahereaļiselt, on 15-25 mm pikad

2. Sinihall ebatsuuga _ pseudotsuga glauca Mayr
t pseudo - kreeka keeles eba-

ll Eesti NSV floora I
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: Kattesoomuste väljaulatuv osa pole tagasi käändunud või on seda
vaid oSa käbide üksikuil soomuseil. oksad asetsevad peaaegu
rõhtsa lt 2

2. Käbid 5-'7 cm pikkused, ovaalsed, võrdlemisi järsku aheneva tipu-
. osaga. okkad heleroheļised, asetsevad ebaselgelt kaherealiselt, lühi-

kesed
3. Hall ebatsuuga - Pseudotsuga caesįa (Schwer.) Flous

Käbid 7-l0 cm pikkused, kujult piklik-munajad. okkad rohelised,
asetsevad selgesti kahereaļiselt, on 35 (-40) mm pikad

, l. Rohekas ebatsuuga - Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britt.

A l. Rohekas ebatsuuga - Pseadotsuga taxifoĮia (Lamb.) Britt.
in Transact. N. York Acad. Sc. VIII (lBB9) 74 (pro parte) . - Abįes
taxifoĮia Poir. in Encycl. mėth. Bot. V (lB04) . - Abįes Douglasii Lindļ.
in Penny Cyclop. I (lB83) 32. - Pseudotsuga DougĮasil (Lindl.) Carr.
Traitė gėnėr. Conif. ed. 2 (1867) 256' - Pseudotsuga taxifolia var.
uįrįdįs auct. - Pįnus taxifoĮĮa Lamb. Descr. Pin. (1B03) 5l, t. 33. -Jlxercyra rI,r ccod'r LIcrH a rI.

t2'' Suur, oma kodumaal 5a-75 m kõrgune puu, laia kuhikja võraga;
tüve 1äbimõõt ļ20-lB0 cm. Noorte tüvede koor punakaspfuun, suhteliselt
paks, sügavalt pikisuunas lõhenev. okste asetus peaaegu rõhtne, võra
üldine värvus rohekas. okkad 15-35 (-40) mm pikad, tömpjad, peal-
külje1 1äikivad, rohe1ised, a11küljel kahe heledama triibuga, kummaski
5-6 õhulõherida. Pungad pruunid, teravad, servadel karvaste punga-
soomustega, vaiguta. Emasõisikud rohelised või purpurpunased. Käbid
rippuvad, piklik-munajad, keskmiselt 50 viljasoomusega ja kattesoomus-
tega, mille tipud pole tagasi käändunud. Seemned 7 mm pikad, punakas-
pruunid. Viljakandmine algab |0.-25' aastast, olles iga 2-3 aasta järel
rikkalik. Soodsais oļudes kasvab väga kiiresti, kuni 1 m aastas; 50-aas-
taste puude kõrgus umbes 30 m (90. joon', 7).

Levik ja kasvukohad. Ameerika Ühendriikide lääneosas (Kalifornias,
Washingtoni ja Oregoni osariigis), osalt ka Briti Kolumbia Vaikse
ookeani ranniku aladel levinud liik. Mägedes tõuseb kuni lB00 m kõrgu-
seni (areaal 91. joon.,,1).

Liik on omane pehme ookeanilise.kliimaga rannikuaĮadele. Moodus-
tab noorelt puhtaid kogumikke, mis hiljem kuuse-, männi-, nuļu- ja
tsuugaliikide juurdetuleku tõttu müutuvad segapuistuteks. Ka oma kodu-
maai, eriti VanuSeS alla 30 aastat, on tundļik põua, kuivade tuulte ning
varajaste ja hiliste öökülmade suhįes.

Levik Eesti dendroflooras. Roheka ebatsuuga kultiveerimise katseid on
meil tehtud mitmel pool ja korduvalt, kuid tulemused osutusid puu
l<ülrnatundlikkuse tõttu ebarahuldavaks. Võiks mainida kultiveerimiskat-
seid Tartus, Pärnus ja Sangastes.
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Majanduslik tähtsus. Rohekas ebatsuuga on meil kasvatatud ebatsuu_
galiikidest kõige kiirema kasvuga, ühtļasi kõige külmatundlikum' Seega
meie kliimas (välja arvatud läänesaared) teistest liikidest vähem sobiv;

,<l?_=f._\

t3

90. joon. Ebatsuugad (Pseudotsuga)' P. gĮauca:,Į - oks;2 -oksa tipp pungadega;3 - okas; 4 - okka ristilõik;5 - käbi;
6 - seeme. P. taxifoĮia: 7 - käbi. P. caesįą: B - käbi. Tsuu_
gad (Tsuga)' T' canadensls: 9 - oks; 10 - okas; ,į1 - okka

ristilõik; 12 - käbi; .lJ - seeme.

nähtavasti sobivad areaa1i põhjaosast (Briti Kolumbiast) pärinevatest
seemnetest kasvatatud puud ka põhjapoolses kliimas (näit. Leningradi
tingimustes), o11es kasvu intensiivsuselt võrdsed sinihalli ebatsuugaga.

Rohekat ebatsuugat kultiveeritakse Euroopas lB27. aastast aļates.
Linnade gaasi ja suitsu suhtes on ta vähem tundlik kui harilik kuusk,

t0
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kuid tundlikum torkavast kuusest' Talub vähem varju kui kuused. Ta
maltspuit on valge, mitte üle 5 cm lai' lülipuit palju laiem, värvuselt
kollakas või helepruun, õhu ja valguse käes tumenev. Puit on vaigune,
ehkki vaigukäikude arV puidus pole suur. Tehnilistelt omadustelt on
ebatsuuga puit väärtuslik, lähenedes lehise puidule; teda kasutatakse
laevade ehitamiseks, liipriteks, sildadeks, parketiks jne. On kirjeldatud
mõningaid vorme, mida kultiveerital<se dekoratiivsel otstarbel. Koorest
saadakse parkainet. Kasvutingimusįe kohta vt. ebatsuugade sissejuhatav
osa (lk. l6l).

A2. Sinihall ebatsuuga - Pseudotsuga gĮauca| (Schwer.) Mayr
in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. (l90l) 57. - Pseudoįsuga taxifo/la sņ.
gĮauca Schwer. in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. (1922) 53-67.
,tIxercyra cųgafl,.

Ļ. Meie kliimas kuni 30 m, oma kodumaal kuni 50 m kõrgune puu
kitsa, kuhikja võraga ja enam_vähem terava nurga all ülespoole suun-
duvate okstega. okaste ja võra värvus sinkjashall. Emasõisikud puna_
sed, 1äikivad. Käbid Eestis kuļtiveeritavatel indiviididel 5,5-_5,75 cm
pikad, nende soomuste arv umbes 30. Kattesoomuste väljaulatuv kolme-
hõlmine tipp tagasi käändunud. Seeme suhteliselt lühikeso ja laia tiivaga.
okkad 15-25 mm pikad, tömpjad, paksemad ja kumerama pealmise
pinnaga kui rohekal ebatsuugal. on olemas erineva võravärvusega Vorme,
nagu f. ļaeta Scbwer. (roheliseokkaline) ja Ī. argentea Hort. (okkad
heledad) (90. joon., 1-6\

Üldlevik. Esineb Põhja-Ameerikas Kaljumäestiku alade1 (peamiselt
Montana, Idaho, Wyomingi, Utah' ja Colorado osariigis). Levikuareaal
uļatub kitsa kiiluna ka Mehhikoni. Ķaljumäestikus tõuseb kuni 3000 m
kõrguseni (areaal 9l. joon., 2).

sinihall ebatsuuga moodustab oma kodumaal nii puhtaid kui ka
segametsi kollase männi (Pinus ponc\erosa), läänelehis e (Larix occįden-
taĮis) ja teistega. Kasvab sageli kuivadel kivisteļ nõĮvadel, seejuures
kõrgmäestiku karmides kontinentaalse kliima tingimustes; rohel<ast eba_
tsuugast pinnase ja kliima suhtes vähenõud'likum.

Levik Eesti dendroflooras. sinihall ebatsuuga pore meie aedades,
parkides ja kalmistutel haruldane; temaga on ka mitmel pool metskonda-
des metsastamiskatseid tehtud; mis on andnud vahelduvaid tulemusi.
Parkide osas mainib Viirok (1932) väga ilusaid noori puid Tallinnas
Mitšurini (Vismari) tänavast; Tartu parkides leidub teda mitmel pool.
Eriti ilusad vilja kandvad puud kasvavad (kõos halli ebatsuugaga)
J'artu vanal kalmistul (Ęaadi läheduses) puiestee lõunaserval.

Majanduslik tähtsus. Sinihall ebatsuuga on Lääne_Euroopas kultuuris
1BB4. aastast, Nõukogude Liidus aga umbes 40 aastat Varem' Puu on
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9ļ joon. Ebatsuuga- ja tsuugaliikide areaalid: I _ pseudotsuga
P' gĮauca; 3 - P. caesĮa; 4 - Tsuga canadensįĮ.

taxi|oĮia; 2

piĪļnase suhtes vähenõudlik, peaaegu täiesti küļmakindel ja talub lin-nade suitsu rahuldavalt. Kasvab āeglasemalt kui rohekas ebatsuuga,kuid kiiremini kui hall ebatsuuga' Šee liik on märkimisväärne mitteainult ilupuuna, vaid sobib ka metsastamiseks (vt. Levik Eesti dendro-
llooras). omab mõningaid dekoratiivseid vorme.

sinihalli ebatsuuga kultiveerimise katsetest on eriti mainitavad kat-
:'d Sangasies (B e r g, 1912). Nimelt selgus mitmelt poolt Põhja-
Ameerikast saadud spemnetega katsetades, įt meie kliimas on kõige
sobivamad need sinihallid ebatsuugad, mille seemned olid saadud MJn-
tana osariigist, colorado osariigi keskosast ning washingtoni ja ldaho
osariigi idaosast, 2100-2400 m kõrgusastmest. Sįe on pilttlikuks näiteks,kui tähtis on introdutseeritavate liikide Seemne päritolu.

A 3. Hall ebatsuuga - Pseudotsuga caesįal (Schwer.) Flous in
]'rav. Laborat. Forest. Toul. II v. IV (1936) . - Pseudotsuga DougĮasiīvar' caesįa Schwer. in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.. (l907) 25i.
.rlxercyra cepas.

h. Liik on sinihallile ebatsuugaļe taksonoomiliseļt lähedane; vastan_dina eelmiseļe asetsevad ta oksad peaaegu rõhtsalt. Võra värvus on
hallroheline, pisut sinaka läikega. Kaulae įlttr' Eestis kuļtiveeritavatel

I caesįą (lad' k.) * hallikas
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puudel on 5,75-7 clĪ. Viljasoomuste vahelt väljau1atuvate kattesoo-
muste tipud pole tagasi käändunud või on seda vaid üksikute käbide
mõnedel soomustel.- okaste poolest on See liik sinihaļli ja roheka eba-

tsuuga vahepealne. Esineb mitu kultuurvormi (leinavorm, püramiidjas
vorm jt.) (90. joon., B).

Kasvab Briti Kolumbia mäestikkude karmides kontinentaalse kliima
tingimustes; on teistest ebatsuuga liikidest kuivade küļmade tuulte vastu
vähem tundlik'

Üldlevik' Levinud Põhja-Ameerika Kaljumäestikus, peamiselt aga
Briti Kolumbias (areaal 91. joon., 3).

Levik Eesti dendroflooras. Halli ebatsuugat on kasvatatud ja kasva-
tatakse praegu mitmel pool kodumaa parkides, kalmistutel jne' Kasvab
siin-seal Tartus ja Tallinnas.

Majanduslik įähtsus. on meil ebatsuuga liikidest kõige külmakind_
lam, kuid.ühtlasi kõige pikaldasema kasvuga. Ta ei paku seega majan_

duslikke väljavaateid nagu sinihall ebatsuuga, kuid väärib tähelepanu
küļmakindla vähenõudliku ilupuuna. Sobib kasvatamiseks vähemates
rühmades.

3. perekond tsuuga - Tsuga į Carr
Carr.iėre, Traitē gėnėr. Conil. (1855) l85'

Keskmised kuni suured igihaljad puud kuhikja või 1ai_püramiidja
võraga ja peente rippuvate võrsetega. Koor pruun, lõhenenud ja väikeste
naastudena kestendav. okkad suuremal osal Įiikidel lamedad, allküljel
kahe heleda õhulõhetriibuga ja üheainsa, juhtkimbu peal asetseva vaigu-
käiguga. Isasõisikud asuvad eeļmise aasta võrseteļ okaste kaenaldes,
nende õisikuvarb on alusel kaetud soomusjate lehekestega; tolmukate ase'
tus spiraalne, nad koosnevad kahest teravneva tipuga toļmukotist, mis
risti ļõhenedes avanevad; tolmuterad õhupõitega või ilma. Emasõisikud

. asetsevad tipmiselt eelmise aasta võrsetel, nende vilja- ja kattesoomu-
sed on õitseajal peaaegu ühepikkused. Käbid mittelagunevad, väikesed'

. rippuvad; viljasoomused enamasti laiad, kattesoomustest poole pikemad.
Seemned väikesed, kaetud vaigumullikestega, pika lennutiivaga.

Tsuugade perekonda, kuuluvate liikide arv on 14; nende levik cin

keskendunud kahele alale: üks ulatub Himaalajast Jaapanini (ll liiki,
neist 6 endeemilist liiki Hiina Jünnani provintsist); teine asub Põhja'
Ameerikas (3 liiki). Nõukogude Liidus tsuugad puuduvad, introdutsee-
rįtud liikide arv on 6. Eestis on kultiveeritud üht allpool käsitletud liikį.
oleks soovitav katsetada Ameerikast pärineva Mertensi tsuugaga,
T. Mertensīana (Bong.) Sarg.

A ļ..Kanada tsuuga - Tsuga canadensįs (L.) Carr. Traitė gėnėr.

Conif. ed. 2 (1867) 247; WoLĪ, XsoIlH. Āep. KycTapH. (1925) 79; Lypa,
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lĮenapos"nopa VPCP I (1939) 6l; Maleev įn Äep. KycTapI{. CCCP I
(1949) 114. - Pįnus canadensįs L.Sp. Pl. ed. 2 (1763) 142l. - Tsuga
amerįcana (Mill.) Farwell in Bull. Torr. Bot. Club. 4l (l9l5) 629' -Abįes amerįcana Mill. Gard. Dict. ed. B. no 6 (1768). - Tcyra KaHaĀcKarL

h Kuni 30 m kõrgune puu, tavaliselt kaheks haruneva tüvega, laia,
kuhikja võraga ning okstega, miIle tipud on rippuvad. Tüve koor pruun'
lõhenenud, noored võrsed pruunikad, karvased. Pungad terav-munajad,
väikesed, helepruunid, pisut udemelised. okkad asetsevad peaaegu kam-
jalt kaherealiselt, nende pikkus on B-15 mm, laius 1,5-2 mm ja nad
ahenevad veidi tipu SLlunaS, on tömbitipulised.ning servadel peensaag-
jad (luubiga näha!), alusel ahenevad varreks; okaste värvus pealküljel
läikiv-tumerohe1ine, allkü1je1 kahe heleda õhulõhetriibuga, miiles kum_
maski on 5-6 õhu1õherida. Isasõisiļiud koilased, nenāe varb kaetud
soomustega. Käbid piklik-munajad' paljad, 1,7-2,5 cm pikad, l cm läbi-
mõõdus; viljasoomused laiad, pisut täkilise Servaga' viljudes 1aiuvad
harevalt. Seemned väikesed, piklikud, helepruunid samavärvilise, seem-
nest märksa pikema tiivaga (90. joon., 9-13\.

Üldlevik. Kanada tsuuga on levinud Ameerika,Ühendriikide ja Kanada
idaosas, ulatudes ļäände kuni Minnesota osariigi idaosani; lõunasse
kulgeb areaal piki Alleghany mäeahelikku Alabama ja Georgiani, põhja
r-rlatub liik kõige kaugemale Kanada ontario provintsini (kuni umbes
50" p._l.), kus esineb Ülemjärve ļõuna_ ja idakaldal (areaal 9|. 1oon.,4).

Kanada tsuuga kasvab aladel, kus põhja-okasmetsad lähevad üle
parasvööndi sega- ja lehtmetsadeks. Levila põhjaosas kasvab meeleldi
ļ<itsastes, külļaldaseļt niiske pinnasega orgudes, moodustades puht
tsuugametsi, ning mägede nõlvadel. Kuid peamiselt esineb segametsades
koos järgmiste 1iikidega: punane kuusk (Picea rubra), valge mänd
{Pinus strobus), suhkruvaher (Acer saccharum.) jt., areaali lõunapoolsetes
osades aga koos tammede ja tulbipuuga (Liriodendron tulipifera).

Levik Eesti dendroflooras. Kanada tsuugat on Euroopas kultiveeritud
1736. a. alates. Eestis kasvas üksikuid näiliselt külmakindlaid puid (Luua
ja Räpina pargis, Tartu Botaanikaaias), mis aga hävisid l939/40. aasta
erakordselt karmil talvel. Et samal ajal raskelt kannatasid ka noored
puud, on käesolevaļ ajal kanada tsuuga Eesti parkides väga haruldane;
siin-seal (näit. Järvseljal) on üksikuid noori puid, võib-olla on ka üsna
noored puud mainitud külma talve lumikatte all įile elanud.

Majanduslik tähtsus. Välja arvatud 1939/40..a. talve taolised katast-
roofid, on kanada tsuuga Eesti oludes kaitstud kohtades ilupuuna kulti-
r:eeritav; kuid ta on nõudlik liik, vajab kaitstud kasvukohta ning süga_
vat mulĮapinda. Harilikke talvi talub hästi, karmimatel võivad noored
võrsed kannatada. Selle liigi taaskultiveerimisele asudes on' nagu paljude
teistegi okaspuude :puhųl, tähtis seemnematerjali hankimine liigi areaali.
ņõhjaosadest, s. o. Kanadast. Loodetavasti kasvab ta kõige paremini
Eesti 1äänesaarte pehmes merekliimas.

į
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Kanada tsuuga on väga dekoratiivne puu, eriti üksikasetuses; väga
ilusad on mitmed kultuurvormid (erinev kasvu kuju ja võra värvuš).
Puidu tehnilised omadused pole kõrged; puit vastĻb nulgude puiduie
ning sobib paberimassi tootmiseks. oīasteļt on võimalik toota kanada
palsamvaiku, kuna koor leiab kasutamist odava parkainena.

4. perekond kuusk - Pįcea t Dietr
Dietrich, Fl. Umg. Berl. (1824) 974.

Tavaļiselt suured, igihaljad ühekojalised puud tiheda, nooremas eas
kitsama, VanemaS eaS laiema kuhikja võraga, mille oksad asetsevad
eiram-vähem korrapäraste männastena ning vabalt kasvavateļ puudel
katavad tüve peaaegu maani; pinnasega kokku puutudes võivad alumi-
sed oksad juurduda ning võrsikuid anda. okkad asetsevad spiraalselt,
väga varjus kasvavail võrsetel vahel ka kaherealiselt; kujult on okkad
neljatahulised, läbilõikes rombjad, va1gete õhulõhetriipudega igal tahul
(fülogeneetiline rida Eupicea Wilļk.), või okkad on lamedad, mispuhul
õhulõhetriibud esinevad okka morfoloogilisel pea1ktiljel, mis leherootsu
keerdumise tagajärjel tegelikult on a1lküljeks (fülogeneetiline rida
omorįka Wiļlk.); okkad paiknevad piki võrset asetsevate.l tüükakestel,
jättes maha langedes iseloomuliku jälje, mille tagajärjel võrse on kona-
ratega kaetud; vaigukäike kaks. Õied ühesuguĮised; isasõisikud asuvad
külgmiselt ee1mise aasta võrsetel, alusel ümbritsetucl ki1ejate SoomuS-
tega; tolmukad kahe tolmukotiga, tolmuteracį kahe õhupõiega. Emas_
õisikud asuvad eelmise aasta võrsete tipu1; käbid enamasti rippuvad,
valmivad esimesel aastal ning langevad fargmisel kevadel, pärasi Seem-
nete varisemist, lagunemata maha. Seeme varustatud tiivaga, mis on
liilunud Seemne ülemise osaga.

Kuused on -varju taluvad puud, nende juurestik asetseb enam-vähem
rõhtsalt, mistõttu nad kannatavad tuuleheite a11. Nad taluvad vähest
pinnase soostumist, võrdlemisi kontinentaalset kļiimat ning kasvavad ka
kehvadel leetunud muldadel, eelistades paremat savikat pinnast. Kanna-
tavad linnade suitsu ja tahma all tunduvalt (kõige vähem kannata-o
torkav kuusk). Paljude kuuseļiikide rahvamajanduslik tähtsus on Suur;
neist saadakse väärtuslikku ehitus_ ja tarbepuitu ning puidumassi keemi_
1ise tehnoloogia tööstustele.

Kokku tuntakse umbes 45-50 kuuseļiiki, mis on levinud Euroopa,
Aaqia ja Põhja-Ameerika parasvööndi- ning subarktilistel aladel; eriti
rohke on liikide arv Kesk- ja Lääne-Hiina mägismai1. 'Real liikidel,
netrde hulgas meie harilikul kuuseļ, on ulatuslikud boreaalsed areaalid;
nende liikide majanduslik tähtsus on eriti suur.

Nõukogude Liidu uļatuslikul territooriumil esineb 10 kodumaist kuuse-
liiki, introdutseerituid on l l. Eestis on vaid üks kodumaine liik
hariļik kuusk. Ilupuuna on meil kultiveeritud, osalt ka metsasta-
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miseks katsetatud (peąļe süstemaatilises osas käsitļetavate) veel järg_
misi: idakuusk |Picea orįentalįs (L.) Link, Kaukasus, Väike_Aasia];
punane kuusk IP. rubra (Lamb.) Link, idapoolne Põhja-Ameerika];.must
kuusk |P. mariana '(Mill,) Britt., Sterns et Pogg., Kānada' Am. Ühend-
riikide kaguosa]; Glehni kuusk |P. Gįehnįį (Schm.) Mast., Sahhalin,
Kuriili saarestik, Jeso saar] ja ajaani kuusk |P. įezoėnsis (Sieb. et Zucc.\
Carr., Kaug-Ida, Jaapan]

Nõukogude Liidu territooriumil on kuuskede paleontoloogilist mater-
;ali leitud mitmel pool; muu hulgas on avastatud rida hariliku kuuse
leide pliotseenseis lademeis ja üksikuid siberi kuuse ļeide interglatsiaal-
seis lademeis. Taksonoomiliselt kuuse perekonda kuuluv, kuid liigina
rnääramata on üks leid Eesti naaberalalt - Laadoga ja llmeni rajoillsr
(postpliotseeniaegne lade) .

EESTIS ESINEVATE KUUSELIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL
l. okkad neljatahulised, igal tahul õhulõheriba, ristilõigus neļinurksed,

rombjad. Käbid rippuvad (fülogeneetiline rida Eupiīea Willk.) . 2

. pealkü1g!) kahe heleda õhulõhetriibuga, pealküljel läikivrohelised;
käbid rippuvad või üįemised rõhtsalt hoiduvad (fülogeneetiline rida
omorįka willk.) 7

2. Viljasoomused äraspidi-munajad või ümardunucl, enne viljumist iihe-
dasti üksteise vastu liibunud; võra värvus tumeroheline või sina-
kasroheline 3
Viljasoomused piklikud või rombjad, ebatasase ülemise SerVaga,
üksteisele vaevalt liibunud või veidi eemalehoiduvad; võra vär,ius
heledam või tumedam sinakasroheline kuni hõbehall 6

3' Käbid väikesed, 4-5,5 cm pikad, avanenult 2 cm läbimõõdus; võra
värvus suhteļiselt hele, okkad sinkjasrlalged, neijakandilised; pun-
gad vaiguta, helepruunid, ülemised pungasoomused pisut horkuvad

4. Kanada kuusk - Pįcea canadensįs (Mill.) Britt., Sterns
et Pogg.

Käbid 5-16 cm pikad; võra värvus tumeroheline; okkad veidi kokku
surutud(rombjad). . j 4

4. okkad umb.25 (lB-40) mm pikad, l mm läbimõõdus, väga tera_
vad. Käbid 7-12 cm pikad. Noored võrsed alati paljad; įungad
osaliselt vaiguga kaetud

3. Tjanšani kuusk - Picea Schrenkįana Fisch. et Mey.

okkad lühemad, 7-25 mm pikad, tömbimad. Noored võrsed paljad
või karvased; pungad vaigūta 5

5. Į<alia l0-15 cm pikad; viljasoomused terava- kuni tömbitipulised;
noored võrsed paljad või hõredalt udemelised; okkad (välja arvatud
kääbuspuudel) umb. 20 mm pikad

l. Harilik kuusk - Pįcea abies (L.) Karst.
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Käbid 5-B cm pikad; viljasoomused täiesti ümardunud ülemise
Servaga; noored võrsed enamasti kaetud ļühikeste punakaspruunide
karvakestega; okkad l0-15 mm pikad

2. Siberį kuusk - Pįcea oboaata Ledeb.

tj. Võrsed kollakaspruunicl, roostepruuni karvastusega. Käbid valmi_
nult helepruunid, 4-6 cm pikad; viljasoomused täkilise kuni hambu_
lise servag' olu'Jr;:,T*'"'J'-l::r"j 

Pįcea E ngeĮmannll EngeĮm.

Võrsed kollakaspruunid kuni oranžpunased, paljad. Käbid valmiņult
hal1ikaspruunid, 6-l0 cm pikad; viljasoomused aheneVa, täkilise
Servaga. okkad jäigad ja torkavad

6. Torkav kuusk - Pįcea pungens Engelm.

7. Noored võrsed tihedalt karvased. okkad tömpteravad, B-l4 mm
pikad, kuni 2 mm laiad. Pungad lai_munajad, teravad. Käbid pikiik_
m u n a j a d' 3 - 5' n' u 

ļ #i 
"''l',1 

u 
"ļ ";: : ; Z' *' :,*;' 
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Noored võrsed täiesti paljad. okkad pika teravikuga, mõnikord ka
pealpool asuval küljel õhulõhedega, l2-l8 mm pikad, kuni l mm
laiad. Pungad kuhikjad, teravad. Käbid suuremad, 5-l0 cm pikaģ,
2,5-3 cm läbimõõdus, valkjaskollased

B. Sitka kuusk - Pįcea sįtchensįs Carr.į

Fülogeneetiline rida Eupicea V/illk. Ėorstl. Fl. ed. 2 (lBB7) 67-93.
okkad neljatahulised, igal tahul õhuļõhetriip, ristilõigus ruudu või rombi
kujuga. Käbid rippuvad.

l. Harilik kuusk
(lB80-lBB3) 325; Wolf, Xņoüu. ĀeP. KycTapH. CCCP (l925) 88; Komarov
in Fļ. URSS I (1934) l44; Fomin in Fļ. RSS Ucr. I, ed.2 (l93B) 163;
Sukacz. Äeuapo;r. (1934) l03; Lypa, Įeu4poQ;l. yPCP I (1939) 66. -P. excel.sa (Lam.) Link in Linnaea XV (184l) 5|7. - Pįnus ex'ceĮsaLam.
Fl. Frang. ed. 2 (l77B) 2021 - Pinus abįes L. Sp. Pl. ed. l (1753) 1002;

' Sitka kuusele on võrdlemisi lähedane ajaani ļ<uusk' Pįcea jezoėnsis (Sieb'
et Zucc.) Carr. (P. ajanensis Fisch.), mis kasvab Nõukogude Liidu l(aug-Ida mandrį_
.osadeš, Sahhalinil, Kurįili saartel, I(amtšatkas, Mandžuurias, Koreas ja jaapani Jeso
saarel. Seda liiki on Eestis kultiveeritud ja ta on osutunud tundlikuks meil esinevate
hiliste öökülmade suhtes. I(atseid temaga tuleks jätkata; ta eelistab niisket merekliimat
ja võiks Nõukogude Eestį lääncsaarte kliimas dekoratįįvse puuna sobida
' Sitka kuuspst erineb ajaani kuusk järgmiste tunnuste poolest: pungad iörnbid, pea_

.aegu ümarad. okkad tömbid, 10-20 mm .pikad ja 1,5-2 mm laiad; käbid lühemad,
4*0 cm 'pikad ja kuni 2,5 cm Īäbimõõdus, helepruunid, noorelt punakad. Noored, võr-
sed samutį paljad kui sitka kuuselgi.

Kujult sar'naneb ajaani kuusk hariliku kuusega, kuid kasvab märksa pikaldasemalt.' 2 ąbįes (lad. k.) - nulg.
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Ledeb. Fl. Ross. III (1847 ' 1851) 670. - Abįes picea MiĮl' Gard. Dict.
n" 3 (1759). - Abįes exceį'sa Lam. et DC. Fl. FranE.. III (t805) 275;

Wiedemann et'Weber, Beschr. Phan. Gew. (1852) 5B7. - Ell enponeücrax.

h. Kuni 50 m (Eesti NSV heades tingimustes 30-35, üleiganenud
puistutes harva 45 m) kõrgune puu, tüve läbimõõduga kuni 2 m, i|ma
sügarlale pinnasesse tungiva peajuureta. Võra üldiselt terav-püramiidjas.
'Tüve koor heledam või tumedam punakaspfįļun, püsib kaua sile, hiljem
lõhenev. Tüvi sirge, oksad rõhtsad või veidi rippuvad, sageli algavad väga
madalalt. Noored'võrsed paljad või hõredalt lühikarvased, hele-punakas-
pruunid. okkad läikivad, tumerohelised, neljatahulised, kahelt küljelt
veidi kokku surutud ning seetõtiu rombjad, kuni 2,5 cm pikad ja l mm
läbimõõdus, igal tahul kahe pikitriibuga, võrd1emisi tihedalt asetsevad
.ning igasuunaliseļt harevad, püsivad 5-7, mõnikord 9 aastat ja kauem.
Pungad vaiguta. Isasõisikud 20-25 mm pikad, asetsevad okaste vahel,
algul ümarad ja punased, hiljem ruljad, kollased, alusel heleroheliste
soomusjate kaitelehekestega. Emasõisikud asuvad eelmise aasta võrsete
tipul, piklik-ruljad; helepunased või rohekad. Valmiv käbi helepruun, noo-
relt tumevioletne (Ī. ergthrocarpa\ või heleroheline (f. chĮorocarpa),
rippuv, 10-16 cm pikk ja 3-4 cm läbimõõdus. Kattesoomused väga
väikesed, piklikud' viljasoomustest hulga lühemad; viljasoomused mitme-
sugustel tüüpidel erineva kujuga, üldiseļt äraspidi-munajad, kumerad,
lainja või täkilise, mõnikord ka ühtlaseļt kaardunud sileda servaga või
üsna väikese tömbi nokataolise, püga1dunud tipuga. Seeme munajas,
teravnenud tipuga, 4 mm pikk, tumepruun; tiib läikiv, kollakaspunane,
seemnest 3 korda pikem. Seeme langeb käbist välja selle viljasoomuste
avanemisel järgmisel kevadel ja suvel; avanenud viljasoomustega käbi
langeb alles hiljem maha. Idulehtede arv harilikult 8-9. Õitseaeg mais
ja juunis (92. joon.)

Hariliku kuuse teisendid ja vormid. Harilik kuusk on individuaalselt
suuresti varieeruv puu; on püstitatud rohkesti Vorme, mille taksonoomi-
line väärtus on sageli küsitav. Kui kõrvale jätta dekoratiivsed (hortu_

laansed) vormid, mida muide on samuti terve rida (peamiselt võra kuju
,erivorme), näitab pealiskaudnegi vaatlus kuusemetsas, kui erinevad on
üksikud kõrrluti seisvad puud käbide suuruselt ja nende viljasoomuste
kujult, võra üldiselt kujult, okaste kujult, suurųselt, asetuselt ja värvu-
selt, noorte käbide värvuselt, seemnete tiiva kujult ning seemnete värvu-
selt jne. Suurt osa nendest vormidest võime iseloomustada kuuse erine-
vate biotüüpi'dena; viimastest omakorda on kuuse Suure areaali ulatusel
iormeerumas või osalt juba formeerunud pärilike omadustega ökotüüpe
(rasse resp. alamliike). Kuid seni pole viimaseid kirjeldatud ning seda
.ei saa teha Eestis kulgeva areaali ulatuses; selleks on vajalikud põhja-
likud, võimalikult suuri areaaļi osi haaravad uurinrised.

Lähtudes osalt Sukatševist, rühmitame hariliku kuuse erine-
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vaid tüüpe biotüüpideks (luususvormideks) puu kasvu l<ltju, eriti
võra, okste ja okaste järgi (need vormid sõltuvad osalt kasvukohast, näit.
soiste aļade nn. sookuusk), geogra afil iste ra ssi de ü ļemine-
liuvormideks (var. fāttntcā1, mitntesugusteks normaalsest
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92. joon. Har'iļik kuusk (Picea abies): t - käbi; 2 - oks isasõisikutega;
J - okas ja sel|e rislilõik; 4 - oks emasõisikuģa; 5 - viljasoomused sise_
küljelt, seemnetega; 6 - viljasoomuse väliskülg;7 - seemned; 8 - avane_
nud tolmukas kahes vaates; 9 - Ī. acumįnata viljasoomused; 10 * var'

europaea viljasoomused1, ļļ - var' fennica viljasoomused.

tü ü b i s t su u r t e kõ rv a l eka l d u m is t ega Vo r ,n i d e ks
(ussikuusk kui aberrant), lõpuks ka mitmeti erinevateks, sageli dekora-
tiivset tähtsust omavateks, okste kujusi ja nende asetusest tingitud
vormideks, nagu hõredate okstega leinavormideks jne. Rõhutāgem
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nendegi rühmituste konventsionaalset väärtust; kuid nad on vajalikud,
t-,t vormide kü1luses teatavat süsteemi luua.

Hariļiku kuuse indivįduaalse variatsiooni suur amplituud ja seejuures
suuremate, taksonoomilise väärtusega liigisiseste üksuste puudumine
(õigemini nende vähesus) on kahtlemata tingitud pidevast ning kaua
ļ<estnud liigisisesest ristiemisest, kus tekkivad erinevused vahetprdamata
nivelleeruvad ning tulemuseks on rea erinevate biotüüpide (iuususvor-
mide) koosesinemine.

Ūlalesitatust lähtr-rdes on Eestis leiduvate teisendite ja vorrnide huĮ-
gast võimalik kindļaks teha mõned olulisemad, spontaanselt meie flooras
csinevad taksonoomi1ised ükslrsed.

var. fennica Rupr. Fl. Ingr. I (1860) ' - Pįcea exceĮsavar. medįoxįma
Nyland in Journ. Soc. Bot. Frang. X (l863) 50l. Pįcea exceĮsa
'i. medioxima Hjelt, Consp. Fļ. Fenn. I (l8BB) 69. - P. excelsa l,. fennica
(Regel) Hoimberg in Hartm. Handb. (1922) 145. - Picea fennica Regel
ap. Komarov in Fl. URSS I (1934) 62' - Pįnus Abįes vat. fennica
Įįegei in Gartenflora XII (1863) l5. - Käbid lühemad kui kuuse tavalisel
tüübil (var. europaea), hariIikult 7-B, harva kuni 10 cm pikar1, sageli
pooleldi rippuvad või rõhtsalt paiknevad. okkad asetsevad tihedalt okste
ülemisel küljel, on ü1espoole suunatud, värvuselt 1äikiv_tumerohe1ised;
viljasoomused peenetäkilise tömp_ümara ülemise Servaga. okastei puudu-
vad heļedad triibud. - Selle teisendi kasv on tavalise kuuse kasvust
pikaldasem (92. joon., l l) .

Soorne kuuske esineb Eestis mitmel pool; ta ļ<asvab sageii teiste
vormidega koos. See teisend kujutab endast vahepealset üleminekutüüpi
hariliku kuuse ja Eestis puuduva tüüpilise siberi kuuse, P. obouetta vaheĮ
(vi. Siberi kuusk lk. t78). - Naissaar, leg. H. Aasamaa; Tähtvere mets,
'I'artu ļähedal, 1.g. K. Eichwald l948.

ver. europaea Tep|ouchow in Bul1. Soc. įlosc. 1869. Käbid suured;
viijasoomused keskkohalt kõige 1aiemad, kujult rombjad, enam-vähem
pika, pügaldunud tipuga (92. joon., 10). Tavalrisirn, kõikjal levinud hari-
įiku kuuse Vornr; Eestis väga tava1ine.

f. (lusus) acumįnata Beck in Ann. Nat. Hofm. Wien II (l8B7) 6l.
Viljasoomused ahenevad pikaks, pügaldunud, vahel veidi tagasikäändunud
tipuks. Ka Eestis esinev vorm' õieti eeļmise teisendi (var. europaea) eri
vorm (92. joon., 9)

f. (lusus) uįmįnaļis (Sparrm.) Casp. in Schr. Phys.-ök. Ges.
Königsbg. (1876) 126. - Pįnus uįmįnaįįs Sparrm. ap. Ählstr. in Sv.
Vet.-Akad. Handl. (|777) 310, tab. B, 9. Võra kuju iseloomustav vorm.
Rõhtsa1t asetsevatelt esimese järgu okstelt ripuvad enam-vähem verti-
l<aalseļt alla peened teise järgu okšad; puu on seetõttu leinavormi ilmega.
Seda sugajate okstega vormi on nimetatud vitskuuseks.
Ta on metsades üsna harilik; taoline okste asetus on Bergi järgi (lBB7)
omane eriti vanematele hariliku kuuse indiviidideļe. Seda vormi on
Varem (nime nimetamata) käsitletud ka Wiedemanni ja Weberi flooras
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( ļB52) I(uie asunduses Väike_Maarja rajoonis tol ajal esinenud ühe
kuuse kirjelduses. Selle vormi kasutamine on eriti soovitav metsakultuu-
ris (vt. Majrnduslik tähtsus). (93. joon.) į

f. (aberratio) uirgata (Jacq.) Casp. in Schr. Phys.-ök. Ges. Königsbg.
(l87B) 125. - Abįes exceĮsa var. uirgata Jacq' in Ann. Soc. Hist. Paris
(1853) 652; Berg, Spielari. Fichte in Schr. Naturforsch. Ges. Dorp. II
(1BB7) 5. - Ussikuusk. Esimese järgu okstel puuduvad kiilgmised
pungad peaaegu täiesti, seega neil ei arene teise järgu oksad ja nad
liasvavad edasi vaid tippudel, omandacįes vitsja kuju; alumised oksad
koolduvad kuni pinnaseni, keskmišed asetsevad rõhtsalt ja ülemised
oksad on Šageli pisut tõusvad. okkad lühikesed, tikjad ning torkavad'
Seļle vormi üksikasjalisem kirjeldus on toodud Bergil (ļ c.), kus on
käsitletud Sangastes, Keenis, Hellenurmes, Ķõnnus jne. esinenud ussi-
kuuski. Tariu lähedal, 1inna ja Kardļa küla vahel asuva Ponni talundi
juures segametsas kasvas 1948. a. umbes 3 m kõrgune ussikuusepuuke
(TRŪ Eesti Herbaarium, leg. K. Eichwald,6. juunil l94B. a., nr. l1368).
Ūhest suuremast Tartu rajoonis (Utsali vahtkonnas) leiduvast ussikuu-
sesi on olemas teated (E. Varepi andmed 1948. a.).

