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HOIMKOND KATTESEEMNETAIMED EHK ÕISTAIMED - ANGIjSPERMAE sEU
ANTHOPHYTA

ļ. SELTS TULĮKALļSED * RANALES

l. sugukond tuļikallsed * Rdnuncuīwceae Įttss.

l. triibus P 4eonįeae Bernh.

1. perekond po jengid - Paeonįa L.

1. Valgeõieline pojeng _ Paeonįa aĮbĮfĮora Pal,|

2. Anomaalne pojeng - Paeonįa anomaįa L' '

2. triibus i1 eįĮeboreae DC.

2..perekond varsakabjad - Caļtha L.

l. Varsakabi _ Caļtha paĮustris L' .

3. perekond kullerkupud _ TroļĮįus L.

l. Kullerkupp _ TroĮĮįus europaeus L. . .,'

4. perekond mustköömned _ il ĮgeĮĮu L'

l. Türgi mustköömen - NigeĮĮa damascena L' .

5. perekond siumarjad _ Acįaea L.

1. Sįumari _ Actaea spicataL. '

6. perekond kurekellad _ AquiĮegia L.
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ļ. Ķurekell _ Aquilegia auĮgaris L.

7. perekond kukekannused _ Deļ
1. Põļd-kukekannus'_ DeĮphinium Consoļįda L.
2. Kõrge kukekannus - DeĮphinium eļatum L.

8. perekond käokingad _ Aconitum L.

ļ. Sinine käoking _ Aconįtum Napellus L.
9. Kollane kāoking _ Aconįtum ļąsįostomum Reichb'
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9. perekond üįased - Anernone L.

l. KolĪane ülane - Anemone ranuncuĮoįdes L. .

2. Võsaülane _ Anemone netnorosa L. a
3. Metsülane - Anemone sįklestrįs L.

10. perekond sinililled - Hepatica Mill.

ļ. Sinilill _ HepatĮca nobįįįs Garsau|t '

ll. perekond karukellad. - Puį'satįįIa Adans.

l. Palu-karuke|l - PuĮsatįlĮa patens (L.) Mįlt. .

2. Aas-karukel| - PuļsatiĮĮa pratensis (L.) Mill. ..

12. perekond eįulõngad - c įenatįs L.

1. Püstine elulõng _ Cįematįs recta L' .

13; perekond hiir'ėsab ad' - įilgoS'urus L;

ļ. Hiiresaba - Mgosurus mįnįmus L.

l|4. perekond kanakooįmed - Fįcarļa Dilļ.

l. Kanakoole - Fįcarįa uerna Huds.

l5. perekond särjesilmad - Batrachįum. S.

l. Sõõr-särjesilm - Batrachįum foenicuĮaceum (Gilib') V. Krecz. .

2. oja_särjesiĮm - Batrachįurn dįaarįcatum. (Schrank) Schur. .

3. Jõe-särjesi|m _ Batrachium trĮchophgĮĮum, (Chaix) V. d. Bossche
4. Tume särjesilm _ Batrachium GįĮįbertįį V. Krecz.
5. Meri-särjesilm - Batrachįum marįnum (Arrh. et Fr.) Fr. .

6. Harkjas särjesilm - Bątracltiurrl' dįchotonurn Schmalh. .

16. perekond tulikad - Ra'nĮļ'ncuĮtts L.

l. Suur tulikas - Ranunculus Lingua L. . ' .

2. Sootulikas - RanuncuĮus Flammuļa L. .

3. Kaartulikas * RanuncuĮus reptans L. 
".i4. Ķuldtulikas - Ranuncuļus aurįcomus L'

5. Metstuļikas - Ranuncuįus cassubįcus L'
6. Mürktulikas _ Ranuncuįus sceleratus L. '

.7. Roomav tulikas - Ranuncuįus repens L,
'8. Mitmeõieline tulikas _ Ranunculus polganthemus L.
9. Salutulikas - Ranuncuļus nemorosas DC.
l0. Mugultulikas - Ranuncuļus buļbosus L'
tl. Kibe tuļikas _ RanuncuĮus acer L.
ļ2. Villtulikas - RanuncuĮus lanuginosus L.
13. Steveni tulikas _ Ranunculus Steaenįį Andrz.
14. Põldtulikas _ RanuncuĮus araensįs L. '.''

|7. perekond ängelhe.inad - Thaį'įctrum L'

1. Kurekell-ängelhein - TllaĮįctrum aquiĮegĮfoĮium L.
2' Väike ängelhein _ Tltaįictrum mįnus Ļ.
'3. Liht_ängelhein _ ThaĮįctrum sīrnpĮex L,
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4. Koļlane ängelhein - ThaĮįctru'm fĮaaun L. .

5. Ahtalehįne ängelhein _ ThaĮįctrum angustifoĮiutn L.

18. perekond adoonised _ Ad'onįs L

l. Kevąd-adoonis - Adonįs aernaĮįs L. .

2. sugukond kukerpuulised _ Berberįdareae Totr. et Gray

l. perekond kukerpuud - Berberįs L.

l. Harilik kukerpuu - Berberis uuĮgaris L.
9. Thunbergi kukerpuu - Berberįs Thunbergii Da' .

2. perekond mahooniad - Mahon la Nutt.

1. Läiklehine mahoonia - Mahonįa AquifoĮium (Pursh) Nutt.

3. sugukond vesiroosllised - Namplwe'ncme DC.

l. perekond vesiroosid.- Ngmphaea L.

1. Valge vesiroos - Ngmpltaea aļba L. .

2. Väike vesiroos - Ngmphaea candįda J. et C. Presl

2. perekond vesikupud - Nuphar Smith

l. Koļļane vesikupp - Nuphar'Įuteum (L') Sm. .

2. Väike vesikupp - Nuphar pumĮĮum (Hofim.) DC. .

_ Tulnuk_vesikąbp - Nuphar aduena (Soland.) R. Brown.

4. sugukond kardheinaIised _ CeratophyĮŪueeae A' Gtay

l perekond kardheinad -'Ceratophgllum L.

ļ. Kardhein - Cerato'phgĮįwn demersum L.

2. SELTS ROOSÕIELISED _ Ros,4įEs

l. sugukond paksulehelised _ CņasaįĮlūceūe DC'

l. perekond vesikud - I įĮļaea L.

l. Vesik _ Tįļįaea aquatica L. . : .

2. perekond mägisibulad - seftįper<lįaum t,.

l. Mägisibul - Semperuiaum soboĮiferurn Sims.

3. perekond kukeharjad - Sedum L.

ļ. Harilik kukehari - Sedum acre L.
2. Valge kukehari - Sedurn alburt L.. .

3. Suur kukehari - Sedun naxįmum (L.) Hoffm. .

4. Verev kukehari - Sedum purpureum' (L.) Schult.
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2. sugukond kivirikulised _ 1wxĮfrugaceae' DC.

l. alamsugukond SaxĮf ragoidea.e 'A, Br.

I. triibus Saxiįrageae DC. 
.

l. perekond astilbed _ AstįĮbe HaÄ'
l. Hiina astilbe - AstįĮbe chįnensĮs (Maxim.) Franch. et Sav.

2. perekond bergeeniad _ Bergenįa Moench

,,l. Kahelehene bergeenia _ BergenĮa crassĮfoĮia (L.) Fritsch .

3. perekond kivirikud _ SaxĮfraga L.

. ļ. sektsioon Hįreuļus (Haw.) Tausch

l. Kollane kivirik - Saxifraga'HĮrcuįus L. 
.

2. sektsioon TridactgĮites Haw.

2. Väike kivirik _ SaxĮfraga tridactgĮites L. .

3. Püstkivirik _ SaxĮfraga adscendens L. .

3. sektsioon NepthrophgĮĮum Gaud.

4. Harilik kivirik _ Saxifraga granuĮata L. '

4. perekond 1epikliļled _ Chrgsospļenįun L.

t'. Lepiklill _ ChrgsospĮenīum alternĮfoĮįum L. . .

2. triibus Parnassįeae S. F: Gray

5. perekond ädal_lilled * Parnassįa L.

l. Ädal-lill - Parnąssia paĮustrĮs L.

2. a|amsugukond Hgdrangeoįdeąe A. Br.

l. triibus P hįļadeĮpheae Reichenb.

6. perekond eba jasmiinid - P hįļadeĮphus L.

l. Harilik ebajasmiin _ PhiĮadeĮphtLs coronarįus L'
2. Laiaļehine ebajasmiin - PhiladeĮphus Įatifolius Schrad.

7. perekond deutsįad - Deutzia Thunb.

l. Amuuri deutsia _ Deutzįa amurensįs (Regel1 Airy_Show .

2. triibus 11 ųdrangeae DC.

8. perekond hüdrangead, ho'rtensiad _ Hgdrangea
l. Aed-hüdrangea, aedhortensia - Hgdrangea panicuĮata Sieb'

8'
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Lk-
3. alamsugukond Rįbesoįdeae Engl..

9. perekond sõstrad _ Rį bes L'

l. aIamperekond Rlüesįa (Berl.) Jancz.

ļ. Punane sõstar, harilik sõstar _ R'Įbes auĮgare Lam. .

2. Karväne sõstar - RĮbes pubescens Hedl. . .

2. alamperekond. Eucoreosma Jancz.

3' Must ģõstar _ R'ibes nigrum L.

3. alamperekond Berįsia Spach

4. Mage sõstar _ Ęibes aĮpinum L. .

5. Hele sõstar _ Rįbes ļucįdum Ķit. .

6. Kuldsõstar - Rįbes a,ureutį Pursh .' .

l0. perekond karusmarjad _ Grossųlarįa Mill.

l. Karusmari - Grossularįa' recļįnata (L.) Mill. . . .

7
3. sugukond roosõiellsed -:- Rosaceįįe ļuss.
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l. perekond põisenelad - Phgsocarpus Maxim.

Amuuri põisenelas _ Phgsocarpus amurensįs Maxim.
Lodjap-põisenelas _ Phgsocarpus oputĮfotia (L.) Maxim. .

Peajas põiseneļas - Phgsocarpus capĮtata (Pūrsh) o. Kuntze

2. perekond enelad _ Spįraea L'

Pajulehine eneļas - Spiraea saĮicifolia L. .

Hambuline eneļas _ Spiraea Bįtļįardįį (Zab.\ C' Schneid.
Jaapani enelas - Spiraea japonica L. . .

Taraenelas - Spiraea chamaedrųfoĮļa L. '
Keskmine enelas - Spiraea medįa Schmidt '
Täkiline enelas _ Spiraea crenata L.
Värdenelas _ Spiraea Van-Houtteį Zabel .

l.
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3. perekond sinienelad _ srärraea Maxim.

l.. Altaį sinienelas - Sįbįraea aļtaįensis (Laxm.) C. Schneid.

4. p erekond kitse-enel ad _ Arįļncus. Adans.

l. Kitse_enelas _ Aruncųs uuĮgarįs Rafin.

5. perekond pihleneIad _ $orbarįa A. Br.

l. Pihlenelaį _ Sorbaria sorbifoĮĮa(L.) A. Br..

'2. a|amsugukond õunapuuļised - Pomoįdeae
.6. perekond tuhkpuud; Cotoneaster M'edik.

l.'Must tuhkpuu - Cotoneaster rneĮanocarpc Lodd, , .

2. Lāikiv tuhkpuu _ Cotoneaster ļuc.įda Schļeqht.. .. . . .:' .' .
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3. Haraline tuhkpuu _ Cotoneaster dįaaricata ĮVils.
4. Laiuv tuhkpuu _ Cotoneaster horįzontaļįs Decne.
5. Harilik tuhkpuu _ Cotoneaster inĮegerrim,a Medik. .

6. Viltjas tuhkpuu - Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl. . .

7. Rohkeõieline tuhkpuu _ Coteneaster multĮf Įora Bunge .

7. perekond pirnipuud - pgru.s..L..(s. str.)

l. Harilik pirnipuu - Pgrus communis L. .

2. Ussuuri pirnipuu _ Pgrus ussurįensįs Maxim.

8. perekond õunapuud _ MąĮus Mill.

l. sektsioon, Pumįļae Rehd,.

l. rida SįĮaestres Juzepcz'.

l. Metsõunapu.u - Malus sįlaestrįs MlĮ|.
2. Aedõunapuu - MaĮus done*tį.9aBorkh..,.
3. Verev õunapuu' -: Maį'ķs' NįNzaetzkaq.įa. Dieck .: ..

4. Ploomilehine (e. hiina) õunapuu - MaĮus prunifoĮia (Willd.) Borkh

2. sektsįoon Baccatae Rehder

5. Ida mariõunapuu _ MaĮus baccata (L.) Borkh. . .

6. Siberi mariõunapuu _ Maļus PaįĮasįana-Juzepcz.

9. perekond pihlakad _ S,o.rÖa.s L.

l. alamperekond Eu-Sorbus Kom.

į. sektsioon Aucuparia Medik.

lļ. a.lamsektsį oon AucuparĮae Kom.

ļ. Harilįk pihlakas _ Sorbus aucttparia L. .

2. alamperekond, Hahnįą Medik.

l. sektsioon Arįa DC.

l. .alaņsektsioon Lobatae Zinserl.

2. Pooppuu * Eorbus scandįca F'r.

2. alamsektsiqon Euarįae Zinserļ.

3. Tuhkpihlakas - Sorbus Aria (L.) Crtz.... .

4. Soome pihlakas e. hübriidpihlakas _ Sorbus fennĮca (Kalm.) Fr

l0. perekond ķüuoo.Īļiad _ Cgd'on'įa Mill.
l. Harilik küdoonia - Cgdonia obĮonga Mill. . . i

ll. perekond ebaküdooniad - Chaenomeįes Lindl

1. Sile ebaküdoonia _ ChaenoneĮes Įagenaria (Loisel.) Koidz. .

2. Näsaline ebaküdooni,a - ChaenomeĮes įaponica (Thunbg.) Lindl.
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t2. perekond toompihlakad - AttlėĮanchļer Medik.

l. Ümaralehįne toompihlak as - Ameļanchier rotundifoĮia (Lam')' Dum._Cours.

2. Kanada toompihlakas _ Arueįanchįer canadensįs (L.) Medik.
3. Peajas toompihlakas - Ameļanchier spicatā (Lam.) K. Koch .

13. perekond viirpuud - Crataegus L. "

l. sektsioon PinnaĮĮf idae Zabe|

l' Sulghõlmine viirpuu - Crataegus pinnatifĮda Bunge

2. sektsioon Sanguineae Zabel

2. Verev viirpuu - Crataegus sanguinea Pall.
3. Altai viirpuu - Crataegus altaįca Lange .

4. Maksimovitši viirpuu _ Crataegus Maxį'moaįczįį C. Schneid
5. Must viirpuu - Crataegus nlgra Waldst. et Kit. .

3. sektsioon DougĮasianae Rehd.

6. DougĮase viirpuu - Crataegus DougĮasii Lind|'

4. sektsįoon oxgacantha Zabe|

7. Tömplehine viirpuu - Crataegus oxgacantha L.
8. Lääne viirpuu - Crataegus PaĮmstruchiį Lindm. .

9. Harilik viirpuu - Crataegus kgrtostgĮa Fingerh.
1o. Üheemakane viirpuu - Crataegus monoggna Jacq'

Lk.
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267

269
274
271

. 5. sektsioon Punctatae Sarg.

lt. Täpiline viirpuu - Crataegus punctata Jacq. . 
' : 273

6. sektsioon Crus galĮi Sarg.

ļ2. Kannusviirpuu - Crataegus Crus'gaĮĮi L. 275

7. sektsioon MoĮĮes Sarg.

i3. Karvane viirpuu _ Crataegus submolļįs Sarg. 276

8. sektsioon Įntrįcatae Eggleston

14. Sarlakpunane viirpuu - Crataegus coccįnea L. . 277

ģ. sektsioon RotundįĪoĮįae Eggleston

15. Ümaralehine viirpuu - CraĮaegus rotundifoĮĮa Moench . 2?8

3. alamsugukond roosilised - Rosoldeae Focke

l. triibus l(errįeae Focke

t4. perekond kerriad - Kerrįa DC.

1. Kerria _ Kerrįa japonica (L.) DC. . 282

l5. perekond ebakerriad (rodotüpos) - Rhodotgpos Sieb. et
Zucc,

1. 'Ebakerria (rodotüpos) - Rllod.otgpos kerrįoįdes Sieb. et Zucc. . 283
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16. perekond murakad -= Rubus L.

l. alamperekond rabamurakad - Charnaemorus Focke

ļ, Rabamurakas - Rubus cllamae.morus L.

2. alamperekond CglactĮs \afin'

ļ. rida Arctįcae Focke

2.. Soomurakas (e. mesimurakas) _. Rubus arctįcus L. .

2. rida Saxallles Focke

3. Liļlakas _ Rubus saxatįįļs L' 
:.

3. alamperekond AnopĮobatus Focke

4. Lõhnav vaarikas _ Rubuš odoratus L. .

4. alamperekond. Idąeobatas Focke

' l. sektsioon Įdrernįhį Focke

5. Vaarikas (e. vabarn) - Rubus Idaeus L. . .: .

-6. 
alamperekond Eubatus Focke

l. sektsioon Suberectį P. J' Müller

6. Kitsemurakas - Rubus nessensis W. Hall

9. sekįsioon CorgĮĮfoĮii Focke

7, Põldmurakas _ Rubus cacsįus L. 
:

17' perekond' maasikad - FragarĮa L.

l. rida Vescae Įuzepcz'

.1.. Metsmaasikas Fragaria oesca L. . : ..

2. rid,a Moschatae Juzepcz.

2. Kõrge maasikas * Fragaria moschąta Duch.

3.. rida Vįrįdes Juzepcz.

3. Muulukas _ Fragaria oįrįdįs Duch. .

4. rida Neogeae Juzepcz.

4' Aedmaasik as * Frngaria aną,nassįa Duch' 
:

18. perekond soopihlad _ c oftįarum L'

l. Soopihl - Comarutn paĮustre L.. .

19. perekonā põõsasmaranad _ DąsĮphoro Rydb.

l.- Põõsasmaran - Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. .

12
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20. perekond maranad - PotentįĮla L'

1l. a1amperekond SchislophgĮĮĮdium Juzepcz:'

l. Sämpmaran - PotentįĮĮa bĮfurca L.

2. alamperekond Hgpargųrįum Fourr.

l. sektsioon Argenteae Th. Wolf

2. Hõbemaran - PotentįĮĮa argentea L. . -.

3, Lāiketa maran - PotenĮįļla impoĮita Wahlenb. .

2. sektsįoon Reclae Th. Wolf

4. Püstmaran - PotentįĮĮa recta L. : ' '.

3. sektsioon RįaaĮes Th. Wolf

5. Lamav maran _ PoįenįįĮĮa supina L.
6. Norra maraĪĪ - PotentįļĮa noruegica L. .

7. Keskmine maran - Potenįįļļa įntermedįa L. . . . .

8. Karvane maran - Potentįļļa Heįdenreįcltįį Zimmet' .

4. sektsioon Chrgsanthae Th. Wolf

9. Tõusev maran _ Potentįįļa GoĮdbachĮį Rupr. . . . ' .

3. alamperekond DgnamidĮum, |'outr'

l. sektsioon Aureae Th. Wolf

,''..]i l.. tsükkel A:lpestres Th" Woll ,']

10. Māgimaran - PotentįļĮa Crantzįį (Crtz.) Beck':

2. tsükkel 'Vernae Th. Wolf

ļl. Kevadmaran _ Potentįįļa Tabernaemqņlcnį Aschers., '

12. Lļļvmaran - PotentįĮļa aįenarįa Borkh.
13. Värdmaran - PotenįįĮļa subarenaria Borbäs' . :' "' .

2' sektsįoon TormentitĮae Rydb. ' ]

14. Tedremaran - Potentįļįą' erecta (L.). Hąmpg , 
'l5. Roomav maran - Potentįļļa reptans L.

4. alamperekond ChenopotentįļĮa Focke

16. Hanijalg - PotentįļĮa anserįna L.
':

2|. perekond mõõlad - Geym L.

l. sektsioon CarųophgĮĮata Seringe- '']

l. Ojamõõl _ Geum rįaaļe L.

2. sekįsioon CargqpligĮĮastruzr Seringe

,: -.

,. .2. Piistmõõl _ Geurn aĮeppi7um Jacq. , - ,. '' :
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2. rida Urbana Juzepcz.