Ī. paĮusĮris Berg (l. c.) P' exceĮsa aegro mųeĮophthora Casp.
|Bī4' - Madal põõsakujuline puuke, mille ļatv l-3 m kõrguses kõver-
dub kõrvale või hoopis alla, kasvades Samas Suunas edasi, samuti oksad
tippudel; kogu puuke meenutab seetõttu haokubu. Joonis: Berg (l. c.)
t. X. Selle sookuuse kasvu kuju on tingitud soisest pinnasest, miļlel ta
kasvab; normaalsetesse kasvutingimustesse asetatuna hakkab ta nor-
maaļselt arenema. oma iseloomult on ta luusus- ja aberratsioonivormide
r,,ahepealne.

f. (1usus) ergthrocarpa Purk. in Allgem. Forst.- und Jagdztg. 53
(1877). Emasõisikud ja noored käbid (augustikuuni) tumevioletsed.
Kevadeļ veidi varem puhkev kui järgmine. Ūldiselt tavaline.

f. (lusus) chĮorocarpa Ptlrk' (1. c). Emasõisikud ja noored käbid
(augustini) helerohelised. Pisut hiljem puhkev. Paiguti tavaline.

Paljude teiste, muu hulgas ka dekoratiivsete kuļtuurvormide kõrval,
mis käesoleva töö raamidesse ei mahu, tuleb mainida üht hariliku kuuse
roomavat vormi; See on f. (lusus) procumbens Carr. lTraitė Conif. ed.
2 (1867) 333], mida mainitakse ka Vormsi saarelt; tõenäoļiselt tekib

lPeale sugajate okstega ehk vitskuuse tüübi on Sylvėn
(Lõunā-Skandinaaviale) eraldanud neli väiksemat, .luususvormidele vastavat kuuse võra
tüüpi. Need esinevad ka Eesti NSV_s ning on järgmised. I(orrapäratuļt sugajas
t ü ū p. Allarippuvad teise järgu oksad on enam hargnevad kui sugajal tüübil ning
erineva-pikkusega. Kompaktt-ie tüüp. Esimese järgu oksad enam-vähem rõhtsad;
ieise järgu oksad on suhteļiselt lühikesed ning asėtsevad tihedalt. Lamedaoksaline,
tüüp, Esimese järgu oksad hargnevad rõhtsas suunas' laialt ja ebakor'rapäraselt.
Harjataoline tüüp. Esimese järgu oksad hargnevad lühikesteks ja jämedateks
teise järgu oksteks, milleļt omakorda harja meenutavaļt ripuvad alla arvukad väiļ<esed
oksad.
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93. joon. Vitskuusk '(Picea abįes Ī. airninaĮis) Īartu
lähedal Tähtvere metsas.

taoļine roomav vorm emapuude kõrvaldamisel püSima jäänud ning juur-
duvatest kännuokstest; see vorm on kääbusjas, maapinnal lamavate oks-
tega ja tihedalt aSetsevate, peente, lühikeste ning teravate okastega-
I(a see vorm pole pärilike omadustega.

Üldlevik. Hariliku kuuse areaali kompaktsem osa asub Skandinaavia-
maades ja NSV Liidu Furoopa_osas' kus areaali lõunapiir kulgeb 5l. ja
50. põhja1aiuskraadi vahel. Nõukogude Liidus tähistab mustmu1la-ala
iihtļasi kuuse lõunapiiri. Põhjas ulatub kuusk polaatjooneni; ta puudub
Norra kõige põhjapoolsemas oSaS' Samuti Edela-Norra rannikualadel ja
Rootsi lõunapoolsemas oSaS. Idas, Uraali mäestiku läänenõlva territoo_
riumii, toimub hariliku eufoopa kuuse üleminek siberi kuuseks (Picea
obouata); mõlema liigi areaalid ei lase end selgepiiriliselt eraldada, sest
ühe üļeminek teiseks toimub ü1diselt eeļmainitud Soome kuuse (var.

fennica) kui vahepealse teisendi kaudu. Hariliku kuuse areaaįi idapool-
SemaSt' kompaktsemast osast läänes, Kesk-EurooPas, Karpaatides ja
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94. joon. I(uuseliikide areaalid: I - Pįcea abies; 2 - P. obouata; 3 - P. Schrenkiana;
4 _ P. omorįka.

Aipides, asub rida enam-vähem erald.aįud (disjunktseid) areaaliosi.
I(ur-rsk puudub Põhja_Saks amaa madalikul ning ijrantsusmaal Rhöne,ijõest lääne pool, s-amuti ltaalias, Ungari mādaūkul ning peaaegu kogu
Bulgaarias. Mäestikes on kuuse leviįu. kõrgeim piir: ĪJarzi rrräestikus
1000 m, Sudeetides umbes 1l30 m, Karpaatides t8to m, Baieri nrpiāį'
2000 m, Juura Alpides l400 m ja Berni ning Wallise Atįiaes
t880-2210 m vahel (areaal ga. 1oon., /;.

Laialdase areaali ulatusel on harilikul kuuseļ väga erinevad kasvu_
kohad, eriti mägedes. 

-Nõukogude Liidus on ta üldiselī madalikkude puu,
riris areaali põhjaosades moodustab ka puht kuusemetsi; kasvab sageli
k'oos männi ja kasega, tihti ka sookase-ja haavaga (seģ.a-lodumetsid;.
Nõukogude Liidu keskosades kasvab kuusk segaĻetsadĮs koos pärna,
vahtra ja tammega. Kesk-Euroopa tingimustes moodustab puht Įuusi-
kuid või kasvab segametsades koos valģe nuluga ja pöögiga

Kuusk talub varju võrdļemisi hästi; seetõttu suudab ta areneda
rnänni alusmetsas, tõrjudes sageli männi välja. Kuid ta ei kasva hästi
männile sobivaļ liivapinnasel. Kuusk eelistab raskemat savi- .ja liivakat
savipinnast. Soostumist talub halvasti, kuid hästi läbilaskvai pinnasel
kasvab rahuldavalt üsna märgades tinginrustes.

Levik Eestis. Kuusk on männi kõrval meie levinuim puuliik. Teda
r,õib kohata kõikjal, kus arenev põllundus võimaldab tal kasvada. Kuuskesineb puht kuusikutena; ia kasvab lodutüüpi segametsades, kus .rg"ii
on 

- 
ülekaalus, ning esineb salulehtmetsades, .r*rti palutüüpi segariet-

sades koos männiga' Tavaliselt moodustab varju taluĻ kuusį järJlkasvu
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95. joon. I(uusemetsade levik Eestis

nii leht- kui ka männimetsades. Puht kuusikud po1e haruldaSed, kuid
nad on vähema ulatusega kui kuuse-segametsad. Suuremad puht kuusi.
ļ<ud esinevad metsa-aladel, kus kuusk on valitsevaks metsapuuĮ<s. Puht
įiuusikuid tuleb pidada sekundaarseks nähtuseks, sest nad on tavaliselt
kujunenud teiste puu1iikide väljaraiumise tulemusena. on suuri alasid,
kus kuusk valitseb ja mänd on tagaplaanil või puudub täiesti. Need alad
asuvad Eesti mandriosas. Kuusk jääb seevastu männi kõrval tagaplaa_
nile peaaeģu kõikidel Eesti saartel ja mandri loodeosas, Tallinna ümb_
ruses (95. joon.).t

į Ebaõigete kultuurmenetlustega rikkusid endised mõisnikud kuuse ja männi tasa,
kaalu meie metsades. Kapitalismi kiire areng Venemaal möödunud sajandi teisel poolel
suurendas järsult nõudmist metsamaterjalide järele, mis põhjustas intensiivse metsade
ekspluateerimise tõusu mõisametsades. Põhja_Eesti jääkkarbonaatses ja osaļt rähkmul-
dade valdkonnas väljakujunenud männi valitsevusega kuuse_segametsadest raiuti valik-
raie korras välja häid tarbetür,esid andvad männid, mille tagajärje1 suurtel aladel
moodustusid puht kuusepuistud. Teisaļ, peamiselt Lõuna_Eestis, kultiveerįsid mõisnikud
mändi küllaltki (kohati vägagi) viljakatele põllumajanduslikele kõlvikutele, kus nüüd
r,õib näha männipuistuis väga jõuliseIt kasvavat kuuserįnnet.

Möödunud sājandil ia Įäesoleval sajandil kuni nõukogude võimu kehtestamiseni
toimus meil üsna suureulatuslikult kuusealade vähenemine lehtpuude kasuįs 'seoses
lager'aietega (eriti Lõuna-Eestis). Ķuuse lageraielangid kattusid lehtpuudega, soostu_
vatel aladel kohatį mändide ja lehtpuudega. Väga viljakatel muldadel asendus kuusk
lehtpuude ja põõsastega isegi valikraie aladel, kus pärna, sarapuu jt. varjusallįvaist
liikidest moodustunud võsa ei võimaldanud kuuse uuenemist (metsateadlaseļt A. Karult
kirjälikult säadud andmed).
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Majanduslik tähtsus. Kuuse vanusepiiriks loetakse 300-400 aastat,
ta saab seemet kandvaks' 30-50-aastaselt, raieküpseks E0-l00-aasta_
selt. Levinud metsapuuna etendab kuusk majanduses tähtsat osa. Tema
puit on vaigurikas, kerge ja pehme, selle mehaanilised omadused ei ole
liõrged. Värvuselt on,puit valge, iavaliselt pisut kollaka varjundiga, ta
välimine osa ei erine värvuselt sisemisest. Puit leiab kasutamist ehitus-
inaterjalina, temast :saadakse,tselluloosi' paberimassi jne. okkaįd kasu-
tatakse klaasesemete'pakkimiseks, juuri korvide punumiseks, laaste pak-
kimiseks. Koorest .toodetakse parkainet, koorest ja kändudest vaiku.
Seemned sisaldavad kuni 30% 'õlī, mis on kohane ļakkide valmista-
rniseks. Rohkete dekoratiivsete vormide tõttu on kuusk tähtis ka ilu-
puuna, kuid ta kannatab linnade suitsu- ja tahmarohketes kasvutingi-
mustes. Kuusk'talub hästi lõikamist ja teda kasutatakse ļaialdaselt ela-
vate kaitsetarade moodustamiseks aedades ja raudteeliinidel. Tootmise
seisukohaļt on väärtuslikum kuuse tüüp, mille oksad asetsevad sugajalt,
s. o. tüüp, mille esimęse järgu oksad paiknevad rõhtsalt ning neilt ripu:
vad sugajalt alļa järgmiste järkude oksad. okste niisugune asetus on

Sylvėni järgi kõige soodsam valguse maksimaalseks ärakasutamiseks
varjurohkes metsas; säärase okste asetusega puud on suutelised kiiresti
arenema ning seega andma palju puidumassi.

Peale selle on A. Kalnini uurimised selgitanud, et sugajate oks-
tega kuusetüübi puidu tehni1ised omadused on kõrgemad kui teistel
kuuse teisenditel ja vormidel ning et see tüüp on kuuske tabavatele
seenhaiguste1e vastupidavam kui teised. Need asjaolud on tähtsad ning
neid tuleb kuuse seemnematerjali kogumisel silmas pidada.

A 2. ,Siberi kuusk - Pįcea oboaata ļLedeb. F1. Alt. IV (1833) 20l;
Wolf, Xnoüu. 4ep. KycTapH. CCCP (1925) 92; Kryl. Q.rr. A.nrag VII
(l914) 1718; Sukacz. Įeu4po,r. (1934) 120; Komarov in Fl. URSS I

(1934) l45; Fomin in Fl. RSS Ucr. |, ed.2 (1938) 164; Lypa, Įeu4po-
Q.nopa yPCP I (1939) 72; \zasiljev in Įep. KycTapH. CCCP I (1949)
135. - Pįcea exceļsa Link var. altaįca Teplouchov in Bull. Soc. Nat.
Mosc. III (1s65) 244. - Pįcea orįentaĮįs L. ap. Ledeb. Fl. Ross. I|L,2
(ls49-l851) 671 ' - Pįnus oboaata Antoine, Conif. (1847) 69. - Elķ
cu1upcran.

h' Harilikule kuusele lähedane, väiksem ja aeglasemalt kasvav
puu, kõrgus kuni 30 m. Võra kitsas-püramiidjas. Noored võrserl kaetud
lühikeste, karedate, ruugete karvakestega. okkad 7-20 mm pikad, tor-
kavad, tumerohelised, neljatahulised, nelja tömbi kandiga, ristilõigus
rombjad kuni peaaegu täisnurksed. Valminud käbid pruunid, piklik-
munajad või munajas-ruljad, 5-7 (4-B) cm pikad, avanenult 2,5-4 cm
läbimõõduga; viljasoomused suhteļiseļt laiad, kumerad, paljad, ümardu-
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nud ja sileda ülemise Servaga' vahel ktilgeclel pisut täkiļised. Seemned
tumepruunid, umbes 4 mm pikad, 2,5 mm läbimõõduga, koos tiivaga
13 mm pikad (96. joon., 1-5).

@
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96. joon. I(uused (Picea)' P' obouata: / _ oks käbiga; 2 - viljasoomus
välisküljelt; J _ viljasoomus siseküljelt, seemnetega;4 _ seemned; 5 _
terve ja poolitatud okas. P. Schr'enkįana: 6 - käbi. P. canądensįs: 7 _ oks;
8 _ okas ja selle ristilõik; ģ * .ķaķi; to - viljasoomus siseküljelt,

seemnetega.

Siberi kuuse eraldamine harilikust kuusest on Võimalik käbide järgi,
kuna teised tunnused on üļeminevad; ka eraldamine käbide järgi pole
raskuseta, sest mõlema vahevormil, nn. Soome kuusel (Picea excelsa var.
fennica), mille kaudu toimub üleminek mõlema liigi vahel Uraali terri-
įooriumil, on siberi kuuse käbidega väga sarnased, veidi suuremad käbid.
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Ūldlevik. Nõukogude Liidus kompaktsemalt levinud Uraalist Kaug'
Idani, ulatub põhjas umbes polaarjooneni; lõunas kulgeb siberi kuuse piir
Altai kaudu Põhja-MongooĮiani (45-50' p.-1. piirides)'. Idas puudub ta
Amuuri alamjooksust ida pool, samuti Sahhaļinil ja Kamtšatkas (areaal
94. joon., 2) .

Siberi kuusk kasvab areaaļi'ļääneosas tavaliselt koos männi, kase ja
haavaga; Uraali .aladel ja Lääne-Siberis moodustab ta harilikuĮt sega_

metsi siberi nuļu ja vene lehisega. Jenissei jõest ida pool piirdub ta
peamiselt jõeorgudega. Ökoloogilistes tingimustes ei erine harilikust
i<uusest, talub karmimat kontinentaalset kļiimat kui viimane.

Levik Eesti dendroĪlooras. Siberi kuusk on Eesti kļiimas täiesti kül_

makindeļ puu; ka l939/40. aasta talvel ei kannatanud ta meil üldse. Teda
on kasvatatud dekoratiivse puuna ja parkides esineb meil suuri, vilitr-
vaid puid. Siberi kuuske ļeidub mitmel pool Tallinna, Tartu ja Pärnu
parkides. Ta areneb hästi ka koos hariliku kuusega.

Majanduslik tähtsus. Siberi kuuse puit on kvaliteedilt hariliku kuuse
puidule vastav. Aeglase kasvu tõttu on tal ainult ilupuuna teatav täht-
sus; ka siin jääb ta dekoratiivsuselt harilikust kuusest maha. I(eskmise
Suurusega puuna ei vąja ta eriti palju ruumi, sobib kasvatamiseks vähe_

inate rühmadena.

A 3. Tjanšani kuusk - Pįcea Schrenkįanaį Fisch. et Mey. in Bull'
Acad. St. Pėtersb. X (lB42) 253; B. Fedtsch. Pacr. TypxecTaHa (l9l5)
33; Wolf, XsoliĮĪ. Āep. KycTaprr' CCCP (1925) 93; Komarov in Fl. URSS I

(1934) l47 (ex parte); Sukacz. ĮeN4po.n. (1934) 542; Lypa, Įeuapoģ;l.
yPcP I (1939) 74; Vasiljev in Įep. KycTapH. CCCP I (1949) 136. -
Pįcea orįentaĮis B. Įongifolia Ledeb. Fļ. Ross. III (1849-51) 67ļ. -Enl rqur-ruaHcKaff unrz lllpeHxa.

h Kuni 40 m kõrgune puu kitsa kuhikja võraga, mis ulatub sageli
maani ja mille värvus on pisut sinkjalt roheļine. oksad vanematel puu_

del rippuvad; tüve läbimõõt võib ulatuda kuni 2 m. Koor punakas kuni
tumehall. Noored võrsed hallkollased või kreemikad, paljad või pisut
karvased. Pungad munajad, osaliselt vaiguga kaetud. Okkad 18-40 mm
pikad, kuni 1 mm läbimõõdus, õige pisut rombjad, teravad, heledate
õhulõhetriipudega, suunatud võrse tipu poole ja katavad tihedalt selle
pealmist külge. Käbid suhteliselt Suured, 7-|0 (-|2) cm pikad, 2,5 cm
läbimõõdus, rippuvad; viljasoomused suured, läikivpruunid, nende serv
ümardunud või tömp, vahel veidi täkiliņe. Seeme 4_5 mm pikk, koos
tiivaga umbes 16 mm pikk, helepruun (96. joon:, 6).

Süstemaatiliselt on see liik võrdlemisi lähedane pikaokkalisele himaa-
laja kuusele, Picea morįnda Link.

Üldlevik. Tjanšani kuuse areaal haarab Tjanšani mäestiku alasid
NSV Liidu territooriumil ja Hiina Turkestanis, ta puudub vaid mäestiku

t Nimetatud loodusteadlase, Tartu ülikooli eradotsendi A. Schr'enk'i (sünd' l8l6. a.

Tuula kub., surn. l868. a. Tartus) järgi.

'ļ80



kõige läänepoolsemates osades. Peale selie kasvab ta Džungaaria Alatau
ja Pamiiri-Aiai mäestikes (viimase kirdeosas). Kõige kõrgemaie tõuseb
mägedes Issõk-Kuli järve piirkonnaS ja Narõmi rajāonis įuni 3200 m)
(areaal 94. joon., J).

See Kesk-Aasia mäestikes levinud kuusk moodustab järskudel nõļva_
dei pidevaid metsi; ta on įįļdiselt kohanenud suba1piinsele vööndile, s. o.
umbes 2000 ja 3000 m vahelisele kõrgusastmele. Üksikpuuclena laskub
kitsais varjukais orgudes ja põhjanõlvadel 1700-lB00 m-ni. Paikades,
l<us aastane sademete hulk on 700-1000 mm, kasvab ia igasuunalistel
nõlvadel, vähema sademete huiga puhul põhjanõivadel ja varjukates
orgudes. Järskudel nõlvadel kasvavad tjanšani kuuse metsad on erakord_
seit tähtsad nõlvade kaitseks pinnast uhtuvate paduvihmade vastu. Mul-
lastiku suhtes on puu vähenõudlik, 1epib ka üsna kaljuse pinnasega.
Vertikaalse leviku madalamates osades kasvab koos kase, haava, pih-
laka ja toomingaga.

Levik Eesti dendroflooras. Tjanšani ļ<uuske on n-reil kultiveeritud
rlõrdlemisi piiraiult, a1ates aastast lBB0. Eestis kasvas suuri vilja kand-
vaid puld Taļlinna ja Tartu parkides; tõenäoliselt ļeidub teda ka Pärnu
parkides. Puud peeti meil ü1diselt külrrrakindlaks, kuid 1939/40. aasta
įalvei suurem osa hävis.

Majanduslik tähtsus. Puu on Leningradi ja Moskva l<liimatingimustes
külmaõrn ning kasvab halvasti. Eestis võiks eeldada, et ta sobib kasva_
tamiseks läänesaartel ja mandri lääneosades, kus temaga tuleks kat-
setada. oma kitsa võra ja peaaegu maapinnani ulatuvate okstega on
ta huvitav, dekoratiivne puu. Ilupuuna sobib rühmiti kasvatamiseks
al,aramates parkides. Puidust saadakse head ehitusmaterjali.

A 4. Kanada (e. valge) kuusk - Pįcea canadensįs (Mill.) Britt.,
Sterns et Pogg. Prel. Cat. N. York (ļBss) 7l; Marie-Victorin, Gymnosp.
Quėb: n" 10 (1927) 71; Ķomarov in Fl. URSS I (1934) l49; Lypa,
Įeuapotp"rr. yPCp I (1939) 77; ĮJchanov in Įep. KycTapH. CCCP I (l9Į9)
142. - Abįes canadensįs Mill. Gard. Dict. ed. B no 4 (1768). - Abįes
ulba Michx. Fl. bor.-am. 2 (1s03) 207. - Pįcea aįba Link in Linnaea
XV (l84l) 519. - Picea glauca Voss in Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.
xVI (1907) 93. - Ell ķauaįcķag.

h. Kuni 30 m (Eestis umbes 15 m, oma kodumaal harva kuni
50 m) kõrgune puu tiheda ning korrapärase kuhikja võraga' meil sageli
jändriku kasvuga. oksad pikad, tihedalt asetsevad, rõhtsad, noortel
puudel ü1espoole suunatud tipuga. Koor ha1lpruun, sile või naastuline,
r,õrsed valkjad, paljad. okkad B]20 mm pikad, sinakąsva1ged, pisut
kõverdunud, risti1õigus täisnurksed, neljatahu1ised, veidi nõgusate kül-
gedega, püsivad kesļ<miselt 5-7 aastat, hõõrurnisel annavad tugevat,
tärpentini meenutavat jõhna. Käbid piklik-ruljād, 3,5-5 cm pikad, väga
ļühivarrelised, noorelt helerohelised, valminuļt helepruunid, alusel ja
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97. joon. Kuuseļiikide areaalid: 1 - Pįcea EngeĮmanniĮ; 2 - P. canadensįs.

tipul veidi ahenevad; viljasoomused äraspidi-munajad, talbja alusega,
õhukesed ja pehmed, terve, ümardunud üļemise Servaga. Seeme 2-3 mm
pikk, heleprūun, tiib 6-9 mm pikk. Idulehti 4-7, harilikult 5-6
(96. joon.,7-10).

Uldlevik. Kanada kuusk on ļevinud kogu Põhja-Ameerika mandri
okasmetsade vööndis A1askast Newfoundļandini, moodustades paiguti
puukasvu po1aarpiiri; ļõunasse uļatub ta Suure Järvistu territooriumi
lõunaosadeni, väikeste osa-areaaļidega Kaljumäestikus 45' ja 50. põhja-
įaiuskraadi vahel (areaa| g7. joon., 2).

Kanada kuusk on taigavööndi puu; kääbusja puuna või põõsana
ulātub põhjas tundrasse, areaali lõunaosas võib ta esinemist märkida
Põhja-Ameerika preeriaie põhjapiirini. Eriti eelistab ta nii voolava kui
ka seisva vee lähedust ja tõuseb mägedes kuni 1500 m kõrguseni. Sood-
sates kasvutingimustes moodustab puht kanada kuuse metsi; segametsa-
des kasvab koos paplite ja kaskedega, ameerika lehise, palsaminulu
ja teiste puudega. Pinnase ja kliima suhtes vähenõudlik, lepib ka
kuiva liivapinnasega ning kasvab nii kontinentaalse kui ka ookeani-
Įise kliima tingimustes. Tundra-aladel esineb kaitstud orgudes, tihedaid
metsi moodustab okasmetsade vööndis Briti Koļumbiast Newfound-
iandini.

Levik Eesti dendroflooras. Kanadą kuuske kultiveeritakse Euroopas
umbes l70O. a. alates. Eesti kliimas on ta külmakindel. on meil rohkesti
kasvatatud ilupuuna ja segakultuuris hariliku kuusega. Kunį 20 aastani
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kasvab hariliku kuusega võrdselt, jäädes hiljem kasvus maha. Ilupuuna
on teda kasvatatud Tallinna ja Tartu parkicles ning aedades, kus Įeidub
vanemaid, ammu seemet kandvaid puid.

98. joon. Kuused (Picea). P. Engelmannįį: ļ - oks käbidega;2,3 - eri-
neva kujuga käl:id; 4 - viljasoomus välisküljelt; 5 _ kattesoomus; 6 _
viljasoomus siseküljelt, seemnetega; 7 - seeme. P' sįtchensįs: 8 l käbi.

P. pungens: 9 - kįļbi. P. omorįka: 10 - kiibļ.

Majanduslik tähtsus. Leppides nii maritiimse kui ka kontinentaalse
kliimaga, on See üks vähenõudlikumaid kuuse liike, Lääne-Euroopas on
teda kasutatud tuulekaitseks, samuti rannikuluidete kinnistamiseks; ta
sobib aluseks külmatundlikumate ļiikide vääristamisel. Puit on pehme,
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heļekollane, sobiv ehituspuiduks, paberimassi tootmiseks jne. Linnade
suitsu suhtes on vähem tundlik kui harilik kuusk ning omab seetõttu
tähtsust dekoratiivse puuna, ehkki kaldub jändrikule kasvule. Metsakul_
tuuri viįmiseks ei sobi, sest ta on hariļikust kuusest pikaldasema kas-
vuga ning kannatab väga lume rõhumise aļl. Kasvab meil harva 15 meet-
rist kõrgemaks, sobib seega ilupuuna 'ka aedadesse.

A 5. Engelmanni kuusk Pįcea EngeĮmannii I Engelm. in st.
Louis Transact. II (1863) 2.l2; Sukacz. ĮeH4pon. (l934) 382; Komarov
in Fl. URSS I (1934) 149; Fomin in Fl, RSS Ucr. I, ed.2 (1938) 166;
Lypa, Įeuaporp.n. VPCP I (1939) BB; Uchanov in Įep. KycTapH. CCCP I
(1949) l89. - Abįes EngeĮmannĮĮ Parry in St..Louis Transact. II (1863)
123' - E"lķ 9grenķmana.

h Üle 20 m kõrge puu' oma kodumaal kuni 50 m kõrge, tüve läbi-
mõõduga kuni 1,5 m' Võra tihe, l<uhikjas, sageli ebasümmeetriline, oksad
rõhtsad või veidi rippuvad. Ķoor punakas_heiepruun, õhuke, lõhenev ja
naastulįne. Noored oksad kollakaspruunid, kaetud roostevärviliste hõre-
date näärmekarvadega. Pungad kuhikjad, pruunid, vaigused. okkad
teravad, võrd1emisi pehmed, painduvad, vilja kandvatel võrsetel lühe-
mad, tömbimad ja rohkem kõverdunud. okkad on 2,5-3 cm pikad, igal
tahul 2-4 õhu1õhereaga, hõõrumisel 1õhnavad ebameeldivalt; nende
värvus varieerub tume-sinirohe1isest kuni kahvatu_terashallini. Käbid
üksikult, silinderjad kuni ovaa1sed, 2,5-7,5 cm pikad, valminult hele-
pruunid; viljasoomused õhukesed ning painduvad, äraspidi-munajad,
aheneva tipuga, ebakorrapäraselt täkilise Servaga' nende seis käbis
kohev. Seemned umbes 3 mm pikad, munajad,.pruunid, umbes 12 mm
pika tiivaga (98. joon., 1-7; 99. joon.).

Į]ldlevik. Engelmanni kuusk on mägipuu, levinud Põhja-Ameerika
iäänepoolses oSaS' Kaljumägedes, alates Briti Kolumbiast kagu Suuna.s
kuni Arizonani ja Mehhikoni. Ta esineb 1500 ja 380-0 m vahelises mäes_
tikuvööndis ega oma seega pidevat areaali. Suuremaid metsi moodustab
Kanadas (Alberta ja Briti Kolumbia provintsis) (areaal 97. joon., /).

Engelmanni kuusk on mäestike kõrgema metsavööndi puu, kasvab
kääbuspuuna kuni vertikaalse puukasvu piirini; eelistab varjukaid nõlvu,
crge, jõgede ja järvede kaldaid. Moodustab puht metsi ning segametsi
peamiselt okaspuudega (hall nulg, ameerika lehis, männiliigid). Kliima
suhtes leplik, eelistab kontinentaalsemaid tingimusi. Pinnase suhtes
r,ähenõudlik.

Levik Eesti dendroflooras. Engelmanni kuuske kultiveeritakse Euroo-
paS l863. aastast alates. Eestis on teda torkavast kuusest nähtavasti
hiljem kasvatama hakatud ja ta on sellest vähem levinud. Vilja kand_

l Nimetatud Põhja_Ameerika floora uurija, St' Louis'arsti'Georg Engelmann'i
järgi.



99. joon. Engelmanni kuusk (Picea EngeĮmanniī) Tartu
Botaanikaaias.

vaid puid leidub eriti linnade - Tallinna, Tartu, Valga ja Pärnu par-
kides ning aedades.

Majanduslik tähtsus. Engelmanni kuusk on Eesti kliimas külmakin-
deļ, kuid aeglaselt kasvav puu; metsanduslikku tähtsust ial ei ole, ehkki
ta puit on ehituspuiduna väärtusļik ning koorest' saadakse väga head
parkainet. Engelmanni kuusk on torkava kuuse kõrval dekoratiivsemaid
okaspuid; mõlemaid tuntakse rahvapärase nime all <hõbekuusk>. Võra
väga ilusa värvuse kõrval on tema suurimaks paremuseks linnade võrd-
ļemisi suitsurohkete tingimuste talumine (eriti hõbehallil vormil). Engel-
manni kuusel on kaks väga dekoratiivseį vormi. Need on Ī. gĮauca Hort.,
võra sinaka. värvusega, mis eriti ļ<evaditi muutub terasekarva siniseks,
ja Ī. argentea Hort., võra hõbehal1; mõlemaid vorme paljundatakse
r,ääristamise teel. Puu sobib kasvatamiseks (üksi,kpuudena ja rühmiti)
valgusrohketes paikades, kus võra heļe värvus püsib vanema eani' :
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A 6. Torkav kuusk (sinikuusk, ilukuusk) - Pįcea pungens l Engeim.
in Gard. Chron. XI (1879) 334; Komarov in Ft, URSS I (193a) 150;
Suļ<acz. Įeu4pon. (1934) l8l; Fomin in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (l93s) 167;
l-ypa, Āerrapol.nopa VPCP I (1939) 85; Uchanov in Įep. KycTapH. CCCP
(1949) l40. - Pįcea Parrgana Barr. and Sarg. irr Silv. N' Arn. XII
(lB9B) 47 t, 600. - E.ņl KoĮļoĪļafl.

t 
h. Puu kõrgus alļa 30 m (oma kodunraal kuni 50 m), võra süm-

meetriline, kuhikjas või püramiidjas, rõhtsalt asetsevate okstega, mis
vabalt kasvavatel puudel ulatuvad maani; tüve läbimõõt 70-120 cm.
Tüve koor hallikaspruun, sügavalt lõhenev. Noored võrsed, hele-kolia_
liaspruunid, paljad. Pungad laiad, kuhikjad kuni ümarad' tömbid, kolla_
kaspruunid, vaiguta. oksad igasse külge suunduvad, okkad jäigad ja
torkavad, värvuselt rohelised kuni hele-hõbehal1id,'iga1 tahul 3-6 õhu-
lõherida. Käbid 5-l0 cm pikad, piklik_ruljad, nooįlt rohekaskollased,
valminult he1epruunid; viljasoomused õhukesed, kujult piklik-rombjad,
aheneva, pügaldunud tipuga ja täkilis-lainja servaga, ptisivadi puul Ėuni
järgmise aasta sügiseni..Seeme pruun' -umbes 3 mm pikk, mitu korda
pikema tiivaga (98. joon., 9).

Üldlevik. Torkav kuusk on levinud Põhja.Ameerika Kaljumäestiku
metsavööndis 2000-3300 m kõrguses, Montana osariigist kuni Arizona ja
Uus-Mehhikoni; teda leidub eriti rohkesti colorado osariigis, kuid ta on
piiratuma levikuga kui samadel aladel esinev Engelmanni kuusk
(areaal 100. joon., /).

Torkav kuusk on Põhja-Ameerika Kaljumäestiku kõrge metsavööndi
puu; kasvab üksikute puudena ja rühmiti peamiselt mägede' põhjanõļ_
vadel ja jõelammidel. Leviku kõrgemas astmes kasvab koos Engelmanni
kuuse, mäginulu (Abies lasiocarpa), halļi nulu, sinihalli ebatsuuga ja
teiste puudega. Pinnase suhtes ei ole nõudlik, lepib ka turbapinnase ja
leetmuldadega.

Levik Eesti dendroflooras. Torkava kuuse heledavärvilised vormid on
meie aedades ja parkides kõige rohkem levinud dekoratiivsete kuuske_
dena. Esineb ka suuremaid, käbisid kandvaid puid' mis võra sisemises
osas kaotavad heļeda värvuse ja sellega palju oma dekoratiivsusest.
Segakultuuridest (3 ha) nähtub, ei ta jääb harilikust kuusest kasvus
rnaha ja ei paku Seega metsastamiseks väljavaateid.

Majanduslik tähtsus. Torkava kuuse iga on oma kodumaal 400_
600 a. Nõukogude Liidus kultiveeritakse teda möödunud sajandi kesk-
paigast alates. Puu on Eestis täiesti küļmakindel ja on oma võra vär_
vuse ning kasvu kuju poolest dekoratiivsemaid kuuski. Eriti ilus on see
lruusk 20-30-aastaselt, millal oksad ulatuvad ,veėl maani ning võra
värvus sini- ja hõbehallidel vormidel on eriti hele. Nende vormide suur
eelis seisab asjaolus, et nad on linnade suitsuses ja tahmases õhus
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100. joon. Kuuse ja kadaka areaalid: 1 - Pįcea pungensi 2 - P. sitclrcnsī's; 3 -
Įuniperus airginiana.

erįti vastupidavad, üļetades sel1es peaaegu kõiki okaspuid. Torkava
kuuse iluvormidest' mida tava1iselt kuļtiveeritakse üksikpuudena või
vähemate rühmadena, on eriti hinnatavad järgmised, vääristamise teel
paijundatavad vormid: Ī' gĮauca Beissn., võra värvus sinakasroheline;
Ī. argentea Beissn., võra värvus heledam hõbehall; Ī.'aurea Niemetz, vär-
vus kul1akarva kollakas; Ī. coeruĮea Beissn., värvus heļesinakas;
Ī. Įutescens E. Wolf, värvus (talviti) koļ1ane; f ' Kosterįana Masi., värvus
sinakas, oksad rippuvad.

Fülogeneetiline rida omorįka willk. Forstl. Fl. ed. 2 (1887) 67-93.
Steriiļsete võrsete okkad lamedad, teravnevad, mõlemal küljel andruga,
kahe heleda õhulõhetriibuga morfoloogilisel pealküljeĮ (Įehevarre keerdu_
rnise tõttu okka alumine külg'). Vilja kandvate võrsete okkad nelja_
tahulised, kõverdunud ja tömpjad Käbid rippuvad, ülemised ka rõhtsalt
hoiduvad.

^7' 
Serbia kuusk - Pįcea omorįkal (Panč.) Purk. in oesterr.

Monatsschr. Forstw. (|B77) 446; Lypa, Įeuapoģ"rr. yPCP I (1939) 93;

Vasiljev in Įep. KycTapH' CCCP I (1949) l47' - Pįnus omorįca Pančiõ,
Eine neue Konifere (1876) 4. - E.nt cepdcxar.

h Kuni 30 m kõrgune puu kitsa, kuhikja ning kitsalt teravneva
võraga, mis üksikult asetsevaĮ puul ulatub väga madaļale. Võra oksad

L omorįha - liigi serbiakeelne nimetus
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ļühikesed, alumised rippuvad. Koor võrdlemisi õhuke, tumepruun, naas-
tuline. Võrsed hallpruunid, tihedalt karvased. Pungad teravad,'3 mm
pikad, vaiguta, punakaspruunide naaskelteravate pungasoomustega.
okkad (vilja mittekandvatel võrsetel) nu1ge meenutavalt lamedad,
5-20 mm pikad, 0,5-2 nrm laiad, suhteliselt paksud, mõlemal küljel
andruga, pealt läikiv-tumeroheiised, alt kahe sinakasva1ge õhulõhetrii-
buga, kumbki 4-6 õhulõhereaga; noorte puude okkad on kitsamacl,
lühikese teravikuga, vanematel puudel laiemad ja tömbimad. Isasõisikud
helepunased, emasõisikud 1illad_purpurpunaSed, piklikud' Käbid rippuvad
rlõi rõhtsa1t hoiduvad,3-5 (4-6) cm pikad, nooreit sinkjasmustad,-
vaļminult 1äikivpruunid. Viljasoornused pikitriibulisecl, algu1 udemelised,
nende ülemine serv ümardunud. Seemned mustpruunid, 2-3 mm pikad,
8 mm pika iiivaga (98. joon., /0)

on olemas serbia kuuse laiema võraga teisend (var. borealls Schlver.).
See teisend on vähem dekoratiivne kui tüiipiline serbia kuusk.

Üldlevik.. Serbia kuusk on levinud väikesel, veidi üle 500 km2 Suuru_
sel areaalil Jugoslaavia mägedes Drissa jõe keskjooksul, Sarajevo ļin_
nast idas ja kirdes. Selleie lisandub paar lõuna pool asuvat kääbusjat
osa-areaali. ļĄetsade ebaratsionaaise majandamise tagajärjel on liigi
oļemasolu ohustatucl; käesoļeva1 aja| esineb ta vee1 rasļ<esti juurdĮ-
pääsetavas kasrlukohas (areaa1 94. joon., 4).

Serbia kuusk on Balkani poolsaare endeemiline mägipuu 950 ja
1500 m vahelises kõrgusvööndis. Ökoloõgiliselt on ta koūanenud järs_
l<udele, varjulistele lubjakaljude nõlvadele, kus ta nroodustab segametsi
vaļge nulu, hariliku kuuse ja mänrriga, pöögiga ning mõningate teiste
puudega. Paremates mullastikutingimustes tõrjutakse serbia kuusk valge
nulu ja hariliku kuuse poolt tavaliselt välja.

Levik Eesti dendroilooras. Serbia kuuse leviku kohta meie parkides on
vähe andmeid' Suuremaid, käbisid kandvaid puid on Tartu Botaanika-
aias ja Taagepera sanatooriumi pargis.

Majanduslik 'tähtsus. Serbia kuuse iga on ü1e 300 aasta' parkides
hakkab ta viljuma umbes l5-aastaselt. Puu kasvab vanemas eas suhte-
liselt ļ<iiresti, noorelt on kasv aeglane ja puud on vähem külrnakindlad
kui vanemaS eaS. Vanematel puudel ei ole külmakahjustusi märgitud.
Metsastamiskatseid pole selle liigiģa meil tehtud. Et serbia kuusk noo-.
relt pikaldaselt kasvab ja isegi onra kodumaal paremates kasvutingi-
mustes ei suuda võisteļda hariliku kuusega, puuduvad meil tema metsas-
tamiseks väijavaated. Iļusa kuju ja võra haļlikasrohelise värvuse tõttu
sobib hästi ilupuuks aedades ja kalmistuiel; kitsa võra tõttu nõuab vähe
ruumi ja sobib kasvatamiseks üsna väikeste rühmaclena või üksikpuu-
clena. Pinnase suhtes vähenõudlik, kasvab ka vähese lubjasisaldusega
nrullal. Serbia kuusk peaks ilupuuna kogu Eestis sobima; tema heaks.
küljeks ilupuuna on uāh.n. tundlikkus tahma ja suitsu suhtes.

a
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s. Sitka kuusk - Pįcea sįtchensisį (Bong:) Carr: .Traitė gėnėr.

Conif. (1S55) 260; Trautv. et Mey. Florula ochot. phaenogam. (1856);

Lypa, ĮeH4poln. yPCP I (1934) 96; Uchanov in Įep. KycTapH. CCCP I

(1949) ļ49. - Pįnus sįtchensįs Bong. in Mėm. Acad. Sc. St. Pėtersb.