3. Maamõõl - Geum urbanum L

4. Vahemine mõõl _ GruĀ intrįīiedunl'Ehrn. ' 
'. 

. .' . .

22. perekond angervaksad - Fi|ipenduļa Adans.

l. alamperekond Uļmarįa Moench

I. Viltjalehine angervaks - FiĮīpenduĮa lJĮmarįa (L.) Maxim.
2. Paljalehine angervakŠ - FiĮipendula denudatą (Presl.) Ęritsch

2' alamperekond Eu-FilipenduĮa Juzepcz.

3. Angerpist * Filipendula hexapetaĮa Cli|ib.

23. perekond kortsleh ed - AļchemįrĮa L.

l. alamperekond Pes-LeonĮs Juzepcz'

. sektsioon Pubescentes Bus.'

l. tsükkel Gļaucėscentes Juzepcz.'

ļ. Vāike .(e. pehmqkarvane) kortsleht _ AĮchemįlĮa mįnor Hud,s.

2. tsükkel Pįįcatae Juzepcz.

2. Kurd_kortsleht _ AlchemiĮļa plicata Bus. .

3.' tsükkel HĮņsuticauĮes Jazepcz.

3. Karedakarvane kortsleht - Aļchemįļļa hįrsutįcauĮis Lindb. fit.

2. sektsioon VuĮgares Bus'
o
l. rühm Hįrsutae Lindb.

l. alamrühm BaibuĮatae Juzepcz.

l. tsükkel PastoraĮes Juzepcz.

4. Karjus-kortsleht - Aļchem'įĮįa pastoraĮis Bus.

2. tsükkel Propinquae Juzepcz.

5. ÜmarahõImine kortslehį - AĮchemįĮĮa propĮnqua Lindb'

2. alamrühm I mberbes Juz,epcz.

l. tsükkel ĘetropiĮosae Juzepcz.
6. Tlkjakarvane kortsleht - AĮchemįļĮa sarmatįca Juzepcz.
7' Lainjas kortsleht - AĮchenįĮĮa cgmatophųĮĮa Juzepcz' .

- Poolkuujas kortsļeht. * AĮąhemiĮĮa setnįļunarįs Alechin .

2. tsükkel Nemoraļes Juzepcz.

8. Küüt-kPrtsleht - AĮchernįįta mįcans Bus.
9. Teravalehįnė'kortsleht _ AļchemįĮĮa'acutangula Bus'
l0. Pigahambune- kortsleht _ AĮchemįļĮa subcrenata Bus. į i
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4. alamrühm GĮabrįcauĮes Juzepcz.

Paljas kortsleht * AĮchemiĮĮa gĮabrĮcaulis Lindb. ..

2. rühm SubgĮabrae Lindb.

l. alamrühm Apptessipl'lae Juiepcz. i'

Keraj,as kortsleht _ AļchemįļĮa gĮoftįerulans Bus.

2. alamrühm Gļaiibratae Juzepcz.

l. tsükkeļ Acuįįdentes Juzepcz.

Teravahambune kortsleht ;- Aļchemįlįu ąeģuĮosa G. Samuelsson

2. tsükkel obįusae Juzepcz.

Tömp kortsleht _ AįchemįĮļa obtulsa Bus.
Māgi-klrįsleht _ AtchernįĮĮa aĮpestrįs.:F. W. Schmidt '

. 24.'perekond p.õldkortsleh t'_: Aphanes L.

Põld-kortsleh t Aphanes artlensį,$ L. ' .- . .

25. perekond maarjąlępad;- AgrĮmonįa L.

Harilik maarjalepp - Agrinonia Eupatoria L.
Karvane maarjalepp - AgrĮmonĮa piĮosa Led,eb. '. . ļ

26. p'erekond punanupu.d - Sanguisorba L.

Punaņupp '_ Songuisorba officinalis L.

27. perekond m1stpe.l d' - Poterįun L.

Hariļik mustpea * Poterįum sanguisorba L.
Konarjas mustpea '_ Poterįum potųgamum Waldst. et Kit.

28. perekond kibuvit-sad,' roosįd - Rosa L.

ļ. Kurdļehine roos._ Rosa rugosa Thunbg' . .: .' ,.
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3. tsükkel oĮaucae Chrshanovski

4. Punaļehine foos. - Rosa glauco.Pour:tęį '. ' . ..

3. sektsioon PĮmpĮneĮĮīfoĮiae DC' - Näärelehised roosid

l. tsükkel Sp:Įnosissimae Thory

5. Näärelehine roos - Rosa spinõsĮssįma'L.

4. sektsioon Luteae Crėpin * Kollased roosįd

6. Kollane roos - Rosa foetĮda Herrm. . - .. :

5. sektsioon Canįnae C'rėpiņ - Kibuvitsroosid

l. alamsektsioon Vestįtae R. Kelļer
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8. Pehme kibuvįts _ Rosa moļļįs Sm'.
9. Õun*ibuvits - &osa ponifera HerrĮn.
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,,,... -
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:,'',
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EESSÕNA

Käesolevas ,,Eesti NSV floora" II köites algab katieseemnetaimede käsit_
lenrine. Et praegu NSV Liidus veel ei ole üldtunnustatud kõrgemate taimede
süsteemi, mis vastaks kõigile uusimatele taimede fülogeneesi uurimise saa-
vutustele, siis oleme aluseks võtnud akadeemik A' Grossheimi süsteemi.
Teįste süsteemide hulgas paistab see silma oma täielikuma viimistletusega.
Ūksikasjades - seltside ja sugukondacie järjestamises, niisamuti ka mõnede
süstemaatiliste ühikute uļatuse määramises osutub aga tarvilikuks
mõnede muudatusie tegemine.

Nagu paljud teised meieaegsed süstemaatikud, asub A. Grossheim seisu-
kohaļ, et katteseemnetaimede seltsiks, milleļ on säilinud kõige rohkem pri-
mitiivseid tunnuseid, tuleb pidada seļtsi Ranales' Sellele vastavalt alusta-
megi selle seltsi sugukondade käsitlemisega, mis on esindatud meie fiooras.
Need on tulikalised, kukerpuulised, vesiroosilised ja kardheinalised. Teisena
järgneb selts Rosales, mis omab palju ühiseid tunnuseid seltsiga Ranales,
kuid osutub juba mitmes suhtes kõrgemal arenemisastmel olevaks. Sellest
seltsist leiavad käsitļemist meie flooras esindatud sugukonnad paksulehe_
lised, kivilikuļised ja roosõielised.

Liikide valikul ļähtusime neistsanrust põhimõtieist nagu käesoĮeva teose
esimeses köites. Käsitļetakse kõiki meie metsikus flooras esinevaid liike' nii
päriskoduseid kui ka tulnukaid. Lisaks neile võetakse vaatlemisele ka täht_
sanrad kultuurfļoora esindajacl. on endastmõistetav, et įįldises floorat käsit-
levas teoses pole võima1ik peatuda kõigil kultuurtaimedeļ, eriii ehistaimedel
nende rohkearvuliste sortidega. Paratamatult tuļeb siin leppida ainult kõige
rohkem ļevinud esindajatega. Vastavalt nende suuremale rahvamajandusli-
kuļe tähtsusele on aga põhjalikumalt käsitletud puuvilja- ja marjaiaimi.
Seļle tõttu võtab enda alla kõige rohkem ruumi suur ja tulunduslikkude
1iikide poolest tähtis sugukond roosõielised.

Ū1dse on katteseemnetaimede käsitlus planeeriiud kaheksale köitele; järe-

1ikult ilmub kogu ,,Eesti NSV lloora'' üheksaköiteĮise teosena.

Käesolevas köites on töö autorite vahel jagatud järgmiselt:
tuĮikalised - Varep, E. , biol. tead. kand., Eesti NSV TA Zooloogia ja Botaa-

nika Instituudi vanem teadusļik töötaja,

Zoci*o11i't ļūr līi l: i'i' i'r į ll ļiįį
įni*įįttiķldį r&;\įli*'įĻļ įiOŲįu
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kukerpuulised, vesiroosilised ja paksulehelised - Vaga, A., bioļ' tead' dok_
tor, Tartu Riikliku Ülikooli professor,

kardheinalised ja kivirikulised - Talts, S., biol. tead. kand., ENSV TA Zoo-
loogia ja Botaanika Instituudi vanem teaduslik töötaja,

roosõielised Eichwald, Ķ., Tartu Riikliku Ülikooli vanem teaduslik
töötaja.

Joonised valmistasid E. Maaser ja V. Maavara.



HÕtturoND
KATTESEEMNETAmED nrrr õIstAlMED - ANGI}-

SPERMAE snu ANTHOPHYTA
Kõrgeimat evolutsiooni astet esindav taimederühm, mis praegusel ajal

moodustab vaļitseva osa taimeriigist. Generatiivsed organid mitmeti välja_
kujunenud õites. Õied kas kahesugulised (hermafrodiitsed), sisaldades nii
mikrosporofüļle kui ka makro- ehk megasporofülle, või ühesuguļised - isas_
õied mikrosporofüllidega ja emasõied megasporofüllidega.

Mikrosporofüļlid, mida siin nimetatakse tolmukateks, koosnevad steriil-
sest toļmukaniidist (fiĮamentum) ja selļe tipus olęvast tolmukapeast
(anthera\, mis kannab kaht tolmukotti (theca). Kumbki toļmukott koosneb
enamasti kahest mikrosporangiumist (tolmupesast - ļocuįąmentum) ; mõne-
del juhtudel on tolmupesade arv väiksem (|-2) või suurem. Tolmukotte
ühendab nende vahel oļev steriilne tolmukapea osa konnektiiv
(connectiuun), Konnektiivi üheküļgse 1aienemise thgajärjel võivad kõik neļi
tolmupesa olla õie tsentripoolsei iolmukapea küljel (introrsne tolmukapea)
või väljaspoolsel küljel (ekstrorsne tolmukapea).

Tolmupesade sisemine sporogeenne kude - arhespoor (archesporium)
moodustab vahetult või pärast tema rakkude korduvat pooldumist mikro-
spooride emarakud. Iga emarakk annab kahekordse jagunemise tulemusena,
mille puhul toimub kromosoomide arvu reduktsioon, neli mikrospoori ehk
õietolmu tera (poĮlen). Tolmuterad on enamasti ümara kujuga ja iga tera
iseseisev' mõnedel taimedeļ jäävad aga kõik neļi ühest emarakust tekkinud
tolmutera tetraadina kokku; üksikuil sugukondadel (näit. käpalistel) klee-
puvad kõik samas tolmupesas tekkinud tolmuterad kokku įiheks puntraks -po1liiniumiks (polĮinium) .