VI Sėr. II (lB32) l04; - Pįcea sįtkaėnsįs auct. - E.nl curxuncxag.

h Kuni 30 m (oma kodumaal harva kuni 90 m) kõrgune puu ilusa,
tiheclį, lai_püramiidja võraga. Tįive koor võrdlemisį õhuke, mustjaspruun,
riaastuline' Noored võrsed vaolised, hallpruunid, paljad. Pungad kuhik-
jad, teravad, läikivad, helekollased. okkad 1amedad, mõlemaļ küljel
andruga, l5_20 mm pikad, l-l,5 mm laiad, väga teravaļt įorkavad,
pealküljel tumerohelised, alĮküljel heledate õhulõhetriipudega, mistõttu
võra värvus on sinaka varjundiga. Käbid ovaalsed, 5-ļ0 cm pikad,

2,5-3 cm läbimõõdus, noorelt kollased, valminuļt helepruunid; vilja_
soomused õhukesed, kujult ovaalsed, pügaldunud, hambuļise (nagu näri_

tud) servaga, kuivanult pikitriibulised. Kattesoomused viljasoomustest
unrbes poole lühemad. Seemned helepruunid, 2-3 mm pikad, koos kitsa
tiivaga 12 mm pikad (98. joon., B).

Üldlevik. Sitka kuuse areaal haarab Põhja-Ameerika Vaikse ookeani

rannikualasid Alaska lõunarannikust ning Kodiaki saarest (umbes 60"

p.-l.) kuni Ülem-Kaliforniani (Mendocino neemest ļõuna poo1e, umb.

39" p.-1.), suhteliselt kitsa ribana fjordide ja saarte vaheļ. Mandri sise-

maale ulatub harva üle 100 km, mägedes tõuseb 900-1000 m, harva
kuni 2000 m kõrguseni. Eiiti rohke on esinemine territoriaalselt Alaskale
kuuluval Sitka saarel (areaal 100. joon., 2).

Sitka kuusk on niiske, ookeanilise kliima puu; kasvab hästį märjal
liivapinnasel ning talub suuremat pinnase soostumist kui harilik kuusk.

Põhja-Ameerika Vaikse ookeani ranniku aladel ning sealsetes saares'
tiļ<es kasvab ta eriti jõelammidel ja vastu ookeani suunatucį mäenõlva-
clel, eelistades niisket, ajutiseit ü1eujutatavat pinnast. Moodusiab puht

kuusemetsi ja kasvab segametsades koos roheĮise ebatsuugaga, ranniku_

tnammutipuuga (Sequoia sempe'ruirens) ja mõnede nulgudega.
Levik Eesti dendroflooras. Sitka kuusk on Euroopas kultuuris alates

183l. aasiast. Teda on kasvatatud Talļinna ja Tartu parkides, Tartu
Botaanikaaias ning Pärnu, Sangaste ja. Polli parkides. Käesoleval aja!
eį ole teada suuremaid vilja kandvaid puid.

Majanduslik . tähtsus. Sitka kuuse iga on 500-800 aastat. Ķasvab
paaril esimesel aastal väga aeglaselt, hiljem on kasv (Lääne_Euroopa

oludes) osutunud hariļiku kuuse omast kiiremaks. Leningradi tingimustes
on pu, külmatundlik. Et sitka kuusk talub harilikust kuusest suuremat
pinnase soostumist ning on kiirekasvuline, on temast loodetud sąada

ļobivat metsapūud soostunucl alade metsastamiseks. Järvseljal iehtud
katsed ei ole neid lootusi täitnud, sest sitka kuusk osutus külmatundli-

Į Sįtcha - Sitka saar P.-Ameerika Vaikse ookeanį ranniku lähedal
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kuks; oleks vaja katseid jätkata sitka kuuse levila põhjaosadest päri-
neva Seemnega. Ilupuuna on sitka kuusk oma ilusa kuju tõttu väga
dekoratiivne. Puuduseks (eriti Eesti mandri tingimustes) on nooremas
eas tundlikkus hiliste öökülmade vastu; ta ei talu ka kuiva pinnast
.(eriii noorelt). Valguse suhtes on hari1ikust kuusest nõudlikum, tööstus-
keskuste suitsu ja tahma suhtes aga leplikum. Puit on väärtuslik, sobib
ehitusmaterjaliks, juhtmepostideks jne.

Tuļeb oletada, et sitka kuusk on ilupuuna kasvatatav peamiselt Eesti
läänesaarte ja mandri lääneosa pehme merekliima tingimustes, sobiva
seemnematerjali saamisel võib-olla ka kogu Eesti ulatuses. Teda võib
avaramates parkides kasvatada üksikpuudena ja riihmiti.

5. perekond lehis - Larįx ' Mill
Į'liller, Gard. Dict. ed. 7 (175s)

Puud pikk- ja lühivõrsetega ning talveks mahalangevate okastega.
okkad paiknevad pikkvõrsetel spiraalselt ning 1ühivõrseiel 20ļ40
(-60) kaupa kimpudes. Isasõisikud asetsevad üheaastastel lehistumata
või vanematel ļühivõrsetel, aļusel ümbritsetud soomusjate kattelehekes-
tega; to1mukad tipul lühikese teravikuga, to1muterad ilma õhupõiteta.
Emasõisikud munajad, asetsevad lehistunud lįįhivõrsete tipul, punakad
või rohekad. Kattesoomused viljasoomustest enamasti lühemad, osal lii-
kidel ka viimaste vahelt väljaulatuvad, teravikuga. Viijasoomused ümar_
dunud või tömbi tipuga. Seemc tiivuline, osal liikidel langeb käbist välja
sama aasta sügisel, teistel hiļjem, ning tühjad käbid jäävad veel 2-3
aastaks püsima. Idu kuue idulehega. Lehised on äärmiselt vaļgusenõud-
likud ega suuda varjava metsa all areneda, mis nende kultuuri rasken-
dab. Nende puit on väga väärtuslik, eriti vastupidav mädanemisele;
nende tähtsus metsamajanduses on Seega küllaļt suur. Kuid väljaspool
oma levila piire on nad mullastiku suhtes võrdlemisi nõudlikud.

Lehiste'perekonda kuulub umbes 20 liiki. Nad on levinud soe-paras-
r,ööndi mägedes ja jahe-parasvööndi madaļikeļ. Põhiliikidele lisandub
3-4 hübriidset lehise mesti. Nõukogude Liidus esineb 7 liiki, 7 on intro-
dutseeritud. Eestis puuduvad lehised spontaanses taimkattes; mõningate
liikidega on tehtud metsastamiskatseid ning neid kultiveeritakse dekora-
tiivsel otstarbel. Peale seitsme allpool käsitletud lehise on meil ilupuu-
clena harva kasvatatud veel järgmisi: Cajanderi lehis (Larix Caįanderi
Įļayr, Aldani jõe bassein Jakuutias) ja šensi lehis (Larix principis-
Rupprechtii Mayr, Hiina Šensi provintsi mäed 2600-3000 m kõiguses).

1 Lehise nimetus vanadel roomļastel.
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EESTIS KUtTIVEERITUD TÄHTSAMATE LEHISELIIKIDE
MÄÄRAMISE TABEL

l. Käbi kattesoomused ei ulatu viljasoomuste vahelt välja (jaapani
lehisel ulatuvad kattesoomuste tipud serval tugevasti
tagasikäändunud viljasoomuste vahelt pisut väljā) 2__ Käbi kattesoomuste tipud uļatuvad serval tagasikäändumata või
pisut tagasikäändunud viljasoontuste vahelt välja 6

2' Käbid väga väikesed, |-2 cm pikad, tömbiiipulised, umbes 20,
ülemisel serval veidi sissepoole käänduva viljasoomusega' mis aset-
sevad 3-4 reas

6. Ameerika lehis - Larix Įarįcįna (Du Roi) K. Koch
ļ Käbid suuremad (dauuria lehise käbid on mõnikord niisama väikesed,

kuid tömbilt teravneva tipuga ja viljasoomuste serv pole sissepoole
käändunud) 3

3. Käbi viljasoomuste ülemine serv tagasi käändunud. Noored võrsed
paljad, mõnikord ka karvased

7. Jaapani lehis - Larix leptolepĮs (Sieb. e| Zucc.) Gord.

Viljasoomuste serv pole tagasi käändunud. Noored võrsed paljad või
üksikutekarvakestega .; 4

4' Viljasoomused paljad, juba poolva1minud käbideļ horkunud; käbid
ümar_ovaalsed, 1,5-2,5 (-3,4) cm pikad; okkad 15-30 mm pikad

4. Dauuria lehis _ Larįx dahurįca Turcz.

- Viljasoomused välisküljel viltjas_udemelised, pruunid, pole enne val-
mimist horkuvad; käbid 2-4 cm pikad . 5

5. Käbid keskmiselt 2,2-3 cm pikad, munajad või piklik_ovaalsed; vil-
jasoomuste ülemine serv (soomuse keskeļt alates) võrdlemisi sirgė,
Soomus seetõttu suhteliselt lame. Sirge,'võrdlemisi ühtlaselt jämene-
nud puu' sirge ladvaosaga 

ī -'.:'' ^:'^:'.!--' l1. Siberi lehis - Larįx sįbįrįca Ledeb. (s. str.)

Käbid suuremad, keskmiselt 2,9-3,5 (-4) cm pikad, lai-munajad
kuni munajad; viljasoomuste ülemine serv (soomuse keskelt ala-
tes) sissepoole hoiduv' Soomus seetõttu lusikjalt kumer. Sirge, aļusel
sageli tugevasti jämenenud iüvega puu; ladva tipp sageli rõhtsalt
kõverdunud

2' Vene lehįs - Larix rossica (Regel) Iljinski
6. Kogu käbi kattesoomuste teravad tipud ulatuvad viljasoomuste vahelt

välja 7
Peamiselt käbi basaalsete (alumiste) kattesoomuste teravad tipud
ulatuvad viljasoomuste vahelt välja ja on nendest märksa tumeda-
mad pruunid

5. Kurįili (e. kamtšatka) lehis - Larįx kamtschatįca
(Rupr.) Carr.
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7' Kattesoomūste teravad tipud ulatuvad viljasoomuste vaheļr- kaugele
välja; okkad veidi tikjad' 

f'illi:į"r',. - Larįx occįdetttaļįs NutĮ'

Kattesoomuste teravad tipud ulatuvad viljasoomuste vahelt pisut
välja; viljasoomused tavaļiselt palļad. Käbid 3-4 cm pikad. okkad
l5-30 mm pikad, pehmed, heleroheļised, 30-60-kaupa kimpudes

3. Euroopa lehis - Larįx decįdua Milr|'

A l. Siberi lehis - Larįx sįbįrįca Ledeb. Fl. Ali. IV (1833) 204;
Wolf, Xeoülr. ĀeP.KycTapH. CCCP (1925) l02; Kryļ. <D"r. 3an. Cerõ. I (lg27J
75; Komarov in Fl. URSS I (1934) 155; Fomin in Fl. RSS Ucr. I, ed.2
(i938) 74; Lypa, Äegapol,'r. yPCP I (1939) l03; Uchanov in Įep' xyc-
'IapH. CCCP I (1949) 165. - Larįx decįdua var. sibįrica Regel in
Gartenflora (ls7l) ļ0l. - Pįnus Ledebourįį Ęndl. Syn. Coni[. n" l3i
(1847); Ledeb. Fl. Ross. ||l, 2 (l849-l85l) 672. - Abįes Ledebourįį
Ęupr. Fl. Samojed. cisural. (l845) 269. - IlncrseHllųa cu6upcxal.

lz. Kuni 45 m kõpgune puu sirge tüvega, milļe ļäbimõõt on meeter

ia rohkem; tüve koor hallpruun, vanadel tüvedel väga paks, sügavalt
lõlrenenud ja korbaline. Noorte võrsete koor sile, läikiv, õlgkollane. okkacį
kitsas-lirreaalsed, ļ3-45 mm pikad, 0,6_l,6 mm läbimõõdus, lrelerohe-
lised, sinihalļi kirmega, tömpja tipuga, pehmed, 25-50- (65-) kaupa
kirnptrdes. Isasõisikud poolkerajad, kollakad; emasõisikud umbes l,5 cm
pikad, pisut kuhikjad, harilikult punased või roosad, harvem kahvatu-
roirelised või valkjad. Käbid 2.-4 cm pikad, 2-3 cm läbimõõdus, kLrjuĮt
ntunajad või piklik-ovaalsed, noorelt tihedalt liibunud viljasoornustega,
nlis valminud käbil laiali avanevad; käbi värvus helepruun või heļekoĮ-
lane; viljasoomused ümarad, sileda või üsna vähe pügaldunud Servaga'
suhteliselt lamedad, välisküljel (eriti selle alumises osas) kaetud tiheda
pruunika sametjas-udemelise karvastusega, niis vanalt muutub hõredaks.
Kattesoomused pole viljasoomuste vaheļt nähtavad. Seeme 2-5 mm pikk,
äraspidi_munajas, koļļakas, kaetud tumedate vöötide ja täppidega,
8_17 mm pika tiivaga. Seemne idanevus 60-80%, noortel puurlel väik-
scrrr. Õitseb uinbes mai keskeĮ üheaegselt lehestiku arenemisega,'sügisel
iangevad okkaC varem kui teistel lehistel (101. 3oon., 1-3).

Üldlevik. Siberi lehis on Lääne-Siberi (63" p.-1. põhja pool) metsade
valitsevaks puuks. Ta suur areaal ulatub polaarsest tundrast (70" p.-1.

alates) kuni Altai ja Sajaani mäestiktrni (ktrni 46' p.-l.). Läälres älgdb
areaal 58. idapikkuskraadiga (Uraalis) ning ulatub itta kuni Baikalį
iärveni (ll9' i.-p.). Altai nräestikus kõigub ta vertikazrlse ļeviku kõrgeim
pär 2200 ja 2400 m vahel (areaal 102. joon., /). :

Siberi lehis moodustab Altai ja Sajaani mäestikuŠ i vhlgus-
įohkeid siberi 1ehise metsi. Teisal esineb ta metsades suuremate
või vähemate nrosaiikjate laikudena või kasvab koos teiste nretsapuu-
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l0l. joon. Lehised (Larī'x)' L' sįbįrįca:.į _ oks; 2 _ käbi;3 - seeme. L. ros-
sįca'' 4 - käbi; 5 - seeme. L. decįdua:6 -käbi;7- seeme. L. dahurįca:8 -
käbi; 9 _ seeme. L.' įaricįna: ļ0 - käbi; Įļ - avanenud soomustega käbi.
L. Įeptolepis: ļ2 - käbi. L. occįdentaĮįs: 13 - käbi. į. hamtscltatįca: t4 - käbi;

15 - seeme.
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l02. joon. Lehise- ja jugapuuliikide areaaļid: l - Larįx sįbįrica; 2 - L' ros.sicai 3 -L. kamtschatįca; 4 _ Tąxus baccata.

dega. Areaali suurel ulatusel on seltsivLls teiste puuliikidega erinev, kuid
peamiSteks kaasliikideks metsades on harilik mänd ja siberi kuusk,
harvem siberi seedermänd. Kontinentaalne kļiima on siberi lehisele nor-
maaļne kliima; ia talub Suurt külma ja on ühtļasi põua suhtes vähe tund-
lik; ta on.väga valgusenõudlik ega ole suuteline uuenema emapuude all
ega metsades, kus kasvavad'ülalmainitud, siberi lehisega koos esinevad
metsapuud. Pinnase suhtes pole väga nõudlik, kasvab ka kuivades tingi-
mustes, nõudes siiski suuremat niiskust kui harilik mänd. Eesti parema-
tel sügavapõhjalistel muldadeļ kasvab hästļ.

Levik Eestį dendroflooras. Et meil kuni hilise ajani käsitati siberi
ja vene lehist ühe liigina - siberi lehisena, on andmed päris siberi
iehise levikust meie dendroflooras ebaselged. Tartu parkides ja Botaani-
kaaias, samuti Pärnu 1inna ja teistes Lõuna-Eesti parkides on siberi
lehis vene lehisest haruldasem. oletatavasti on mõlema liigi leviku vahe-
korrad ka Eesti metsakultuurides samad. Kaugema päritoiuga okaspuu-
dest on lehiseid Eestis kõige rohkem metsastatud. Süstemaatiliselt kuu-
lub nendesse kultuuridesse peamiselt kolm lehise liiki - vene, siberi
ja euroopa lehis.

Majanduslik tähtsus. Siberi lehise iga on kuni 500 aastat. Ta kasvab
suhteļiselt kiiresti. oma 1aialdase areaali piirides kasvab väga mitme-
sugusel pinnasel. Eesti tingimustes vajab sügavapõhjalist toitaineterikast
mulda. Puit vastab omadustelt euroopa lehise puidule, prof. Timofejevi
järgi on omadused isegi tunduvalt parenrad; maltspuit on võrdļemisi
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kitsas, valge, pisut pruunika varjundiga, lülipuit punakaspruun; puidu
ntehaanilised omadused on kõrged. Puit on kaaluļt raske (veest ras_
kem), teda on raske töödelda ja ta kaļdub lõhenemisele; kasutatakse
peamiselt hüdroehitustes ja kaevandustes, kuicļ ka väga vasiupidava ehi-
tusmaterjalina. Siberi lehis on tähtis ilupuuna, sest ta pole linnade suitsuja tahma suhtes :tundlik. on tuntud rida dekoratiivseid vorme, mis eri-
n..ur{ 

ļ<asvu kujult, emasõisikute värvuselt ja okaste kujult ning värvu_
seit. Siberi lehise metsastamise katsed, mida Eestis on mitmel įo1 kor-
raldatud, näitavad, et see puu on vastaval, mitte liiga niiskel Įga liiga
kuivaļ pinnasel suuteline andma kaugelt rohkem puidumassi (sāejuuies
r'äga kõrgekvaliteedilist) kui harilik kuusk. Ta on neid väheseid kauge
päritoluga okaspuuliike, millel on Suur tähtsus Nõukogude Eesti mets*a-
majanduses. Seemnete kogumisel tuleb vältida nende võtmist kõverdunud
iadvaga puudeli, mis tegelikult ei oļe siberi lehised, vaid on vene lehi_
sed (LarĮx rossica) '

A 2. Vene lehis - Larįx fossįcal (Regel1 Iljinski (1929) . - Lar[x
sįbirįca var. rossįca Regel (tB72). - Larįx sįbįrįca var. uiridifĮora
Schroed. _ Larix Sukaczeaįį Dylis in Įep. xycrapn. CCCP I (1949) l70;
Cu1upcxan JIIįcTBeHI4IĮa (lg47). - JlucrseHļ.lĮa pyccķafl.

t2. Kuni 35 (a0) m kõrgune .puu hõreda, püramiidja võraga, mille
latv sageli on rõhtsuunaliseļt kõvėrdunud; oksad veidi tõusvad. Tüvi
enamasli sirge, alusel tavaliselt tugevasti jämenenud, korbalise koorega.
Noored võrsed helekollased, läikivad, vaolised ja paljad. okkad kitsās-
Iineaalsed, tömpjad, l5-50 mm pikad, lühivõrsetel 20-60-kaupa kim-
pudes. Noored käbid enamasti punakad või roosad, mõnikord ka rohe-
lised või valged; valminud käbid tavaļiselt tumepruunid, vahel kollakas-
pruunid, enamasti 2,9-3,5 (4) cm pikad, täiesti avanenud käbid läbi-
mõõduga 2,7-3,3 cm, kujult lai-munajad, ovaalsed või kerajad. Vilja-
soomused võrdlemisi suured, 15-lB (12-21) mm pikad la l3-l8
(|2-2|) mm laiad, paksud, puitunud, Soomuse keskelt ālrt", pisut sisse-
poole suunduva ülemise Servaga ning seetõttu lusikjalt kumerād. läiketa,
välisküljel tihedaIt udemelised; soomuste arv käbis 28-36 (20_70).
Kattesoomused väikesed ega ulatu viljasoomuste vahelt välja. Seeme
suur, 4-7 mm pikk, hariļikult helepruun, tumedate täppide ja triipudega;
Seemne tiib 12-17 mm pikk. Seemnete idanevus väike (20-25vo\. ķaĒia
avanevad suhteliselt hilja_- veebruaris ja märtsis (10l. joon., 4-5)'

Üldlevik. See lehiseliik on levinud Nõukogude Liidu Euroopr-ä.ur,
Uraalis ja Lääne-Siberis. Läänes märgitakse piirina onega jõge
(3B' i.-p.); areaa|i äärmiseks kirdepunktiks on obdorsk obi jõe ,irū_
ioclksul, kust algab liigi idapiir, piki obi jõge kuni selle lisajõį I.tõšini,
kus piir on veel täpselt selgitamata, kuid ulatub kind1asti Tobolskini.
Levila idapiiril kiiluvad vene ja siberi lehise areaal teatavas ulatuses

L rossįca (lad. k.) - vene, sõnast Rossia _ Venemaa

l3*
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įeineteisesse. Põhjas esineb vene lehis kuni Petšoora jõeni (areaal

102. 1oon., 2).
Vįne ļehis kasvab tavaliselt segametsades koos teiste puudega (eriti

männi ja siberi kuusega); oma ökāloogialt sarnaneb enam-vähem siberi

lehiscga.
LeĮiķ Eesti dendroflooras. Vene ļehis on nreil levinud puu; teda on

kõiįe hilisema ajani peetud siberi.1ehiseks ja et ta seeme oli siberi 1ehise

seeĮrnest kättesāadauu*, on ta mäil pargipuuna viimasest niärksa enam

levinud; sama on arvatavasti maksev ka metsakultuuride osas. Tartu par-

kicte koįta on kindel, et siin esineb vaļdava1t vene ļehis nii vanade ļ<ui ka

noįr.*rt" puudena; Sullr osa Tartu Botaanikaaia vanemaid lehiseid kuu-

lub sellesse liiki._ _Majanduslįk 
tähtsus. N. Dylise järgi on vene lehise- puidu mehaani-

lised omadused madalamad kui sįberi lehisel; puit on"kergem, pehnrem

ning vähem vastupidav. Puidu omadused arvatavasti viivad loobumisele

selļĮst liigist metsākultuuris ja tema asendarniseļe kas siberi v|'i euroopa

lehisega įoi *on. teise perspektiivse liigiga.l Kuirl dekoratiivpuuna on

tal māe parkides tähtis įohi. Eesti tingimustes eeļistab -ta 
sügavapõhja-

list, hea viljakuseg a fitaad, hästi kasvades männi ja kuuse parematel

ka svukohtadel.

A3.Euroopalehis-Larįxd,ecįdua2M|1|,Gard.Dict.ed.8n"1
tizogi;KomarovinFl.URSSI(1934)154;FomininFl.RSSUcr.Į,ed.
i (rggg) l74; Lypa, Įerrapoņ.rr. yPCP Ī (1939) 105; Uchanov in Āep.

ny.rrp". CCCP i (rgąg) ror. _ Pįnus Larįx L. Sp. Pl. (1753) l00l;

lĮa"n. Fļ. Ross. III (1849-ls5l) 672' - Larix europaea Lam' eį DC' Fl'

Frang. ed.3 (lB05) 277; Wolf, XeoüH' Āep'KycTapH' CCCP (1925) 106' -
JIucrįeHnIĮa enponežcxar.

hKuni30(40-50)mkõrgunepuu,läbimõõdugakunimeeterja
enarn; tüvi enamasti sirge, võra kuhikjas või korrāpäratu. Tüve koor

pikuti lõhenev, pruun, 2_4 cm paks, korbaline, seest punakaspruun;

noorte võrsete koor hallkollakas, paljas. oksad suhteliselt nõrgad, rippu_

vad, tõusvate tippudega. okkad harilikult 30-40_ (60-) kaupa ļühivõrse_

tei, erineva piūusega, 15-30 mm pikad, väga kitsad ning pehrred. Noo_

red käbid pūrpr'prnrsed, valmilt pruunikad, 3-4 cm pikad, 2-2,4 cm

läbimõõdus,'āg.īi läbikasvavad; viljasoomused 6_8 reas, ümar-ovaaļ-

sed, lainjaservalised ja serva ülemises osas mõnikord- veidi tagasi kään-

dunud, .Įt3ut pititriibulised, paljad või pisut karvased; nende vahelt ula-

įuvad va13ā i<āttesoomuste teravad tipud. Seeme ümar-ovaalne, 3-4 mm

pikk,tiib"poolmunajas,helepruun'seemnest.kakskordapikem;seeme

l M. M' I1jini toimetatud käsiraamatus <lloneggste pacTenĮrfi CCCP> Ī (1951)'

lk.1l1, toonitatakse vene lehise puidu suurt kestvust ning kõrgeid mehaanilisi omadusi'

įuid teda peetakse siiski pehmemĮks siberį lehise puidust'
z d'ecįdua (lad. k.) ] va.isev, mahaļangev; nimi iseloomustab puu suvehaljust.
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l03. joon. Euroopa lehise 
.(Lar.ix 

decitĮua) kultuur Tartu
raJoonļs.

valmib Sama aasta oktoobris, kuid käbid ei avane enne järgmist kevadet,
miiļal algab kuni juunikuuni kestev Seemne varisemine. Euroopa lehise
okkad püsivad kuni hilissügiseni rohelised; koltunud okkad ei varise kor-
raga, vaid pikkamööda (l01. joon., 6-7\.

Ettroopa lehisel on mitu geograalilist rassi (ökoiüüpi), mi1lest kõige
idapoolsem kannab poola lehise (LarĮx poĮonica Racib.) nimetust. Pooļa
lehis erineb tüüpilisest euroopa lehisest väiksemate käbide poolest; vii-
maste pikkus on ainult 15-25 mm; viljasoomused on kumerad, ebasel-
gelt pikitriibu1ised, paljad, läikivkollased, mitte tihedasti liibuvad, aset-
sevad 4-5 reas. Kattesoomused ulatuvad basaalses osas viljasoomuste
vahelt pisut välja. Selle rassi kultiveerimisest Eestis pole kirjandus-
ļikke andmeid.

Üldlevik. Euroopa lehis on Kesk-Euroopa Alpide ja Karpaatide kõr-
gema metsavööndi puu. Idapoolsetes Alpides ja Karpaatides laskub ta
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104. joon. Euroopa lehis (Larix decidua) Tartus
Tähtvere pargis.

eelmägedes kuni 300 m kõrguseni; kõrguse piiriks on Dauphinē Alpides
2500 m, Kesk-Alpides 2000-2400 m ja Karpaatides umbes 1600 m
(areaal 106. joon., ,1).

Euroopa lehis kasvab hõredate kogumikena mägede valgusküĮlastel
nõlvadel; madaļas vööndis esineb koos hariliku kuuse ja euroopa nuluga,
kõrgemas - euroopa seedermänni ja mägimänniga. Alpide ja Karpaa_
iide eelmägedes moodustab koos pöögiga segametsi. Ei talu soostunud
pinnast, lepib hästi parajalt kontinentaaļse kliimaga ning on väga
valgusenõudlik. Eelistab parajalt niisket, sügavat, savikat mulda.

Levik Eesti dendroflooras. Euroopa ļehist on meil parkides ja aedades
kultiveeritud vähemalt niisama palju, kohati (Tartu rajoonis) r:ohkemgi
l<ui siberi lehist (resp. VeĪļe lehist). Kõikjal vanades parkides leidrib suuri
puid (Räpina, Luua, Ęõngu jt. pargid) (l03., l04. ja l05. joon.).

Majanduslik tähtsus. Euroopa lehise iga ulatub 500 aastani. Taļ on
sirgetüvelisi įa kõveratüveļisi rasse, mida kuļtiveerimise1 ja seemnete
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l05. joon. Euroopa |ehise (Larix decidua) puįestee Vigalas.

varumisel on tähtis silmas pidada. Puu on väga valguseļembene. Puit on
liõva, vaigurohke ja väga vastupidav rrrädanemisele; eriti heaci ehitus_
puitu saadakse euroopa lehise punasest lülipuidust, mida kasutatakse
nraterjalina hüdrotehnikas, taimelavadeks jne. Euroopa lehis on irreie klii-
mas täies,ti külmakindel, teda kasutatakse ilupuuna, on tehtud ka metsas-
tainiskatseid. Suure valgusenõud1ikktrse tõttu sobib ta segakuliuuriks
lehtptrudega, mispuhul kasvab nähtavasti ka sirgema tüvega; ei talu
soostunud pinnast, kuid on võrdlemisi vastupidav ļinnade suitsrr ja tahma
suhtes. Euroopa lehisel on palju dekoratiivseid vorme, mis erinevad puu
kasvu kujult, emasõisikute värvuseļt, viljasoomuste kujult ja kähide suu_
ruselt.

A 4. Dauuria lehis - Larįx dahtlrįca| Turcz. in Bulļ. Soc. Nat.
llosc. (1B3B) l0l;Wolf, XsoI?H. Āep. KycTaprr. CCCP (1925) ll0; Komarov,
Q.r. nonyocrp. KaM,{. I (1927) 101; in Fl. URSS I(1934) iS6; Sukacz.
Įeu4pon. (1934) 22l. - Larįx Gmeļįnį Ledeb. in Gord. Pinet. (lB58)
123; Litvinov in Sched. Herb. Fl. Ross. VIII (1922) 77, n" 2564; Osten-
feld et Larsen in Dansk. Videnskabern. Selsk. Biol. Meddelelser IX, 2
(1930) 37. - Abįes Gmelini Rupr. Fl. Samojed. cisural. (1845) 56. -Pįnus dahurica Ledeb. Fl. Ross. |ĪI, 2 (1B49-lB5l) 673' - Ilucreeuįįųa
ļaypcKafl.

I dahurįca - dauurįa, Taga_Baikalis esinev

199



į

$

L

d

0

i

106. joon' Lehiseliikide areaalid: I _ Larix decidua; 2 - L. dahurīca; '3 _ L. Įeptolepis-

h Kuni 30 (50) m kõrgune puu, mille tüve läbimõõt võib uļätuda
r'ihe meetrini. Juurestik tungib süģavale ainult paremal pinnasel. Võra
püramiidjas, sageli haruneva ladvaga. Koor punakas, paks, vanadel puu-
del sügavalt lõhenenud; noorte tüvede ja okste koor hall, kestendav, võr-
setel kahvatukol1ane, valkja kirmega, vahel karvane. Pungad läikivad,
kollakaspruunid, pungasoomused servadeļ kollakasvalgete karvakestega.
okkad helerohelised, ļ5_30 (-50) mm pikad, kitsas-ļineaalsed, alla ühe

nim ļäbimõõdus. Käbid arvukad, väikesed, l,5-2,5 (_3,4) cm pikad, noo_

relt purpurpunased või rohelised, peaaegu ümarad, munajad või ovaalsed_
ruljad, üldiselt tömbilt teravnenud. Viljasoomused peaaegu lamedad,
iimardunud või veidi pügaldunud ja täkilise üļemise Servaga, täiesti pal-
jaci, pisut ļäikivad' asetsevad 3_4-realiselt, arvult 10-16 (-25); pool-
valmis käbi viljasoomused on horkuvad, valmis käbiļ ļaialihoiduvad' Ava-
tremata käbi kattesootnuseģ on nähtavad peamiselt käbi basaälses osas.
Seeme 3,5-4 mrir pikk, seļle tiib 4-5 mrir pikk. Dauuria lehis lehistub
veidi hiljem siberi lehisest; sügisel okkad kolļetavad ja langevad maha
üheaegselt euroopa lehise okastega (l0l. joon., B-9; |07. joon.).

Dauuria lehisele lähedased liigid. Dauuria lehis on võrdļemisi variee_
ruv. Iseäranis erinevad on ta käbid suuruselt, kujult ja viljasoomustelt.
Et ka Eestis seni kultiveeritud dauuria lehised näitavad käbides suuri
erinevusi, mainigem lühidalt dauuria lehise süstemaatilisest tsüklist täht-
:,amaid liikidena käsitletud rasse.

Taga-Baikali osas, kus dauuria ja siberi ļehise areaal kattuvad, esi-
neb mõlema iiigi spontaanne värd Larįx Czekanoashįį SzaĪer (Kosmos
38,'1913, 1917). See on kummagi liigi vahepealsete tunnustega puu. Ees-
tis pole seda mesti seni nähtavasti kultiveeritud.
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Jakuutias - Siberi kõige kontinentaalsemas, väga madaļa talvetem-
pet'atuuriga kliimas, peamiselt Leena jõe ąlarnjooksul, samuti Leena lisa-
jõe Aldani alamjooksul - esineb dauuria lehise rass, mida tuntakse
Cajanderi lehise nimetuse a11, Larįx Caįanderi Mayr lFremdl. Wald- u.
Parkb. (1906) 297]. Selle mesti käbid on lB_25 mm pikad, koosnedes
rreljas reas asetsevast l5-30 viljasoomusest; viljasoomused on üldiselt
munajas-rombjad, võr'dlemisi lamedad, enamasti laiakaareliselt pügaldu-
nud tipuga. Ehkki seda rassi Tartus on kultiveeritud ja ta on osutunud
külmakindlaks, pole veel küllaldaselt selge tema sobivus Eesti tingimus-
tes; dekoratiivse puuna peaks ta meil olema perspektiivne.

Mainigem dauuria lehise tsüklist veel kolme ļiiki, mis on 1evinud
Į-jssuurimaal, peamiselt rannikupiirkondades, ning endeemidena omavad-
kääbusareaale. Need on Larįx oĮgensis Ä'. Henry lcard. Chron. ser. 3,

5? (l915) |09], Larįx Lubarshįį Sukacz. (Acta silv. exper. X, l93l) ja
Larįx marįtįrna Sukacz. (ibid.). Need on jaheda, ookeanilise kliima okas-
puud, millega Eesti NSV-s seni nähtavasti ei ole katsetatud. oleks Soovi-
tav dauuria lehise tsüklisse kuuluva kõigi viie liigiga sooritada vastavaid.
katseid.r

Üldlevik. Dauuria lehisel on laialdarre areaal Ida-Siberis, Taga-Bai-
kalis, Amuurimaal ja Mandžuurias; Sahhalini saarel ja Kamišatka pool-
saare keskosas esineb saartena. Arktilises Siberis ulatub kuni 72"30' p.-1.,

olles puuliikidest kõige kaugema1e põhja ulatuva areaa1iga (areaal,
106. joon., 2). į

Tüüpiline dauuria lehis on seotud Siberi igikeltsa-aladega ja soodega;
įa talub soostunud pinnast paremini kui harilik mänd' kuid üldiselt pel-
gab liiga märga pinnast' Moodustab nii madaļikei kui mägedes puht
dauuria lehise metsi, samuti suuri metsamassiive hariliku männi, siberi
kuuse, siberi seedermänni ja teistega. Mägedes tõuseb mägitundrate
(goltsõ) vööndisse, madalikei arktilisse tundrasse, kasvades mõlemais
jändriku puuna, Ta on siberi lehisest valgusenõudlikum; eelistab lupja
sisaldavat pinnast.

Levik Eesti dendrotlooras. Dauuria lehis on Eesti dendroflooras võrd-
lemisi vähe ļevinud ja seeg.a vähem tuntud kui siberi ja euroopa lehis.
Kõige rohkem leidub teda nähtavasti Tartus (Botaanikaaed, pargid); kas-
vab ka Pärnu parkides, samuti suuremate vilja kandvate puudena nagu
Tartuski.

Majanduslik tähtsus: Dauuria lehise iga on 350-400 aastat. Lehistest
ialub ta soostumist kõige paremini ning on pinnase suhies üldse vähe-
nõudiikum kui teised lehised. Kultuuris kasutatakse teda nähtavasti juba
XVIII sajandist alates, kuid ta pole eriti tuntud. Kasvab suhteļiselt kii-
resti ning on väärtusliku puiduga; sobib ilupuuna nagu teisedki lehise
!iigid ja teda on võimalik kultiveerida märjemal pinnasel.

l Dauuria ja jaapani lehise ristamisel on loodud kultuurvärd Larix euroĮepis Henry,
rnįlle kultiveerimine on välismaal andnud häid tuļemusi. See on kiiresti arenev värd;
ka selle mestiga on Eestj NSV-s soovitav katsetada.
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5. Kuriili (e. kamtšatka) lehis _ Larįx karntschatįca (Rupr.) Carr.
Traitė Conif. (lB55) 279; Komarov in Fļ. URSS I (1934) l58. - Abįes
kamtschatįca Ęupr. in Beitr. Pflanzenk. Russ. Reichs II (lB45) 57. -Pįnus karrltschatįca Endlich. Syn. Conif. (l847) 135; Ledeb. Fl. Ross. III,
2 (l849-l85l) 673. Larįx hurįĮensįs Mayr, Monogr. Abiet. Jap.
{lB90) 66; Wolf, XeoüH. Äep. KycTapg. CCCP (l925) ll4; Uchanov in Įep.
KycTapH. CCCP I (l949) 174. _ Jlucrņeglųa KypLIJIbcKaf LĪJIH KaMųaTcKarI.

h Võrdlemisi Suur, kuni 35 m kõrgune PUU, tüve ļäbimõõt
.50-80 cm; oksad väga pikad, rõhtsad, võra lai_munajas. Pungad tume-
punakaspruunid, läikivad. Võrsed hõredamali või tihedamalt kaetud pruu_
nide karvakestega, varasügisel värvuselt kahvatu-punakaspruunid, pärast
,okaste varisemist pruunvioletsed või pruunpunaSed, sinakashalli Į<irmega.
okkad lühikesed, enamasti kõverdunud, rohekas_sinakashallid, lrarilikult
10 mm pikad, tavaliselt 20-45-kaupa kimpudes, teiste lehiste okastest
'pisut tikjamad. Käbid väikesed, tömbid' koosnevad keskmiselt l5, kõige
enam 26,3-4 reas asetsevast viljasoomusest; poolvalmilt pole viĮjasoo-
mused tihedalt liibunud, valmilt on nad laialt avanenud; nad on paljad,
ümarad kuni piklik-munajad, ümardunud või veidi pügaldunud tipuga,
liumerad; tume-kastanpruunid katįesoomused ulatuvad hariļikult ainuļt
käbi alumiste viljasoomuste vahelt välja. Seeme 3-5 mm pikk, l0-l4 mm
pika tiivaga. okkad koĮtuvad pisut hiljem, kuid varisevad samaaegselt
,siberi lehise okastega. Kevadel lehistub teistest liikidest varem (101. joon.,
I4-15; 107. joon.).

Üldlevik. Kuriili lehise areaal on suhteliselt piiratud. Ta esineb Kuriili
saarestiku lõunapoolsetel saartel kuni 300 m kõrguseni, Lõuna-Sahhalinil
ja Ussuurimaal olga lahe rajoonis (Sihhote-Alini mäestiku idanõlvadel)
ning Jaapani Hondo saare kõrgemas metsavööndis (l600-2700 rn kõrgu-
ses) (areaal 102. joon., 3).

See lehiseliik moodustab Kuriili saarteļ tavaliselt segametsi sahhalini
kuuse (Picea GĮehnii), sahhalini nulru (Abies sachaįįnensis) ja mõnede
teiste puudega. Lõuna-Sahhalinil leidub ka puht kuriili lehise metsi. Esi_
nenrisviisilt ja ökoloogialt läheneb ta dauuria lehisele. Eriti suurte puu_
ciena kasvab areaali lõunaosades. Ķasvab noorelt väga kiiresti. Pinnase
suhtes pole ta nõudeid küllalt selgitatud.

Levik Eesti dendroflooras. Kuriili ļehist hakati Venemaal kultuuris
levitama 1895.-1896, a. Eestis on ta kultuuris olnud umbes 2lt aastat.
Tartu Botaanikaaias on väga ilusaid, täiesti terveid, külmakindlaįd, roh-
kesti vilja kandvaid nooremaid puid. Teda on kasvatatud ka Tallinnas
Kadrioru puukoolis.

Majanduslik tähtsus. Puu on Eestis kuļtiveerimisel andnud soodsaid
tulemusi. Järvselja katsemetskonnaS kasvas ta suhteliselt kiiresįi (pikku_
.ses teistest lehistest kiiremini), ainult noored võrsed ei suutnud alati
sügiseks vajalikult puituda. Selle 1iigi metsakultuuri viimise küsimus
nõuab lähemat uurimist. Ilusa kuju tõttu on ta sobiv ilupuuna valgus_
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l07. joon. I(uriili lehis (Larix hamtschatĮca) Tartu Botaanika_
aias (r,asakul). Dauuria lehĪs (Larix dahurica) samas (pare_

mal).

roltketes parkides. Et ta kiiresti kasvab, võib įeda kasutada parkicles tek-
kįnud tühikute täitmiseks. Ehkki noored võrsed iga kord ei valmi ja või-
vad külmuda, ei ole sel Tartus tehtucl vaatluste põhjal oluļist tähtsust.
Seega võib kuriiļi ļehist pidada kogu Eestis sobivaks dekoratiivseļ<s
puuks.

Ą 6. Ameerika lehis - Larįx įarįcįna Ī (Du Roi) ķ Koch, Dendrol.
II (lB73) 263; Wolf, Xsoüu. Āep. KycTapu. CCCP (1925) 1lg; Marie-Vicio-
rin, Gymnosp. Quėb. (1927) 63; ostenfeld et Larsen in Dansk Videns_
kabern Selsk. Biol. Meddelelser IX,2 (l930) s5; Lypa, Įerr4poQJl.yPCP

t ļarįcįna (lad. k.) - lehįselaadne'
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l (1939) l05. - Larįx amerįcana Michx. Fļ. Bor. Am. II (1803) 203;.

Uchanov in Äep. rycrāpH. CCCP I (1949) |75. - Pįnus laricįna Du Roi,.
obs. Bot. (l77l) 49. - JlacrneuzĮa aMepĪ{KaHcKafl.

h. Kuni 25 m kõrgune puu tüve läbimõõduga 40-50 cm, soodsates'
tingimustes kuni 35 m kõrgune ja tüve läbimõõduga l00 cm. Võra kuhik-
jas, väänlevalt kõverdunud oksad asetsevad rõhtsalt, nendest ripuvad alla
teise järgu oksad. Tüve ja vanemate okste koor hall kuni punakaspruun,
suhteliseļt õhuke, väikeste naastudega. Noorte võrsete koor mitmes var_
jurrdis heledam või tumedam pruun, sinkja kirmega, paljas, harvem kar-
Vane. Pungad punakad, lühikese teravikuga, pisut vaigused. okkadl
15-30 mm pikad, umbes 0,5 mm Įäbimõõdus, kolmetahulised, hele'sink-
jasrolrelised. Käbid väikesed, piklik-ovaalsed, tömbid, l-2 cm pikad,.

enne valmimist violettpruunid, valmilt kastanpruunid, valmides horku-
vate viljasoomustega. Viljasoomused asetsevad 3-4 reas, arvult 13-28,
veidi sissepoole käändunud peenetäkilise ülemise Servaga. Kattesoomu-
sed ulatuvad viljasoomuste vahelt pisut välja ainult käbi kõige alumises
osas. Seeme 3 mm pikk, umbes 6 mm pika helepruuni tiivaga. Ameerika
lehis ļehistub kevaditi hiljem ļ<ui teised lehised, okkad koltuvad novemb_
ris ( l0l . joon., 10- I 1) . .

Üldlevik. Ameerika lehis orr Põhja-Ameerikas suurima areaaliga puu.

Ta esineb enam_vähem pidevalt' alates Newfoundlandist idas kuni Jukoni
įerritooriumini läänes. Alaskas piirdub peamiselt Jukoni ja selle lisa-
jõgede piirkonnaga (areaal l08. joon., .1).

Ameerika lehis on Kanada soiste metsade liik, kasvab meeleldi vee-
l<ogude kallastel' Kuivemąļ ja paremal pinnasel sirgub suüremaks, see-

juures-ka1dub ka areaali põhjasektorites vähem kääbuskasvule kui tei-
seil puūd. Kasvab alates tundrast:,kuni ļaialehiste, metsadeni ja preeria-
teni lõunas. Erįti ilusakasvulinė on \Į/innipegi'järvest põhjas ja Labra-
doris. Moodustab puht lehiserhetsi, kasvab segametsades koos palsami-
nulu, kanada kuuse ja teiste puudega. Areaali lõunaosades piirdub pea-

miselt soiste madalikega ja kasvab rabades koos palsaminulu ning musta
kuusega (Picea' mariana). Mägedes eelistab põhjanõlvi. Ameerika lehis
kasvab hästi nii kontinentaaļse kui ka ookeanilise kliima aladel. Kuid ta
on äärmiselt valgusenõudlik ja nähtavasti pisut lubjapelglik (vähemalt
ei suuda ta Kanada lubjapinnase aladeļ 1ubjalembeste liikidega võis-
telda).

Levik Eesti dendroflooras. , Ameerika lehis on Eesti dendroflooras
haruldane. Möödunud sajandi lõpul kasvas Tartu Botaanikaaias suurem,
puu, neid leidub ka Toornemäe nõlvaļ ja harva ļinnas. on andmeid ühest
Taagepera sanatooriumi pargis kasvavast ameerika lehisest.

ūajanduslik tähtsus. Ameerika ļehist kultiveeritakse Nõukogude'
Liidu mitmes oSaS XIX sajandi algusest peale; Lääne_Euroopasse toodi,
la |737' aasIal. Puit on väga kõva ja vastupidav, vaigurohke, värvu*
selt veidi pruunikas. Ameerika lehis esineb Eesti tingimusies külma-
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l08. joon. lehiseliikide areaalid: l - Larįx ĮarĮcina; 2 _ L. occįdentalįs.

kindla, vähenõudliku ja väga ilusa dekoratiivse puuna. Paremaļ pinna-
sel kasvab kü1lalt kiiresti. Sobib dekoratiivse puuna va1gusküllaseis
parkides kogu Eestis.

7. Jaapani lehįs - Larix leptolepis| (Sieb' et Zucc.) Gord. Pinet.
(lB5B) l2B; Uchanov in Įep. xycraprr. CCCP I (1949) |60. - Larįx
japonica Carr. Traitė Conif. (lB55) 272. Wolf, XeoüĮ{. Āep. KycTapH.
CCCP (1925) llB. - Abįes leptoĮepis Sieb. et Zucc. FI' Jap. (1842). -JlncreeHIlųa flIIoHCKafl.

h.Kuni 30 (36) m kõrge puu lai_püramiidja võra ja rõhtsate või
veidi a1ląpoole suunduvate pikkade, peente' kergesti murduvate okstega.
Tüve läbimõõt kuņi 50 (l00) cm. Tüve koor suhteliselt õhuke, pikuti
lõlrenenud, naastuline. Noorerl kasvud pärast lehtede langemist įt-,itis-
;sügisel ja varatalvel) kollakad-helepruunid, enam või vähem kaetud
valkja või sinkjashalli kirmega, paljad või hõredamate või tihedamate,
pruunide harevate karvakestega. Pungad' tume_ või mustjaspruunid,
vaigused. Kaheaastased võrsed punakas_mustpruunid (kastanivärvi1i_
sed). okkad tömpjad, 15 (50) mm pikad ja l (2) mm läbimõõduga,
25__45- (ja enama-) kaupa kimpudes, värskeļt rohekas-sinkjashallid.
Käbid ümar_ovaalsed' 2-3,5 cm pikad, koosnevad 5-6 reas asetsevast
40-50 (-70) viljasoomusest. Viljasoomused suhteliselt õhukesed, piki-

Į ĮeptoĮepis (kreeka k.) - sõnadest Įeptos - õhLrke, ja Įepis _ soomus; nimetus
iseloomustab 1iigi õhukesi viljasoomušeid.
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triibu1ised, 1äikivad, tömbid, värvuselt punakas-lrelepruunid, pisut täki-
lise või püga1dunud ülemise Servaga, mis juba võrdlemisi noortel käbi-
cieļ hakkab kaarjalt väljapoole käänduma ja va1minud käbidel cln kume_

ralt a|!a suunatud. Kattesoomused viijasoomustest poo1e iühemad.

Seerne 3-4 (- 5) mm pikk, läikivpruuni, seemnest kuni kaļ<s korda,

pil<ema tiivaga, mi1le tipp koos viljasoomuSe tipuga käändub väljapoole.
Jaapani ļehise lehestiļ< kolļetab ja variseb sügisel hi1jem kui siberi lehi-

sel (oktoobri 1õpul ja novembri a1gul) (l0l. joon., 12).

Üldlevik. Jaapani ļelris on oma ļ<odumaa endeemi1ine puu1iik; taļ
on 'suhteliselt piiratud areaal Jaaparri Hondo saare põhjaosa mägedes,.

irus kasvab l600 ja 270a m vahelises kõrgusastmes (areaal 106. joon.,3).

See lehiseliik on Jaapani mägede kõrgema metsavööndi puu. Ta kas--

vab peamiselt nõlvadei; moodustab puht lehisemetsi ja kasvab segamet-

sades koos teiste okas- ja 1ehtpuudega. Ūļemiseļ metsapiiril on madaļa-
Irasvuļisem kui päris metsavööndis. on teisįest lehiseliikidest rohkem
varju taluv, merekiiimaga kohanenud puu.

Levik Eesti dendroĪlooras. Jaapani lehist kultiveeritakse Nõukogude
Liidus umbes ļ 880' a. alates, peamiselt dekoratiivse puuna. Eestis on'

tenlaga vähemaid metsastamiskatseid tehtud Järvseljal ja Sangastes.
Seda liiki on kasvatatud Tartu Botaanikaaias ja Raadi dendroloogia-
aias; viimaSeS oSutusid puud 1939/40. a. karmiļ talvel täiesti külma-
kindlaks. Puid on kasvatatud ka Tallinnas (Pirita tee l2) ja Karistes
(märgitud küļrrratundlikena). Soodsates tingimustes kasvab nooremaS

eas siberi ja euroopa lehisest kiiremini.
Majanduslik tähtsus. Jaapani ļehis on neid puid, miļļe kääbusvorme'

Jaapanis kasvatatakse potikultuuris. Eestis seni tehtud katsed pole sel'
gitanud väljavaateid tema metsastamiseks. Dekoratiivse vähenõudliku:
ilupuuna sobib hästi kasvatamiseks parkides ja aedades (üksikasetuses)
liogu Eestis. Kultuurikatsed Nõukogude Liidu' teistes osades on näida_

nud, et ta kasvab ka leetmuldadel, kuid eelistab värskeid sügavaid lii_

vakaid ja savikaid muldi. Ei ia pärineb merekliima aļacįelt, ei peaks teda

kasvatama kuivadel kohtade1. Võib o1etada, et Šee 1iik meil hiļiskülmade,
all ei kannata ja Ķaristes märgiiud l<ülrnakahjustused olid ļ<ohaļikkur

laadi. Leningradi tinģimustes on puu märgitud külmäkind1ana.

B. Läänelehis - Larįx occįdentaļįs ' Nutt. North Am. Silv. III (1849)'

143' t. 120; ostenfeld et Larsen in Dansk. Videnskabern. Selsk. Bioļ.
Meddelelser lX, 2 (1930) , 22; Lypa, Įeu4pocpn. yPCP I (1939) l00;
Uchanov in Įep. KycTapH. CCCP I (t949) l5B. - Larį'x amet'įcana breuį-

folĮa Carr' Traitė Conif. ed. 2 (1867) 357. - JĪtĄcrseHzųa 3anaÄHafl.

|2 Kuni 50 m kõrgune puu, tüve ļäbimõõt kuni 120 cm (oma kodu-

Inaa pafemates kasvutingimustes isegi 80 m kõrge, tüve läbimõõt 240 cm',
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Seega suurim kõigist lehistest). Võra kitsas_püramiidjas, lühikeste, rõht-salt asetsevate okstega. Noorte tüvede koor įaks, hailikaspruun. Noored,
võrsed läikivad, oranžpruunid, algul kaetud įõredate valkjate karvakes-
tega, hiljem paljad. Pungad pruunid, paljad. okkad kahvaturoherised,.
võrdlemisi tikjad, 20-30 (-40) mm pikad, ļühikestel võrseteļ umbes
20'- ('14-4Q-) kaupa kimpudes. Käbid piklik--rn, jad, 2,5_3,5 (-4) cm
pikad, l,8-2,5 cm läbimõõ dus, 7-l2 rāa viljasoo.nr.i"gu. Viljasoomused
ümardunud või iömbi ülemise Servaga' valminud käbid;l laialt horkunud
võļ isegi tagasi käändunud, nende väliskülje basaalne osa ucļemeline.
Kattesoomuste pikk, süstjas tipp u1atub viījąsoomuste vahe1t kaugele,
yäļja., Seeme valkjas, ņb9, 6 mm pikk, 12 mm pika kahvatu tiivįa.
Lehistub meil üheaegselt dauuria lehisega (umb. maikuu algul), lehĮs-
tik koltub ja variseb pisirt hiljem kui sibįri lehisel (umb. oktoobri teiselpoolel) (l0l. joon., ,ĮJ) .

Ūldlevik. Läänelehise areaa| ei ole eriti suur. Läänes algab see Kas_
kaadrrräestiku idanõlvadel ja lõpeb Ķaljumäestikuga idas. Põhjast lõu-
naSSe kulgeb areaal Briti Koļumbia kaguosast (55" p._1.) kuni oregonija Idaho osariigi põhjaosadeni (kuni 45. p.-l.). Vertikäalsįs mäestikuast-ļnes on p,uu levinud 600 ja 2l00 m vahelises vööndis (areaal
l0B. joon., 2).

Läänelehis'on Põhja-Ameerika lääneosa mägipuu. Ta kasvab mäes,
tike metsavööndis peamiselt varjatud nõlvadel l, 1o.o.grdes. Moodus-
įab enamasti segametsi halli ebatsuuga, Murray männi, riaginulu (Abies
Įasiocarpa) ja teiste puudega. Ei ialu kuiva pinnast, kasvaĮ kõige pare_
mirri hästi ]äbilaskval, sügaval, toitaineteriktat ia pa,raja|t niiskei mullal'

Levik Eesti dendioflooras. Euroopas kultiveeritäkse teda lBBļ . a. a|a-
tes. Eestis on seda puud nähtavasti väga vähe kasvatatud, sesį konkreet-
sed andmed selle kohta puuduvad.

Majanduslik tähtsus. Puu iga on 300-500 (-700) aastat' Et lääne-
ļehis Leningradi tingimustes kasvab (40-aastase puu īõrgus on 16,5 m)ja rikkaliku1i viljub, tuleb oletada, et ļee puü sobib Ēesti olustikku deko-
latiivse ilupuuna; seni pole temale tähelepanu pööratud. Ta ei ole eritįkiire kasvuga.

6. perekond mänd _ Pįnus 1 L.
L. Spec. Pl. (1759) 1000 (s. l.).

Valguselembesed, igihaljad, ühekojalised puud, harvem põõS;d, lühi-ja pikkvõrsetega. Pikkvõrsetel on ainult pruunid soomusiad lehekesed;
viimaste kaenaldes asuvad rudimentaarsed ļühivõrsed; neil asetseb tava-
iiselt kimbuke kahest, kolmest või viiest okkast, miliede vahel paikneb'
pung; okkakimbu alusel asuvad ļühivõrsel veel soomusjad, kilejäd ala_
lehekesed. okkad pikad, kitsaslineaalsed' lameda ja kuÄera küljega või

' Männiliikide nimetus vanadel roomlastel
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kolmetahuįised, vaigukäikudega epidermise all või sügavamal lehe paren-

hüümis. Peajaks õisikuks koondunud isasõied asuvad noore pikkvõrse

alusel, soomusjate lehekeste kaenaldes; igas säärases õisikus on arvukad

soomusjad tolmukad, mis asetsevad spiraalselt; nende alumisel küljel on

kaks pikilohega avanevat tolmukotti. Tolmuterad õhupõitega. Emasõisi_

kud asuvad noore pikkvõrsē tipul või tipu lähedal üksikuļt või rühmiti;

nende varred on ümbritsetud soomusjate lehekestega. Emasõisikutest are_
:nevad käbid on püstised, rõhtsad või rippuvad, kujult ja suuruselt eri

.liikidel väga erinevad, enamasti avanevad, harvem langevad avanemata,

valmivad 1-z uā"tu vältel; käbid koosnevad teatavast arvust talbja
aluse ja paksenenud tippudega (niinimetaiud apofüüsidega) puituvatest
'viljasoĮmustest; apofüüsid on 'eri liikidel, isegi Sama liigi teisenditel

kujult väga erinevad; tavaliselt on nende keskmine osa nõgusalt lohus

voi püram1idjalt tõusev ja mõnikord valustatud teravikuga; viijasoomuste

ļiibudes moodustavad apofüüsid käbi väliskülje. Seeme on varustatud tii-

vaga või :on tiivata; viimasel juhul on seemned tavaliseit Suured (näit'

seūermändidel). Mändide seemned on rikkad proteiinide ja rasvõlide
poolest, mida toodetakse tehniliseļt; seemned on toiduks paljudeie lindu-

dele ja imetajatele loomadele. Mändide juurestik on hästi arenenud süga_

vale tungiva peajuurega. okste aastane juurdekasv toimub ühest või

mitmest solmeįahest. Idulehtede arv on 4_5. Tuntakse umbes 100 männi_

liiki, mis on Įevinud põhja-parasvööndis, lõunapoolsetel aladeļ tavaliseļt
nrägėdes; vähesed liigid esinevad ka troopikamaade mäestikes ja ainult
Pįūs Merhusįį ning P. įnsuĮaris üleiavad Sunda saarestikus ekvaa_

tori. Real männiliikidel on laiaļdased areaalid. Paljud liigid on majan-
'cļuslikult tähtsad, andes mitmeti kasutatavat puitu ning tooraineid pal-

jude keemiliste produktide tootmiseks. Kultuuris kasutatakse nrände met_

]ļastarniseks ja kaitseistandikena, eriti luidete kinnistamise1, sest nad

lepivacl tavaliselt kuiva ning kerge pinnasega. Rida männiliike on oma

kodumaalt dekoratiivsete ilupuudena introdutseeritud väga paljudesse

maadesse. Peale allpool käšitletud tähtsamate liikide on Eestis'mitme-
.sugustel aegadel kuļtiveerimist leidnud järgmised männiliigid: keerd_

okkaļine mänd (Ptnus contorta Dougl., P._Ameerika Vaikse ookeani

ianniku ala); must mänd (Pinus nigra Arn., Austria, Balkani pooĮsaare

lääneosa).
Nõukogude Liidu terriįooriumilt on tuntud rea männiliikide paleonto_

loogilised leiud. Vanemad neist kuuluvad tertsiaarajastu lademetesse'

EESTIS ESINEVATE MÄNNILIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

1. okkad lühivõrsetel kahekaupa 2

okkad ļühivõrsetel viiekaupa männases ' 5

2. Käbid enam või vähem kõverdunud, suhteliselt väikesed (kuni 5 cm
pikad); okkad sügaval parenhüümis asetsevate vaigukäikudega 3
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Käbid sirged; rohked vaigukäigud asuvad okka epidefmise all 4
3. Käbid 3-5 cm pikad, hallid, läiketud, enam või vähem tagasi kään-

dunud, peen-ogajalt lõppeva apofüüsi tipuga; okkad keskmiselt
l,5 mm läbimõõdus, horkunud

9. Hall mänd - Pįnus Banksiana Mayr

Käbid 3-5 cm pikad, läikivpruunid; apoiüüš lamedam, väikese
madala tipuga; okkad tugevamad, keskm. 2 mm läbimõõdus

l0. Murray mänd - Pįnus Murragana BalĪ.

4. okkad tömbitipulised, rohelised; käbid munajad, pruunid või must-
pruunid, läikivad, kuni aluseni avanevad; apofüüsi tipp ümbritsetud
musta ringiga; okka epidermiserakud kõrged. Põõsas

B. Mägimänd - Pįnus montana MirII.

okkad teravatipulised, sinirohelised; käbid tuhmpruunid või halļid,
iäiketa, nende alumised viljasoomused ei avane; apofüüsi tipp musta
ringita; okka epidermiserakud lamedad. Puu

7 ' Harilik mänd - Pįnus sįįaestrįs L.

5. Seeme tiivuline; käbid ruljad, rippuvad, üle B cm pikad, nende vilja-
soomused õhukesed. Noored võrsed paljad. Vaigukäigud asuvad okļ<a

epidermise all 6
Seeme tiivata, kaetud puitunud koorega. Käbid lai-munajad, püsti-
sed, tömbilt teravnevad, 4-l5 cm pikad, paksude viljasoomustega,
mitteavanevad; noored võrsed viltja või ka hõredama' ruske (pruun-
punase) või mustpruuni karvkattega; pungad vaiguta või vaigused;
vaigukäigud asuvad okka epidermise all või sügavamal 7

6. Käbid l0-15 cm pikad, harilikult vaigused; okkad 6-10 cm pikad,
tumerohelised, pehmed; pungad ovaalsed, teravatipulised, pruunikad

5. Valge e. Weymouthi mänd _ Pįnus strobus L.

Käbid B-l2 (13) cm pikad; okkad 7-l0 cm pikad, hallrohelised,
pisut tikjad; pungad ümarad, ļühikese tipuga

6. Rųmeelia mänd - Pįnus peuce Griseb.

7. Pungad vaiguta (või üsna vähe vaigused)i kõikide või vähemalt
mõne pungasoomuse tipp pole tihedasti liibunud, vaid on eemale-
hoiduv. Käbi viljasoomused ļiibunud tippudega. Vaigukäigud asu-
vad okka epidermise ali või on sellest ühe rakuļrihiga eraldatud.
Puud 8

Pungad tugevasti vaigused; kõikide pungasoomuste tipud tihedasti

- liibunud. Käbi viljasoomuste ülemine osa tugevasti horkunud (puu)
või ainult Soomuse terav apofüüs tagasi käändunud (lamav põõ-
sas) . 9

8. Kuni 35 m kõrgune, |aīa., kuhikja, teravneva võraga puu; okkad
5-9 (-l3) cm pikad, paksud, l-2 mm läbimõõdus; käbid 6-l3 cm
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pikad, kuni B cm läbimõõdus, seemned 12 (10-14) mm pikad,
B (6-10) mm läbimõõdus, puitunud kestaga

1. Siberi seedermänd - Pįnus sįbįrįca (Rupr.) Mayr

Madalam, kuni 20 (-25) m kõrgune, eelnevast laiema, lai-munaja
võraga puu; ol<kad üldiselt pikemad (6-10 cm) ja peenemad, utnb.
l mm läbimõõdus, käbid 4-B cm pikad; seemned väiksemad, kuni
|2 mm pikad ja 6-7 mm ļäbimõõdus, eelmisest liigist paksema
puitunud kestaga

2. Alpi seedermänd - Pįnus cembra Ī,.

9. Puu (või kõrge põõsas). okkad 7-15 cm pikad, karedad; vaigukäi-
gud asuvad okka parenhüümis. Käbįd 10-l5 cm pikad. Ainus ļiik
Euroopas kultiveeritud seedermändidest, mil1e käbi viljasoomuste
įiļemine osa on tugevasii horkunud

3. Korea seedermänd - Pįnus koraiensįs Sieb. et Zucc.

Põõsas, laiuvate või maapinnal 1amavate (ja juurduvate) okstega.
okkad 4-B cm pikad, vaigukäigud asuvad okka epidermise all. Käbid
4-5 cm pikad, nende viijasoomuste teravatipulised apoĪüüsid tagasi
käändunud

4. Kääbus-seedermänd - Pįnus pumĮĮa (Paii.) RegeĪ

Alamperekond HaploxgĮon Ķoehne, Deutsch. Dendroi. (lB93) 28'(pro
sect.). okkad viiekaupa kimpudes, koimnurksed, üheainsa (lihtsa) kiud-
soonte kimbuga. Soomusjad kattelehed lühivõrsete alusel pole laskuvad;
aastane juurdekasv alati ühest sõlmevahest.

Fü1ogeneetiline rida Cenlbra Spach, Hist. Nai. Veget. Phanerog-
(lB42) 39B. Apofüüs otsmise tipuga. Seemned suhteliselt suured, tiivata
(või osaļ, meii mittekuļtiveeritavatel liikidel üsna rudimentaarse tiivaga),
paksu puitunud kestaga. Käbid munajad või kuhikjad, mitterippuvad;
vaigukäigud asuvad okka parenhüümis, osal liikidest epidermise all.

A 1. Siberi seedern-länd - Pįnus sįbįrįca (Rupr.) ÄĄayr in Allgem.
Forst-, Jagdztg. (1900);Gorodkov in Trav. Mus. Bot. Ac. Sci. St.-Pėtersb.
XVI (1916) 153; Komarov in Fl. URSS I (1934) 163; Lypa, ĮeH4poģ.tt.
yPCP I (1939) 123; Maleev in Įep. KycTapH. CCCP I (1949) I92. -
Pįnus cembravar. sįbįrįca Rupr. Fl. bor. Ural (1886) a3; Kryl. Qn. A;lrag
VII (1914) 1724; Ģn' 3an. Cu6. l (1927) 77' - Pįnus cembra Ledeb. Fl.
Ross. III, 2 (tB49-lB51) 673. - CocHa KeĀpoBafl cu6upct<an, cu1upcxuft
ķeĀP.

h. Kuni 35 m kõrgune puu tiheda, tipul teravneva kuhikja võraga,
iugevasti arenenud peajuure ja kõrvaljuurtega; võra on eriti vanematel
ja üksikult kasvavatel puudel lai ning tihe, kuid r'iļdiselt kitsam kui alpi
seedermännil ja puu on kõrgem. Tüve läbimõõt võib ulatuda kurri l,B m;

koor ha1l, hiljem hallpruun, paks; lõhestunud. Noored võrsed kaetud



tiheda ruske karvkattega. Okkad viiekaupa kimpudes, keskmiselt alpi
seedermänni okasįest lühemad, 5 9 (-l3) cm pikad ja l-2 mm ļäbi-
mõõdus, tumerohelised, kolmetahulised, peensaagjaļt karedate servadega,

M

ffi

6

t2lį

W,ffi

109. joon. Männid (Pinus). P. sįbirįca'. 1 - käbi; 2-4 - viljasoo_
mus mitmes vaates; 5 - seeme; 6 - kimp okkaicl; 7 - okka risii-
lõik. P. pumiĮa: B _ käbi. P. cembra'' 9 _ käbi. P' koraįensįs'. I0 _
käbi. P. monįana: 11 - ssp. mughus, viljasoomus; ,12 - ssp. pumiĮio,

viljasoomusļ ļ3 - ssp. uncinata, viljasoomus eest ja küljelt.

püsivad puul 3-5 aaStat. Pungad ümara alusega, pikalt teravnevad,
kaetud punakaspruunide pungasoomustega, mille tipud ei ole liibuntd,
laiguta või pisut vaigused. Käbid püstised, mitteavanevad, helepruunid,
6-13 cm pikad, s. o. pikemad kui alpi seedermännil, 5-B cm läbimõõ-
dus; viljasoomused tihedasti liibunud, kaetud lühikeste, hõredate, kare_
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l10. joon. Siberi seedermänd (Pinus sibirica) Tartus Valli_
kraavi tänaval.

date karvakestega. Seeme tiivata, tumepruun, |2 (l0-l4) mm pikį:,

s (6_10) mm läbimõõdus, suurem kui alpi seedermännil, kuid viimasest
õhema kestaga, kujult viltune äraspidi-munajas. Seemne tuum söödav
(109. joon., 1-7; 110. joon.).

Siberi seedermännil on mõned eri vormid. Tähtsam neist on Altai,
Sajaani ja Taga-Baikali mäestikus levinud Ī. coronans (Litv.) Kryl. (süno_

nüüm Pįnus coronans Litv.). See on madaļama kasvuga, alpi seedermän-
niga sarnanev puu, laiema, madalamalt algava võraga. Ta okkad on lühe_

mad, käbid lühemad (6-7 cm pikad), võrdlemisi jämedad. Lääne-Siberi
įurbarabamassiividel esineb siberi seedermänni rabavorm, f . turf osa

Gorodk., lühikeste okaste ja'väikeste käbidega 6-7 m kõrgune puu.

Üldlevik. Siberi seedermänni areaali väike osa ulatub Uraalist läände
(Võtšegda jõe ü1emjooksu1). Siberis haarab areaal laiu alasir1 Lääne_
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1 1 l. joon. Männiliikide areaalid: ļ - Pįnus montana; 2
P. koraįensįs'

P. sibirīca; 3

Siberist kuni Taga-Baikali ja Mongooliani. PõhjapooļSeim levikupunkt
on Jenisseil (68"30' p.-l.), lõunapoolseim orhoni jõe ülemjooksul (46"30').
Aļtai, Sajaani, Taga-Baikali ja Burjaatmongoo1ia mäestikes esinev mägi-
vorm f. coronans (Litv.) Ķryl. meenutab ökoloogialt ja kasvu kujult alpi
seedermändi (areaal l l 1. joon., 2) .

Tüüpiline siberi seedermänd on madalikel asuvate metsade puu; ta
talub varju võrdlemisi hästi, kasvab ļiivasel pinnasel suhteļiseļt halvasti,
eelistab küllaldaseļt niisket savipinnast; talub kerget soostumist; kasvab
noorelt väga pikkamisi ja metsapõlemised mõjuvad taļļe seetõttu hävita-
valt. Moodustab suuri taigametsi koos siberi nuļu ja hariliku kuusega,
harvem siberi lehisega.

Levik Eesti dendroflooras. Siberi seedermändi on möödunud sajandi
teisel poolel kasvatatud Tartu Botaanikaaias. Käesoleval ajal kasvab vil-
juvaid puid Tartu Toomemäel ja ümbruses. Et Eestis Varem siberi ja alpi
seedermänni vahel vahet ei tehtud, on selguseta, kumba liiki meie parki-
cles rohkem on kasvatatud.

Majanduslik tähtsus. Siberi seedermänni iga on umb. 400 aastat,
seega lühem kui alpi seedermännil. Ta puit läheneb mehaanilisteļt oma-
dustelt männipuidule, on sellest pehmem, tisleritoodeteks hästi töödeldav
rring kõlblik pliiatsipuiduks. Seemned on söödavad, sisaldavad \<un| 50%

.1a rohkem õ1i, mida tarvitatakse söögiõĮiks ja muuks (vt. sissejuhatav
osa, lk. l38). Siberi seedermänd talub võrdļemisi hästi suitsuküilaste
ļinnade ja tööstusrajoonide tingimusi, sobib seega dekoratiivseks puuks.
Et ta on alpi seedermännist kõrgema tüvega ja kitsama võraga, on teda

213



Soovitav kasvatada rühmadena. Pole selgitatud, kas meil ilupuuna sobib
alpi seedermänniga sarnanev mägivorm Ī. coronans.

2. Alpi seedermänd - Pįnus cembra'L.Sp.Pl. (1753) 1419; DC.
Prodr. XVI (1868) a02; V/ahienbg. Fl. Carpat. (lBl4) 309; Wolf, XeoüiĪ.
Āep. KycTapu. CCCP (1925) 134; Braun._Blanq. Fl. Graubünden (|932) 76;
ĮĄaleev in Įep. xycrapu. CCCP I (1949) l95. Cocga KeĀpoBaf
eeponeftcrar.

h Kuni 25 m kõrgune puu, võraosas tugevasti peeneneva tüvega.
Võra noorelt püramiidjas, hiljem kuhikjas, vanematel puudel korrapäratu,
iai. oksad tugevad, asetsevad rõhtsalt, noorel puul laskuvad pinnaseni.
Noore įüve koor sile, hallroheline, muutub hiljem hallpruuniks, vanadel
tüvedel paks, lõhenenud ja korbane. Noorecį võrsecl ruske viltja karvkat-
tega. Pungad ümarad, pikalt teravnevad' pruunp.unaste pungasoomus-
tega, vaiguta. Okkad 6-10 cm pikad, viiekaupa kimpudes, kolmekandi-
lised, peensaagjalt karedate kantidega, tumerohelised, püsivad 5-6 aas_
tat. Käbid püstised või poolpüstised, lįihivarrelised, üksikult või
2-3-kaupa koos, 4-B cm pikad, 5 cm läbimõõdus, noorelt kaetud sina_
kasvioletja kirmega, valminuļt hele_kaneelpruunid, mitteavanevad. Vilja-
soomused ja nenrie apofüüs tugevad. Seeme tiivata, kuni 12 mm pikk,
6-7 mm läbimõõdus, kaetud suhteliselt paksu kestaga. Tuum söödav.
Idulehti B-12, harilikult l0 (109. joon., 9).

Alpi seedermänd ja temale süstemaatiliselt ning bioloogiliselt lähe-
dane siberi seedermänd on tegelikult võrdļemisi kaugete areaalidega geo_
graafilised rassid; neid on Varem käsitletud ühe liigina resp. siberi see-
dermändi alpi seedermänni teisendina. Ilupuuna kultiveer'imisel on meil
mõlemaid tavaliseļt kasvatatud alpi seedermänni nime alļ.

Üldlevik. Alpi seedermänd on levinud Euroopa Alpide ja Karpaatide
kõrgemas metsavööndis. Kasvab Alpides l300 ja 2400 m vahelises kõrgus-
astmes, kääbuspuuna isegi kuni 2600 m kõrgusel, Karpaatides 1300 ja
2500 m vahel. Ta esinemine on käesoleval aja| suuresti vähenemas
(areaal 112. joon., l) .

Ąlpi seedermänd moodustab mäenõlvadel segametsi, tavaliselt koos
euroopa 1ehisega ja hariiiku kuusega. Kasvab hästi ainu1t parajalt niis-
kel, värskel savipinnasel. Talub varju; kasvab siberi seedermännist aeg-
lasemalt.

Levik Eesti dendroĪlooras. Alpi seedermändi kasvab rohl<esti Pärnus
(Seedri puiestee, pargid) ; teda ļeidub Ta1linna ja Tartu parkides.

Majanduslik tähtsus. Alpi seedermänni iga on kuni 1000 aastat; ta on
külmakindel, varju taluv, kuid kasvab pikkamisi, mistõttu teda metsakul-
tuuri viia on raske, sest ta jääb kasvus teistest metsapuudest maha ning

ļ R. J. Camerariuse poolt t694. a. puu itaaliakeelse nime zembra järgi tarvi_
įusele võetud nimetus.
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1l2. joon. Männiliikide areaalid: ļ - Pįnus cembra; 2 _ P. peuce;'3 - P. pumila-

kängub. Puit vastab omadustelt enam-vähem hariļiku männi puidule ning
sarnaneb siberi seederiĪänni puiduga. Alpi seedermänd leiab rohĮ<et kasu-
tamist dekoratiivse puuna, milleks kasutatakse ka mõningaid kultuur-
Vorme, mis erinevad peamiselt võra kujult ja selle värvuselt. Alpi seeder-
rnänd hakkab üksikasetuses vilja kandma 25-aastaselt.

A 3. Korea seedermänd - Pįnus koraįensįs Sieb. et Zucc. FI. Japon.
II (lB42) 28; Komarov, ol. MaHl.ļx. I (l90l) 1B3; in Fl. URSS I (1934)

162; Wolf, XsožH. Āep. KycTaprr. CCCP (1925) 136; Sukacz. Äeulpo,r.
(1934) 572; Ma|eev in Įep. KycTapH. CCCP I (1949) 196. Pįnus
mancļschurįca Rupr. in Mėiang. Biol. Acad. Petr. (1B57) 567.
Cocga KeĀpoBafl xopetžcxan (uln uanlgxypcrar).

h Keskmiselt 20-30 m kõrgune puu, tüve läbimõõduga kuni 70 cm,
väga soodsates kasvutingimustes kuni 60 m kõrgune, tüve läbimõõduga
kuni 2 m' mitte sügavale tungiva juurestikuga. Võra algab madalaļt,
iai-kuhikjas, sageli mitmeks haruneva ladvaga, värvuselt sinkjasroheline.
Tüvi sirge, selle koor paks, tumehalĮ, pisut lõhenenud. Noored võrsed
rohelised, kaetud tihedalt ruskete karvakestega, 3. aastast alates ena-
rnasti paljad. Pungad piklik-ovaalsed, järsku teravikuks ahenevad, vaigu-
sed; pungasoomused tihedasti 1iibunud, punakaspruunid, süstjad, tera-
vad. okkad 7-15 (-20) cm pikad, üle 1 ņm läbimõõdus, ļioimetahuli-
sed, karedaservalised (palju karedamad kui siberi seedermännil), peal-
küljel tumepruuni kesktriibuga, siseküljel heledate, valkjate õhulõhetrii-
pudega; vaigukäigud asuvad okka parenhüümis. Käbid noorelt punakad,
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hiljem violetsed, valminult tumepruunid, mitteavanevad, l0-15 cm pikad,
5-10 cm läbimõõdus, langevad maha teise aasta sügisel; viljasoomused
puitunud, pikiiriibulised, kortsunud, nende tipud koos apofüüsiga välja-
poole käändunud. Seemned siļedad, äraspidi-munajad või äraspidi-talb-
jad, t5-l7 mm pikad, 9-lr2 mm läbimõõdus, paksu puitunud koorega,
söödavad (l09. joon.' -10).

Üldlevik. Korea seedermänd esineb Nõukogude Liidu piirides Ussuuri-
maal, kus areaa| ulatub põhja suunas kuni 50. põhjalaiuskraadini. Esineb
Mandžuuria ja Kirde-Korea mägedes ning Jaapani Hondo saare keskmise
osa mägedes (areaal l11. joon., ģ).

Mägipuu, kasvab kuivadel, eriti põhja suunatud mäenõlvadel ja sel-
jandikel; on Mandžuuria mägitaiga tähtsamaid okaspuid. Kasvab noorelt
väga aeglaselt ja uueneb ainuļt varjava metsa all, puuna talub veidi
vähem varju kui siberi seedermänd. Korea seedermänd kasvab üksikpuu-
dena või rühmiti segametsades koos mandžuuria nulu (Abies hoĮophųĮĮa) '
ajaani kuuse (Picea jezoėnsis) ja lehtpuudega.

Levik Eesti dendroflooras. Korea seedermänni kasvatamise katseid on
tehtud Sangastes; katsed näitasid, et ta on külmakindel ning osa indi_
rliide kasvas kiiremini kui alpi seedermänd. Sangastest on seda 1iiki levi-
tatud. Tartu Botaanikaaias oli üks 2 m kõrgune puu, mis' aga hävines.

Majanduslik tähtsus. Korea seedermänni iga on kuni 400 aastat.
Euroopas on ta kultuuris alates 1846. aastast. Nõukogude Liidu Euroopa-
osa parkides kasvatatakse paiguti dekoratiivse puuna. Kasvab võrdlemisi
aeglaselt (Moskva tingimustes on 25-aastased puud 4-5 m kõrgused).
Aeg-ajalt viljub; Leningradi tingimustes pole päris külmakindel; katsed
Soomes (Mustila) ei andnud rahuļdavaid tulemusi. Madalal asuva juu-
restiku tõttu võib kannatada tuuleheite all. Korea seedermänd on väga
iļus dekoratiivne puu. Ta eelistab head, hästi läbilaskvat mulda" Noored
taimed nõuavad varjulist kaitset, milleta hävivad. Korea seedermänd
annab väärtuslikku ehitus- ja tarbepuitu; värvuselt on puit roosakas_
pruun, mittelõhene\,. Seemned on suuremacl kui alpi ja siberi seeder_
männil, umbes 150 seemet käbis, väga maitsvad.

^ 
4, Kääbus- e. maadjas seedermänd - Pįnus pumiĮa ' (Pall.)