Megasporofülļid ehk viljalehed moodustavad üksikult või mitmekaupa
kokku kasvades kinnise, makro- ehk megasporangiunre ümbritseva organi -
enraka (pistiĮĮum). Emaka alumine, megaspofangiume sisaldav osa.on sigi-
mik (oaarium) , mis oma tipus kannab üht või mitut emal<asuuet (stigma) '

Sigimiku ja emakasuudme vaheļ võib olla pikem või lülrem emakakael
(stgĮus).

Megaspor.angiumid ehk seemnealged (seemnepungad, ouuĮum) kinnitu_
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vad viljaļehtedele ļühikese varrekese ehk väädi - funiikuli (funicuĮus) abĪ|.
Seemnealget katab üks või kaks katet - integumenti (integumentum).
Tipus on integumeniidel väike ava - mikropüül (micropgĮe).

Seemnealge võib oļla püsiine ehk atroopne, kui tema pikiteig moodustab
funiikuļi jätku, käändunud ehk anatroopne, kui ta funiikuli tipus on ümber
käändunud, nii et ta küljega asetseb vastu funiikulit ning mikropüül on Suu-
natud funiikuļi aluse poole, kõverdunud ehk kampülotroopne, kui seemne-
alge ise.on kõver, nii et mikropüül on suunatud külje poole

Integumenticlesi seespool olevat seemnealge ļ<udet nimetatakse nutselļiks
(nuceĮĮus); see vastab sõnajalgiaimede megasporangiumi seinale. NutselĮi
sees areneb enamasti üksainus, megaspoori mida siin nin-ietatakse embrįio-
kotiks.

Sugupõlvkond on veeĮgi tugevamini redutseerunud kui paljasseemnetai_
medel. Tolmutera (mikrospoor) on alguses üherakuline. Selļeks ajaks, kui
ta mikrosporangiumist vabaneb, või hiljem, kui ta on kandunud emakasuud-
mele, muutub ta jagunemise tagajärjel kaherakuliseks; üks rakkuclest on
vegetatiivne, teine generatiivne. Tolmutera idanemisel arenevas tolmutorus
jaguneb generatiivne rakk kaheks spermiumiks, mis vastavad sõnajalgtai-
mede spermatozoididele. osaĮ õistaimedest on tolmute1a kolmerakuline juba
mikrosporangiumist vabanedes.

Embrüokott (megaspoor) on alguses ka üherakuline. Tema tuuma jagu-
nemise tagajärjei rtruutub ta vaļmides seitsmerakuliseks. Kolm rakku jāavaa
embrüokoti mikropüülipoolsesse tippu; need on üks munarakk ja kaks süner_
giidi. Vastaspoolsesse tippu jäävad niisamuti koļm rakku; need on antipoo-
dįd. Kaks rakutuuma embrüokoti tsentris hiljem kopuleeruvad, andes emb-
rüokoti teistuuma. Esineb ka mitmesuguseid kõrvalekaldumisi sellisest
embrüokoti arenemise normaaltüübisį.

Tolmutoru, tungides emakakaela mööda seemnealgeni, juhib mõlemad
spermiumid embrüokotti. Üks spermium, kopuieerudes munarakuga, viljas-
tab selle, teine spermium kopuleerub embrüokoti teistuumaga. Viljasiatud
munarakust areneb taime (eospõlvkonna) idu ehk embrüo. Pärast spermiu-
miga kopuieerumist moodustab embrüokoti teistuum ioiteaineterikka koe -endospermi (endospermum). seemnealge integumendid arenevad seemne-
kestaks (testa). Nõnda tekib seemnealgest Seeme.

Endosperm kasutatakse seemne idanemisel noore taime toiduks tema
alenemise esimesteļ astmetel. Mõnedel katteseemnetaimede sugtrkondadel
kogunerlad toiteained taimeeosse juba seemne tekkimisel, mistõttu seemned
on ilma endospermita. On ka sugukondi, milledel toiteained kogunevad nut-
selii, moodustades erilise toitekoe - perispermi (peris.permun\.

Koos seemnete valmimisega kasvab kogu sigimik ning muutub kuivaks
või lihakaks viljaks, mille sees on seemned
' Õistaimede hulgas on niihästi puistaimi (puid; põõsaid ja poolpõõsaid)

kui ka ühe-, kahe_. või mitmeaastasi rohttaimi. Nende juhtkimpude puiduosa
sisaldab pea1e trahheiidide pärissooni ehk trahheesid. Välja arvatud taimed,
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mis on kohastunud kuivade asukohtadega' ja milledel seiie tõttu lehed rrähe-

maĮ või suuremal määral redutseeruvad, kannavad õistaimed hästi alene-

nud 1abaga ļehti; see soodustab neil elulise tähisusega fiisioloogilisi prot_

SeSSe - fotosünteesi ja transpiratsiooni.
oistaimed pääsevad va1itsevale kohale maakera taimestikus mesozoiļises

aegkonnas. Nende esimesi jälgi - ioļmuterade ja puidu kivistisi -- on aVaS-

tatucl juura-ajastu ļadesiikes. Kriidiajastu vanemates lademetes on konsta-

teeritud ka lehtede jäljendeid. Kiiresti ja suure liikide arvuga ļevivad nad

įiļe maakera kriidiajastu keskpaigas. Nende kiiret levimist võimaļdas näh'

tavasti nende täiuslik ehitus, mille tõttu nad suutsid välja tõrjuda primitiiv-
sema ehitusega sõnajalgtaimecl ja paljasseemhetaimed, mis enne neid olid

maakeral valitsevateks taimedeks. Kriidiajastu õistaimed kuuluvad kõik

praegugi elavatesse sugukondadesse.
Praegu kuulub õistaimede hulka üle 300 000 liigi. See suur hõimkonrl on

jagatud kaheks klassiks - kaheiduleheļised (DicotgĮedoneae) ja üheidulehe-

lised (MonocotųĮedoneae). Kaheiduleheliste embrüol (eol seemnes) on esi-

mestena tekkivaid 1ehti varre algel - idulehti (cotųĮedo) - kaks (erandjuh-

tudeļ, kui üks neist kängub, üksainus). Juure alge sirgub peajuureks, millel
esineb teiskasv (sekundaarne paksenemine). Juhtkimbud varres on ļahtį
Sed - nende puidu- ja niineosa vaheļ esineb kambium (primaarne algkude),

mille abil toimub varre teiskasv. Varre ristlõigul esinevad juhtkimbud ena_

masti ühe ringina. Pärisļehed on enamaSti rooisuga või aheneva alusega

istuvad, roodumiselt sulg-, sõrm- või võrkroorļsed. Õieci on enamasti viie_

tised või neljatised (harvem kahetised, kolrnetised või mitmetised).

ÜheiduĮeheliste embrüo on ühe idulehega, mis funktsioneerib kui imiorgan,

olles vahendajaks embrüost areneva noore taime ja endospermi vahel. Juure
alge enamasti kängub varakuļt; selle tõttu on üheiduļehelistel enamasti külg_

ja lisajuurtest koosnev narmasjuurestik, millel puudub teiskasv. Varre juht-

kimbud on kinnised, iļma kambiumita, selle tõttu puudub varrel päris teis_

kasv; varre ristlõigul esinevad juhtkimbud hajunult üle kogu lõikepinna.

Pärislehed on enamasti laienenud alusega varrel istuvad, roodumiselt ena-

masti rööp- või kaarroodsed. Õied on enamasti kolmetised.
Õistaimede jagamine kaheks klassiks on praktilisest seisukohast väga

otstarbekohane. Mitmetes uuemates fülogeneetiļistes süsteemides heidetakse

see jaotus aga kõrvale, sest teda peetakse fülogeneetilisest seisukohast nõr-

galt põhjendatuks, kuid mõned autorid ļoevad selle jaotuse õigustatuks ka

fü1ogeneetiliselt.
Nõukogude õpetlastest on õistaimede süstemaatikat arendanucl mitmed.

oma süsteemid avaldasid N. Kuznetsov (1914), B. Kozo-Poljanski (|g22),

A. Tahtadž jan Ų9aĄ, A. Grossheim (l945), I. Vinogradov (1950)'

Uuemates süsteemides lähtutakse enamasti strobilaar-teoor'iast. Strobi-
luseks nimetatakse sporofülle kandvat.ļühivõrset. Sõnajalgtaimede eospea

ja paljasseemnetaimede käbi on strobilused. Strobiļaar"teooria järgi on õiS-

taimede õis arenenud strobilusest. Strobilust iseļõomustab sporofül1ide.suur
(ebakindel) arv ja nende spiraalne asetus. Frimitiivsemateks õistaimedeks
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tuleb strobilaar-teooria järgi lugeda neid, milĮede õied strobilusega kõige
rohkem sarnanevad. Seda näeme rühmal PoĮgcarpicae - hulkviljaliseĮ,
kuhu meie taimedest kuuļuvad näiteks vesiroosilised (Ngmphaeacžae) iatulikalised (RanuncuĮaceae). Nende õis meenutab strobilust kõigi õieosaāe
(tupplehtede, kroonlehtede, tolmukate ja emakate) või vähemālt mõnede
osade spiraaļse asetusega, nende osade ebakindla arvuga, kokkukasvamiste
puudumisega õieosade vaheļ, sel1ega käsikäes ka apokarįse (lahkviljalehtse)
emakkonnaga ning ülemise sigimikuga. Sel põhjuĮel paigutatakse süsteemi
algusesse hulkviljaliste (PoĮgcarpicie) rihm ning .Ätt"št tuļetatakse kõik
teised õistaimed.