Ęegel, Ind. sem. Hort. Petrop. (lB5B) 23; Komarov, @;t. MaHl.ļx. Ī (l90l)
lB9; on' Kauųarķz I {|g27) 102; in Fļ. URSS I (1934) 164; Wolf, XeoftH.
Āep. KycTapu. CCCP (1925) l37; Maleev in Įep. KYcTapH. CCCP I (1949)

196. - Pįnus cembra pumiĮa Pallas, Fl. Ross. I (l7B4) 5; Įlaxini. Primit.
Fl. Amur. (lB59) 262,392. - Ķe4ponuž cT"nagux (rzln xe4poeuur)'

h Juurekaeļast harunev maadjas põõsas lamędate ja juurduvate,
tipul tõusvate oksiega või kuni 5 m kõrgune väike tumerohelise võraga
puu. Ķoor peaaegu sile, tumehalļ. Noored võrsed üsna jämedad, algul
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roļrekad, tihedalt kaetud punakaspruunide karvakestega. Pungad puna-
kaspruunid, ruljad, järsku lįihikeseks teravikuks ahenevad, umb. 1cm
pikad, väga vaigused; pungasoomused süstjad, teravikuks ahenevad, lii-
bunrrd või ainrrlt tippudel veidi eema1ehoiduvad. okkad tumerohelised,,
he1edate õhulõhetriipude tõttu pisut sinkja varjundiga, ko1meiahulised,
siļedate kantidega, kõverdunud, 3-7 (-B,5) cm piliad, 0,5-1 mm läbi-
rnõõdus; vaigukäigud asuvad okka epidermise all; okkad asetsevad tihe-
dalt, võrsele ligihoidvalt. Käbid munajad või piklik-munajad, üsna noo-
reit punakasvioletsed, hiljem roheļised, vaļminult 1äikivad, helepruunid,.
mitteavanevad, 3,5-4,5 cm pikad' 2,2-3 cm läbimõõdtts. Viijasoomused
laiad' kumerad, nende tipul asub ļühike 1ame ja terav, väljapoole kään-
clunud apofüüs. Seeme kuni 6 (l0) mm pikk, kuni 4 (6) mm iäbimõõdus,.
söödav (109. joon., B).

Üldlevik. Kääbus_seedermänni1 on võrdļemisi uļatusļik areaa1 Ida*
Siberi mäestikes (alates Taga-Baika1ist kuni Verhojanski ja Stanovoi
mäeahelikuni) ja Kaug-Idas (Ussuurimaal Sihhote-Alini mäestikrrst kuni
ohhoota mere ja Kamtšatkani, 68' p.-l.); ta esineb Mandžuurias, Koreas
ja Sahhalinil ning Jaapani Hondo saare mägedes (ulatudes lõunasse
kuni 36o p.-l.), kus kasvab 1600 ja 2000 m vaheļises vööndis; põhja suu-
naS madaldub kääbus-seedermänni ļevikuvöönd pidevalt (areaal I12.
joon., 3).

Kääbus-seedermänd moodustab mägede metsavööndi kõrgemas osas
tihedaid, raskesti läbipääsetavaid tihnikuid; kasvab kaljudel, nõlvadel,
paiguti ka liivapinnasel.

Levik Eesti dendroflooras. Andmed kultiveerimise kohįa Eestis (välja:
arvatud Järvselja) puuduvad.

Majanduslik tähtsus. Kääbus_seedermänd on seni kultuuris võrdlemisi
haruldane okaspõõsas. See kehtib ka Nõukogude Liidu lääneosade kohta.
Lääne-Euroopas on teda kasvatatud alates lB17. aastast. Ta on väga
aeglase kasvuga, mis ilupõõsana kasvatamisel on suurimaks takistuseks;
on täiesti kü1makindel ning pinnase suhtes vähenõudlik. Yaatamata
aeglasele kasvule on ta Eesti oludes perspektiivne dekoratiivne liik kivik-
taimlatele, nagu mägimändl<i. Vähene levik kuļtuuris on osalt tingitud
sellest, et tema seemned mitmel pool kultiveerimiskatsetes ei idanenud,.
mille põhjus pole selge; ka selle seedermänni seemned on väga õlįroh-
ked, mis võib tingida nende räästumist ja mitteidanemist. Seemned pea_

vad seega olema värsked, täiesti vaļmid.

Fälogeneetiline rida Strobus Sweet ex Spach, Hist. Nat. Veget. Phaner..
XI (lB42) 394. Viljasoomused õhukesed; apofüüsi tipp otsmine; seemned
eelneva rea seemnetest väiksemad, õhema kattega ning tiivaga, mis'
seemet täielikuļt ümbritseb; okkad lühivõrseįel viiekaupa kimpudes,
okaste vaigukäigud epidermise aļl.
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A 5. Valge e, Weymouthi mänd _ Pinus strobus,L.Sp.Pl. (1753)
t00l; Britt. et Brown, Ill. Fl. Un. St. I (ls96) 50; Woif, Xnoürr.4ep.
,KyCTapH. CCCP (1925) 138; Marie_Victorin, Gymnosp. Quėb. (l927) 39;
.Komarov in Fl. URSS I (1934) i65; Lypa, ĮeuapoQ.rr. yPCP I (1939)
126; Maleev in Įep. KycTapH. CCCP I (1949) 204. - Pįnus alba cana-

'densįs Provanch. Fl. Canad. II (l862) 554. : Strobus IVegmouthiana
opi.z in Lotos 4 (1854) 94. - Cooga Bežlryroaa unll 6enan.

t2. Suur, 40-50 m kõrgune (oma kodumaal harukordadel isegi
kuni B0 m kõrgune) puu, tüve läbimõõt kuni l,5 (2,5) m. Tüve koor püsib
kaua sile, helepruun, hiljem hallpruun, naastuline. Noored võrsed läiki-
vad, koļlaka või pruunika koorega. Võra noorelt sale, püramiidjas, vanalt
lai, pikkade rõhtsate okstega. Pungad munajad, teravatipulised, vaigu_
sed, kollakaspruunide vaigeservaliste liibunud pungasoomustega. okkad
viiekaupa kimpudes, peened, pehmed, O-10 cm pikad, kolmetahulised,
pisut karedate kantidega, väliskülgedel kahe sinakasvalge õhu1õhetrii_
buga, siseküljel rohelised, püsivad 3 '4 aastat. Käbid l-3- (5_) kaupa,
10-15 cm pikad, 4 cm läbimõõdus, kujult piklik_ruljad, lühivarrelised,
veidi kõverdunud, esimesel aastal püstised' algul rohelised, sügisel tume_
vio1eised, teise aasta sügisel valmides pruunid, avanevad, rippuvad;
apofüüs Suur' enam või vähem ümardunud, tömbi tipuga. Seeme väike,
munajas, punakaspruun, mustade täppidega, 5-6 mm pikk, 3,5-4 mm
ļäbimõõdus, tiib 1B-20 mm pikk,'pruun ja triibuline (113. joon', I-2).

Üldļevik. Valge mänd on laialdaselt levinud idapoolses Põhja_Amee-
rikas; põhjapiir kulgeb Ner'vfoundļandist Manitobani Kanadas (umbkaudu
50" p.-l.) ja Minnesota osariigini, 1õunasse ulatub see kitsa ribana Al1eg_
hany mäestikku umbes 34o põhjaļaiuseni, kus kasvab kuni 1300 m kõr_
gusastmeni. Suurest Järvistusi lõunas (I1linoisist kuni ohio osariigini)
'on areaalis iahetaoline lünk, kus on ainult üksikuid väikesi osa_areaaļe
(areaal I 14. joon.).

Valge mänd moodustab puht vaige männi metsi; kasvab segametsa-
des koos teiste okaspuude ja lehtpuudega; eelistab värsket, parajalt niis_
ket savi- ja liivakat pinnast. Ta on madalikkude pull, kasvab ka soisel
pinnasel. Tihedas metsas areneb väga sirgena, kõrgelt laasuva tüvega.
Kliima suhtes on leplik, talub varju. Areaali lõunaosades on madaļama-
kasvuline. Tugevait arenenud juurestiku tõttu ei kannata tuuleheite all.

Levik Eesti dendroflooras. Valget mändi kasvatatakse Euroopas
1705. aastast alates. Nõukogude Liidus on ta sageli kultuuris Euroopa_
osa metsavööndis (peamiselt dekoratiivse puuna). Ka Eestis on valget
mändi juba ammu ilupuuna kasvatatud ja meie vanemates parkides iei_
dub üksikuid monumentaalseid puid. Metsakultuuri viimise katseid on
iehtud mitmel pool.

I strobus Linnė poolt tarvitusele võetud nimi, mįc{a juba Plinius
kasutas üįre Lõuna-Iraani lõhnavat vaiku andva puu kohta' mis ei võinud olla okaspuu.
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Majanduslik tähtsus. Valge männi.puit on valkjasprutrn, pehme, kuid
vastupidav. Ta on üks tähtsamaid Põhja-Ameerika okaspuid, mille puit
leiab väga mitmekesist kasutamist (ka paberimassi tootmisel). Puu on

3

l13. joon. Männid (Pinus\ ' P. sįrobus'' I _ käbi; 2 - okka ristilõik.
P. Banksįana:3 - käbi; P. Murragana:4 - käbi. P. peuce:5 -käbi;6 -okka rįstilõįk.

]Eestis külmakindel. Kasvab kiiresti ja annab pąlju puidumassi. Selle liigi
.metsastamine on viimasel ajal raske, sest puud haigestuvad ka Eestis
;Sūüremalt osalt koorepõletikku. Seda tekitava Seene (Peridermium strobi)
vaheperemeesteks on sõstra- ja karusmarjapõõsad. osa vanemaid puid
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l14. joon. Valge männi (Pinus strobus) areaal

on püsinud tervetena ja üksikasetuses on nad erakordseļt dekoratiivsed.
Valgel männil on vorme, mida kasutatakse pargikultuurides; need vor_
mid erinevad kasvu ja võra kujult, samuti värvuselt ja okastelt

A 6. Rumeelia mänd - Pįnus peucel Griseb. Spicil. Fl. Rumel.
Bithyn. II (lB44) 349; Ų/o1f, XsoI?ļ{. Āep. KycTaprr. CCCP (1925) l3B;:
Lypa, ĮeH4poQ"ņ. yPCP I (1939) l29; Maleev in Įep. KycTapĘ. CCCP I
(1949) 203. - Pįnus ex,cel,sa Parl. in DC. Prodr. xVI 2 (t86s) 405. -Cocna pyne"lzflcxar.

t2 Väheldane, kuni 14 m, mõnel juhul kuni 20 m kõrgune mägipuu.
Ülespoole suunduvate okste tõttu on võra kitsas, püramiidjas, värvuself
tumeroheline ning puu meenutab valget mändi; üksikult kasvavatel noo-
remateļ puudel uļatuvad oksad kuni maapinnani. Koor hallpruun, tume-
dam ja korbalisem kui valgel männil; noored võrsed rohekad, hiljem
pruunikashal1id, a1ati paljad, jämedamad kui va1gel männi1. Pungad
munajad, lühikese teravikuga, pruunikad, ladvapunga tipmine Soomus_
leheke veidi eemalehoiduv, kogu pung vaigune. Okkad pisut tikjad,
7-10 cm pil<ad, kolmetahulised, rohelised kuni halļrohelised, heledamate,
õhu1õhetriipudega, karedaserva1ised, 0,75-| mm läbimõõdus, püsivad
3 aastat. Käbid B-l2 (13) cm pikad, 3-4 cm läbimõõdus, rippuvad,.
varrelised, helepruunid, l-4-kaupa koos; viljasoomuse apofüüs pruunisti

220

t peuke (kreeka 1<') -_ männiliikide nimetus vana_rooma kirjanikel



Soomusest värvuselt erinev, rohekaskollane, kumer, väikese tömbi tipuga;
Seeme väike, tiivuline, koos. tiivaga l5 mm pikk. Viljuma hakkab rumeelia
mänd juba l0-l2-aastaselt (1l3. joon., 5-6).

Üldlevik. Rumeelia männil on suhteliselt väike areaal lõunapoolse
.Jugoslaavia ja Albaania mägedes 750 ja 2200 m vahelises kõrgusastmęs
{areaal 112. joon., 2).

Rumeelia mänd on mägipuu; ta moodustab mägede metsavööndis
puht rumeelia männi metsi ja kasvab segametsades koos hariliku männi
ja kuusega, valge nulu ja teiste puudega; levikuvööndi kõrgemas astmes
,esineb põõsakujulisena.

Levik Eesti dendroflooras. Rumeelia mändi on meil dekoratiivse puuna
hakatud kasvatama võrdlemisi hilja. Teda on kultiveeritud Järvseljal ja
Sangastes.

Majanduslik tähtsus. Rumeelia männi leviku algust kultuuris tähis-
tatakse aastaga 1864. Nõukogude Liidus on ta parkides levinud Euroopa-
osa metsavööndis, Ukraina ja Valgevene liiduvabariigis. Leningradi tin-
gimustes on küįmakindel, 40-aastaseļt kuni 12 m kõrge. Ta kasvab val-
gest männist veidi aeglasemalt, kuid üldiselt küllalt kiiresti. Puit sarna-
i-teb valge männi puiduga, on vaigurohke, vastupidav ning kergesti töö-
deldav. Rumeelia mänd on väga dekoratiivne puu; ta sobib parkides
üksikasetuses või esiplaanil seisvate rühmadena. on koorepõletiku suhtes
täiesti immuunne ja temaga on soovitatucį asendada Euroopas koore-
põletiku a1l kannatavat valget mändi. Kas see liik meil metsakultuuris
sobib, ei ole veel teada; ilupuuna on ta kogu Eestis perspektiivne ļiik.

A1amperekond DipĮoxųĮon Koehne, Deutsch. Dendro1. (1B93) 30
(pro sect.). okkad tavaiiselt kahekaupa, läbilõikes poo1ümarad, kahe
kiudsoontekimbuga. Kattelehed lühivõrsete alusel laskuvad; aastane juur-
dekasv ühest või mitmest sõlmevahest.

Fülogeneeti1ine rida Eupitgs Spach, Hist. Nat. Veget. XI (1B42)
374. - Rida Larįclones Shaw' Gen. Pįnus (l9l4) 25. Vaigukäigud okka
epidermise a1l. AaŠtane juurdekasv moodustab ühe sõlmevahe; käbid
väikesed, valmides avanevad.

7. Harilik mänd (pedakas) Pinus sįįuestrįs I L. Sp. Pl.
(1753) 1001; Ledeb. Fl. Ross. III, 2 (1846-l85l) 674; Wiedemann et
Weber, Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 586; Kryl. Qr. Anraq VII
(l9l4) |727;.No1rĪ, Xgofirr. Āep. Į4 KycTapH. CCCP (1925) l48; Komarov
in Fl. URSS I (1934) 167; Maleev in Įep. KycTapH. CCCP I (1949)
254. - Pįnus rubra MiIL Gard. Dict. no 3 (1759) . - Pįnus rigensis
Desf. Cat. Hort. Paris Arbr. II, 6l (vt. Teisendid ja vormid) . - Pįnus
sįĮaestrįs Ī' septentrionaįįs Schott in Forstw. Centralbl. (1907); Holmbg.
in Hartman, Handb. Skand. Fl. I (1922) 55 (vt. Teisendid ja vormid) -Cocga oõltķgoņeguag.

t sįĮaestrįs (lad. k.) - metsa_, sõnast sįlua - mets.
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h. Tava1iselt sirgetüveline 20-40 m kõrgune puu, metsades harili_
ku1t võrdlemisi kõrgelt laasunud tüvega, mille tipul asub suhteļiselt väike
võra; taolise Suure metsapuu vastandiks on kõrgrabade kääbusmändide. -

tlormid, mis sageli on aluseni okstega kaetud. Vanade, üksikute puude
t,õra on lai, ümar või sirmjas, noorte indiviidide võra on kuhikjas. Noor
tüvi ja oksad kaetud koļļaka kestendava koorega, vanade tüvede koor
on punakaspruun ja sügavalt lõhenenud, korbaļine; võrsed paljad, rohe-
kad, hiljem hallpruunid; okkad asetsevad kahekaupa, võrdlemisi tihedaļt,
4-7 cm pikacl, teravaiipulised, pisut keerdunud, ristilõigus poolümarad,
liaredate servadega, kumera1 küljel helerohekad, lamedal küljel sinakas_
rohelised, õhu1õhetriipudega. Pungad piklik-munajad, teravad, puna_
l'laspruunid, paljad või vaiguga kaetud. Isasõisikud munajad, 5-6 mm
pikad, 3-4 mm läbimõõdus, l<o1lakad, harvem punased; emasõisikud
ovaalsed, 5-6 mm pikad, 4 mm läbimõõdus, püstised, iühikese raoga.
Käbid lühema või pikema allakõverdunud raoga, üksikuli kuni kolme_
liaupa, valmilt (teise aasta sügisel -pärast õitsemist) 3-7 cm pikad,
alusel 2-5 cm 1äbimõõdus, piklik-kuhikjad, halļid, läiketud; apofüüs
kuju1t varieeruv, 1ame-püramiidjas või neļinurkne, pisut rombjas, Įai,
tömp. Seeme väike, piklik-munajas, 3-4 n-rm pikk, ha1l või mustjas,.
kolm korda pikema tiivaga. Iduļehtede arv 4-7. oitseb juunis, produt-
seerides massiliseļt tuulest ļaiaļikantavat õietolmu (niinimetatud <vääv-
lit>) (115. joon., 1-8, ja 116. joon.)

Teisendid ja vormid' Seoses võimega kohaneda mitmesuguste kerge_
mate mullaliikidega ning erinevate kliimatingimustega suure areaali
mitmesugustes sektorites on mänd väga varieeruv kasvu kujus, Suuruses,
ning reas ko11ektiivliigi morfo1oogi1istes tunnustes. Pärilike tunnustega
kiiima1iste resp. edaafi1iste ökotüüpidena (rassidena e. a1am1iikidena)
orr Nõukogude Liidus märgitavad vähemait l<olm Eesti'flooras puudu_
vat tüüpi. Seevastu on üsna suur mittepärilike tunnustega bioloogiliste
kasvukoha-modifikatsioonide ning taksonoomi1iseļt väikeste 1uususvor-
mide arv; neile lisanduvad mõned normaalsest kõrvälekalduvad vormid
(aberratsioonid). Mainitud vorme on Eestis rohkesti; käesolevas töös
esitatakse neist iseloomulikumad ning tähtsamad. Kasvukoha-modifikat-
sioonid po1e pärilike tunnustega; kasvukoha tingimuste rnuutumisega
muutub ka nende kasvu kuju, näit. omandavad rabamännid pärast raba
liuivendamist edasi kasvades männi normaaļse kasvu kuju. Seega on
mittepärilike tunnustega männi pisivormide taksonoomia suurimaĮ mää-
ral konventsionaaļne ning sõltuv uurijate subjektiivsetest vaadetest ja
seisukohtadest. Seepärast loobutakse siin enamiku pisivormide esita-
misest, mille tunnused sageli on üleminevad mitte ainuļt eri indiviididel,
vaid ka ühel ja samal isendii. Säärastest on mainitavad mõned morfo-
loogilised erinevused, mis esinevad viljasoomuste apofüüsil, okastel jne'
Nii on kirjeldatud kaht vormi, millest üheļ on madal apofüüs (Ī. pĮana
Christ), kuna teise apofüüs on kõrge (Ī. gibba Christ); kuid tegelikult on
tavaļine nähtus, et käbi viljasoomuste apofüiisid on võra valgusküljeĪ
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i15. joon. Mänd ja elupuu. Pįnus siĮaestris'' į - oksa tipp; 2 - lühivõrse kahe okkaga;
J - okka ristilõik; 4 - käbi;5 - avanenud viljasoomustega käbi; 6 - viljasoomus
siseküljelt kahe seemnega; 7 - viljasoomus välisküljelt; B - seeme. Thuja occ-identalis:
9 - oks noorte viljadega; Į0 - avanemata käbi; ļ1 - avanenud käbi; 12 - vilja-
soomus .seemnetega; .13 - seeme; ļ4 - oks küljelt vaadates; /5 - crks pealt vaadatĮs.

selle all oksa ristilõik.
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€nam arenenud kui selle varjuküljel, vastates seega nii esimesele kui
teisele vormile.

Üht teisendit, var. erųthranthera Sanio (Ind. sem. hort. Berol. l87l,
.app. B), on kirjeldatud, lähtudes isasõisiku värvusest, mis sellel teisendil
(õigemini vormil) on karmiinpunane. See on peamiselt liivaluidetel esi_
nev mest, mis ka Eesti luitealadel on harilik (näit. Tartu lähedal Lohkva
liivikul). Vaatļused Lohkvas näitasid' et osal männiindiviididel on nii_
suguse värvusega õisikud' kuid rööbiti esinevad ka vahepealsed ja üle_
minevad vormid; selgub, et var. ergthranthera on ainult üks 'luusus_

pisivorme, väga väikese taksonoomilise väärtusega'
Tähtsamad Eestis esineva hariliku männi vormidest on edaafilistest

teguritest tingitud kasvukuju vormid. Nõukogude Liidu tundrarajoonides
ja kõrgrabades kasvaval männil on mitu üleminevat tüüpi, mida väga
sageli võime kohata ka Eesti rabades. Ūldiselt võetakse kõik rabamänni
vormid kokku teisendina var. nana Pallas (Fl. Ross. I (1784) 6) ehk
var. turfosa Woerl. Siia kuuluvad kuni mõne meetri kõrgused ja ka üsna
madalad rabamännid, mille tüve alumine osa mõnikord roomab samblas;
okkad on lühikesed, koondunud okste tippu; vaigukäike on okastel l0-13,
mõnel juhul ka |8-22; õisikud ja käbid väikesed. See' teisend nana
hõlmab VofĪĪle; millest Eestis võib eristada nelja alljärgnevat:

ļ. Ī. IVįlļkommįį Sukacz. in Jlecg. xypH.Īļo 3 (1905) 366-37l;
Abolin in Tp. Eor. Mys. AH IV (1915) 73. Kuni 3 m kõrgune puu, enam-
vähem sirge tüvega, mille läbimõõt alumises oSaS on 4_7 .cm, harva
kuni l0 cm. Harunemine rohke ja alumised oksad harunevad tüve alu-
sest täisnurga all, miļļe tõttu kääbuspuu kuju oma pisut aheneva lad-
vaga on kuhikjas; sammalkatte arenedes kattuvad alumised oksad samb-
laga, millest nende tipud välja ulatuvad.. okkad asetsevad võrdlemisi
tihedalt, nende pikkus 2,5-3,5 cm, läbimõõt l,5 mm; nad on tikjad,
tipuosas veidi laienevad ja seejärel järsku teravikuks ahenevad; vaigu_
käikude arv okka epidermise a|l lB-22. Viljumine rohke, kuid arenenud
seemnete arv on käbides suhteliselt väike; käbide pikkus uņbes 2,5 cm,
läbimõõt kuni 1,5 cm. Abolini järgi (l. c,) on selle männivormi
maksimaalne eluiga 70-80 aastat; ta kasvab üksikult, vanades, kesk-
miselt märgades rabades tiheda ja paksu turbasammal-kattega, mida
moodustab peamiselt Sphagnum magelĮanicum Brid.

2. Ī. Lįtaįnoal Sukacz. (l. c.); Abolin (l. c.) . 2-4 m (harva kuni
6 m) kõrgune, väike puu, enam_vähem sirge tüvega, mille läbimõõt
.alumises osas ei ületa l0-l2 cm' Tüve alumine osa on oksteta ja võra
kuju on tavaliselt ovaalne või munajas. oksad on suhteliselt väikesed,
harunevad tüvest täisnurga all. okkad asetsevad hõredalt, mis on tingi_
tud peamiselt sellest, et nad langevad juba teisel aastal maha; okaste
pikkus on 2,5-3 cm, läbimõõt umbes 1,5 mm, nad on väga jäigad,
samuti teravnevad kui eelmisel vormil; vaigukäikude arv okka epider_
nrise all samuti lB-22. Käbid arenevad rohkearvuliselt, nende pikkus
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2,5-3 cm, ļaius umbes 1,5 cm. Abolini järgi on puu maksimaalne iga
80-100 aastat. Vorm moodustab tavaliselt mitte väga aktiivselt arene-
vates rabades hõredaid kogumikke, kuid esineb ķa rķįiķutt. Abolin peab
l.du vormi tingitūks tema seltsivast esinemisest, mille tõttu oksad
laasuvad. Kuid see seletus ei rahulda; vaatlused Eesti rabades näitavad,
et see vorm esineb sageli üksikindiviididena, ja pole kahtlust, et taolised
iiksikud f. Lįtaįnoaį eksemp1arid on eelneįa vormi (f. \ViĮtkommii)
vanemad esindajad, mille tüve alumine osa on laasunud; seda tõendab
ka sääraste indiviidide Suurem kõrgus ning vanem iga.

3. Ī. pumila AboĮin (l. c. lk. 75, joon. 3 ja a) ; Pinus sįluestrįs var.
inhumata Litw. ap. Maęv. et Komar. <Dn" cp. noJL eBpo[. ų. ,CCCP, ed.
7 (|940) 58. .-- Juurekaelast alates 75 cm įuni 1,5 m kõrgune põõsas,
mille turbasamblas asetsev tüveosa on ainult paarkümmena lto_āo1 cm
pikk. Juurekaela osas või veidi kõrgemal haiuneb tüvį mitmeks, sageli

15 Eesti NSV iloora I 
225



isegi mitmekümneks enam-vähem võrdseks haruks, mis omakorda haru-
nedes moodustavad kahara põõsa. okkad asetsevad hõredaļt' langedes
maha juba teisel aastal; nende pikkus samal põõsal on väga erinev,
keskmiselt l,5-2,5 cm, kõikudes l,2-3 cm vahel, läbimõõduga mitte üle
l mm; vaigukäikude arv okka epidermise alļ 1l-l5. Käbid 2,5-3 cm
pikad, umbes l,5. cm läbimõõdus, seemned enamasti arenemata, vähesed
arenenud seemned normaalse männi seemnest väiksemad. Põõsa maksi'
maalne iga 60-70 aastat.

See vorm kujutab endast kõrgraba äärmiselt ebasoodsate kasvutingi_
mustega kohanemise näidet. Ta esineb rabades, kus turbasammal-kate
on väga tihe, rabapinnas väga märg ning toitainetevaene. Abolini järgi
valitsevad taolised kasvutingimused suurte rabakomplekside keskmistes,
kõrgetes osades, mille turbakihi tüsedus pole alla 4-5 m ja mille peal-
rnine kiht kuni l m ulatuses pole turvastunud, vaid on kõdunemata
turbasammal. Säärastel kasvukohtadel moodustab tavaliselt samblahori-
sondi Spfta gnum fuscum (Schimp.) Klinggr. Eesti rabades võib seda
hariliku männi vormi ļeida Põltsamąa rajoonis Umbusi rallas ning
Kesk-Eesti suurte rabakomplekside vastavates osades.

4. t. sphagnicolo Rupr. Symbol. hist. geogr. pl. Ross. (1846) 224;

Fomin in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (1938) 153, Selle nimetuse all on kirjel-
datud 0,5-2 m kõrgust rabamänni vormi, mille tüvi on põlvjalt kõver'
dunud, ka oksad on kõverdunud; okkad L,5-2 cm, käbid 2,5 cm pikad-
T'aolisi vorme leidub siin-seal meie kõrgrabades.

5. Ī. defĮexa K. Eichw. in Eesti NSV floora I, ed. l (1953) 206.

Balti mere ranniku luidetel esineb männi luitevorm, mida omaļ ajaI

kirjeldas Willkomm (1875, lk. 159), ilma et ta seda oleks nornenkla-
įuuriļiselt kļassifitseerinud. Seļle luite- ehk tuulemänni kasvu kuju on

tingitud tugevate meretuulte pidevast mõjust. Luitemänni tüve kõrgus on

tavaļiselt ainult mõni meeter, tüvi on sageli põlvjalt kõverdunud ning
oksad sama laadi; võra on korrapäratu, lai; okkad asetsevad tihedasti;
käbid lühirao1ised, valguspoolsel küljel tugevasti arenenud apofüüside

tõttu ebasümmeetriļised; apolüüsi tipp on haakjalt kõverdunud. Luite-
männi vorm on harilik Saaremaa Järve luidetel (117. joon.).

Kõik viis kirjeldatud männivormi on edaafilis-ökoloogiliselt tingitud
Vormid; nad ei ole pärilikud ega püsivad ja nende taksonoomiline väärtus
on väike. on oletatud, et männi uute pärilikkude ökotüüpide kujunemist
rabades takistab asjaolu, et jändrikud rabamännid pole suutelised andma

arenemisvõimeļist seemet ja ka väheste arenenud seemnete kvaliteet on

halb; seega arenevad rabamännid peamiselt tuulest kaugemalt kantud
seemnetest ja nad kujutavad endast individuaalseid kohanemisvorme.

Mainigem, et puukujulised rabamännid (Ī. \Villkommii ja Ī. Lituinoai)
annavad siiski suure protsendi hästi arenenud seemet.
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ll7. joon. Luitemänd (Pinus siĮuestris Ī' defĮexa) Järve luidetel Saaremaal.

Kirjeldatud vormidele ļisandub põhivormina (teisenditena) veel kaks:
6. var. rigensįs Desf. (l. c. pro Sp.); f. Septentrionalis Schott l. c'

See on võrdlemisi kiiresti kasvav, väga ilusa ja sirge tüvega mänd, mis
l<asvab mitte väga kehval iiivapinnasel ning annab palju puitu. Pika
ja sirge, veidi lookas tüve tipul asub palmitaoliselt suhteliselt väike sir-
mikujuline võra; okkad on 1äikivrohelised, pikad. See vorm esineb Nõu_
kogude Liidu loodeosades ja Skandinaavias. Ta moodustab ka Eestis
paremaid männimetsi, näiteks Võrtsjärvest idas ja kagus asuvatel vana-
del siseluidete aladel (Valguta, Aakre ja eriti Sootaga metsad).

7. oma1 ajal on Lääne-Saksamaalt (peamiselt Darmstadtist) päri-
reva männiseemne kaudu Eestisse toodud männi rass, mida meie metsa_
teadlased nimetavad darmstati männiks. See on väga okslik ja tavaliselt
l<õveratüveline mänd; ta koor on paks, värvuselt harilikult hall ja kuuse
koort meenutav. Selle rassi rohkem kui 7O-aastasi kultuure leidub A. Karu
teatel Kastre' Kambja, Tähtvere, otepää, Tarvastu ja teistes metskonda-
des. Tegemist on siin peamiselt Hessenis ja Elsassis (Reini madalmaal)
levinud pärilike omadustega rassi ehk vormiga (resp. teisendiga)' Var.
superrhenana Schott in Forstw. Zentralblatt 1907 (f. rubra Endl.; f.
ha'guenensis Loud.). Reini madalmaa mänd ei ļsobi meil metsakultuuri;
varem või hiljem ta kuuļub likvideerimisele ja tuleks väitida tema seem_
nete kogumist paljundamiseks.

B. Ī. Kįenįtziį Schwer. Tüve koor piklikkude plaatidena lõhestunud.
Võra võrdlemisi kitsas, tumeroheline. Niiskemates metsades.
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1l8. joon. Hariliku männĪ (Pinus siĮuestris) areaal'

9. Ī' Seįtzįį Schwer. Tüve koõr ümarate pĮaaiidena lõhestunud. Võra

laiem, heledam roheline. Metsades.
Üldlevik. Harilik mänd on peaaegu kogu Euroopas ja Siberis laialda-

selt, kuid katkendļikult levinūd puu. Ta areaali põhjapoolseim punkt

(70; p.-1.) on Loode-NorraS, kust levikupiir obi ja Jenissei jõe vahel

,trtrĖ polaar;ooneni. Areaal u1atub Verhojanski ja Stanovoi mägedest

ida pooie (umb. l50" i.-p.); kagu- ja lõunapiiri tähistavad Amuuri jõgi,

Dauįria, Tannu_Tuva, 
_Sajaani 

ja Attai mäestik. Nõukogude Liidu

Euroopa-osas kulgeb lõunapiir 45. ja 50. põhjalaiuskraadi vahel ja edasi

ungaii Karpaatiāe' Põhja-Itaalia ja Lõuna-Prantsusmaa kaudu kuni

ligiĮaudu Rhöne'i jõeni, kust piir pöördub põhja kuni Rootsini, jättes

aĮaalist välja Taani, tehes järsu pöörde läände, haarates ka Briti saari.

Peale selle enam-vähem piāeva areaali on hulk vähemaid osa-areaale,

näit. Jugoslaavia mäestikõs, Prantsuse Sevennides ja mujal. Kõige lõu-

napoolsem neist piiratud mägiareaalidest asub Hispaania Sierra Nevada

māestikus, 37. põhjalaiuskraadil (areaaĮ 1lB' joon')'
Mänd on Suure ökoloogilise amplituuc{iga liik' eelistab kergemat

mineraal_ või huumuserikast mulda. Seetõttu on ta ļaialdaseit levinud

liivastel rannikuluidetel ning mitmesugustel siseluidete iseļoomuga ala-

clel. Kuid kasvab ka üsna hästi rähkpinnasel, esineb väga vähese mure-

nemispinnasega pael ning on seetõttu väga levinud 'Põhja_Eesti ning

SaareĻaa tooduaet; loopea1se- ehk paemänd on madala kasvuga ning

vähem sirge tüvega. Lõįuks on mänd suuteļine enam_vähem kääbusjate

vormidena kasvama rabįstuval pinnasel ning isegi äärmiselt märgades

ja toitainekehvades kõrgrabades.
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1i9. joon. Männimetsade levik Eestis.

Levik Eestis. Mänd on valitsevaks puuks Eesti läänesaartel ja mandri
loodeosas. Mänd valitseb ka mandri põhjaranniku aladel ja lõunaosades
( I 19. joon.) .

Majanduslik tähtsus. Eesti levinuima metsapuuna omab suurt rahva-
majanduslikku tähtsust. Männi puidul'on väike erikaaļ' ta on vaigu-
rohke, mehaaniliselt hästi töödeldav ning seetõttu meie parim ehitus- ja
tarbepuit; männist toodetakse raudteeliipreid, ta annab põletuspuitu.
Tehniliselt toodetakse männi puidust ning kändudesi vaiku ja tõrva,.
puupiiritust, harilikku ning eeterlikku tärpentini ja kampolit. Männi noo-
red võsud on droogiks (Turiones pinĮ), samuti kasutatakse apteeki-
des männi õietoļmu karukolla eoste ase'mel. Lõpuks on mänd parim
tuisk1iiva kinnistaja ning sobib hästi parkide ilupuuks. Männi iga
on 300-350 aastat, harva isegi üle 500 aasta; raieküpsus algab umbes
1 00-aastaselt.

A B. Mägimänd - Pįnus montana t Miļl. Gard. Dict. ed. B, no 5
(1768); Willkomm, Forstļ. Fl. (1875) 169; Wolf, Xņoftg. Āep. KycTapH.
CCCP (1925) 157; Pilgėr in Engl. Natürl. Pflanzenfam. ed. 2, XIIĮ
(1926) 337; Fomin in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (l93B) ļ56; Lypa, ĮeHapos"n.
yPCP I (1939) 1l9; Maļeev in Įep. KycT'apH. CCCP I (1949) 260. -
Co,cua ropHafl uJiv KapilkrroBafl,

I montana (lad. k.) - mägi-, sõnast mons - mägi.
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h tį. Väga varieeruv mägipõõsas või jändrik puu, lühikese tüve ja

püramiiäja võraga või mitme enam-vähem võrdse tüvega või hoopis

įüveta, igas suunas harunevate, lamavate, põlvjaĮt kõverdunud ja tip-

pudel ülĀpoole suuncluvate oļ<stega. Pungad vaigused. okkad tumerohe-

iised,3-B cm pikad, krrni 2 mm läbimõõclus, iömpjad, harilikuļt kõverdu-

nud, püsiva d 2-5 aastat. Käbid valmivacl 3-aastaselt, üksikult või sageli

2-3-ī<aupa männases, 2-7 cm pikad; apofüüsid on erineva kujuga, kuid

apolüüsi tippu ümbritseb aļati must ring. Seeme väike, helepruun, 5 mm

pikk, 2-3 korda Pikema tiivaga." 
Puukujulise māgimänni eraldamine hariļikust männist vegetatiivses

o1ekus on võimaliļr mikroskoopiliselt, okaste epidermiseiakkude ehituse

järgi. Mägimänni epiclermiserakkude kõrgus on 1aiusest poo1e suurem

i, 
".rt rvrĻndik triibukujuline; hariįikul männi1 on epidermiserakkude

iuõ.gr. ja laius võrdsed, rakuvaiendik punktikujuline'

Alamliigid. Aļamļiikįdena (või teisenditena) eraldaiakse kolme järg_

rnist peatüüpi:

1. ssp' uncinala (Antoine) Pilger in Engl. Nat. PflanzenĪam. ed. 2'

III (192ā) 3;;7. - Pinus uncįnata Antoine, ConiĪer. (lB40) t2, tab. 3,

fig. 3. P' rnontana'var. uncįnata (Antoine) Willk' (l' c') 17I' _
Alofüüsid käbi valguspoolsel küljel tugevamini arenenud kui varjupool_

."ļ, 
"nu.-uähem 

püramiidjad, käbi aluse Suunas haakjalt tagasi kään-

dunud, ekstsentriLiselt paikneva tipuga, käbi seetõttu kujult ebasļim;

meetriline. Kasv' põõsa- või puukujuline. Levinud peamiselt mägimänni

areaali idaosas - Alpirles ja Saksamaa mäestikes 300-2500 m kõrgu_

ses. See on väga urii...ru alamliik paljude teisendite ja vormidega;

nende hulgas on k, okaste ja võra värvuselt erinevaid kultuurvorme

(109. joon., 13).

2,ssp.pumiĮĮo(Haenke)Pilger(ļ.c.).-PįnuspumĮĮioHaenke
in Beobacht. Riesengbg. (l791) 68. - P. montana var. pumīĮio (Haenke)

Willkomm (l. c.). j Āpolüiisid nii va1gus- kui varjuküljel ühtlaselt are-

nenud, madalad, näiliseįt sissemuljutud tipuga, mis asetseb apofüüsi

a1umisele serva1e 1ähema1, s o. ekstsentri1iselt; käbi kuju1t sümmeetri-

line. Noor käbi kaetud sinkja kirmega. Kasvu kujult lamavate okstega

põõsas, levinud Alpides, Karpaatides ning Saksamaa mäestikes 650 ja

2700 m vaheļises kõrgusastmes (l09. joon', 12)

3. ssp. mughus (Scop.) Piiger (1. c.) . -- Pįnus mughus Scop' FĮ'

Carn. ed. 2, 1I (|772) 247. - ApoĪüüsid ühtlase1t arenenud, nende tipp

tsentraa1seĮt asetsev, peen' ogajalt torkav. Käbi sümmeetriļine, nooreļt

kirmeta. Kasvu1t põõiakujuline, levinud idapoo1setes Alpides 930 ja

2000 m vahelises vööndis (l09. joon., 1'1)'

Üldlevik. Mägimänd kasvab subalpiinses vööndis ja alpiinse vööndi

madaļamas osas; moodustab mäenõlvadei sageli tihedaid, raskesti läbi-

pääsetavaid tihnikuid, millel on eriline tähtsr-rs ļume kinnistamisel (lavii_
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nide vältimiseks). Eelmägedes kasvab sageli rabastunud aladel
( i I l. joon., /) .

Levik Eesti dendroflooras. Mägimänd on ļevinud kultuuris ilupõõsana
kogu Nõukogude Liidus metsavööndi piirides, alamliik mughis isegi
kogu Nõukogude Liidus. Eestis on kasvatatud peamiselt sama alamliiki |aalamliiki pumiĮio aedades, parkides ja kiviktaimlates.

Majanduslik tähtsus. Mägimänni puit on küļl tihe, raske ning väär-
tuslik, kuid mägimänd on meil tähtis vaid kiviktaimlate ilupõõsana, mil-
lėks peamiselt kasutatakse põõsakujulist alamliiki, ssp. mughus. on meie
kliimas külmakindeļ ning vähenõudlik; alamliiki uncįnata on soovitatud
Hiiumaa rannikuluidete kinnistamiseks (Tiismann |g24) ' Lätis on Riia
ümbruses lahtiste luidete kinnistamine mägimänniga anclnud häid
tulemusi.

Fülogeneetiline rida Banksįa Mayr in Wald. Nordam. (lB90) 426. -.Murraga Mayr, Fremdl. Wald-, parkb. (1906) 351. - Seemned pika,
kergesti äraiangeva tiivaga. okkad kahekaupa. Vaigukäigud okka pā..n-
hüümis. Aastane juurdekasv mitmest sõļmevahest. Käbid suhtįļiselt
väikesed.

A 9. Hall mänd - Pinus BanksįanaįLamb. Gen. Pin. ed.2 (lB28);
Wolf, Xsoläg. ĀeP.KycTapH. CCCP I (1925) 14l; Marie_Victorin, Gymnosp.
Quėb. (1927) 54; Fomin in Fļ. RSS Ucr. Ī, ed' 2 (l93s) 156; Maleev in
Įep. NycrapH. CCCP I (1949) 239. - Pįnus dįaarįcata Dumont de Cours.
Bot. Cult. III (1802) 760; Sargent, Siiv. N. Am.XI (1897) t4T,tab.5BB.-
P- hudsonįca Potr. in Lam. Dict. Encyclop. V (ls04) 339. - Cocna
Eagķca.

Ī, tį. Väheldane kuni keskmine, 10-25 m kõrgune puu hõreda
munaja võraga ja mõnikord juba alusel harunenud tüvega, ka põõsa-
kujuline. Ķoor punakaspruun; noored võrsed hele-kolļakasrohelised, pisut
karvased, hiljem punakad või pruunid, paljad. Pungad piklik-munäjad,
helepruunid, vaigused, tihedasti liibunud pungasoomustega. okkad hor-
kunud, kahekaupa, läiketa, hailrohelised, veidi kõverad ja keerdunud,
suhteliseļt paksud, keskmiselt 2-4 cm pikad, läbimõõduga umbes l,5mm,
karedaservalised, tömpja tipuga, lameda ailkülje ja kumera pealküljega,
püsivad 2-4 aastat. Käbid ühe- kuni ko1nrekaupa, püstised või pisut
rõhtsad, kõverdunud, kujult pikiik-munajad, 1äiketa, ha1lid, 3-5 cm
pikad ja läbimõõduga 2-3 cm; apolüüs tagasi käändunud, ogaja' hil-
jem mahalangeva tipuga. Seeme tumepruun, 2,5-4,2 mm pikk, umb.
7,2 cm pikkuse tiivaga. Vanad käbid püsivad aastaid puus (ll3. joon.,3).

1 Nimetatud botaaniļ<u ja metseeni, Linnean Society presidendi Joseph B a n I< s'i
{17a3-1B23) järgi.
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Üldlevik. Halļi männi areaaļ ulatub Põhja-Ameerikas Mackenzie ter_

ritooriumilt a1ates, kus ta on kõige põhjapoo1semaks männi1iigiks
(65-68' p.-1.), kagu suunas kuni Minnesota osariigi keskosani ja Michi-
gani järve lõunakaļdani. Itta u1atub peaaegu läbi kogu Quėbec'i, välja
arvatud Gaspė poo1saar, puudub Hudsoni 1ahe ranniku territooriumi1.
Labradori sisemaa1 ei ulatu 57. põhjalaiuskraadist põhja poole (areaai
120. joon.)

Hall mänd ulatub Põhja-Ameerika mändidest kõige kaugemale põhja.

Kasvab eriti hästi levila ļääneosas ning kujundab kehval liivapinnasel
Lrlatuslikke metsi; kasvab ka segametsades' kus tema tähtsamaks kaas'
laseks on vaigumänd (Pinus resinosa). Labradori sisemaaļ piirdub orgu'
dega. Ehkki liivalembene puu, kasvab ka kaijupaijanditel ja kiviklibul;
kuicļ ei armasta lubjarikast pinnast. Ilmub enamasti pioneerpuuna põle'
nud aladel

Levik Eesti dendroilooras. Haļli mändi kultiveeritakse Euroopas
1785' a. alates. on Leningradi tingimustes külmakindel ning teda kasu-
tatakse Ukrainas ka metsamajandites. Eestis on haļli männi metsasta_

rnise katseid korraļdatud mitmes metskonnas.
Majanduslik tähtsus. Haļļ mänd on Eesti tingimustes külmakindel ja

teda on kiire kasvu tõttu püütud metsaļ<ultuuri viia, kuid kahjuks suure_

mate tuļemusteta, sest 30_40-aastase1i ta tür,i kõverdub. Lääne-Euroo-
pas kasvatatakse teda peamiselt tuiskliiva kinnistamiseks. Hall mänd on

meil tähtis omapäraselt dekoratiivse ilupuuna ja lahtiste liivaalade kin-
nistajana. Puu on 1ühiokkaļine, sel1epärast ei kannata lumevajutuse aļl.
Tuiskliiva kinnistamise katseid Eestis seļle männiga seni ei ole korral-
cįatud. Talub hästi istutamist.

A l0. Murray mänd - Pįnus Murragana ļ Baif. in Murr. Bot. Exp"
oregon (1863) 2, t. 3; Macoun, Cat. Canad. Pl. (1886) a67; įlaleev in
Äep.KycTapH. CCCP I (1949) 24l. Pįnus contorta Dougl. var.
Murragana Engelm. in Watson, Bot. Ca1iforn. II (1BBļ) 126, Lypr,
ĀeuapoÖ,r' yPCP I (1939) l16. _ Coc]ua Mypper.

h Kuni 25 m kõrgune, mõnel juhul kõrgem (50 m) puu kitsa,
kuhikja võraga ja õhukese, hallpruuni kuni pruuni koorega. Noored võr-

sed kollakaspruunid, paljad, mõnikord kirmekad, läikivad. Pungad umb.

12 mm pikad, punakaspruunid, vaigused, tihedalt liibunud pungasoomus-

tega. okkad kahekaup a, 4-7 (3-B) cm pikad, keskmiseit 2 mm läbi-
mõõclus, karedaservalised, tömpjad, allküljed lamedad, pealküljed kume-

rad, värvuselt helerohelisecl või kol1akasrohelised. Käbid üsna vähe

ļ<õverdunud (vähem kui haliiļ männil), 1äikivad, pruunid (hallil männiļ
ļäike1ud, ha1lid), 3-5 cm pikad, avanevad võrd1emisi vara, enamasti

l Nimetatud Edinburghi ülikooli loodusteaduse proiessori Andrew M u r r a y

(tB12-1878) järgi, kes muuseas oli silmapaistev okaspuude eriteadļane..
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l20. joon. Halli männi (Pinus Banksiana) areaal

teisel aastal ning seejärel langevad maha. Viljasoomuste apofüüsi iipp.
must, ogajalt torkav, langeb võrdļemisi vara maha. Seeme umb. 3,5 mm
pikk, l0-l4 mm pika tiivaga, kaua idanemisvõimeline (ll3. joon., 4).

Haļ1i1e männile suhteliselt 1ähedane liik. Põhja-Ameerika Vāikse
ookeani ranniku mada1ike1 1evinud keerdokka1ise männi (Pinus con-
torta Dougl.) kasvult Suurem mägirass.

Üldlevik. Murray mänd on levinud Põhja-Ameerika ļääneosas, põhjas
Jukoni jõe orundist a1ates piki Kaskaadi_, Sierra Nevada ja. Kaljumäes_
tikku kuni Colorado ja Kalifornia osariigini. Mägipuu, kasvab 2300 ja
3000 m vahelises kõrguses. Ta areaal kulgeb rööbiti ļähedase, Vaikse
ookeani ranniku aladeļ esineva keerdokkalise männiga (Pinus contorta)
(areaal 121. joon., /) .

Murray mänd eelistab liivapinnast, kuid kasvab ka kiviklibul; eelistab,
liivaseid jõelamme, kus moodustab uļatusļikke metsi. Teda on rohkesti
Kaljumäestiku ida_ ja läänenõlvadel; esineb ka mäestiku kõrgrabades.

Levik Eesti dendroflooras. Murray mänd hakkas Euroopas ļevima
arvatavasti 1B3l. a. a1ates. Nõukogude Liidus kasutatakse dekoratiivse
puuna Ukrainas ja Valgevenes. Leningradi tingimusįes on ta osutunud'
täiesti külmakindlaks. Eestis kasvavad viljuvad puud Tartus, Raadi
dendroloogiaaias. Kohati on tehtud metsastamiskatseid.

Majanduslik tähtsus. Puu on ka Eestis külmakindel, kasvab kiiresti,
eliti noorelt, ning annab väärtuslikku puitu, mida ta kodumaaļ kasuta-
takse liipriteks ning paberimassiks. Murray mänd on metsastamiseks'
sobivam kui jändrikku kasvu kalduv hall mänd. Metsateadlased eeldavad'
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l2l. joon..Murray männi ja harįliku elupuu areaa|: 1 - Pinus Murragana; 2 - Thuja
occįdentaļįs.

et ta peaks olema kohane liik meie kuivendatavate rabade ja siirdesoode
;metsastamiseks. Murray mänd sobib hästi ilupuuks, ehkki lamedalt aset-

seva juurestiku tõttu kannatab tuulte ja tormide alļ. Et ta võra vanemas
,eas laiub, sobib ta parkides üksikasetuses või hõredate rühmadena.

3. Sugukond küpressilised - Cupressaceae F. w . Neger
F. W. Neger, Nadelhölzer (t9t9) .

Isas_ ja emasõisikud asetsevad lühikeste külgharude tipul. Isasõisikud
.munajad, koosnevad paljudest kilbikujulistest tolmukatest, mille alumisel
servaļ asub 3-6 pikuti lõhenevat tolmukotti; tolmuterad ilma õhupõiteta.
Emasõisikute soomused ühe kuni paljude Seemnepungadega; käbi puitųv
ning avanev (elupuu) või soomused liituvad pärast viljastumist serva_
,del, moodustades marja meenutava lihaka käbi. Seemetiivata või tiivuliste
:Servadega. Lehed kolmekaupa männastena, nad on nõeljad okkad või kahe-

kaupa vastastikku asetsevad soomusjad ļehekesed. Iduļehti 2, harvem 5-6.
Ühe- või kahekojalised, püstised või lamavad põõsad ja puud. Küpressi-
liste sugukonna kolme alamsugukonda (Thujoideae, Cupressoideae, ĮunĮ-

,peroideae) kuulub l5 perekonda, millest suur osa on eksootilised; Eesti
NSV-s on üks perekond, kadakas (Įuniperus\, esindatud ühe liigiga.

Küpressiliste sugukonda, ThujoĮdeae a|amsllgukonda kuuluvatest lii-
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jkidest kultiveeritakse meil ilupõõsana hiib apuud (Thujopsis doĮabrata
Sieb. et Zltcc., Jaapan) , Cupressoideae a|amsugukonnast mõningaid pool'
,küpressi (Chamaecųparis) perel<onna liike; viimastest on meil vähem
,külmatundlikud, üldiseļt siiski õrnad nutka poolküpress |Chamaecųparis
nootkatensis (Lamb.) Spach, P.-Ameerika Vaikse ookeani rannik], mägi-
poolküpress (Ch. pisifera Sieb. et ZÜcc., Jaapan), tömplehine poolküpress
(Ch. obtusa Sieb. et ZtJcc., Jaapān) ja kalifornia poolküpress |Ch. Laa-

'sonįana (Andr.) Parl., Põhja-Kaļifornia].

;EESTIs ESINEVATE KÜPRESSILISTE PEREKONDADE MÄÄRAMIsE
TABEL

l. Valminud käbi enam või vähem lihakas, marja meenutav, mitteava_
nev, moodustunud servadel ļiitunud soomustest (alamsuguk. lunį-
peroideae Pilger)

l. perekond kadakas - Įuniperus L.

Valminud käbi puitunud, üksteist katvate ning lõpuks avanevate
viljasoomustega (alamsuguk. Thuįoideae Pilger)

2. perekond elupuu - Thuia L.

l. perekond kadakas - Įuniperus l Tourn. ex. L
Tourn. ex L. Gen. Pl. (1737) 311.

Ühe- või kahekojalised igihaljad väheldased puud või püstised või
:lamavad põõsad. Pungad soomusteta, sektsiooni| oxųcedrus Spach ümb_

ritsetud soomusjate lehekestega. Lehed kas kolmekaupa männases ole_
'vad, horkunud, laskuva alusega nõeljad okkdd, või lehed (sektsioonil
Sabįna Spach) noortel taimedel nõeljad, vanematel võrse ligi surutud,
enamasti vastakuti asetsevad ja soomusjad. Isasõisikud koosnevad kas
kahekaupa vastakuti või kolmekaupa männases asetsevaist soomusjaist
-tolmukaist, milļel igaühel on 3-6 pikuti lõhenevat tolmukotti. Emasõisi-
kud koosnevad kolmesį või rohkemast viljasoomusest, mis valmides muu_

tuvad lihakaks, liituvad servadel ja moodustavad marjakujulise mitte-
avaneva käbi; igal viljasoomusel asub üks puitunud kestaga tiivata
seeme. Idulehti 2. _ |Jmbes 70 liiki, levinud peamiselt põhjapoolkeral,

_vähesed troopikamaade mäestikes. Valdav enamik kadakaid, nende seas
hulk vikareeruvaid (asenduvaid) liike, on väikeste mäestikuareaalidega.
Väheste areaalid on ulatuslikud, nendest on esikohal harilik kada_
"k a s. Nõukogude Liidus esineb 2| Iiiki ja mõned on introdutseeritud;
Eestis kasvab üks kadakaliik; peale kahe tähtsama kuļtiveeritava, v i r _

.giinia ja sabiina kadaka' on meil külmakindel kääbuskadakas,
Į. sįbįrįca Burgsd. (Į. nana willd.), levinud Euraasia mäestikes.

I Kadaka nimetus Vergiliusel
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EESTIS ESINEVATE KADAKALIIKIDE MÄÄRAMISE TABEL

1. Lehed soomusjad või noortel indiviididel ja võrsetel nõeljad, laskuva
alusega okkad. Vili meenutab marja, raoline; kultiveeritavad liigid Z
Lehed nõeljad, terav-torkavad okkad. Vi1i meenutab marja, raota,.
valmib teiseļ aastai, roheline, valminuļt sinakasmust, vahakirrrega
või ilma; Eesti kodumaine liik

l. llarįlik kadakas - Įuniperus communįs L.

2. 'Püstise tüvega põõsas või puu. Vili pruunvioletne, sinaka vahakir-
mega, püstine või poolpüstine. Lehed osalt nõeljad okkad, osaļt soo_
musjad, vastiku lõhnata; soomusjate lehtede tipud võrsest eemaļe_
hoiduvad. Puit aromaatselt lõhnav

3. Virgiinia kadakas - Junįperus uirginiana L.

Lamava või tõusva tüvega madal põõsas. Vili pruunikasmust, sinaka
kirmega, rippuv' Lehed osalt nõeljad okkad, osalt soomusjad, hõõru-
misel lõhnavad vastikult; soomusjate lehtede tipud pole võrsetest
eemalehoiduvad. Puit aromaatse lõhnata

2. Sabiina e. kasakakadakas - Įuniperus sabįnq L.

Fülogeneetiline rida oxgcedrus Spach in Ann. Sc. Nat. ser. 2, XVI
(ls4l) 2BB. Lehed on nõeljad okkad, alati kolmekaupa männases, alusel
liigestunud; viļi koosneb kolmest viljasoomusest, peaaegu raota. Pungacl
kaetud mitte pungasoomuste, vaid soomusjate lehekestega.

l. Harilik kadakas - Įuniperus communįs t L. Sp. Pl. (1753)
1040; Wiedemann et Weber, Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 6ll; Wolf,.
XeoüH. Āep. KycTapg. CCCP (1925) 42; Komarov in Fl. URSS I (1934)
l79; Fomin in Fl. RSS Ucr. I, ęd.2 (l93B) lB2; Lypa, Įerrapocp;r' yPCP
I (1939) 168; Maleev inĮep. KycTapH. CCCP I (1949) 346. - Į. commu*
nįs var. uuĮgaris Spach in Ann. Sc. Nat. ser. 2, XVI (lB41) 239; Kryl.
Qn' A"nrag VII (1914) |732. - MoxxeeeĮlgltķ o6uķgoneuultü, Bepec.

h rį. Tavaliselt l-3 m kõrgune, enamasti kahekojaline, harvem,
ühekojaline tugevasti harunev põõsas, harvem kuni 10 (12) m kõrgune
puu munaja või kuhikja, küpressi meenutava võraga; koor hallpruun,
kestendav, noored oksad punakaspruunid. oksad rõhtsad või tõusvad,
irri1ļest oleneb põõsa või puu kuju. okkad 1ineaalsüstjad, enamasti hall_
rohelised, harvem helerohelised, pealküljei madalalt renjad, ühe õhu-
1õhetriibuga, a11küljel ļäikivad, nüri andruga, pikalt teravneva torkāva
tipuga; okaste pikkus väga varieeruv, keskmiselt 1-l,5 (3,2) cm, läbi_
mõõt l_2 mm' Viljad arvukad, 5-9 mm läbimõõdus, moodustunud kol_.
nrest viljasoomusest, l<erajad, meenutavad marja, noorelt rohelised, val-
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minult sinakasmustad, enamasti l<aetud sinaka kirmega, valmivad teisel
aastal. Seemneid käbis enamasti kolm, nad on tiivata, pruunid, piklik-
munajad või piklik-kuhikjad. Õitseb mais (|22' joon')
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t22. joon. Harilik kadakas (Įuniperus communis)'. 1 - oks viljadega; 2 -
oks isasõisikutega; 3 - okkad; 4 - okka ristilõįk;5 - isasõisik; 6 _ tolmu-
kas siseküljelt; 7 - emasõis; sellest kõrgemal kolm seemnepunga; 8 - pcjoli_

tatüd vili; 9 - seeme; 10 - sama,' suurendatult; .1,į - seemne pikilõik.

Harilik kadakas on kasvu kujult ja okaste suuruselt ning kujult väga
varieeruv. Kasvu kuju on Suurel määral sõltuv ökoloogilistest teguritest,
kuid mõnikord on mõõduandvad ka biootilised tegurid (karjatamine).

Kirjeldatud kadakavormide taksonoomiline väärtus on väike ja võr-
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dub umbes kuuse ning männi pisivormide omaga. Puukujulistest kadaka-
i,ormidest on Eestis mainitavad kaks, mis esinevad liivastel aladel.

Ī. suecįca (Miļļ.) Loud. Arbor. Frut. Brit. iV (1B3s) 24Bg. - Įunipe-
rus suecįca Miļļ. Gard. Dict. ed.7 (t75g) no 2. - l. communls p. L. Sp.
Pl. (1753) 1070. - Kuni l0 m kõrgune puu' piklik-munaja või laia,,
kolonnikujulise võraga. okste tipud rippuvad. okkad laiemad ja vähem
teravad kui tavaliseļt, värvuselt heledamad rohelised. See vorm esineb
Eestis mitmel pool liivastel a1adeļ üksikute puudena. Ķuni lO-meetrise
kõrguse puhu1 on üļ<sikutel indiviididel tüve ļäbimõõt oļnud isegi üle
30 cm.

Ī. hįbernįca Gorcl. Pinet. (1858) 94. - Kitsas-püramiidja või samba*
kujulise võraga puu või kõrge põõsas. oksad tõusvad, nende tipud pole
rippuvad. okkad teravatipulised, torkavad, pisut lühemad kui eelmiseļ
tormiļ. Esineb liivapinnasel kohati ka meil.

Peale nende kahe tähtsama kadakavormi võib kõikjal kohgta tiheda
võraga madalaid, kuni 1 m kõrgusi põõsaid (Ī' compressa Carr.); leidub
väga ligistunud okkamännastega ļamavaid vorme (Ī. prostrata Willk.)
ning pikkade rippuvate okstega vorme (Ī. pendula Carr.).

Üldlevik. on kadakaliikidest kõige ulatuslikuma areaaliga, mis haa-
rab Euraasia kesk- ja põhjaosa, ulatudes lõunasse kuni stepialadeni ning
itta kuni Taga-Baikalini' Siberis põhja 66. kuni 70. põhjalaiuskraadini;
peale selle esineb liik Põhja-Ameerikas kogu mandril põhja pool 37. põhja-
laiuskraadi, ulatudes Jukoni territooriumil ja Alaskas polaarjooneni.
Euroopas kasvab 35. ja 7l. põhjalaiuskraadi vahelises vööndis (areaal
l23. įoon.)

Kogu laialdase areaali ulatusel kasvab kadakas väga erinevates öko-
loogilistes tingimustes - kuivast liivapinnasest kuni soostunud turba-
pinnaseni, lagedast paest kuni varjurohkete okaspuumetsadeni. Ta on
kuuse- ja männimetsade võsarindes tavaline, eelistab paraja|l niisket"
herget ning värsket liivapinnast, kasvab. samuti mitmesugustel teistel
muldadel. Kadakas talub suuremat kül.ma, kuid on tundlik kuivade tuulte
suļttes. Kõige paremini sobivad talle niiske merekliirna tingimused.

Esinemisviis Eestįs. Hariļik kadakas on kehva pinnasega leppiv kodu-
maine põõsas1 maastikupildis eriti ilmek'as Saaremaal ja Loode-Eesti
mandri paepealsetel loodudel, kus ta kohati ulatuslikkudel, karjamaadena
kasutatavatel aladel moodustab puiskasvu madalate põõsastena. Ta on
meil paiguti tavaline okaspuu-alusmetsas, kus varjus kasvades kaotab
hariliku komp,aktse kuju. Kadakas kasvab kõikjal kuivadel nõlvadel ja
kinkudel, eriti kui need on jäätmaad või karjamaad.

Majanduslik įähtsus. Kadaka puit on kõrgete mehaaniliste omadus-
tega; ta on tihe, sitke, aromaatselt lõhnav; kitsas maltspuit on va1ge,
lüliprrit hallikaspruun, tuhmi läikega; kadaka puit sobib mitmesugusteks
treimistoodeteks, kuid oma kõrgele kvaliteediļe vaatamata ei ole kadakas
rnajanduslikult tähtis, sest ta kasvab väga pikkamisi ja puukujulised
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kadakad on haruldased. Puidust ja okastest saadakse kadakaõ|| (oleum
cadinum), viljad - rahvapäraselt kadakamarjad - on rahvaarsiimiks
ning droogiks (Fructus Įuniperi); nad sisaldavad rohkesti (kuni 30/a)

inverisuhkrut ja eeterlikku õli ning neid kasutatakse likööri- ja veini.
tööstuses. Kompaktse võraga kadakad väärivad tähelepar-ru vähenõudļik_
kude dekoratiivsete ilupuude ja põõsastena.

Fülogeneetiļine rida Sabįna Spach in Ann. Nat. ser. 2, XVI (ls4l)
28|' - Lehed noorteļ ja osaliseli ka vanematel põõsasiel nõeljad okkad,
3_kaupa männases; peale selle on enamik vanemate põõsaste lehti soo_

musjad, harilikult kahekaupa vastakuti. Vilja moodustavad tavaļiselt
6 lihakat viljasoomust.

A 2. Sabiina (e. kasaka') kadakas - Įuniperus sabina l L. Sp. Pl.
(1753) 1039; Ledeb. Fl. Ross. III, 2 (1S49-t85l) 68l;, Boissier, Fl' Or'
V (lss4) 70B; Wolf, XeoüH. Āep. KycTaprr. CCCP (1925) 27; Komarov in
Fl. URSS I (1934) 190; Fomin in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (1938) lB4; Lypa,

ĮeH4pol.n, yPCP I (1939) 160; Maleev in Įep. KycTapH. CCCP I (1949)

368. - Į. Įųcia Paļl. Fl. Ross. I, l (l7s8) 14. - Į. lusįtanįca Mill. Gard.
Dict. ed. 7 (1759\ n" l1. - Į. foetida Spach, Ann. Sc. Nat. ser. 2, xvĪ-
(lB41) 29Ļ' - MoxxeeelbHĮzK Ka3alĮwwfr', apla.

tį Madal, I-2 m kõrgune, kahekojaline põõsas, osalt lamavate,
.osalf tõusvate okstega, harvem (peam. kultuurvormid) väikese, 3-4 m

kõrguse puu kujuline. Tüve okste koor sile, punakashall; noored võrsed
tumerohelised nagu lehedki, hõõrumisel vaiguselt arqmaatse, terava ning
ebameeļdiva lõhnaga. Noortel põõsastel ja vanade põõsaste alumistel,
viljatutel okstel on lehed nõeljad okkad, 2,5-B mm pikad, laskuva alu-

sega, pehmed, ,mittetorkavad; vanemate indiviidide lehed on enamasti
soomusjad, süstjad, rombjad või ovaalsed, teravad või tömbid, seljal
andru ja ovaalse.vaigunäärmega, |-2 mm pikad ja 0,6-0,7 mm laiad.
Viljad arvukad, rippuvad,; kujult ümar-ovaalsed kuni lapik-kerajad,
.5-7 mm pikad, pruunikasmustad, sinaka kirmega, koosnevad 4-6 soomu-

sest. Seemneid käbis l-6, tava1iselt 2; nad on ovaalsed, välisküljel
andruga (124. joon., 6-B).

Üldlevik. Sabiina kadakas on mägipõõsas ning seetõttu katkendliku
.areaaliga. Ta on levinud Kesk- ja Lõuna-Ęuroopa mäestikes (kaasa arva'
tud Püreneed), Krimmis, Kaukasuses, Lõuna-Uraalis, .Altais, Tjanšanis,
läänepoolses Sajaanis, Põhja-Mongoolias (areaal l25. joon.).

Sabiina kadakas kasvab tavaįiselt mägede ņõlvadel, kinkudel, kivi-
klibul, kaljudel ja jõgede liivastel. uhtlammidel - peamiselt stepivööndi
mägedes. Levila lõunapoolses oSaS esineb mägede metsavööndi ülemisel
piiril.

t herba Sabįna (lad. k.) - ühe ravimtaime (arvatavasti kadaka) nimetus vana-

rooma kirjanikel.
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124. joon' Ī(adakad. Įuniperus airginiana.' 1 - viljā kandev soomusjate leh-
tedega oks; 2 _ osa samast oksast suurendatult; 3 _ nõeljate okastega vil_
jata oks; 4 - osa samast oksast suurendatult; 5 _ vili. l' sabįna: 6 - vilja

kandev oks; 7 - viljata oks; 8 - seeme.
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ļ2| joon. Sabiina,kadaka (Įunīperus sabina) arėaal.

Levik Eesti dendroflooras. Sabiina kadakas on madaļa ilupõõsana levi-

nud peamiselt Eesti linnade aedades, pafkides ja kiviktaimlates- Tallin-
rias įasvab :mitmel pool aedades, Samuti Tartus (Botaanikaaed, Raadi
park, Raadi dendroloogiaaed jne.). Sabiina kadakat leidub Pärnus ja

oisu pargis' varem ļeidus ka Pööravere pargis. ' :

Majanduslik tįhtsus. Sabiina kadakas pole meil kõikjal täiesti külma-

kindeļ (külmakahjustuģi on märgitud Tallinnas ja Õisus). Ķa Tartus peeti

seda põõsast varem (möödunud sajandi teisel poolel). niivõrd õrnaks, et

teda kasvatati Botaanikaaias külmhoones. Käesoleval ajal.onjsealsamas,
ravimtaim,ede osakontlas' Suįļr ja vana põõsas, mis talvitub igasuguse
kaitseta. Sabiina kadaka võrsed (Summitates Sabinae) on eeterlikku õļi
s a b i n o o ii šisaldav mürgine droog. Ehkki põõsas on dekoratiivne, pole

ta kasvatamine palju külastatavates avalikkudes parkides ja aedades Soo_

vitatav. on võimaļik pistikutest paljundada.

A 3. Virgiinia kadakas - Įuniperusuįlgįnįanaļ L. Sp. Pl. (1753)

1039; Britt. et Brown, Il1. Fl. N' Un. St. I (1896) 60; Wolf, XeožH. 4ep.

KycrapH. CCCP (1925) 46; Marie-Victorin, Gymnosp. Qu6b' (ftn) 120;

Komarov in Fl. URSS I (1934) 19ļ; Fomin in Fl. RSS Ucr. I, ed.2 (1938)

l85; Lypa, ĮeuÄpoQ.lr. yPCP I (1939) l64; Maleev in Āep, KycTapH.CCCP
ļ (ļ94ģi 374. - MoxxėBe.nbHįIK BĪipruucrnü-
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Īz. Ühe-, harvem kahekojaline, 10-15, harvem 30 m kõrgune puu,
meil enamasti põõsakujuline, püstise tüvega. Võra noorelt kuhikjas, vane-
malt peaaegu silinderjas, madalalt algavate okstega. Koor halļ või puna-
kaspruun, noored võrsed veidi neljakandilised, sinakasrohelised. Noorte
isendite lehed on nõeljad okkad, kolmekaupa männases, kuni 13 mm
pikad; vanematel puudel ja põõsastel ja vanematel okstel on lehed soo_
musjad, munajas-rombjad või süstjad, 7-2 mm pikad, üksteist katvad"
võrsest pisut eemalehoiduvate teravnevate tippudega, ovaalse vaigunäär-
nrega välisküljel või ilma näärmeta. Viljad arvukad, püstised või pool-
püstised, väikesed, 5 mm läbimõõdus, munajad, pruunvioleised, sinaka
kirmega, 1-2 seemnega; Seeme ümar-munajas, läikiv (l24. joon., 1-5)"

Üldlevik. Virgiinia kadakas on levinud Ameerika Ūhendriikide ida-
osas ning Ķanada kõige kagupoolsemas osas, ulatudes põhja kuni Min*
nesota osariigi lreskosani ja Wisconsini põhjaosani, läände kuni umbes.
98. läänepikkuskraadini. Lõunas ei ulatu ta Mehhiko rannikuni ning puu-
dub Florida poolsaarel (areaal 100. joon., 3).

Virgiinia kadakas kasvab väga mitmesugusel pinnasel, alates mäe-
nõlvade kaljupinnasest kuni soostunud orgudeni; erinevaįest kasvutingi.
mustest sõltuvalt on kasvu kuju erinev. Kõige ilusam ja suurem (puu_
kujuline) on kasv levila lõunaosades.

Levik Eesti dendroflooras. Virgiinia kadakai kultiveeritakse Euroopas
l648. aastast alates. Nõukogude Liidus kasvab see liik eriti hästi Euroopa-
osa stepivööndis (Ukraiila)' Eestis esineb ta linnade (Tartu, Tallinnz.)
aedades ja parkides

Majanduslik tähtsus. Virgiinia kadaka punane, aromaatne lülipuit on
parim p1iiatsipuit. Meil tuleb virgiinia kadakas arVeSSe ilupõõsana või
-puuna, kuid kohati (Ukrainas) kasvatataļ<se teda majanduslikul otstar-
bel. Ta rohketesį dekoratiivsetest vormidest on püramiidja võraga vor-
mid (f. pųrarnĮdalis Hort. jt.) väga iļusad ning sobivad parkides ja aeda_
des kasvatamiseks (murul, teeservadel). Virgiinia kadakat on võimaļik
pistikute abil paljundada. on meiļ külmakindel.

2. perekond elupuu - Thuja t L
L. Sp. Pl. (1753) 1002.

Ühekojalised puud ja põõsad, enam_vähem lapikute võrsetega ja soo-
nrusjate, ristamisi asetsevate (delrusseeriiud) lehtedega; üsna noorte indi-
viidide lehed on nõeljad. Isasõisikud väikesed, ümarad, asuvad võrsete
tipuosas, lehtede kaenaldes; tolmukaid 4-6, kujuit kilpjad, 4 tolmukotiga.
Emasõisikud asetsevad võrsete tipul, nende ülemine viljasoomuste paar
oir steriilne, järgnevad 2-4 paari viljasoomuseid kannavad igaüks
1-2 (3) Seemnepunga. Käbid piklik-ovaalsed, koosnevad 2-6 paarist
vastakuti aseįatud soomustest, mis valmides puituvad ja servadel tagasi

1 Lõhnava puiduga AaĪrika puu nimetus TeoĪrastosel
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käändudes avanevad. Iduļehti 2. Tuntakse kokku 5 elupuu liiki, mis on
ļevinud Põhja-Ameerikas ja Ida-Aasias. Eesti NSV-s omab iltrpõõsana
tähtsust peamiselt alljärgnev liik.

A l. I-larilik elupuu - Thuįa occįdentaįįs ' L. Sp. Pl. (1753) 1002,

Britt. et Brown, Ill. Fl. N. Un. St. I (ts96) 5s; Wolf, Xeoün. ĀeP.KycTapH.
CCCP (l925) 54; Marie-Victorin, G},mnosp. Quėb. (Ig27) 129; Komarov
in Fļ. URSS I (ļ934) 192; Lypa, ĮeHlpoģ.l. yPCp (1939) 136; Uchanov
in Įep' KycTapH. CCCP I (1949) 29B. - Tyx sana4Har.

h,Īį.Põõsas või kuni B (20) m kõrgune puu, nooreĮt kitsas-püra-
miidja, hiljem munaja võraga. Noorte tüvede koor siie, pruun, Vanema-
tel tüvedel lõhenenud, lrestendav; ļ<uni kahe aasta vanused võrsed on
ļamedad, samaļt tasapinnalt kaherealiselt harunevad. Lehed soomusjad,
3-4 mm pikad, asetsevad ristamisi, liibunud tihedait vastu võrset, suvel
tunrerohelised, talvel vastava kaitsepigmendi tõttu pruunikad, hõõrumisel
väga tugeva aromaatse lõhnaga; lehed on kahte laadi: lameda võrse
tasapinnal asetsevad on 3-4 mm pikad, talbjad, kolmnurkse teravneva
tipuga ja välisküljel ovaalse, kumera vaigunäärmega; lameda võrse ser..

vadel asetsevad lehed on külgedelt kokku surutud, meenutavad laevukest,
teravatipulised, 4 mm pikad. Käbid rõhtsad või rippuvad, 7-13 mm
pikad, rohelised, valmides pruunid; seeme 3-4 mm pikk, servadel kitsa-
tiivaline (115. joon., 9-ļ5\

Üldlevik. Hariļik elupuu on levinucl Ameerika Ūhendriikide ja Kanada
idaosa okasmetsade ning segametsade vööndis, u1atudes põhja üldi-
selt kuni 53. põhjalaiuskraadini ning onralaadse, väga kitsa ribana Winni-
pegi järvest läänes kuni Athabasca järveni Kanada Saskatchewani pro-
vintsis (kuni umb. 58o30' p.-l.). Piki Alleghany mäeahelikku kagusse
uļatub teine, 1aiem ļevilariba kuni 34. põhjaiaiuskraadini (areaa1
121. joon., 2).

Harilik elupuu on oma levila põhjaosas ilusama kasvuga peamiselt
jõeorgudes; kasvab ka soisel pinnasel ning eelistab lubjarikast pinnast.
Ūldiselt pole ta pinnase suhtes nõudlik. Moodustab puht elupuu metsi
ja kasvab ka koos teiste puudega, lepib varjuga. Talub suurimat ļ<üļma,

Levik Eesti dendrotlooras. Harįlik elupuu on Euroopas kultuuris juba
1545. aastast alates. Ta on kogu Eestis väga levinud, on meie aedade,
parkide ning eriti kalmistute tavalisem dekoraiiivne põõsas. Ta iga on
üle 100 aasta; 40-50 aasta vanuselt muutub kasv väga aeglaseks. Vana-
des parkides leidub rohkesti suuri elupuid; üks sääraseid kodumaa Suure_
maid elupuid kasvab Pärnu Vanas pargis; selle puu tüve ümbermõõt
rirrnakõrguselt on l50 cm, läbimõõt umb. 45 cm; umbes sama suur elu-
puu kasvab Tartus Jaani kalmistuļ.
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Majanduslilr tähtsus. Ilariļikuļ elupuul on väärtus1ik, vastupidav,
punakas lülipuit, mis sobib paljudeks tisleritoodeteks,. samuti ka posti-
deks, laevaehitusmaterjaliks jne. Meil esineb kui väga vormirohke, vähe-
nõudlik ning täiesti külmakindel ilupuu ning -põõsas. Elupuu talub lõika-
mist hästi ning on sobiv kompaktseteks elustaradeks. Pinnase suhtes pole
ta nõudlik, eelistades külla1t niisket, toitaineterohket savimulda. Hari-
liku elupuu vorme' mida on kirjeldatud 30 ümber, rühmitatakse järgne-
vaļt: 1. nõeljate lehtedega noorusvormid, 2. kirjude lehtedega vormid,
3. mitmesugused tavalist värvi lehtedega vormid, 4' kääbusvormid,
5. ļcinavormid.



NANOPOTHI,IKOOEPA3HbIE sCTOHCKOI{ CCP I

Pesrc,tte

(D.nopa 3croncķoü CCP ge6oraTa BHĀaMh na[opoTHI.rKoo6pasuux. Ko.nu-
įleCTBo BIįĀOB' IIpoH3pacTaHįįe KoTopbIx s 3croHcxoI? CCP 6olee IiJIü MeHee
ĀocToBepHo, paBHo 4|. Vs HHX K KJIaCcy Lycopsida oTHCįcLITCfl B, x x,racc1/
Sphenopsid a I vt K r{,'raccy Pteropsida 24 eur,a. Heclrorpx Ha ro, r{ro
tp,lopa 3crogcķoü CCP usyueHa cpaBĪ{I{TeJIbHo xopottro, BoIIpocĖ'I reļorpa_
ģuvecxoro pac[pocTpaHeHI,Įfl Hau6o,ņee peĀKo BcTpeqarcĮqLIXCrI BĮzĀoB Tpe_
õyror 4a;IlueI?ruero H3ylIeHLIfl. Har,rx4uuu npIzMepoĪ\1Į Tofo, I{acKoJĪbKo
Mox{eT Į3MeHļ{Tį,c'Ī HaIile ilpeĀcTaB"ĪeHl4e o pacrĪpocTpaHeHĮrI4 oTÄeJIbHbIx
BlIÄoB, flBJIrIeTCfi [,ļayHoK nnayuoarz4ultfi (Selaginella selaginoides L.).
B 6o"ņee cTapbIX ģl"nopzcruuecrux pa6olax 3ToT BI4Ā oTMeĮIaeTcf Į(āK xpaliue
pe4xaü. B gacrognĮee }Ke epeMl ļ.I3BeCTHO oKoJIo 30 ķtecr elo HaXoxĀeHLl'I
(puc. 22). B uexoropblx LI3 HLIX oH npol,Ī3pacTaer s įIso6u,ruu' Pe;1xuru ou
cųI4TaJIcfl' HecoMHeHHo, BC.tteÄCTBHe Tolo' Ī{To elo IĪpHHHMaJIļ.I ga ķaxoIž-
nu6yĮ\a MoX' KoTopL,ļIž og u HaĪIoMIzHaeT Iļo CBoeMy BHeiļIHeMy B|Ąpy Ī1. cBoHMlI
ue6o.nrurznH pa3MepaMrz.