Selļise vaatega on kooskõlas õistaimecļe monofüleetilise päritolu teooria,
miļle järgi nad on arenenud ühestainsast paljasseemnetaimede rühmast.
Seda teooriat põoldab praegū enamik nõukogudė' botaanikuid. Kuid on
olnud (näii. N. Kuznetsov) ja on praegugi botaanikuid (näit. L. Kretšeto_
vitš), kes seisavad õistaimecļe polüfüleetilise päritolu teooria aluseļ. Näiteks
on N. Kuznetsovi arvates enamik õistaimi, eesotsas primitiivse hulkvilja-
liste (PoĮųcarpicae) rįįhmaga, arenenud väijasurnud paljasseemnetaimede
klassist ürg-palmlehikud (Bennettitinae), lihtsa oietaĮteģa õistaimed aga
mitmest (viiest) hüpoteetilisest väljasurnud ürg-paljasseeānetaimede (Pro_
togųmnospermae) rühmast. Seega on peale hulkviljaiiste olemas veel viis
primitiivset õistaimede seltsi: kasuariinilised (Casuarinales), protealised
(ProteaĮes), pajulised (SalicaĮes), porsalise d (MgricaĮes'1 ja pipralised
(P iperaĮes)

Vahepealset seisukohta esindab M. Iljin (l95ļ), kelle arvates õistaimed
on küll monofüleetilise päritoluga, olles tekkinud ühest paljasseemnetaimede
klassist, milleks ta peab vastaklehikuid (Gnetinoe), kuid see teke on toimu-
nud iseseisvaļt, mitmes maakera. osas. Selle-tõttu on olemas ka mitu primi-
tiivset, otseseļt paljasseemnetaimedest tekkinud õistaimede seltsi, mil1edest
arenesid kõik teised õistaimed. Peale hulkvilja1iste loeb M. Iljin seiliste pri_
mitiivsete seļtside hulka koļmepähklilised (Tricoccae), keskseemnelised
(Centrospermae), pipra1ised (PiperaĮesJ , seļtside rühma urvalised (Amenti-
įlorae), kuhu }uuluvad pöögilised (FagaĮes), pajulised (SaĮicaĮes), porsali_
sed (MųricaĮeš) ja teised urbadega taimed, Iseseisvaļt ja otseselt paljas-
seemnetaimedest tekkinuks peab M. Iljin ka üheiduleheliste (MonocotgĮed,o-
n.eae) kļassi. M. Iljin hülgab täieļikuļt strobilaar-teooria'

Et praegu veeļ ei ole ühist,.kõigi nõukogude süstemaatikute poolt tunnus-
tatud õistaimede süsteemi, võtame käesolevas teoses väikeste parandustega
aluseks A. Grossheimi süsteemi, mis teiste hulgas on täielikum ja rohkent
tuntud.

A. Grossheim, nagu mitmed teisedki süstemaatikud, jagab primitiivse
õistaimede rühma -. hulkviljalised (PoĮgcarpicaė) - kaheks seļtsiks: annoo_
naļised (AnnonaĮes) ja tulikalised (Ranales). Esimesse kuuluvad puistai-
med, teise enamuses rohttāimed. Seltsi annonalised- nroodustavad troopili-
sed' ja Iähistroopilised puud, põõsad ja liaanid: Mitmed neist omavad'suurt
mājanduslikku tähtsust oma kõrgeväärtusliku puidu tõttu, või vürts_, raüim_,
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õli- ja dekoratiivtaimedena. Meil kõige rohkem tuntud neist on Vāhemere_

maaāel kodune loorberipuu (Laurus nobįįįs L.)''oma nahkjate igihaljaste

lehtedega, mida kasutatakse vürtsina.
Annįnaliste liike Eesti NSV looduses metsikult eį esine. Seega on meil

A' Grossheimi süsteemi järgi esimeseks õistaimede seļtsiks tulikaļised'

I. SELTS TULIKALISED _ RANALES

SeĮįs Ranales selļes ulatuses, nagu teda piiritleb A' Grossheim, sisaldab

6 sugukonda. Neist on Eesti NSV-s esindatud neli: tulikaļised - Ranuncu'

ļaceie, kukerpuulised - Berberidaceae, vesiroosiļised - Ngmphaeaceae ja

kardheinalised - CeratophgĮĮaceue. Meie fĮooras mitte esinevatest sugu-

kondadest on Lardizaboįa,'rā, väike, umbes l5 ļiiki sisaļdav sugukond, mille

esindajad on ļevinud Himaalaja regioonis, Hiinas, Jaapanis ja Tšiilis. oma

ehitusįlt kuuluvad selle sugukonna esindajad kõige primitiivsemate tulika_

1iste hulka. Teine sugukond kilplehikulised ehk kuuseemnikulised _ Menįs-

perrnaceae on .ru."il, sisaldaāes umbes 3BO liiki, milļedest enamik esineb

įalavvööndis. Kilplehikulised on ronipõõsad' Parasvööndi ļiikidest kas_

Ļatatakse aedades ilupõõsastena dauuria ki1plehikut Menispermum

dahurįcum DC.' mis päiineb lda-Siberist, Kaug_Idast, Hiinast ja Jaapanist,

ning kanada kilplehikul - M. canadense L., mille kodumaaks on atlantiline

Põhja-Ameerika.
Roķru enamik kõigist seltsi Ranales esindajatest on Įevinud parasvöön_

dis, eriti selle soojemātes, ühti.aselt niiske kĮiimaga regioonides' Seda pee_

takse üheks tõendiks, et õistaimed on tekkinuā parasvööndi lõunaosas, kust

nad hiljem üle kogu maakera levisid, selle juures .välistingimuste 
mõjul

teisendudes ja uusi süstemaatilisi ühikuid moodustades'

Seltsi Ranales kuuļuvad peamiselt maismaa rohttaimed, aga ka veetaimi

(vesiroosilised, kar.dheinatisād), põõsaid, liaane ja väikesi puid. Kõik õie_

osad võivad asetseda spiraalseīt, võivad ka olla osaĮt spiraalsed (tolmukad,

emakad), osalt tsükļiliied (õiekate) või ka täieļikult tsükliļised' Õiekate on

enamasti kaheli, harvemini lihtne; tolmukaid on enamasti palju; emakaid

on enamasti palju, mitmes perekonnas nende arv väheneb ja võib

langeda kuni iiheāinsani; emakįond on apokarpne (üksikuil juhtudel ka

tsöäokarpne). Tolmuterad tekivad suktsedaanselt (tolmutera ema-

raku nelJaks jagunemisel tekivad vaheseinad kohe pärast iga jagune-

mist); tolmuteįad on ko1merakulised. Seeme on endospermiga, harva ilma

selleta.
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SELTSI RANALES EESTI NSV-S ESINEVATE
S U GU KONDADE MĀĀRAMISTABEL

1. Veeįaimed veesiseste või ujulehtedega, või mõlematega . . 3
Maismaataimed või nlärgades kohtades ja madalas iee, kasvavarļ taį-
med

2. Tolmukaid palju 2

l. sugukond tulikalised - RanuncuĮaceae Juss.
Tolmukaid 6 (kahes ringis), nende tormukotid avanevad krappidega;
emakaid I

2. sugukond kukerpuulised - Berberįdaceae Torr. et Gray
3. Tainred ümmarguste või veidi piklikkude kuni ovaaļsete ujulehtedega;

leheserv terve
3. sugukond vesiroosilised - Ngmphaeaceae DC.

Taimed peenjaguste veesiseste lehtedega' või esinevacl peale nende veeĮ
väikesed lai-ovaalsed, ümarad r,õi neerjad enumasti hõļmisecl u ju-
lehed

4. Õied vähe siImapaistvra,' .rrgraļtr, r.r-'tįau. kaenlas; õiekate ķoorn.f9-12 kitsast rohelisest lehekesest; vili pähklike, alusei peenikeste astel-
dega

4. sugukond kardheinalised - CeratophyĮĮaceae A. Gray
Õied hästi silmapaistvad, valged, tupe ja krooniga, pikkadel rāagudel
(perekond särjesilniad - Batrachium)

1. sugukohd tulikalised ' RanuncuĮaceae Juss.

l. sugukond tulikalised _ Ranunculaceae Juss. ļ

Tu]ikaįiste sugukonda kuulub 30 perekonda ca 1500 liigiga, mis on levi-
nud üļe kogu maakera. Eesti NSV-s on šee tuntuimaid sugĮĻonai ja on siin
esindatud lB perekonnaga ja 47 liigiga. Nad on peale vähāste erandite roht_jad maismaa- ja veetaimed, sageli püsikud. Nenae leherį asetsevad varrel
vahelduvalt' on enamasti sõrmjalt hõlmise või mitmeti jagunenurl labaga.
Õied on üksikult või hõredais ebasarikais. TLrļikaliste äieehitu. un uįu
mitmekesine, kas korrapärane ūõi korrapäratu, lihtsa või kaheli õiekatiega.
Ķroon- ja tupplehtede arv on väga kõikuv. Ķroonlehecl võivac] rnuutunutļ oĪla
nektaariumideks, mis on mitmesuguse, sageli väga otnapärase kujuga.
Mõnedeļ tulikalisteļ võivacl tolmukad olļa muutunucl staminoocļiu;ū,il'
mis on sageli kroonjad. Õiekate rlõib varakult maha langecla. mistõttu õis
näib olevat õiekatteta (ThaĮictrunz). Sigimik on lahkviljaleūtne (apokarprre);
vilja1ehti on üks kuni mitu. Vili on kukkurvili või pähklike, harva marjatao_
line (Actaea). Fossiilseļt leidub sugukonna esindajaid mitmel pool Nõu-
kogude Liidus paleotseenseis Iademeis.
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Tulikaliste majanduslik tähtsus ei ole väike. Enamik neist on kibeda
maiguga ning sisaldavad mürgiseid alkaļoide ja glükosiide, mistõttu leia-
vad tarvitamist meditsiinis (Actaea, Aconitum, Ficari'a jt.). Paljude ļiikide
viljad, lehed, kroonlehed annavad alauniga värvi (sinist; mūsta, kollast)
tindi vaļmistamiseks ja kudumite värvimiseks. Tulikaļiste huļka kuuļub ka
rida tuntud ilutaimi (TroĮĮius, Detphinium, Aquilegia, Paeonįa jt.), mis leia-
vad kasutamist ehisaianduses. Üksikud tulevad arVeSSe ka meetaimedena

'"' ::;;::ļtulika ļi sert j aoiatakse kaheks triibuseks : P aeonįeae ji a H e Įte -

boreae. Esimesse triibusesse kuulub Eesti NSV tulikalistest üks perekond
Paeonia, milļe esindajaid kasvatatakse peamiselt aedades ilutaimedena. Kõik
teised perekonnad kuuļuvad triibusesse HeįĮeboreae'

Biokeemilisest seisukohast on huvitav, et esimesest triibusest perekond
pojengid (Paeonia\ ja teisest perekond kurekeilad (Aquilegia) eį sisaļda
aļkaloide ega glükosiide ega ka muid mürgiseid ühendeid. Seega on nende
ainevahetus väga vähe spetsialiseerunud, millest võib järeldada, et need
perekonnad esindavad primitiivsemaid tulikalisi.