B ķaqecrse 6o.nee peĀKlįx Ā,rg 3croucķor.i CCP BLĪÄoB MolyT 6ltrķ
Ha3B aHbĮ Hl{xec,'ļeÄyiol]ļKe.

ll"nayu 6o.nolguž (Lycopodium inundatum L.). HafiĀerr Ha nepnleDuu
pecnydnurn; B ĮeHTpaJILHIIX ųacTrĪx oųenb peĀoK (puc. 7).

flo"riyrrrilt'tx oaėpusIü (Isoėtes lacustris L). Bcrpeuaercfl B oTĀeJIbHbĪx
o,uurorpoģultx osėpax Ha ceBepe' Īole 14 Iolo-BocToxe 3cro.ucķorž CCp
(puc. 24).

fIo"nyruuax xo.lrcuecnopuil (Isoėtes echinospora Dur.). Bcrpeuaerca
pe)Ke [peÄbĪĀyųelo BLIĀa. HafiÄerr B oTĀeJiL,Hltx oeėpax cenepuoü qaCTH

pecnydnraxu (pwc. 26).
XsoilĮ ilepuranoev6ltü (Equisetum trachyodon A. Braun). HaüĀeu ga

ocTpoBax Bopucn n Caapeir,laa (puc. 4l). 3ror BLIÄ cųHTaercx rn6pa4olt
(E. hiemale:\ variegatum). B noJlb3y nocJleĀHefo ĪIpeņrĮolo)KeHkfl loBoplzT
ro o6clogreJĪbcTBo, Ī{To apeail efo pac[pocTpaHeHlĪfl KaK B CcCp, "ĪaK ų ga

ero fipeĀeJĪawrn, xpaäue HeoflpeĀe.ņėggķtft. o,]esaĀHo, oH Hec[oco6ell saeoe_
gam ce6e onpe4e"nėHultlž apea.n Bc,ĪeĀcTBI4e oTcyTcTBI4rI pa3MHo)KeHĮ4fl, npr
noMoņH c[op' KoTopbIe y Helo donlrtreü ĮIacTbIo HeĀopa3BLlBaĮoTcfl. B xaķoü
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cTeĮIeHLI oTĀeJIbHbĪe ĪĄHI.lĻLBLlAbĪ' BO3HLIKIIIĪZe H3 fIžįļeKJieTKIr, oIĪJIoĀoTBopėHHofi
,C[epMaTo3oĪ,IĀoM Āpv|olo BI4Āa, cĪĪoco6Hbl pa3pacTaTbcfl H pa3MH,ÕxaTbcff
EereTaTI4BHbIM nyTēM ĪĪocpeĀcTBoM KopHeBHIIļ' 3To Tpe6yeT Āo[o,ĪIHIrTe,ļb_
Hblx Ha6JIĮoĀeHĪĄž. Bo scgķoluĪ cilyqae s 3croHcķoft CCP neproouepeĀHoü
saĀaųeft flBJIfleTcf BL'IflcHeHHe BcTpeĪ{aeMocTH 3Tolo pacTeHlIfi' nprz'rėwt
cJIeĀyeT o6parnrl BHHĪ\IaHļ,Ie Ha To, HMeĪoTc'Ī JĪĪ{ Ha MecTax elo ilpoĪ.I3pac.
'TaHLĪfl TaK)Ke ero rļp,eĀnoJlalaeMble poĀLITeJIH 

- XBoņ srauyrcuut1 H xBoIĮļ
nēcrpuü.

Xgoų t<aulttuķoņuIž (Equisetum scirpoides Michx.). Hair4err B IIIecTI4

Ī\ļec'ra)i ņ ņoctoųuoft ųacrfl 3ctogcķoiį CCP (przc. 43) . 3ro pacTeHĮ4e MoN(eT
paccMaTpliBaTbcrĪ KaK peJIHKT apKTlzqecKolo KJIHMaTI,I!ĮecKolo nepuo4a. Me-
cToHaXox{ĀeHĪĄrI B 3croncķoiį CCP pacriolo}KeHbl Ha Īo>NHoft rpanltųe elo
apeara.

lpos4orunr ņersplcrķtü [Botrychium famosum (Roth; Aschers.] ' IĄs-
BecTeH B oĀHoM IĪyHKTe Ha lore 3crogtttz.

lpos4onnzr ,tagĮergltü [Botrychium 1anceolatum (S. G. Gmel.)
Ängstr.]. Āo czx nop He ynoMlIHaeTcf B cIĪHcKaX pacreHaü 3crorrcxoft CCP.
Hecxo,rķķo 3K3eMĪĪJIfpoB I'13 ĀByX nyHKToB o6Hapy>NeIrbl Te[epb e repdapun
rase4pst clIcTeMaTįĪKz pacreHizü u reo6orannxtl Taprycķolo rocyĀapcTBeHHo-
Io yHlĮBepcarera (puc.51). ocraėrcrĪ BĖ,IflcHLITl, n raxoü Mepe 9To pacTeHIĮe
pacrpocrpaHeHo B pecny6"nure.

lpos4onHzx lpocroü (Botrychium simplex Hitchc.). įIgņecreu H3 ĀByx
nyHKroB (pirc. 53).

Byacaa enķlcķag I4įĪļ4 ceBepHaq lWoodsia ilvensis (L.) R. Brorvn]. Āo_
cToBepHo I{3BecTHa ToJIbKo c ocTpoBa Bqüķe-naķpĪr y ceBepo-3anaĀHolo
no6epexr,x 3crogcķoft CCP (puc.6l). Bosrr,rox<Ho' Į{To oHa 6y4er eņė o6rra_

ļ]yxeHa Ha BĀaĪo[ĮĮixcq s Ol4rĮcķntt' sanus ĪloJIyocTpoBax, KoTopble c s.rropu_
crz,Īecķoü ToĪļKĮ 3peHIiff H3yĮIeHbI cpaBHi,ĪTeJ'IbHo noBepXHoCTHo'

MHoropa4uIzK I{o[beBl44uliü [Polystįchum lonchitis (L.) Roth]. Haüaerr
ToJIbKo oĀIzH pa3 n ceeepHož ĮļacTĮr pecūy6nuķll.

Ųro xacaer,cq xogglžcrBegrloro 3HaĮIeFILIf lIa[opoTI{I4Koo6pasnux, To cJIe-

,tyer o6parl4Tb BHI4MaHi.Ie Ha p*y/'IbTaTbĮ LĪcc,'IeĀoBaHLI'I KopHeBIzņ BI.IĀoB ųIĪ_
1'oBHIĮKa (Dryopteris) rrar nporLIBolJIHcTHolo IeKapcTBeHHolo cblpbg. flo pa_

'6otau, BbIIIoJIHeHHL'Irr,r xaģe4poü laplrarolllo3Ī.iĪĪ Taprycroro rocyĀapcTBen-
Horo yHI4BepcI,ITeTa' coĀep}Ī{aHļ4e 4eücrnyrcĮĮIzx BeIĪļecTB B KopHeBųųax UļĻl_

-ToBHI{Ka uloJlr,ųaToro (D. spinulosa) z ųuroBHLIKa aecrpuiicroro (D. austri-
aca) sHavuTeJĪbHo llpeBbiuaeT coĀep)KaHlĪe HX B KopHeBI,IņaX [ĮIzToBHIrKa
MyžKcKoro (D. Filix-mas) , xoropuü n <<locyĀapcreeIrHoi? ģapmaronee
'CCCP> (VIII usa.) npLIBoĀIĄTcf B KaqecTBe eĀIiHcTBeHHolo IeKapcTBeHHolo
pacTeHįĪfl I43 nalĪopoTuuxoo6pasuķtx' V [epBbIX IĪpoIĮeHT ĀeftcreyrcųkĪX HaLĪail
ĀocTlĮraeT 40, y ųzrorHl4Ka )Ke MyxcKolo numķ 25-28. Ķ,rnunuecKI,Ie ucc,ļe_
.ĀoBaHĪzfl IIoKa3bIBaIoT, ųTo so ng6exaHIie olIacHocTiz oTpaBJIeHĮĮfl eģzpHlrrž
3KcTpaKT KopHeBĮļilĮa nepBbĪx ĀByx BLIĀOB cJIeĀyeT npollįļcblBaTb B MeHbIUĪdx
-Āo3ax' ųeM 3KcTpaKT KopHeBI4ųa ņilToBHĪ4Ka MyxcKolo' TaK KaK nepnuü
.4eftcrsyer 3HalII4TeJIbHo cĮlJlbHee. IrIHrepecuo oTMeTI4Tb, Ī{To I43 yIoI\{flHyTbIx
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Tpėx BIįĀ9B ųįIT9BH\ĄK Myx{CKoļi. xoTfl I,I He flBJIfleTcfl QeĀKocTb}o s 3croHcxož
CCP, uo Bcf,peųaeTcf Bcė xe MeHee įlacTo' ĪIeM, Äpyflįe ĀBa Bu/.a.

B o6ųeu >xe ilanopoTn\4Koo6p,a3Hble c ToļIKĪ4 3peHlĮa I{X 'xĮ]MlzųecKolo co-
cTaBa I{3yīļeHbI cJla6o. Mu ue HMeeM, Hanpl'IMep' ĀaHHbIx o ToM' KaKIzMlI Be_

UĮecTBaMįI oģyclor.neua ToKcIĮįļHgcTb TaKI,IX Bl4ÄoB, xaK IĪJIayH 6apaueų, xsogļ
õo.notuuü, opJIflK o6bIKHoBeHHltü, xoropue cųIĮTaIoTcg onacHbIMLI ĀJIfl cKoTa.

Euqxuuttg na[opoTHlĮKoo6paeuux xaēr eųē yruļy6flėHHoft paepa6orxx.



xBotlHbIE 3cToHcKolĮ cCP '
Pesnue

3Ha.ļureĮlHafl Į{acTb TeppnToplĮh CCCP [oKpbĪTa xsoüHHį'Īü ,lecarur. LIc_

ĪĪoJIb3oBaHLIe 3THx JIecoB IaMeeT BaxHoe 3gaųegĪĄe B gKoHoMĮĮKe uaureft poĀn-

HnI. ĮZs xņoügux Āo6usanrcfl cTpoHTeJIbHbIe H ĪIoĀeJIoųHbĪe M,āTėpHāJIbI, Āpe_

BecįĪHa cJIy)KI,IT cltprėu 6o.nlurouy KoūI4Ī{ecTBy MexaHĪ4ųecKĪ4X ĪĄ XĪĄMĪĄųecKI'Ix

npe4npIalruü'' 
b |Ą coc*a -_flpozspacTaloųĮe e Coeercķoft 3crouur XBoüHbIe - eJI

HailIįl saxHeüIxĪ{e JĮecHbĪe ĀepeBbfl; ÄpeBecl{Ha uX' noMĪĮMo ynorpe6nerrrn

t] KaĪĮecTBe cTpoI{TeJIbHoro H noĀeJlollHoro MaTepĪĮaJIa' HcnoJlb3yeTcfl B IļeJI-

.n rcnosuo- 6yvr axHoft lrpo M blĮIIJIeH HocTIĮ cTp aHbI.

Vxe c ÄaBHI,Ix BpeMeH xeoftHņe Į{cIĪoJIb3yIoTcfl, p.ĮĪfr' ĀeKopaTIĮBHolo o3e1e-

HeHLĪfi HaceJIeHHbĪx IĪyHKToB. B uosoĮ,I coqĮ,ĪaJII,IcTĪĄqecKoM o6uĮecrņe 3Ta Eax-
Hafl poJlb xeofiĖltx HeI,I3MepĮĮMo Bo3pocJIa. Kpoue MafloĪ{ĪļcJĪeHubĪx MecTHbĪX

BĮįĀoB, B 9TĮix ųeJ{flx BaxHo MaKcLIMaJIbHo'.Į,IcnoJIb3oBaTb ĪĮ BIzĀbI ĪĮHTpoĀyIļI4-

poBaHHbIe. oĀuaro [epcIĪeKTLIBHocTL,' Bo3Mo)I{HocTb KyJĮbTI,IB}lpoBaHl-{fl IļeJIolo

pn4a xnoftuķix gxsoros eIJļe HeĀocTaTolIHo ĮĮ3yĪ{eHa.

Pr4 unrpoĀyņĮ{poBaHHbIx xBožHEIx I.į3 poĀoB JĮIĪcTBeHI{IĮa LI JĮ)KeTcyla

oKa3aJIcg iloĀxoĀfllĮĮįM He ToJIbKo ĀJIfl ĀeKopaTaBHolo o3eJIeHeHI'Ifl 3cT0H_

c.xož CCP. llo.nyueur,t TaKx{e ĪĪoJIoxĮ4TeJĮbHbIe pe3yJIbTaTL'Ī IĪp!Ī BBeĀeItHH

įtX B JIecHbIe KyJIbTypbI.
3alaųa HacToflIIĮero TpyĀa - noÄBecTl1 \ĄToĪvĪ LĪ3yĮIeHfifl KaK MecTHbIx'

TaK ĮĄ npoĮĪcxoĀflIIĮilx ĪĮ3 Āpyrfix paüoHoB CCCP, a TaKžKe IzHTpoĀyĪ(ĪzpoBan_

įIbĪx |Ą3 3alpaHIāIĮbI xsoüHltx B qeJI'IX IlX HcnoJIb3oBaHI,ĪrĮ B JIecHoM xogqftcrse

n s seĮėHoĮu cTpol{TeJlbcree Cosercxoü 3crogzz.
Hacrogņee ĮįccJIeĀoBaHIae o xņofiglix 3croncķoft CCP ilpeÄHa3HaųaeĪcff

ĀJIfl HaTypaJĮI{cToB' cTyĀeHToB' yuureleft, a TaKx(e ĀJIf ,Bcex lzHTepecyĪoųI4xcf

r|.rropoft CosercķoįĪ 3croguu kt KyJ|bT|ĄBIĄpyeMĖ,IMI4 e, uaueft cTpaue ĀeKopa-
TĪ4 BHbIMLI pacTeHIārIMIĮ.

Tar ķaķ BI]Ā B nocJleĀHee BpeMf cTaJĪvl ĮIoHhMaTb e 6oflee y3KoM cMbIcJIe,

1.o B1ĪĀoBoü cocras JII,IcTBeHuĪĮ, ,'Į)KeTcyl Īį KeĀpoBEIx coceH B gcToHcI(olI

4eu4poÖ"rlope I,I įrx pacnpocTpaHeHI,Ie oKa3aJIllcb HeĀocTaToųHo BbirĪcHeHHbĪMĮĪ.

floarouy aeuapoQ.rropa ĮecHIĮĪ{ecTB I{ ĪĪapKos 3croHcķoft 'CCP Hy)KĀ-aeTcff

o arronįü*eI? ĻoqĮĪoü cįĪcTeMaTHĮ{ecxoü HHeeHTapĮ'I3aųI,Īlt. B paltxax Haõroq_

ųeft pa6oTbl 3To MoMHo 6lI"[o sHnoJIHįĪTb ToJIbKo Ī{acTI'IĮ{Ho.

l Cocrasil.tt K' 3üxsaūķĀ.
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orņen roJloceMeHHue - Ggmnospermae

B erom pa3ĀeJle pa6oru Äaėrcg KpaTKaf c].IcTeMaTĪįļIecKafl xapaKTepļ]cTl4_

Ka KJIaccoB oTĀe1a roJIoCeMeHHbĪx' a TaKxe o6ņze yKa3a1vlfl' o6 gso;Ioų[-

oHHoM xoĀe pa3BLITļ'Ifl HbIHe cyxĮecTBy}oņĪ.Ix H BbIMep[ļį{x KJIaccoB roJloce-

Ī\{eHHbIx. Hecķo.nķNo no4po6uee XapaKTepl43yeTcrI KJIacc II'IHKloBtĮx (Gink_

goales) ' eĀHHcTBeHHbĪft coxpaHHBIIIužcfl BI,IĀ Koņopolo - Ginkgo biļoba

Į{clioJlb3yeTcg s 3croĪ{cxoü CCP KaK ÄeKopaTI]BHoe' LĮaBHbĪM o6pa3oM KaK

opaHxepežHoe pacTeHI]e.

Klacc xsoüHHe _ Coniferae

B Ha.Įafle 3Toro pa3ĀeJla ĀaėTcfl o6ųNįr cI4cTeMaTaĪļecKĮĄft ÄĮ]argo3 KJIac_

ca xBožHbIx' I43 KoToporo g 3croucxoü CCP npeĀcTaBJIeHo TpI4 ceMeficTBa:

l.HcoBble (Taxaceae), CocHoBL,Ie (Pinaceae) I{ Kl{rĮapĪĄ coalre (CupreSsaCer]e).

o6ųee ųHcJIo poĀoB xBoüHbIX ĀoXoĀI4T Äo 50, Į]]uIcJIo BI'ĪĀ9B npn6.nusure"nl-

Ho 500. BtzĀlt sr]{ 6o"nlmežt qacTbIo loJIapKTI]ųeCKI4e H 3HaųI4TeJIbHarI ĪIacTb'

IĪx pacnpocTpaHeHa B cy6apKTI4.{ecķož u 6opea"nlrrožI aouax, oģpasyx e Enpa-

3H],I ļ.r ceBeprroü Alrepuxe o6runpunte xBoüHbĪe .neca. B 3oHaX Tėn"tloĪ'o 1] yMe_

peHuo_rėlnolo KJI}IMaTa apea,'Ībl XBoüHbIX HanpoņI,IB CpaBHĪĮTeJIbHo orpaHIį-
ĮieHHLĪ; XBoftHbĪe erux o6.nacņeü o6lixtloBegHo pac[pocTpaHeHbĪ B lopHblx

cTpaHaX; I4X apeaJlbl I{MeĮoT He 'lopI43oHTaJIbHbIe, a BepTI4KaJIbHbIe 3oHbI pac-

IipocTpaHerĮHq. oģltrļHo XBoüHbIe c BepTļĮKaJIbHbIM pacĪĪpocTpaHeHI{eM npeĀ-

IĪoųIjTaIoT B ropax ceBepįIb1e cKJIoHbI ĮoxHbIM.- MHorue }i3 3T]'Ix BI4ĀoB 3HĀe-

MT,IqH bI.

Ųacrl xBoIŽHbix yMepeHHbĪx lxļ{poT TaKN(e 3HĀeMLIųHa' o6pa3yfl He6o,Īb-

IIIĮĄe apea,'Ibl B r9pHtįIx o6fl.acTflx yMepeHHoro lļoflca.

Hu o4iro zs xņoüHķtx ĀepeBbeB ģopeanluoü 3oHbI He ĀocTI4laeT TpoIĪI4Ī{e_

cl(Įx lopHblx oõ"nacreIž, lĀe ĪĪoĪļTļ.l oTcyTcTByĮoT Āaxe poÄbĮ' BcTpeĪĮarc-

IIļIlĪecfl Ha Ha[Ieiļ Teppį.ITopļĮH. Īoxgee 3KBaTopa BcTpeĮļa}oTcg coBceM Āpyl[e
poĀbĪ xBoüHbIx, o6bIĪ]Ho c Ma"[oĮ{įlcJieHHbĪM BįIĀoBbĪM cocTaBoM; I'i3 coceH Īo)K_

Į1ee 3KBaTopa, B o1ĮĪacrgx 3oHĀcKolo apxĮIĪeJlala' BCTpeI]aĪoTc'l ToJIbI{o

Pinus Merkusii u P. insularis.
Huxe npHBoĀflTCfl ĀaHHbIe o pacilpocTpaHegĮįI'Ī XB9üH6IX e ĪoxĪĪo\4 no-

JĪyĮ]apļ4ļĄ.

B Hogoli Ka,reĀogtllt BcTpe.ĪIaeTcfl MoHoTi4IĪHbIft poa Austroiaxus (us ce_

MeücTBa TĮ.ĪcoBbIx) ĮĮ MoHoTĮ4tIHbII? poĀ Calliiropsis (ns ceueücTBa KĪĮIĪapuco_

rlix) . B Īox<gotž H Īoro-socņo,ĮHož AQpv xe I43Bec1'eH 3HĀSMĮIįIHbļž poa Wid-

dringtonia (c rrrlrc BIĄĀaMĻļ.' įI3 ceMeücTBa Bļ4ĀpI,IHlroHuenux).

HeMHoroqzcIeĻIHbIe BHĀbi apayrapr,rü (rzs cerr,režcrna apayKapI'IeBbIX)

rļpeĀcTaBUĪeHbI uaBHbIM o6pa3oM e ĪoxrĪoä AuepI'me.

Ceuežcrņo Ku[apilcoBblx IĪpeĀcTaBJIeHo H e ĮoxuoĮa nolyltrapĪ4l{' xoTfl

Įi Āpylļ,ĪMI4 poÄaMĪ4' ųeM Ha ceBepe. B aro\ņ cKa3bIBaeTcfl cIĄJja cTaHoBJIeH].Ig

3Tolo CeMeücTBa' 3BoJIĪoĮI{oHHafl ĀI4HaMHKa KoToporo XapaKTepHa Ā.rtfl 6ope_

aJIbHbIX o6nacrež'
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-., Ha ceeepe Craporo u Hosoro Csera dorrķuoe.3HaĮļeņ.Į{e LrMe.}oT ĪņļapoKo
pacrļpocTpagėuglle xeoüHue ÄepeBbf. Za,nqrpeuarcĪIļI]xcfl- s Coeercxoļw
Corose, Hasosėį{- eJII.I-eBpqfieücxyto u cu6rapcxyņ,.ioocHy KeĀpoBy}o ctz6zpcxyto,.
JļįIcTBeHĮrEy cz6ltpQxyto, aaypcxyro fl pyccxyloi::Ę; Ceņepg,ož Auepņre _
cocHbl netžuyronyrc u 6aHxca, e,'ļI4 KaHaÄcKylo n ųepHylo (Picea mariana), a

. įI3 nHXT,- 6afllgaMĮr,{ecryrc. 3rz B]4ĀbI fl BJIfl }oTcfl , r,ĪaBHbIMļĮ [peĀcTaB-IiTelfl -

I\II4 ceBepHbļx xsožHo_raėxgux 'ĪecoB. ] ;i,

. Taėxgure "rreca cy6aprrruegx-ož u -6opeanluofi soHli - BaxHeüĪĪļaft pac-
rnr.e.ņķltķtü Qaxrop arzx o6"nacreIi, oņpe4elgrcrųnü..nau4rrraģrnuft xapaxrep
ceBepHL,ļX cTpaH. 9ruuu JIecaMIi B 3HaĪĮi{TelIlnoü crenegz onpeĀeįĪfeTcfl KįIIII-

MaT H no4ultti pexhM EeBepa. Muorue xņoügue (oco6eurro ena) reuenuuoc-
JĪI{BbĪe; orrz o6pasy}oT lycTble dleca, MeHee -ĪļyBcTB}ĪTeIbribIe.K cI4JIbHbĪM Mopo-
:Jaį,Ī u lĪccy[II4BaĪoĪĪļLIM 3ĪĄMHĪiM BeTpaM' ųeM Jleca fiHerycTble.

,. CenepHafl rpaHIįIĮa Äpenecuož pacTļ.ITeJIbHocru'o6pasyerca õo,rlureit ,ļa-
crķrc xsoüĮlbIMu ĀepeBbņrvru. B BįIĀe JlecoTYļrlpķ: lpaHHIļa ĀpeeecuotŽ'pa9TIā-
TeJIbHocTIĄ n4aėrcn ĀaJIeKo B 3oHy TyHĀp; ĀpeBecHafl pacT],ITeJIbHocTb Jleco-
TyHĀpbi KopfBafl LI HIa3Kafl' ocodengo Ha cetepe JIęcoT)ļHĀpbĪ

B Ģu6wpu ceBepHy}o rpaHlāĪĮy .neca o6pasyIoT JIIĮcTBeHĪ.IĮIĪ,,.B 3anaagoĖr
Cw6npu (ao pexu lĮxcuulr) lpaHļalĮa "neca o6pasyercn cu6rpcxqft JIl4cTBeHIl_

ueü, apeal xoropoü ilpocTupaeTcf Ha ceBep lo 70"15' c. ur' H3 socroxe CĮļ-
6rpz rparrĮĮųy ĀpeBecuoft pacrlrreJlĪ,HocTlI o6pasyer ĀaypcKafl JIįIcTBeHIįĮa,.

,KoTopafl.MexĀy Konķtuoü n Xarauroü ilpocTlĮpaeTcfl Ha ceBep 4o 72"30'c.u,.;
3To.npeÄeJlr,Hafl ceBepHar rpaHūųa Āpenecnoü pacT[TeJIbHocTLI 3eMHoro ilapa.

B Kanaae npeĀe/ĪbHyIo apKTuĪ{ecKy}o rpaHzĮy neca,o6paay}oT B ocHoBHoM
se,]ĮļoselėHHe xsoüHHe; To,Ībl{o aMepI4KaHcKafl JII,IcTBeHLrr1a (Larix 1aricina)
flpocTapaeTcfl Ha Teppį{Topl{ü MeķxeHsĪ{ u ĪoxoHa ĮotITIr Āo.Ģenepuoü rpaHĪ.I_

ĮbI KoHTI4HeHra (lo 60' c. rrr.) Baxueümne xe ĀepeBbf JlecoTyHĀpbi Cenep-
rroį ArraepaxĮ4 - !.Ba Bv,a eJļW - eJIb KaHaĀcKarI wnu 6enag, (Picea canaden-
sis) u ell uėpHaa (Picea mariana). Apea.llr 3TIzX BIįĀoB B HIi3oBbrIx pexg
MexķeHsa .r,oxoĀfT Āo caMolo npeĀeJla MaTep[Ka (4o 70" C. Įil.).

Vįral<, px4 xaožultx nphcnocod,leg ķ ycfioBHfM xI{3HLl ua 4a.nėxov ceae-
pe; 3To oqeHr, BaxHoe o6crogreJIbcTBo cnoco6crnyeT ocBoeHlrĪo įĪecoTyHĀpo-
ĪJož 3oHr,I ĪļeIoBeKoM. oĀgaķo 6u.lo 6ķi HeIĪpaBIiJIbHį,IM lļpeĀcTasĮgrl ce6e
JĪecoryHĀpy co cnJIoIIIb xopxeoü ĀpenecHoü pacTI{TeJIbHocTbIo' B 4eücraia-
TeJIbHocTlI B ceBepHblx ųacTrIX JIecoTyHĀpbI ĀpeBecHafl pacTI4TeJĪbHocTb orpa-
HĪlĪ{IįBaeTcfl 3aIļļĮųėĪ{HķIMI4 peĮļHbIMĪI ĀOJII4HaMH IĮ BIIaĀIlįHaMu xo"nmltcroft'
TyHĀpbļ' o6pa3yfl KopaBy}o ĀpeBecHylo pacTĮįTeJIbHocTb B BI1ĪÄe IĪoJIoc u flrITeII
na soue nycTblHHolo TyHĀpoBolo lau1uasra.

Muorue xsolžHķte 6opea.nķgux o6.nacreIž - BbĪcoKVe ĀepeBbrl' o6pa9yrc.
ņņe K ToMy }Ke odrunpHlte neca. BcneĀcTBlze 3Tolo ĀpeBecnHa' ĀasaeĮ{ag 6o_
peaJIbHbIMilĪ' oTļIacTLI n cy'apxruųecKljMi.I xsoüHHĮ,Iü JIecaMI4' LIMeeT ĮIepBo-
CTeūeHHoe 3HaĮ{eHI4e ÄJIfl HapoĀHoro xoegücrBa .ceBepHblx cTpaH' e oco6eHuo*
cTļĄ g.JI'l Coselcxoro Corcsa. B 3croucķorl CCP 3HaųeHVe ĀByx MecTHblx

xņolžnux - cocļrbl o6ltxnoseHlloü n envl eaponeücroft . õo.nķure 3HaĮĪeHIĮfi

]iĮpyrHx .MecTHbĪx ĀepeBbeB: :
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I4tarc, xsoüHue Jleca. cenepublx cTpaH oqenb saxuuü HapoĀHoxo3gücrņen-
uuü Qarrop, u6o 3TI{ Jleca ĀaIoT rpoMaĀHylo ųacTL r'oü 4perecļ{Hbl, KoTopafl

IįclĪoJlb3yeTcfl B KaĮIecTae crpoeeofi Į noÄeJIoųHofi 4penecuHbl, a TaKxe B npo-
Į{3BoÄctrBe ĀpeBecI,IHHoü uaccu KaIt cbĪpbf Ā"ttff pa3JļEĮ{HbĪx oTpacJleft npouuru-
JIeHHocTļ,I.

Āpenectua pasūr,rx xeoftHux o6laĀ,aer pa3IĮ{į{HbIMl.t csoücrsaMlĮ H KaĪ{e-

cTBaMH. CtvIo.ltgttucrafl ĀpeBecxHa JIĪĄcTBeHnq, nxērcyr' MHolHx cocen Į.Ī e.[efi

xopotilo IIpoTI'lBocToHT lHHeHHįo I'Ī no9ToMy npHMeHfleTcff B cTpoHTeJIį,cTBe' B

Lopa6necrpo€'Hl,tfl' B ĪI]axTaX, B KaųecTBe }I{eJĮ$HoĀopoxHL,Ix uĪĪaJI H T. Ä.

Į.nl errx ņeneü ĀpeBecI,IHa x-eoüHķlx Coselcķoro Corcsa o6.naĀaer oį{eHb

BbIcoKI,ĪMH KaĮ{ecTBaMIr.

Heo6H.IaüHo cHJIbHoe pa3BHTHe xįrŅaĮqecķoįi npoMbIlIIJIeHHocTI,Ī B nocJleĀ-
rĮI4e ÄecflTtIJĮeTI,Iff o6yclorulo MHoro HoBL,Ix MeToĀoB ĮĪpoMbIĮUJIeHHoro no-
rpe6neHux ĀpeBecį{Hbl. oco6egno Bax{HbI ĀocTlļx{eHllff Cogercxoro Corcea s
pa3BĪ,ĪTHH I{ BHeĀpeHIdįI HoBbIx MeToĀoB Įic[oJlb3oBaHl.{fl ÄpeBecHHbI B xlįMlĄ-
.{ecxoft TexHoJIorhI,I. Kpoue cannoü ĀpeBecĪ.IHbI' B xĪiMuĮ{ecKož rexHonorųn IĄc-

ĮįoĮbsyĮoTcfi Bcfl KIĮe oTxoĀbl H - ocTaTKI4 ĀpeBecHHbI.
Baxgutlņlt npoĀyKTaMIi xaMfi.ĮecKoü TexHoJIolļ4LĪ ĀpeBecI,IįIbI flBfiflloTcq yK-

cycHarl KIācJIoTa H MeTLIįĪoBbĪü a.nķoro.nķ (Āpeaecuuft cnupr) ; noc;leg,uuü, n

cBoĮo oĪ{epeĀb, HMeeT nepBocTeIIeHHyIo Ba)I{HocTb B TeXHoJIorĮIH cĪĄHTeTHįIe-

cKoro KayqyKa. 3Ha.ļHreflbHafl ĪIacTb ĀpeBecllult xsoüHįIx nĀer įĮa npon3BoĀ-
cTtso ųe,,ĪJIIoJIo3bĪ' KoTopaq'cIy)KHT,cltplėu ūpĪĄ ilpolį3'BoĀcTBe cLIHTeTI4į{ecKoro

ruėnxa. I4s ĮļeūI}onosr,I 4o6rtnaeTcg qeJIJIyJIoHĀ, uayųufi Ha IIpoH3BoĀcTBo
ĪĪJIacTMaccbI ÄJIrI H3roToBJIeHHfl 6o.nķmoro KoIHĪ{ecTBa npeĀMeToB ĀoMaĮUHero
o6nxoia.

Xsoüuķte LIMeĪoT Baxnoe 3HaųeHHe ĀJI;I ųeJIJIļoloaHo-6yuaxuoü npouuu-
JIeHHoCTI,Ī' TaK KaK ra3eTHafl 6ymara o6lt,{rĪo I,I3toToB,ĪrIeTcrI I43 ĀpeBecIāHbI
xeoftuux, norpe6Hocrb xe B ragernoft dyvIare ĀocTI.ĪUIa s XX eeķe KoJIoc-

caJrbHbrx pa3MepoB.
I,Īs xņoüHķIx Āo6ķIņarcTcrl MacJIa H ĀpyrįĪe Ba)KHL,Ie TexHLIųecKĪĮe npoĀyK-

TbI' B IĪepByĪo oųepeĀb, cMoJIbI' 6a.nlgairņuųecKlļe cMoJIbt ĪĪ CKH[IĮĀapbI.

I4s ci\,{onu ropu 6enož nIrxTbI noJlyĮ{aeTcfl crpac6yprcķųil' cķunv'lap, a H3

cMoJĮbI Kopbl nĮxT 6anķgaMu,Įecxotļ l,t <Dpasepa 
- ynorpeõ.ņgemķIü B MIlKpo-

CKonĪ{ųecKoü rexrrzķe raHaÄcxnü 6aĮleala.
IZs o6HķHoeeHrĪofi cocHbĮ (rnaeHuvt o6paeou ua nHeü) Āo6usalor xI,IBLĪ-

Įy' a X3 nocneĀueü xaHuģonl,'cKI4nLĪĀap' Āėroņl.
I4s ancrpuüexoü cocuķt (Pinus laricio) z erponeücxoft .rtucrseHįIųį,I Āo-

õķtsaercq BeHeIĮpĪaHCKuit' crnnuįap.
Ķopa xarragcxoft nzxrķt (Abies Nordmanniana) u cn6rapcrož nlIxTbI ĀaeT

'ļļ<klB'lļĮy Įr cKI4[I]Āap, a xBofl 3TLIX BI,IĀoB - eluprroe MacJlo. Ceuega cu6up-
cxoü rII{XTrI z enponeücķoü.ela coĀepx{aT oKoJIo 30% tvacna, I4Äyųelo Ha

Ī]poI,Ī3BoĀcTBo JIaKoB. IĄs xsoil cu6npcr<oü JIHcTBeHIzIĮbI Āo6ķIeaercg' Kflefi,
nepcneKTi,IB Ho TaK}Ke. npol43BoĀcTBo B eHeĮI4aHcKolo cKLIĮĪI4Āa p a.

Cemega pn4a xaoftHbIx ĀepeBbeņ cleĀo6glt' I,Igsecruķr c'ķeĀo6nķre ceMeHa
.{hflĪ,Īücķoft u 1pazunuaucxoü apayl<apuft' Cle4o6ulr ļapKe KpyIIHble ceMeHa
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MHolIįx coceH lIīJIoreHeTLIųecKĪāx pflĀoB Paracembra, Cembfa, Pinea. Cerue-
Ha BIļĀoB HepeĀKo ĪaMeĪoT BbĪcoKHe BKycoBbIe KaĮ{ecTBa, KaK 9To LI3BecTļio,

HanpIĮMėp' oTHocĮ.ĮTeJIbHo pacūpocrpaHėrrnoü s loro-3anaĀHbĪx luuanagx n
e.Ceaepuotr,t AQraHucrarre Pinus Gerardiana- (Įs ceķņuu Paracembra). Bxy-
coBble KaqecTBa ceMrĪH 3aBI,IcrIT oT coĀ,epx{ailļerocrĪ B HįĪX MacJIa H MyųHHcTo-

lo 3HĀocnepMa ceMflH.
Za cpe4useMHoMopcKux coceH c'beĀo6gķre ceMeua HMeeT ĪlĄHIĄfl (Pinus

pinea ns ceKųHįI Pinea).
Pr,ņ ceaepo-aMepl4KaHcKĮ.Ix coceH Hs cexĮuü Cembra u Paracembra TaK-

žKe I,IMeeT cleĀo6glte ceMeHa. Ho ogz He IĮMeloT 6onķuroro gĶoHoMl4qecKolo

3Ha!ĮeHļļfl' TaK KaK apeaJlbl 3TI{x BIĮÄOB 'olpaHĪ]ųeHbĪ H KaIILĪTaIĪzcTĮlIļecKafl
Aueprra MaJIo HHTepecyeTcfl ĪIX ilcnoJlb3oBaHI.{eM.

įIs.coceH Coeercķoro Corcsa cleĀo6uue ceMeHa I{MeeT cocHa KeĀpoBafl
cu1upcwan wnw cu1llpcxuž xe4p (Pinus sibirica). 3ro sHÄ c o6runpuutvI cl.t-

6upcxuvr apeaJloM' 14 ceMeHa erū ĪļMeIoT 3HaųeHįIe'B 3KoHoMįIKe CoseTcxoro
Corcra.

Ceuega cu6zpcroft xe4poeoä cocHbt co3peBaĪoT K KoHįĮy aBlycTa u co6u-
paroTcf MecTHbIMLI xIzTeJI;IMIĮ s 6onlilĪĄx KoJĮųųecTBax. ogu IzcIĪoJĪb3yIoTcrI

KaK n.aKoItņct.eo į.

Kporrae cu6zpcr<ofi re4ponoft cocubI, Ha BocToKe Cosercķoro Consa npo-
] H3pacTaeT ĀBa Äpyrux BIĮĀa KeĀpoBblx coceH - 9To coeHa KeĀpoBaff xopefi-
cxaa (Pinus koraiensis) u r<e4poeužt' crnagųķ (Pinus pumila)

flomauo xosgücĻsenHoro 3HaiIeHHrI, xsoüHHe ĀepeBbfi, e ocodeHHocrįĪ
se,{HosenėHbIe' vclloJlb3yIoTcfl B KaĪ{ecTBe ĀeKopaTHBHbIx ĀepeBbeB Ī.I KycTap-
HI'IKoB B ĪĪapKax' caĀax, Ha aJIJIeflx' yJlĪ.Īųax, xna46uņax.

B, uacroguĮeü pa6ore Āaėrcg TaKxe o6aop arx"nIĄMaTĮĄgaĪŅ|Ą I,I HaTypa'
ĪĮj.iļga\ĻĪĪĮ ņ 3ctorrcķoüĪ cCP xsoüHnIx Hs orĀaĮėHHltx pažonoe Cogercķoro
Corcsa H ĮĪpI{BoÄflTcrl HeKoTopble ĀaunbĮe o6 urrrpo4yKlĮHz ųyx<eeeĮņrrltx xsoü-
gux. onlrrbl IĪoKa3aJIH' ųTo aKKJIIĮMaTIĮ3aĮLIff Ī{acTo ĀaBaJIa HeyĀoBIeTBopLĪ-
TeJIbHbIe p$yJIbTaTbĪ. onuru TaKžKe ĀoKa3aJIĮl lrpļĮloĀHocTl ceuierrgoro Ma-

TepIĄaJĪa, npol4cxoĀflųelo ļ,I3 paüoHoe, KJII{MaT KoTopbIX 6olee įIJĪLI MeHee co-
oTBeTcTByeT KJĮIĮMaTy Coeercķoü 3croglru ĪlJIĪĪ xe qBJĪrIeTcfl 6olee cypoBblM.

XsolžrĪlIe ĀaJIbHeIo flponcxo)KĀeHl,Irl, npfiloĀHble ĀJIII JlecoHaca>NĀeguft

e 3croucķoft CCP, s o6ųeĪ{ ycTaHoBJIeHH. B .{zclo ĪlX BxoĀrIT Ī13 JIIĮcTBe-

HLIĮ - JII{cTBeHIaubI cu6upcl<an, enponežcxaq, pyccKafl; l'I3 JI)KeTcyr - JIxe_

Tcyfa cĮ.I3ag; LI3 coceu [epcneKTIĮBHbĪ cocua Mypper (Ä.nr ocyrueltHltx 6o.uor)

IĮ cocHa pyue.nnžcrar (Pinus peuce)
Ųucno BĪ,IĀoB ĀeKopaTI{BHtIx xeoftHux, npoucxoĀflųĮįX I,I3 oTÄanėggntx

l B crarle l. Mapķosa <<o cudlrpcxorll KeĀpe> {nucruo l pe4axųuro), nogsįįsįueü_
ca n <flpan4e> Nb 259, 1950 r., yKa3r,IBaeTcrĪ, rITo c reķTapa KeĀpoBį,Ix rracaxĀeguü co6u-
paror 100-400 xunorpaultoB ceMqH, coĀepx(auļ!Īx ao 6a% MacJįa' Āo 207o 1enķosķlx se-
ĪļĮecTB Il 6onee 12/o yrJIeBoĀoB. onrtr npulteueHl{fi KeĀpoBolo MacJįa n xoucepnuoü npo-

MbIIIļJIeHHOCTI,I noKa3aJį' Ī{To oHo c ycnexoM 3aMeHgeT MacJ'Io MĪ-ļHĀa,ĪbHoe u ūpoBaHcKoe.

Cet'ņega cudlpcxoü xe4ponoü cocHbĪ MoxHo IļcnoJIb3oBaTb ĀJIg npoĮr3BoĀctga xeĀposoü
xaJIBbĪ' xou4urepcxoü MyKļr u xouQer, }ļ3 HlĮx noJlyįIaeTcfl <<xe4po'roe MoIoKo>.
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.paftoHQB Cosercķoro Corcsa, a TaKx{e IįHTpoĀyIļHpoBaHHbIx r.lanuuu o6pa_

,89-M IĮ3 Ceeeprroü Amepurņ, ropa3Āo 6o.llrue ųIĄcJIa BLįĀoB' nplzroÄHblx ĀJIfl

:ļ(}aūb.THBĪ{poBaHI{fl B Jlecax. Bonpoc o npüIoĀHocTĪĄ pa3JIIĮųHbIx ĀeKopaTlIBHbIx
.xņÕžnux Ā.ltq 3croHcķoü CCP IIoKa He BnoJIHe BbIrįcHeH; rpeõyercn 4alluetž-
uee npoBeĀeHne oIĪbIToB B pa3flI.ĪĮrHux paIloHax CoseTcķoli 3crogzx.