Tnlikaļistele iseloomulikkudest alkaloididest mainime eelkõige berberiini
CzoHrgOsN, mis on omane ka kukerpuuliste (Berberidaceae) sugukonnale.
Berberiini sisaldavad koļlane ängelhein (Thalictrum fĮauum) ja varsakabi
(CaĮtha paĮusĮris).

Alkaloidide rühma loeti varem ka akonitiin CgąHņzNorr, mis esineb sini-
sel käokingal,(Aconitum N,apeĮlus), põļd'kuĻekannusel (Deļphinįum Con_
soĮida) ja kõrgel kukękannusel (D. eĮatum) ning.paljudel välismaisteļ ļii_
kidel. Hilisemad uurimised on näidanud, et akonitiin ja temaga sarnasecį
ühendid on diterpeenide derivaadid ning ligidad ühest küljest seksuaalhor-
moonidele, teiseŠt küljest saponiinidele. Neist rühmadest erinevad nad aga
sellega, et sisaldavad lämmastikku viielülilises ringis. Akonitiin ja ter.rraga
sarnased ühendid on väga ebapiisivad, millega seletub, et käokingast val-
mistatucļ ravimpreparaadid võrdļenrisi lühiajalise seismise järel oma mürgi-
sed omadused kaotavad

Glükosiidide rühma kuuluvacl pärissaponiinid, mis koosnevad glükoosist
ja sapogeniinist ning ei sisalda lämmastikku. Saponiinid esinevad kollasel
ülasel (Anemone ranuncuĮoides\, metsülasel (A'. siloestris), siniĮiļlel
(Hepatica nobiĮis), palu-karukella| (PuĮsatįį.la patens), aas_karukellal (P.
pratensis\, kanakoolmel (Ficaria' aerna); türgi mustköömnel (NigeĮĮa
damascena), ļ<evad.adoonisel (Adonis oernaĮis) ja paljudel välismaistel lii_
kidel.

Tulikaliste' sugukonnale iseloomulikuks aineks on ka anemoniin
croHrooą, mis kuuļub südamemürkide:hulka, kuid alkaļoididest erineb ļäm-
mastiku puudumisega. Anemoniini leidub varsakabjal (CaĮtha paĮustris),
võsaülasel (Anemone nemorosa), kollasel ülasel (A.. ranuncuĮoides), palu_
karukellaļ (PulsatiĮĮa patens), aas_karukeļlal (P. prat'ensis)" sinilillel
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(Hepatica nobiĮis), kibetulikal' (RanuncuĮus acer), roomaval tulikaļ (R.

repens), mürktuiikal (R. sceleratus\, sootulikal (R. FĮammula), mugultuli-
kal (R. buĮbosus) jl.

Paljudel įulikaļiste esindajail on avastatud mürgised ained, milledest
hüdrolüüsiļ eraldub sin,ihape HCN. Selliseid aineid on konstateeritud hari-
likuļ kurekellaļ (Aquilegia uuĮgaris), kurekell-ängelheinal (ThaĮictrum
aquiĮegifoĮium\, väikesel ängelheina| (Th. minus), ahtaļehisel ängelheinal
(Th. angustifoĮium), roomaval tulikaļ (RanuncuĮus repens) ja põldtulikal
(R. araensis).

Biokeemiliste andmete põhjal ļeiavad A. Blagoveštšenski, o. Davõdova
ja M. Presnjakov (1952), et kõige madalamat evolutsiooniastet tulikaliste
sugukonnas esindavad perekonnad pojengid (Paeonia\ ja kurekel1ąd
(AquiĮegia). Peale spetsialisatsiooni puudumise ainevahetuses kõneļeb seļle

vaate kasuks ka nendes perekondades esinevate fermentide madaļ kvaliteet.
Erinevat evoļutsioonirida esindavad perekonnad käoking ad (Aconitum), sea'
tubakad (HeĮĮeborus) ja kukekannused (Delphinium), mida iseloomustab
fermendi katalaasi kõrge kvaliteet ja ainevahetuses ļämmastikku sisalda_

vate ebapüsivate, saponiinidele ja seksuaalhormoonidele 1ähedaste mürgiste
ühendite (akonitiin jt.) ilmumine. SeĮļele reale ļähenevad ka perekonnad

adoonised (Adonis) ja mustköömned (NigeĮĮa). Fermendi katalaasi kõrge

kvaliteedi põhjal esindab kõrgeimat evolutsiooniastet perekond kukekannrr-

sed (DeĮphinium'1.

EESTI NSV.S ESINEVATE TULIKALISTE
PEREKONDADE MÄÄRAMISTABEL

1. Veetaimed valgete õitega; veesisesed lehed peenelt jagunenud.

ļ5. perekond särjesilmad - Batrachįum

Maismaaįaimed või madalas vees ja märgadel kohtadel kasvavad kol_

laseõielįsed taimed, millede lehed pole veesisesed . 2

2. Lehed kõik juurmised või osa neist varreļ männasena 3

Lehed varrel vahelduvad või vastakad . 6

3. Kõik lehed juurmised 4

- Lehti ka varrel männasena . . . 5

4. Õied sinised võį sinakasvioletsed;, varakevadel õitsev metsataim

Õ i e d roheka sva l ged ; v äi ke' * 
" TĮiĻ*į::Į{# 

[}y 
ri^ ),',',

5. Õied valged või koįlased; lehed sõrmjagused
9. perekond ülased - Anemone

Õied violetsed, lehed sulgjagused või sõrmjad
ll. perekond karukellad - Puļsatįįįa

6. Õied ühe või mitnie kannusega . .- 7

J Õied kannuseta . ' 8
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7. Iga õis viie haakjaļt kõvėrdunud kannusega, õied iongus, kannused
ülespoole suundunud

6. perekond kurekellad - 'AquiĮegia
tga õis ühe kannusega

7. perekond kukekannused - DeĮphiniurrl
8. Õied korrapäratud, ülemiņe õieleht kiiverjas; lehed vaheļduvad, sõrm_

jagused. Õied kollased või sinised
8. perekond käokingad _ Aconitum

Õied korrapärased (kiirjad) 9
9. Õiekattelehed la.ngevad üsna varakuĮt ära, mistõiiu on arenenud õied

ainult tolmukate ja emakatega'. l0
Õiekatteļeļ"ed ei lange varakult ära . l l

10. Emakaid igas õies üksainus; pärast õitsemist areneb igast õiest must
marjataoline vili

5. perekond siumarjad -- Actaea
En,akaid igas õies palju; lehed vahelduvad, sulgjad

. 17. perekond ängelheinad - ThaĮįctrurn
1 1. oied kolļased |2

Oiedteistsugur"a. . . . . . . . . . . . . . 16

12. Õied kerajad, lehed sõrmjagused
3. perekond kullerkupud - Trolļius

Õiedpolekerajad.
13: Õiekate lihtne, ļehed ümarsüdajad või neerjad

Oied tupe ja krooniga
14. Lehed sulgjagused

lB. perekond adoonised - Adonįs
Lehed ļõhestunud või terved . . 15

15. Tupplehti ja kroon1ehti 5; lehęd enamasti ļõhised, harva terved
16. perekond tulikad - Ranunculus

Tupplehti 3 (harva 4-5)' kroonlehti 6-l6; lehed südajad või neerjad
14' perekond kanakoolmed - Fįcarįa

l6. Öied sinised või sinakasvalged, ümbritsetud haralistest kõrglehtedest;
lehecl kaheli-'kuni kolmelisulgjad

4. perekond mustköömned - NigeĮla
Õied valged kuni punased ., -. ; l7

17. Õiekate lihtne; lehed vastakad, paaritusulgjad liitlehed i

12. perekond elulõngad - Cįematįs
Õiekate kaheļi (tupe ja krooniga); õied suured, kuni l5 cm läbimõõ-
dus) ; lehed sulglõhised

l. perekond pojengid - Paeonįa
ļ. triibus Paeoiįpac Bernh. in Linnaea VIII (lB33) 452'

Õied üksikult, tupe ja krooniga. Viljalehed lihakad. Seemned ridadena kum-
malgi pool kukkurvilja mõhuõmblust.
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1' perekond pojengid - Pąconia| L
L. Gen. pl. ed. I (1737).

Mitmeaastased taimed, muguļjaļt paksenenud juuriega. Vars rohtne või
puitunud (P. arborea Don). Lehed kolmeti või enam jagunenud. Õied tupe
ja krooniga. Tupplehii 5, rohelised, kroonlehed suured, värviļised (valged,
kollased, punased), arvult 5-8 või rohkem. Tolmukaid palju, emakaid 1-B.
Emaka sein lihakas; kukkurviljad paljuseemnelised. Perekonda kuuļub ca
22 ļiiki, mis on levinud Euroopas, Kesk_ ja Ida_Aasias, Põhja-Ameeri_
kaS, Peruus. Ūidiseļt on kõik pojengid kaunid dekoratiivtaimed ja
neid kultiveeritakse juba pikemat aega aedades ja parkides. Pojenge
on Suur huļk mitmevärvilisi liht- ja täidisõielisi sorte, mis põlvnevad ena-
mikus valgeõielisest pojengist (P. aĮbifĮora Pa|l')' mille kodumaaks on
Siber ja Põhja-Hiina.

Eesti NSV-s Paeonia liikg metsikuļt ei esine, küll aga kasvatatakse neicl
rohkesti aedades ja haljasaladel ilutaimedena. Eesti NSV öludes tuntumacl
ja levinumad on P. aĮbiflora Pall. ja P' anomaĮa L. sordid ja teisendid.
Peale nimetatud liikide võiks märkida veel Kaukaasiast pärinevaid Mloko_
sevitši pojengi (P' Mlokoseaįtschįį Lomak.) ja ļJ/ittmanni pojengi (P.lltlĮtt-
mannįana Lindl.), mis omavad ilusaid suuri õrna, kreemkollase tooniga
õisi. Lõuna-Euroopast pärinevad korallpojeng (P' coratĮina petz') - liht_
õieline, seemned korallpunased, õied punased, valged või kollased, ja hari_
lik pojeng (P. peregrina Millr.) - õied purpurpunased, harvemini valged
või kollased, ja teised,.mis on Eesti NSV oludes talvekindlad. Põõsaspojeng
(P. arborea Don), mis pärineb Jaapanist ja Hiinast, on puitunud varrega ja
kasvab 60-l50 cm kõrgeks; pole Eesti NSV oludes talvekindel, vaid vajab
katmist.

LtIKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Lehekeste hõlmad jagumatud, õied valged
l. Valgeõieline pojeng - Paeonia aĮbifĮora PalI.

- Lehekeste hõlmad hõlmised või ļõhised' Õied purpurpunased võį lilļa-
kaspunased 

2: Anomaaļne pojeng - Paeonįa anomaįa L.
1. Valgeõieline pojeng _ Pgeonįa al'bįfī'õrq,z Pali' Fļ. Ross. II (1788)

90; Ledeb. Fļ. Ross. I (1842) 74; Įurcz; Fl. baic.-dah. I (l842-lB45) 89;

C. Maxim. Primlt. Fl. Amur. (1359) 29; Huth in Engler, Jahrb. (1892)
267: Kou. Or. Maxr.rx. II (1903) 224; Aschers. et Graebn. Synops. V,2.

t Taime nimi Theofrastosel (umb. 372-287 e. m a ), tuletątud müütilįse jumalate
arsįi įaioni nime järgi, kes selle laimega olevat tervįks 'ravinud allmaaiĮmajumala
Plutoni. '

r Sõnadest aļbus _ valge ja [Los - õis (lad. k.). " i
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l. joon. Valgeõielįne pojeng (Paeonia aĮbifĮora Pal|.)



(19823) 5aB; ĮUHn,ļ. so (DĮ. CCCP VII (1937) 25' - flnog 6e.lroųBeTKo-
ruü. (l. joon.)

ą. Mitmeaastane taim, juurmugulad tumepruunid. Vars paljas, 50-
l00 cm kõrge. Lehed kahelikoļmetised, ļehekeste hõlmad süstjad kuni eĮlip-
tilised, tipmised rootsulised, külgmised rootsutud. Õied valged, kroonļehti
5-B ja enam' tolmukaid palju, kuldkoļļased. Kukkurvilju koos 3-6. Seem-
ned ovaalsed, mustad.

Õitseb mais, juunis.
Eesti NSV-s kasvatatakse aedades ilutairnena. Talvekindel.
Levinud Nõukogude Liidus Ida_Siberrs ja Kaug-Idas, kus kasvab kui-

vadel kivisįel nõļvadel, põõsastikes, metsaservadel. Väljaspool NSV Lįitu
Mongoolias, Hiinas, Jaapanis.

2. Anomaalne pojeng _ Pgeonįa ūnmnĮaį L. Mant. || (|77I\ 247:
Ledeb. Fl. Ross. | Ų8aĄ 7a; Kplur. o;r.3an. Cx6. V (l93l) 1116; [Įļnnų.
ņo <D"ņ. CCCP VII (1937) 33. - P. Įacįnįata Pall. Fl. Ross. ĪI (l7B8) 93. -P. sįbirįca Paļl. ibid. - ilaon Maplurr_xopeul. (2. joon.)

4. Taim mitmeaastane,' käävjate' peaaegu varretute juurmugulatega.
Vars kuni l00 cm kõrge, üheõieline. Lehed kahelikolmetised, allküljel pal_
jad, pealküljel roodude kohal hõredate karvadega. Lehekesed sulglõhiseci.
Õied purpurpunased, 8-l3 cm läbimõõdus. Kukkurvilju koos enamasti viis,
seemned mustad.

Õitseb mais, juunis.
Eesti NSV aedades kasvatatakse ilutaimena; talvekindel.
Levinud Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Lääne_Siberis, Ida-Siberis,

Kesk_Aasias, kus kasvab metŠades, metsaservadel. Väljaspool NSV Liitu
Ida-Turkestanis, Mongoolias.

Juured sisaldavad 0'14% eetriļist õli.

2. triibus HeĮĮeboreac DC. Syst. I (l8l8) l30,306. - Õied üksikuĮt või
koondunud kobarõisikuteks; emakate seinad õhukesed, ainult erandjuhtudel
lihakad; valminud kukkurvilja<i hulga seemnetega, avanevad, üksikuil juh_
tudel moondunud marjataoliseks (siumari) või kupraks.

2' perekond varsakabjad _ CaĮthn2 L.

. L. Sp. pl. (1753) 558.

Mitnreaastased taimed, vaheļduvate lihtlehteclega. oiekate 1ihtne, kolļane,
viietine. Nektaariumid puuduvad. Tolmukaid ja emakaid palju. Sigimik ähe-
pesaline; kukkurvili. Perekonda kuulub 20 liiki, mis on levinud põhja_ ja
lõunapoolkera arktilises ja parasvööndis. Nõukogude Liidus 5 1iiki. Eesti
NSV-s esindatud ühe liigiga.

I anomaĮa __ ebaühtlane, korrapäratu (kr. k.).
2 Kollase lilļe ninetus Vergiliuse ja Pliniuse järgi
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2. joon. Anomaalne pojeng (Paeonia anomaĮa L.\



l. Varsakabi _ Caltha paĮu^stris ' I-. Sp. pi. (1753) 55B; Ledeb. Fl.
Ross. I (Į842) 48; Turcz' Fl. baic.-dah. I (1842) 6l; įI]t'ta.lķr. O.n. I

(t895) 23; N. Busch in Fļ. cauc. crit. III, 3 (190l ) l6; Kolt. o.rr.

Maul.ļx. II'(1903) .l2B; Hegi IlĮ. Fl. Mitt.-Eur' III (1912) 457;' Aschers.
et Graebn. Synops: V,2 (1926) 561; Kpu.n. <D.n.3an. Cr6. V (1931) 1119;

ll]Įnļļ. so Oū. CcCp VII (1937) 37; Manees so Q"rr. ECCP Il (1949)

288..-.C. gĮabra Gilįb. Fl. Lith.2 (l781) 279.- Exs.: Lippm. et K. Eichw.,
Eesti tairhed II (1935) n" 55. - Ķa.nyxHuņa 6o.loņgag. (3. joon., a.)

ą. Mitmeaastane sootaim. Risoom lühike, arvukate juurtega. Vars haru-
nenud, õõnes, tõusev kunį lamav, viimasel juhul sõlmede kohalt juurduv.
Kogu taim paljas, l5-40 cm kõrge. Juūrmised lehed pikarootsulised, ümar-
südajad või neerjad, tumerohelised, läikivad. Varrelehed lühirootsulised kuni
rootsutud. Lehelaba täkilise või hambulise kuni peaaegu terve servaga. Õied
kollased, kuni 2-4 cm läbimõõdus. Tupplehti 5, kroonlehed puuduvad. Ema-
kaid 5-8. Pärast õitsemįst areneb iga õie asemele 5-B paljuseemnelist kiir"
jalt asetunud kukkurvilja lühikese sirge või kõverdunud nokaga.

Õitseb aprillis, mais.
Kasvab soodes, niisketeĮ niitudel ja veekogude kaļlastel (4. joon.).

Levinud NSV Liidus Euroopa-osas,'Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis,

Ķaug-Idas, Kesk-Aasias. Väljaępool NSV Liitu Skandinaaviamaades, Kesk-
ja Lõuna-Euroopas, Ida-Turkestanis, Tiibetis, Mongoolias, Hiinas, Jaapa'
nis, Põhja-Ameerikas, Uus-Meremaal, Austraalias.

Liik varieerub peamiselt viljade kujus ja Suurįlses.
Majanduslik tähtsus. Varsakabi on nõrgalt mürgine, sisaldab alkaloidį

berberiini CzoHroosN, peale selle anemoniini. HroCrooņ ja koliini CsHrsozN.
Mürgitusi loomadel esineb harva, ainult siis, kui söödas on Suūremal mää_

ral varsakapja. 1Mürgiltuse nähud ilmnevad maos, sooltes (kõhulahtisus,
puhitus, valud) ja neerudes (sage urineerimine), ļehmadeļ väheneb piima_

and.

3. perekond kullerkupud - Trol|įus2 L.
L. Sp. pl. (1753) 556.

Mitmeaastased sõrmjaguste lehtedega taimed. Õiekate kaheli. Tupp
kroonjas, kollane, 5 ja rohkem lehest koosnev. Kroonļehed (nektaariumid)
kitsas-Įineaaļsed, neid on palju. T.oļmukaįd ja emakaid palju. Kukkurviljad
hulganisti nutina koos. Seemned mustad, läikivad. Perekonda kuulub ligi-
kaudu 20 liiki, mis kõik on levinud põhjapoolkera arktilises ja parasvöön_

dis. NSV Liidus esindatud l l liigiga, Eesti NSV-s ühe liigiga.

l. Kullerkupp _ TrolĮįtts europacus3 L. Sp. pl. (1753) 556; Ledeb.

Fl. Ross. | (|84Ą a9; ĮlĮua.nķr. on. I (lB95) 2a; Hegi lli' Fl. Mitt.'

t palustris - soo_, sõnast paĮus - soo (lad. k.).
2 Troļļįus - latiniseeritud vorm kullerkupu saksakeelsest nįmest Troļlblume. Esime-

sena kasutas latiniseeritud vormi šveitsi õpetlane Conrad Gesner (1516-1565) .

e europaeus - euroopa (lad. k.).
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' 3. joon

i)i;3 Eestį NSV floora It



Eur' IIĮ (t9l2) 459; Aschers. et Graebn. Synops. V, 2. (1926) 675;

Kplr.lr. @.rr.3an. Cz6.Y (l93l) ll20; IIIHn'{. so ÕĮ. CCCP VII (1937) a5;

Manees Bo @n. ECCP II (1949) 290. - Exs.: Lippm. et I(. Eichw', Eesti
taimed Ī (1933) no 3. - Kyna;rlurųa eeponeficxax. (5. joon.)