Knzuar ge6olluroü TepplrTopl{fl Cosercķofi 3crouaN He oĀHopoÄeu Bo
Bcex eė ļIacTfix. 3anaĀHķIe ocTpoBa u npu6pexuue pafioHlt 3ctoHtrn o6nara-
ĪoT cpaBHIīTeIbHo l\4fllKI4M MopcKI]M KJIIĄMaTOM' B To BpeMfl KaK KJIĪ.IMaT Boc-
ToļļHbIx p aüoHon cTp aHbI cyõrouruueHTaJlbHblä, c 6o.nee,cĪ,lJIbHbIMI4 3IĮMHLIMIĮ

cTyxaMLI' Ī{eM Ha 3arĪaĀe. B npr.rõpexuux paIŽouax cenepuotž-ųacTI,I pecny6-
JļI,IKH BecHa HacTyūaeT B cpeÄHeM HeĀeJIįI Ha ĀBe llo3xe'' ųeM Ha Iole' fĀe
BMecTe c 6onee paHHI4M HacTyIĪJIeHIĮeM BereTaĮI,ĪoHnoro ūepuoĀa olracnocTb
BeceHHĮIx saMopo3KoB 6onlute, ųeM B cenepnoft įIacTI4 cTpaHbĪ.

B nenocpe4crseH}įoü 3aBIicHMocTĪį oT JIoKaI kl3aIĮĪĄfi' KJInM aTa HaxoĀrlTcfl

f.nopucrzuecxue patloulr Coņetcxoü 3crounu; ĀJIfl 3TI,IX KJIIzMaTilųecxu o6y-
cJļoBJIeHHbIx paüouon Heo6xoĀruo s ĀafllHeüIIļeM BbIflcHI{Tb IIepc[eKTLIBHocTb
Ī4 ycJIoBIlfl ĮIpHMeHeHI4rI pa3JII{Ī{HbIx BIīĀoB ĀeKopaTLrBHux xņoügķtx ĀepeBbeB
I.{ KycTapHüKoB' ĪzHTpoÄyĮ[poBaHnblx |Ą3 oTÄaJlėggķrx pafioHoe. Āng 3anaĀ-
uoü, otuacTu u Ceeepnoü 3crognu 6o.nee [oĀxoĀflT BLįĀII I1Ī3 cTpaH c oKeaHIļ-
Ī{ecKI4M KJII{MaToM (npz6pexnue ĀaIbHeBocToĪ{HĪ,Ie paüouat, A"rrncxa) . Į.nrl
cy6rouruue,nra.uķgoü Coņercxoü 3ctoHzIa, HaIIpoTI4B, nepcIĪeKTI4BHbI BIzĀhĪ

xņoüultx H3 ceBepHbIx KoHTI{HeHTaJĪbHbIx pažonor 3eMHolo mapa.
Mecrgķtx BHĀoB xsožHHx HMeeTcf 4 - tuc xro4ultž, cocHa o6stķgoņerr-

H afl ' e,ĪI b o6ltķiroeeHĮĪafl ' Mo)KxeBeIIbHI4K o6H ķHoseHHltft . Ctacrelt aTļĄKa 3TĻ1x

BI4ÄoB ĀeTaJIbHo o6pa6o.raxa. Ųuc.lto xBofĪHblx, rne4ėuuux I,I3 oTÄeJIbHbĪx
paüouoe CCCP 14 Ī.IHTpoĀyqZpoBaHHbĪx h3 3alpaHuqķr - 37. B gro ļIIĄcJIo

BxoĀflT: 6 sijĀos IįIxTbI, 3 nxercyrx, 1 rc1rņą, 7 eleü, B .nucrņeguų, 9 coceu,
2 moxxeņe.nbHIzKa Ia 1 ryl'



''EESTI Nsv FLooRA" I KÕITES MAINITUD SÜSTEMAATILISTE ÜKSUSTE
TEADUsL|KKUDE NIMEDE JA SÜNONÜÜMIDE TĀHESTIĶULINE REGĮSTER

Kehtivad nimed on toodud kursiivkirjas, sünonüümid - harilikus kirjas. Poolpaksu
kirjaga arv viitab'leheküljele, kus on aniud vastava liigi kirjeldus, kursįįvkįrjaga arv
įähistab joonist.

Abįes Hl]l| .

alba Michx.
aĮba Mill. 150, rfi, 15B,
americana Mill.
arizonįCa Merr. . 149' ļ54, |56,
balsamea (L.) Mill. \50, I5ļ,

vaf . brachaļepls Willk.
B. Fraseri Spach
v ar . pltaneroĮepls Fern.

canadensis Mill. . l':' ]'i'
cephaĮonica Loud.
cįļįcįca Carr.
concol.or Lindl. et Gord. 149,

3lä3,'ä:ji,,l,i"jj;,, : ':u''

excelsa Lam. et DC.
var. virgata (Jacq.) Casp.

Fraseri (Pursh) Poir. 149,

Gmelini Rupr.
gracĮlis Kom.
hoĮophųĮla Maxim. 149,
homoĮepis Sieb. et Zucc.
kamtschatica Rupr.
Įasiocarpa (Hook.) Nutt. l49,

var. arizonica auct. . 1uu.

Ledebourii Rupr.
leptolepis Sieb. et Zucc. . .

Marįesįį Mast.
n'ephroĮepīs Maxim.
Nordmannįana (Stev.) Spach

139, 149,
pectinata Lam. et DC.

Abies picea Milļ. l70'
sacchaĮinensįs Mast' 149
sibįrįca Ledeb. l50, ļ5ļ, 153'

subalpina Engelm. 157
taxilolia Poir. 162
Veįtchįį (Lindl.) Carr. 149

Acer saccharurn Marsh. 167
Acrostichum ilvense L. gT

Thelįpteris L. 107
Agathis austraĮįs (Lamb.) Steud. 136
Alnus gĮutinosa . 13:

Andromeda poĮifoĮia 14
Araucarįa 133.

angustif oĮia 13ri
araĮļCana 136
brasiliana . 136
irnbricata 136

Araucariaceae Strasb. 132
ArctostaphgĮos uaa-ursį |4
Articulatae 2+
Aspidium cristatum Swartz ļ13

dilatatum Srnith 116
Dryopteris Baumg. 106
Filix mas Swartz l0&
Lonchitis Swartž l t8
phegopteris Aschers. et Graebn. 104
Robertianum Aschers. et Graebn. 104
spinulosum Swartz 114

subsp. dilatatum Swartz l16
A) eu-spinulosum Aschers.

et Graebn., tlį
A) vulgare Warnst. 114

Thelypteris Swarįz ļ08
Asplenium L. . l2O

Filix lemina Bernh. 124
ruta-murarįa L. 120, 12|, ļ22'

123

l48
181

159

167
158

152,
154

153
155

151,

156

181

149

t49
155,

ļ58
162
184

171

174

15ļ '
t55
199

149

2t6
149
202
157,
207
156

t92
205
r49
149

136,

252
159

174 255



AspĮenĮum ruta-murarįa Ī. BraunfeĮsii
Heufl. . 123

Ī. ĮeptophgĮĮum 'W 
aĮIr . t23

septentrionale (L.) Hofim. 22

trįchomanes L. ļļ9, l20, 12ļ
Athgrium Roth 123

fiĮix-femina (L.) Roth l24' l24
Austrotaxus Compt. 133, 142, 250

BennettįtaĮes j l3l
BeĮuĮa pubescens 13

aerrucosa 13

BĮechnum spicant (L.) Roįh 22

Botrgchium Swartz 80

lanceoļatum (S. G. Gmelin)
Ängström 2t, 84, 86, 87, 247

Įunaria (L.) Swartz 8l' B2' 83

Ī. composītum Warnst. . 83, 85
Ī' crįstatum Kinahan 83, 85

Ī. incįsum Mļ1de 83' 85

Ī. įunarįa 83

f. normale Ęoeper . 83

Ī. subįncįsum Roeper 83, 85

Matricariae Spreng. . 88

matrįcariaeiolium A. Braun 84

muĮti|idum (S. G. Gmelin)
Ruprecht 8l' 88' 90' 9ļ
ramosum (Roth) Aschers. 81, 83,

86, 247

simpĮex Hitchcock 21,81, 87'
88, 89, 247

uiyginianum ,(L.) Swartz . 81, 89,

92, 93

CaĮamįtales
CaĮĮitropsis Compt. 133'

Cedrus (Trev.) Link
Cephalotaxaceae F. W. Neger .

Chantaecgparls Spach
Laasonįana (Andr.) Parl.
nootkatensįs (Lamb.) Spach
obįusa Sieb. et Zucc.

Charnaedapftne caĮg cuĮata
Comarum paĮustre
Coniferae 132,
CordaįtaĮes
CorgĮus aueĮĮana
Cupressaceae F. W. Neger 132, 142,234,
Cupressoldeae Pilger .

CgcadaĮes
CgcadofiĮices
Cgstopteris Bernh.

fragīĮis (L.) Bernh. 95, 96,

v aĪ' acutįdentata Doeį|

Cgstopteris frag'iĮis var. anthrįScįtoįįa
Koch 96

Daphne mezereum
Drgopteris Adans. 94, 102

116' lļ7' 247
Ī. deĮtoįdes Milde lt8

crįstata (L.) A. Gray 102, ll3' ļt5
dilatata A. Gray 116

euspinulosa Fomin l į4
fiĮĮx-nns (L.) Schott L02, l08, 1l0'

1lļ' 247
monstr. erosa (Schkuhr)
Doell ll2, 112

var. crenata Mi|de |12, Iļ2

Lįnnaeana C. Christ. |4, 102' 106' t07
phegopteris (L.) C. Christ. 14, 102,

103,104
Robertįana (Hoffm.) C. Christ. |4'

102, t04, 105

spittuĮosa (Müll.) o. Kuntze t4' l03'
ll4' Iļ5' 247

Ī. eĮeuata A. Braun ļ16
theĮgpteris (L.) A. Gray 102, l07' l09

Equiseta heterophgadica A. Braun 53,

- homo,phgad'įca A. Braun 53'
phaneropora Milde

Equisetaceae L. C. Rich.
Equisetales
Equisetites
Equisetum L.

o.rĮ)ense L. 54, õ|)' 57 
'

Ī. agreste Klinge :

f. boreale Rupr.
Ī. nemorosurrl A. Brāun

-.- Ī' rantuĮo'sum \upr.
fluviatile L.
fluviatile G. F. W. Meyer
giganteum
Heleocharis Ehrh.
hįemaĮe L' 54'
-:- f. genuinum A. Braun
limosum L.

-Įįmosum L. emend. Roth

Ī. attenuatum Milde . .

Ī. brachacĮadon Doeļl
Ī' fĮuaīatiĮe L'
Ī, ĮeptocĮadon DoelĮ
Ī. ļimosum
Ī. poĮgstachgum Brückner

majus Gats

5l
250
Į47
r32
235
235
235
235
235
t4
l4

250
t3l
l4

250
234
l3ļ
l3ļ
94
97
96

58,

67,
70,

54,
67,

55
64

55

5t
5l
52
53
59

5B

58

60

60
68

68
53
68
70

72

68
67,
69

68
68

68

68
68
68

53

256



Equisetum paĮustre L. ' 54' 64' 66
Ī. breuįramosurr Klinge 64

- l. decumbens Klinge 66
Ī' longeramos,.įn Klinge , 66
Ī. paucīramosum Bo|le . 66
|' polųstachgum Weigel 66
Ī. ramuĮosum Milde 66

pratense Ehrh. 54, 60, 61, 62, 63

I. apricum Aschers. 62
Ī' ramuĮosum tupr. 62

Schaffneri 53
scĮrpoides Michx. 21' 55' 75, 76'

77, 78
sįįaatįcum L' 55, 62' 65

Ī. capĮĮĮare Hoffm. 63
trachgodon A. Braun 55, 73, 74, 75
uariegatum Schleich. 55, 7ļ' 73

Euequisetum Sad. 55
Eupicea Willk. 170
Eupieris'aquilina Newm. , ļ25
Eusporangiatae 78

Fįįicaļes
Fįįįcinae
FiĮipenduĮa aĮmqrįa
Fraxįnus exceĮsįor

Įuniperus communįs Ī. suecica (Mi|l.)
Loud.

vaĪ. auļgarįs Spach
foetida Spach .

lusitanica Mill.
lycia Pall.

-ī nana Willd.
sabįna L. 236, 240, 24ļ,
sįbįrįca Burgsd.
suecica Mill. .

uirginiana L. 187, 236, 241,

KeteĮeerįa Carr

Larįx Mill. . 147, 148,
americana Michx. .

brevifolia Carr.
Cajanderi Mayr 190,
Czekanoaskįį SzaĪer
dahurįcaTurcz. l9l, ,193, t99,
decįdua Mi|l. ļ92, 193, 196,

ī,"',}ļ;,"\ļ"i1,li,-l' : . 
I98

europaea Lam. et DC. .

Gmelini Ledeb.
japonica Carr.
kamtschatįca (Rupr.) Carr.

ļ93' 194'
kurilensis r\Ąayr
Įarįcįna (Du Roi) K. Koch 134'

193, 203, 205,
ĮeptoĮepis (Sieb. et Zucc.) Gord.

193, 200,
Lubarskįį Sukacz.
marįtįma Sukacz. .

occįdentaįļs Nutt. . 164, |92'

sįbįrįca Ledeb. . 19l, l92'
var.'rossica Regel .

var. viridiflbra Schroed.
Sukaczewii Dylis .

Ledum palustre
Leptosporangįatae .

LepidodendraĮes
Lįrįodendron tuĮtpifera L. .

Lgcopodiaceae L. C. Rich. .

LgcopodiaĮes
Lycopodiinae

GinkgoaĮes
Ginkgo bįĮoba L.
GnetaĮes
Ggmnospermae

Hedera heļįx
Hippochaete Milde
HgdrocotgĮe uuĮgaris
H udropteridaĮes
H genĮaĮes

131,132
132

. l3l
13r,250

91, 92
.' 24
.14
.14

14

70

14

9l
50

53,

238
236
240
240
240
235
242
235
238
242
243

147

190
204
206
201
200
200
197,
199
152
201
196
t99
205
191,
202
202
191,
25t
191,
205
201
201
193,

Isoėtaceae Barll' 47
IsoėtaĮes 25' 46
Įsoėtes L. 47

- Durįeį 46
echinospora Dur. 48, 49,5ļ,52, 246
EngeĮmannii 47
hųstrix 46
įacustris L. 48, 48, 49' 50, 246

Įuniperoideae Pilger
Įuniperus Tourn.

communis L. 236, 236,
Ī ' compressa Carr.
Ī. hįbernįctl Gord.

Ī. prostrata \Įillk.

205, 206
201
t97
190

19l' ļ93,
ļ94' ls'
ļ93' 194

195

195
195

T4
78, 9l

25
\67

.26
25

..24

257

oĮgensis A. Henry
poĮonica Racib.
princįpĮs-Rupprechtii Mayr
rossįca (Regel) Iljinski

234, 235
234, 235
237,239

238
238
238
238



Lgcopodium L. .j anceps V/allr.
'j'- (ļnnotįnum L. 26, 3l,ļ 

- var. integrifolirlln Schube
var pungens Desv. .

appressum Petrov
Chamaecyparįssus A. Braun
cįliatum Lam.
cįaaatum L. 27' 33, 35, 36, 37,
compĮanatum L. 27, 37, 42,

var' compĮanaĮuņ 39, ĄĮ, 4t
var. Chamaecypr'ri..r. ooĮt t

var. tristachgum Pursh .

41,
įnundatum L' 2|,26, 30, 3į, 33,
pungens La PyĮ. .

recurvum Kit.
Selaginoides L.

- seĮago L. 26, 27,28,
Ī. appressum Desv
f. dubįun Sanjo
Ī. ļaxum Desv.
Ī. patens Desv.
Ī, recuruum Desv.

Lgcopsida

ļVIarattįaĮes
įĮatteuccįa Todaro

struthiopteris (L.) Todaro
Moehringia Įater if Įora
Mgrica gale

Nephrodium cristatum Michaux
dilatatum Desv.
Dryopteris Michaux
euspinulosum Diels
Filix mas Rich.
Phegopteris Baumg.
Thelypteris Desv.

Onoclea Struthiopteris Hoffm.
ophiogĮossaceqe
o phiogĮossaĮes
oplLiogĮossum L.

auĮgatum L. .

l. poĮųphgĮĮum A. Braun
Ī. poĮgstacltųurn Freibg,

osmunda lanceolata S. G. Gmelįn
Lunaria L.
Matricariae Schrank .

multifida S. G. Gmelin .

ramosa Roth
regaĮis L.
Struthiopteris L.
virginiana L.

osmundįdae

oxųcoccus quadripetaĮus

Pądus racemosa ;

Phegopteris Dryopteris Fėe
polypodioidesFėe
Robertiana A. Braun

PhųĮĮĮtĮs scoĮopendrium (L.) Newm.
PhgĮĮogĮossum Drummondįį Ķunze .

Pįcea Dietr. I47 
'

abies (L.) Link. 14, 147,169,170,
t. aaumįnata Beck . 172,
aegro myelophthora Casp. .

var. altaįca Teplouhow
Ī. chlorocarpa Purk.
Ī. ergthrocarpa Pufk. .

var. europaea Teplouchow

[. iennica (Regel) Holm.
var. fennica Rupr. 172, 173,

l.' medioxima Hjelt . 1.

var. medioxima Nyland .

Ī. paĮusĮris Berg
Ī. procumbens Carr.
Ī. aįmįnaĮįs (Sparrm.) Casp.

t73, 175,
Ī''airgata (Jacq.) Casp. .

ajanensis Fisch.
a lba Link

:- canadensįs (Mill.) Britt., Sterns
et Pogg. 134, 169, 179, t8t, 182,
EngeĮmannii Engelm. l70'

ļ83' l84'
Ī. argentea Hort.
Ī. gĮauca Hort.

exceįsa (Lam.) Link .

lennica Regel
glauca Voss
Glehnii (Schm.) Mast.
jezoėnsis (Sieb. et Zucc.) Carr.

15l, l69, ļ70,
marįana (Mįįl.) Brįtt., Sterns
et Pogg. 133, 134, 169,
morįnda Link '.
oboaata Leö,eb.
omorįka (Panč.) Purk. 170,

183,
var' bo'reaĮįs Schwer.

orįentalįs L.
orientaĮis (L.) Link

p. longifolia Ledeb.
Parryana Barr. et Sarg.
pungens Engelm. 170, 183, 186,

Ī' argenĮea Beissn.
Ī. aureu Niemetz

'26
40

.,J

JJ

30
4l
44
38
43
42
41

40,

42
246

JJ

30

44
29
30
30
30

30

30
o(24,

l4

l3
106
104

104

2l
26

168
172

t73
174
t78
174
t74

ļ72 
'

173
173
t75
t73
173
174
17!

176

t74
l5l
181

251
182,
ļ85
185

l85
170
t73
t8l
169

2t6

251
lB0
t75

ļ76'
ļ87
188
178
169

180

186
187
187

187

"78
94, 98
.98
.14
.14

lĮ3
lļ6
106

l14
108

t04
ļ0B

9B

79
78
79

79

80
BO

B4
8t
88
88

84
22

98
89
78

258



Picea pungens Ī. coeruļeą Beissn.
Ī. Kosterįana Mast.
Ī' Įutescens E. Wolf

rubra (Lamb.) Link , 167,
Schrenkįana Fisch. et Mey.

|69' ļ76' ļ79'
sįtchensįs (Bong.) Carr. . .|70,

r87,
sitkaönsis auct.

Pįnaceae Lindl. l32, 14l' |46,
Pinus L. 147, 148,

abies L.
var. fennica Regel

alba canadensis Provanch.
balsamea L. .

Banksįana Lamb. 209, 219'

canadensis L.
cembra L. 210, 2ļl' 2I4'
cembra Ledeb. .

pumila Pallas
var. sibirica Rupr. .

cohtorta Dougl. 208,
var. Murrayana Engelm.

coronans Litv.
dahurica Ledeb.
divarįcata Du Mont de Cours.
excelsa Lam.

Parl.
[ĮexiĮĮs James
Fraseri Pursh
Gerardįana Waįl. . |37,
hudsonica Poir"
įnsuĮarįs 133'
kamtschatica Endl.
h,oraįensįs Sieb. et Zucc. 2I0,

213,215,
Lambertįana Dougl. .

laricina Du Roi
įarįcįo Poir. 136,
Larix L.
Ledebourii Endl.
mandschurica Rupr. .

Merkusiį t33, 208,
montana Mi|l. 209, 2ļ1' 213'

ssp. mughus (Scop.) Pilger
ssp. pumiĮio (Haenke) Pil-
ger
var. pumilio (Haenke)

Wiļļk. : .

ssp. unįcįnata (Antoine)
Pilger .

var. unicinata (Antoine)
wiltk..

mughus Scop. 230.
Murraųana BalĪ. 209, 219, 232, 234
nigra Arn. 208
obovata Antoine 178

omorica Pančįõ . Į87
peuce GrĮseb. . 209, 2I5, 2ļ9, 220,

253
pinaster Sol. 136
pinea L. 137, 253
ponderosa Dougl. . 164
pumiĮa (Pall.) Regel 2|0, 2II'

215, 216, 253
pumilio Haenke 230
resįnosa Aļt. 232
rigensis Desf. 221, 227
rubra Milį. 22l
sibįrįca (Rupr.) Mayr 2l0, 2ļl,

2ļ2' 2ļ3' .253

Ī. coronans (Liįw.) l\ryl' 2'|2,2l3
Ī. turfosa Gorodk. . 2|2

sįĮaestrįs L' 13, |47' 209, 22l,

187
187
187
169

139,

t80
183,
t89
189
250
207
170
173
2ļ8
t52

231,
233
167
215
210
216
2r0
233
232
212
199

231
t70
220
157

ļ55
253
23t
203
202
2įļ'
253
t37
204
252
196

t92
2t5
250
229
230

230

230

230

Pįnus

-

223, 225
Ī. defĮexa K. Eichw. 226, 227
var. erųthranthera San|o 224
Ī. gibba Christ. . 222
f. haguenensis Loud. . 227
var. inhumata Litw. .. 225
Ī. Kįenįtzįi Schwer. 227
Ī. Lįtaįnouį Sukacz. 224' 226
var. nana Pall. 224
Ī. plana Christ. . 222
Ī. pumiĮa Abo|in 225
var. rigensis DesĪ. ] 227
f. rubra Endl. 227
Ī. Seįtzįį Schwer. 22B
f. septentrionaļis Schott . 227j- Ī. splLagnicoĮa Rupr. 226
var. superrhenana Schott 227
var. turfosa Woerl. 224
Ī. lįlįįĮkommįi Sukacz. 224' 226

sįtchensis Bong. l89
strobus L. 167,209,218, 219, 220
taxifolia Lamb. 162
uncinata Antoine . 230
vįmįnalis Sparrm. |73

Podocarpaceae F. W. Neger 132
Polgpodiaceae R. Brown 93
PoĮųpodiurn L. 94, 128

austrįacum Jacq. l 16

cristatum L. 113
dilatatum Hoffm. . ļ16

- ,Dryopteris L. 106

Ė Robertianum Ledeb. ; l04
Filix lemina L. 124230

259



Polgpodium Fįlix-mas L. i .. . l08
f ragile L. . 95

- Lonchitis L.. lļ8
Phegopteris L. . 104

Robertianum Hoffm. 104

spinulosum Müller. ||4

- uulgare L. 128, 129
PoĮųstichum Roth ll8

cristatum Roth. ll3
Filix mas Roth 108

įonchįįįs (L.) Roth . l18

- - var. hastatum Christ. . I 19

spinulosunr Lam. et DC. 114
Ledeb. I 16

a vulgare Ķoch . ll4
- Thelypteris Roth .' 108

PotentįĮįa erecta . |4
PritnofiĮices 78
Protoarticulataļes 50
Protolepidodendraļes .' 25
Pseud,obornįaį,es 51

Pseudolarix Gord. ļ47
PseudoĮsuga Carr. l47, |6l

caesia (Schwer.) Flous 162, 163,

ļ65, 165

-' Douglasii (Lindl.) Carr. 162
var. caesia Schwer. 165

glauca Mayr l57, 16ļ' 163, 164' ļ65
Ī. argentea Hort. 164

j f. laeta Schwer. ļ64
taxifoĮia (Lamb.) Britt. l62, ļ63, 165

ssp. glauca Schwer. 164

riar. viridis auct. 162
Psilophytinae . 24
Psīlophgtopisida 24
PsiĮotopsida 24
Pterįdįum G|ed. 94, 125

aquiĮinum (L.) Kuhn l25' ļ26' 127
Pteridophgta l9
Pteris aquilina L. 125
Pteropsida 24, 77

Quėrcus robur .

Rhamnus cathartįca 14

franguĮa |4
Rosa canina ļ4

gĮauca . 14

SaĮix caprea : 14
cįnerea .' . ,, . l4

'- nigricans 14

pentandra . l4
'! rosmarinĮf olia 14

trįandra' :' '.' . . .' . 14

ScoļochĮoa festucacea . 14

Scolopendrium vulgare Smith
SeĮagineĮĮa Spring .

ciliata Opiz
Ktaussįana A. Braun
Martensįį Spring

_ Selagįnoįdes (L.) Link.
46

spinosa Pal. Beauv. . 44

- spinulosa A. Braun . . . 44
SeĮaginellaceae Metten. 41
SeĮagineĮĮaĮes . 25, 43
Sequoia semperoirens 189
Sorbus aucuparia 13

Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. 226
mageĮĮanicum Brid. 224

Sphenopsida 24, 50
SphenophgĮĮaĮes 5l
Strobus Weymouthiana Opīz 2l8
Struthiopteris fįlicastrum All. 98

germanica Willd. 98

.2Ī

.44

.44

.44

.4+
44, 45,
47,246

Taxaceae Lindl. 132,
Taxodįaceae F. W. Neger
Taxus L.

baccata L. 142, 143, 143,
yar. caucasįca Fom.

breuif oĮia Nutt.
canadensįs Marsh.
cuspĮdata Sieb. et Zucc.

_- 'įlaįļįchįaną Sieb. et Zucc.
Thuja L.

occįdentalįs L. . 223,
Thujoideae Pilger
Thujopsis doļabrata Sieb. et Zucc.
TįĮįa cordata
Tmesopsida
Torrega .

Tsuga Carr.
amerįcana (Mill.) Farwell
canadensįs (L.) Carr.

Merlensįana (Bong.) Sarg.

l'i'
145,

t42,
t42,

235,
23!

Ā;,

147,
ļ65'

142
t32
t42
194
144
142
146

146
142
243
244
234
235

13
2+

t42
166
t67
ļ63,
166
166

t4
ļ3

t4
1Ļ
ļ4

Uļrrīus laeuįs
scabrįt

Vaccinįum mgrtiĮĮus
ulĮgĮnosum
uįtįs-įdaea .

lY/iddringlonia
\X/oodsįa R. Brown 94,

hyperborea subsp. ruiidula Koch
įluensis (L') R. Brown 97' 99

subsp. A. rufidula Aschers.
' et Graebn. .

133

97
97

100

97



EEsTlKEELSETE TAIMENIMEDE TÄHESTIKULINE REGtSTER

angervaks .

araukaaria
-- brasiilia

tšiili '
astelsõnajalg

ebatsuuga
halļ
rohekas
sinihall

elupuu
harilik

hanevits
hiibapuu .

hõlmikpuu
hõlmikud

lmar
kivi

jalakas ,

jugapuu .

-- harilik
kanada .

lühiokkaļine
teravaokkaļine

jugapuulised
jõhvikas, harilik .

kadakas ,
harilik
kasaka-
kääbus-
sabiina
virgiinia

kask, aru-
soo- . .

kauripuu
keerdlehikud

eba-
päris-

.t4

. 133

. 136

. 136

94, ll8, 119

kibuvits, harįlik
koer-

kidad .

kilpjalg
kiviürt .

kold
katte-
karu-
soo-
ungru-
vares-

soome
tjanšani
torkav
ussi- .

- valge
vits-

künnapuu
küpressilised
kuuvlts

la anesõnaj alg
lahnarohi

.14

.14
. 24, 25, 50

94, 125, 126, 127

2l

94, 128

t28' 129, ļ30

132,

13

142
143, 145

|42' ļ46
142

142, 146
ļ4l,142

t4

kollaļised
kuningasõnajalg
kuusk .

ajaani
Engelmanni
Glehni
hariļik 14' 133,

himaalaja .

- hõbe-
ida-
ilu-
kanada
must .

punane
sahhalini

- serbia
siberi
sini- .

sitka

2t, 94, 57, 99,

26, 3t,
. 27, 33, 35,36, 37,

. 2ļ' 26' 30' 31' 32,

26, 27, 28,
27,37' 39' 4a' 4ļ' 42,

25,

t47,
I 69,

ļ70' l84'

147, 168, 169, 170,

133,134,169,
133,134,169,

167,

t70,
t33, 170, 175,

r 39,

100'
26
34
38
]ū
29
43
26.
22

ļ68
216,
ļ85
169

172
ļ80
185
169
I 86.

l8l
204
169
202
ļ87
178
186

I 89'
.179'
I 80,
186

174
t8l

173, 175
l4

132, 142, 234
t4

94, 58, l0l
. 47'

26Į

. : 147, 161

162, 165, 207
t62, 189

161, 164

223, 235, 243
234, 244

l4
235
132
t32

234, 235
235, 236, 237, 239

. 236, 240
235

235, 236, 240, 242
235, 236, 242

13

13

ļ36
24, 77

78
9l

170,

175,
l 69,
170,

I 34,



1ahnarohi, järve-

- muda-
lahnarohulised
leesikas
.1ehis

ameerika
dauuria
euroopa .

- jaapani .

- Cajanderi
kamtšatka
kuriįli
lääne-
poola
siberi
šensi

- vene
'lepp, sang-
ļuuderohi

147, l48, 190
134, l9l, 203

t33, t9r, ts9, 203
l92; l96, 197, ļ98, t99

191,205
. : t90, 201

191, 212
tgt, 202, 203

t92, 206
t97

r33, t9l, r92
190

133,191, t95
l3
14

147, 148
149

150, 159

135, 149, r55
149, 157

149

149
149

136,139,149
149

149, t56

nulg, kreeka
lühiokkaįine
mandžuuria
mägi_
palsami- . 133,
sahhalini
siberi
valge

näsinįin

paakspuu
paju, hundi-

_ kõrv_.
mustjas .

raud- .

tuhkur
vesį-

paljasseemnetaimed
pedakas
pihlakas, harilik .

piinia .

pohl
poolküpress.

mägi_
nutka
tömplehine

pofss
põisjalg -

habras
pärisraikad .

pärn' harilik

raagraikad
faunjalg .

müür_
pruun
põhja-

remmelgas, raag-
rooghein .

149

. 149

149, 2t6

135,150,15e
.14

l4
Į4
l4
14

14

t4
l4

t3t
221
l3

137
Į4

235
235
235
235
235

14

. 94, .95

s5, 96, 97
. 24, 25

13

24
94

|20' l2l' I22' ļ23
Iļ9' l20' 'ļ2ļ

22
Į4

.14

2t, 48, 49
2l' 48' 49' 5ļ

. 25,

50
52
47
t4 r4s, t57, 207

135, 150, 152, 204
149, 202

150
136,

mammutipuu, ranniku- 189

maokeel 75, 80
maokeelelįsed 78, 79
maran, tedre- 14

mustikas . 14

mänd . |48, 207
darmstati 227
hall ļ33, 209, 23l, 233
harilįk 13' l33, l47' 20g' 22l' 223' 22B
keerdokkaline 208, 233
merį- 136

Murray. .207, 209, 232, 234
musį 136,208
mägi_ 209, 22s
pigi- 137

- -rumeelįa 209' 220

- .suhkru- . 137

vaigu- 232
valge 133, 167, 209, 218
viiruki- . 137

Weymouthi 209, 218'männilised. .: l32, I41,|46

okaspuud l3l, 132

osį . 53
aas- 54' 55, 60' 6Į, 62, 63

alss- 21, 53, 55, 75, 76, 77, 78

karehambune 55, 73, 74, 75

konna- 54, 55, 67, 67, 69
liiv- 53, 55, 7ļ' 72' 73

mets-. . 54, 55, 62, 65
põld- . . 54, 55, 57, 58, 59

raud- . .53, 54, 70, 70
soo- .54, 55, 64, 66

osjalised . 5l

nulg
amuuri
euroopa .

Fraserį
hall
hondo
jaapani..
kamtšatka
kaukaasia
kį1iikia .

korgi-

262



saar, harilik
sarapuu
.seedermänd, aĮpi

- kalilornia
korea
kääbus- .

maadjas
siberi .

,selagineļl
sela ginellilised
;sįnikas
:sookail
soomuspuulised
soopihl
,sõnajalalised

päris_

- vesi- .

.sõnajalg .

ahtalehine
kolmis- .

laiuv .

- maarja- .

ohtene
pae- .

soo-

t4
.. 14

2t0, 214
157

137, 210, 215
I37' 2ļ0' 216

2t6
ļ33, l37,2l0' 2l2
. . 44, 45, 46, 47
. . 25, 43, 44

t4
t4
25
t4

102, l08, Iļ0' įI1' Il2
l4, ļ03' tlį' l15

. 14, 102, 104, 105

. 102, 107, 109

sõnajalg,'. suga-
sõna jalgtaimed

tamm, harilik .

tarn, nokk- .

toomingas
tsuuga

kanada .

Mertensi
tulbipuu .

türnpuu .

vaher, suhkru-
vesipaunikas
võsali1l, ida-
võtmehein

kummeli
kuu-

oksine
süstj as
virgiinia

ürgraikad
ürgsoomuspuulised

|02, l|3, 1ļ5
19

l4
t4

. il3
147, 166

t47, 166
t66
t67
t4

t67

4,

4,

4,

t4
t4

79, B0

88, 90, 9l
82, 83, 85
87, 88, 89
8t,83,86
84, 86, B7

.89

.24
25

. 92, 93

. 91, 92
.91

. 94, 102

02, 103, 104
02' 106' ļ07
03' lt6' Į17

. .81,

. .&t,
2l' 8į'
. .2r,
21' 8ļ'



AJl*ABHTH''i'räill'iliJJr'?.'r'äläši'.'äJ"PA.TEHnH

Apayxapuu 250 Įucrņeuuųa 3anaĀHafl

Apua 240 XaŅlįIaTcKafl
KypHJrbcKafl
pyccKaH
cz6tļpcķaq
9noHcKaq

192,

I 18,

206
202
202
253
253:

205

t2g
247
242
244
236

Bepec
Bu44puurroHuenue
ByĀcua ceBepHart

- 
.gll6cķaq

luuķroglte
lo.nocelņeuHue
lpoa4onuux Betsucrrtü

__ nupruucxuü
lagĮernķtü
lr,tnoropaagenr,Hlt ü

no,ny.nyHurtü

npocroü

Enl enponeücxar
I{aHaÄcķaff
Ko"ļļoĪIafl
cep6cxaa
cu6upcxax
CHTXI4HCKAq

T,lHb_ĮIIaHcKa f
įIepHaf
Lllpeuxa
3grem,uasa

KeĀp cudupcxrzü
Ķe,ņporrrux
Keaponrrü cTJļaHIrK

Ķunapuconlte
KocrerrerĮ go,rocoguĀultü

pyra nocTeHHafl
KoqeĀltxHI-rķ xencķuü

Jlxercyra cepafl
cü3af
TĮļccoJIIļcTHarI

JIfictse}ļüųa aį{epuKaHcKafl

eaponeücxaa

Muorouoxra oõlIxHoseHHaq
MuoropaÄ,uttx xonleguĀgltü
MoxxesellHttx nupruucxlü

ķacaųxHü
o6ltxHoņeuguü

HerHoü-,repero

op,'rax oõsIxHogeHgķtt?

flanoporHNx rrryxcxoä
c'naĀxuü
uepuuü

Iļltgug
llnxra aprļ3oHcKarI

6a.nķ:auuqecxaq
6enan
enponeücxan
Ka BKa3CI{a fi

oÄHoųBeTHafl
cu6rapcxa n

Opaaepa
rĪ.layH 6aparreų

6o,roruutļ
6y.naroru4uutž
roĀosa,1ķt üf

saJusaeĪ\4ķtü

npunlrccHyruür
rĪ.n ayrrox n,rayuoru,ņHltfi
fIo.rryu-rHux xo,rrcuecnopuü

osepuoü
fĪyslrprrr.rx .noltķlü

Coctla aacrplrücxaa
Easxca

97
97

236
250
247
247

253
216
253
250
120
t2t
124

. 250

. 250
84, 247
.89

84, 247
.88
.81

87, 247

. 170
r8t,25l

. 186
187

. 178
189

180
251
180
184

ļ43

t25

2ļ0'

2ļ6,

l&,

204,

igo,

ļ65
253
t62
251
199
253

108
129
98

253
156

t52, 251
159

I 59,

252
r5x

Ī50, 252
r55,
2&

30, 246
34
32
30
õļ

44; 246.
49, 246
48, 246

95

252
23ļ

264



Cocua 6e.nas
BeüIllyroaa

--- rOPHat
KapJIįlKoBafl
KeÄpoBaq eBponeücKarI

KopeücKafi
MaHbĪIxypcKa,I
cudupexan

Mypper
o6ltķHoseHHag
pyrr,te.rruücxaa

'Courogrte
Coctrlr xe4ponlte
Crpayconep rėpuancxltfr

Tuconrre
Tucc eBponeücKĮļü

groĀultü
Tcyra xaHaĀcķaq
Tya eana4uar

Vxosļlūķ o6HķuoseuĪļltfr

Xņoüunre
XsoilĮ 6olorultfi

3LtMyųI-{iI

xaruHurķossIil
JIECHOI.I

nyroloü
neirpuü
no.[esoü
tonggoü
uepmanosy6uü

IĮuronulx ancrpuücxufi
6onornntfr
6yxoorrü
lpe6eHĪļaTbIĮi

įtgsectrįgķoņķIü
Jlnsues
tr'Iyxcxoü
Po6epra

250
64
70

75, .247
6į
60
aq

56
67

73, 246

. 2t8

. 218
229
229
214

2r5, 253
2t5
210

232, 253
22t

220, 253
250
253
98

250
t43
Į43
t67
244

lt6, 247
ļ08
104

113

114, 247
104
106

108, 247
t04

79



SISUKORD

,'Eesti NSV Iļoora" I köites käsitletud ļiikide süstemaatiline nimestik
Eessõna teisele trükile .

llpe4ltc,roaue Ko BTopoMy I{3ĀaHIļIo

Sissejuhatus. Koostanud A. Vaga
Hõimkond sõnajalgtaimed, - Pterid.opltgta. Koostanud A. Vaga
FĪõimkond paljasseemnetaimed - Ggmnospermae. Koostanud K. Eichwald
Iianopornuxoodpasnue. ecroucxori CCP (Peamue) ; Cocranu.n A. Bara
Xsoüurte 3croucķoü CCP (PearoIue). Coctanun K. 3üxsa.rllĀ

,'Eesti NSV Īloora" I köites mainitud süstemaatiliste üksuste teaduslikkude nimede ja

sünonüümide tähestikuIine register
Eestikeelsete taimenimede tähestikuline register
A.rr(parlrruuü yKa3aTeJĪL pyccKt-ļx uasaalĪļiĄ pacreuuü I rova Õ,rropu 3crogcxofi CCP

5,

ļ1

12'

IJ

l9
l3ļ
246.

249

255

261
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