4.Mitmeaastane taim, lühikese risoomiga. Vars 20-50 cm kõrge, ļihtne,
harvem harunenud, aļusel kuivanud iehtede kiududega. Juurmised lehed

pikarootsulised, lehelaba sõrmjalt 3-5-jagune, rombiiisteJ Suurehambuļiste

4. joon. Varsakabi (CaĮtha paLustrīs L.). (A. Üksipi foto.)

segmentidega, pealküljel tumeroheline, alļküljel heledarn. Varrelehed lühi_

rootsulised kuni rootsutud, vähem jagunenud kui juurmised lehed. Õied
üksikult, kerajad, 3-5 cm läbimõõdus. Tupplehed nõgusad, hele- kuni kuld-

kollased, arvult 10-15. Kroonlehed (nektaariumid) 5-7 mm pikad, kitsad,
lineaalsed, tipul laienenud, oraņžid, meeņahutiga. Kukkurvili, 7_|2 mm
pikk; viljad kerajaks,nutiks koondunud.

Õitsob mais, juunis. :-

Kasvab niisketel niitudel, puisniitudel, metsaserva del, põõsastikes. Ķogu
Eesti NSV alaļ, haruldasem saartel.
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5. joon. Kullerkupp (TrolĮius ēuropaeuš L)



Levinud NSV Liidus Euroopa-osas (välja arvatud Krimm) ja Siberi
1ääneosas. Väljaspool NSV Liitu Skandinaaviamaades, Põhja-, Kesk- ja
Lõuna-Euroopas, Väike-Aasias, arkti1ises Põhja-Ameerikas.

I(u1lerkupus on konstateeritud alkaloidide jälgi.

4. perekond mustköömnecl - NigeLĮa t L'
L. Sp. pl. (1753) 534.

Üheaastased rohttaimed. Enamikus sulgjate lehtedega. Õiekate viietine,
nektaariume 5-B, tolmukaid palju, emakaid 5-10. Perekond hõlmab 16

ļiiki, mis on omased peamiselt Vahemere-aladele,,Lääne-Aasiale ja Kesk_
Euroopale. Mustköömnete seemneid kasutatakse maitseainena ļeivaküpse-
tamiseļ, aedviljade soolamisel ja hapendamisel.

mļ

tĮ

m kl

6. joon. Türgi mustköömen (NigeĮĮa damascena L.\'''a - õis kõrglehtedega' b *
poolvalminud vili; kļ * kõrglehed, ll .. tupplehed,' ņļ - nektaariumid, l - toļmu_

kas, e - emakakacļ. (T. Lippmaa järgi.)

1.,.,

i. Türgi müstköömei _ utgeįį" d'qmnĘcetm' Ļ. sp. pl: (1753) 753;

Ledeb. Fļ. Ross. I (l8a2) 55; Boissi,F.l' or. I (1867) 68;..LLIua"nķr. o.rr. Į

(1895) 26; N. Busch in Fl. cauc. crit. III,3 (l90l) 32; Ąsehers. et Graebn.
Synops' V, 2 (1926) 622; Į,1. Kp.arueu,'Ļo @JI. CcĢp VII (t937) 70;

Maleeņ eo o"rr. ECCP II (1949) 29.6. - N. taurįca, Stev. in Bull. Soc.

Mosc. XXX, 2 (1856) 2B3. - Ųepgyrrrxa ĀaMaccKafl (Āewtua n ae.nenu).

(6. joon.) ,-' ,.1 ,

I Diminutiiv sõnasl niger'_:.fiļust.(lad:.k.)' Taimenimena.ka.sutas sõna NigeĮta esi

mesena itaalia õpetlane Mathaeus Sylvaticus (suri 1340) .

2 damascena - Damaskuses kasvav (Įad. k.) .

Į
f
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a
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o. Üheaastane taim sirge, palja, kandilise varrega. Lehed kaheli või
kolmeli su1gjagused, kitsas-lineaalsete osadega, miļļede servad allapoole
käändunud. Üļemised lehed koondunud kattena õie įimber. Tupplehed sini-
sed, piklik-munajad. Nektaariumid (moondunud kroonlehed) tupplehtedest

nritu korda lühemad' kahehuuieļised. Viljalehti 5, kuki<urviljad kuni tipuni
kokku kasvanud. Seemned kolmetahulised, ristikortsulised', sisaldavad alka-

ļoidset amiini damastseniini CroHlaogN, neutraalset sapoņiini melantiini ja

melantiinhapet; veeauruga destilleerimisel saadakse seemneist 0,3*0,\Vc
eetrilist õli, mis on kolļase värvusega, vaarika 1õhnaga ja tugeva sinise
fluorestsentsiga.

Õitseb maīsi augustini. ļ

Eesti NSV-s kasvatatakse ilutaimena aedades.
Nõukogude Liidus ļevinud Euroopa-osas, Kaukaasias, väļjaspool NSV

Liitü'Vahemere-aiaļ, Väike-Aasias, Põhja-Aafrikas.
Majanduslik- tähtsus, Kasutatav iĮutaimena ja meetaimena.

L. Sp. pl. I (1753) 504.

Mįtmeaastašed rohttaimed, kaheli- ja,kolmelisulgjate lehtedega. Õied
ļihtsates või tiarunenud kobarais. Tupplehti 4, need on vara äralangevad.
Kroonlehed (nektaariumid) ļamedad,'süstjad. Tolmukaid palju, ülemises
osas laienenud tolmukaniitidega. Emakaid üks. Vili mahlakas, paļjuseemne-
line, marjataoļine. Perekoņda kųulub t0 liiki, mis kõiļ< on ļevinud põhįapool-
kera parasvööndis; NSV Liidus esindatud kolme, Eestį NSV-s iihe iiigiga.

l. Siumari - Actam spimta2 L. Sp. pl. (1753) 504, excl. var. p;

Hegi IlĮ. Fl, Mitt.-Eur. IIĮ (l9t2\ 477; Aschers. et Graebn. Synops. V,2
(1926) 627; l]fnn'L ņo O.n. CCCP VIĪ (1937) B0lMa.rrees so QJĮ. ECCP IĪ

(1949) 29B. * A. nigra Willd. Sp, pl' II, 2 (1799) lI39. - A. Chrįsto-
phoriana Gouan.Fl. Monsp. (1763) 152. A. spicata var. nigra Willd.
Sp.pļ. lĪ,2'(1799) ll39. - A. spicatavar.'meįanocarpaLedeb' Fl. Ross. I

(lB42) '7l. - Bop-ouelĮ KoJIocoBIiĀnltü. (7. joon.)

4. Taim !ųgeva, viltuse, mitrneharulise juurikaga. Vars 60 cm ja kõr-
gem; aluseĮ kaētud pruunide soomusjate lehtedega, ülemises osas veidi kar-
vane, muidu.paljas' Lehed suured, pikarootsulised' kaheļikolmetised. Vii-
mase järgu ļehekesed pil<1ik-munajad, jämedalt saagja Servaga' aluseļ süda-
jad, vēiģi''ebaüĮtläste,hõlmadega; roodude kohäļt hajusalt, karvased. Õied
väikesed; ko]Įā'kasva1ged, tipmistes või lehekaenaldes asuvates ļühikestes
kobarates. Tupplehed 4-6 mm pikad, ovaalsed, neid on 4-6. Kroonļehed
(nektaariumid) va1ged, 3 mm pikad, neid on 4-6, l<itsad, elliptilised. Viļi
algul roheline, hiljem läikiv-must, marjataoline (B. joon.).

1 Taime nimi Pliniusel (23-79) .

t spicata - päine, sõn.ast spico -. viljapea (lad. k.)



a

7. joon. Siumari (Actaea spicata L.) viljadega. a _ õisik.



Clitseb juunis, juulis. j

Kasvab varjukātes leht_ ja segametsades, puisniitudel, võsastikes; saar_

teļ haruldane.

8. joon. Siumarį (Actaea spicata L') viljadega
(A.- Üksipi foto')

Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne_Siberis' Väljas-

pool NSV Liitu peaaegu üle k'ģu Euroopa (1õunaosas peamiselt mägedes),

Hiinas (9. joon.)

Majandusliktähtsus.Taimkõigisosadesmürgine,sisaldabaĮkaloide.
Kutsub esile kõhulahtisust ja okseādamist' Mürgitusjuhte ļoomadel pole

teada. Viljad annavad alauniga musta värvi'
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6. .perekond kurekellad _ AquiĮegiat Ļ

L. Gen. pl. ed. 5 (t754) 297.

-. 
Mitmeaastased' täimed, .ur,eiittntmetiste lehtedega, kaheli õiekattega.

Õietupp kroonjaš, tupplehti 5; kroonlehti (nektaarid"i 5'' įroonlehed ļeh-
terjad, laia naastuga ja pika allapoole käändurtud kunnr."gr. Toļmukaicl
palju; sisemised kilejad, steriilsed (staminoodiumid). Emakaid 3-15. Kuk-kurvili.

Kurekelļade perekonda kuulub ca 60 iiiki, mis on levinud põhjapoolkera
parasvööndis. NSV Liidus 14 liiki; Eesti NSV-s esindatud titrā tiigiga.

l. Kurekell _ AquiĮegia aulgwris, L.Sp'pl. (t753) 753; Ledeb. Fļ.
Ros9, I (IB42) 55; IIIuanķr. O.rr. I (lB95) 27; Hegl lll. Fl. Mitt.-Eur. ļII(l9l2) a8'l; Asche.rs. et Graebn. Synops. \Ī, 2. 1īozo1 636; Ey.nanx., no
tD"lr. CCCP VII (1937) 94; Ma"rtees Ėo (D;l, ECCP ĪI (lb49) 302. .-- A. sil-

l Sõna AquīĮegia päritolu poĪe kindel. on võimalik, et Šee, on tulētatud sõnādest
aqua - vesi ja Įego _ kogun (lad. k.), seega tähendaks - veekoguja. Võib,aga olla, et
see on latiniseeritud vorm kurekella saksakeelsest nimest Akelei Ļi. srksa õpetlasel
Hildegard von Bingen'iI (suri a' ļ l79) esineb kujul Ackeleia, Acheleiį, agiJĮ-lr.
Aquileja.

2 uulgarĮs - harilik (lad. k.).
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10. joon. Kurekelļ (AquiĮegia auĮgaris L.).o - õis, miļļeļt osa õiekatet kõrvaļdatud



ÜestrįS Neck. Dęļic. gallo-belg. i (l768) 234. - A. cornuta Gilib. Fi.
Lith. V (1782) 286. - A. aersicoĮor Salisb. Prodr. (1807) '374. - Exs.:
K. Eichw., Eesti taimed IV (1939) n" t57. - Bo4oc6op odHxHoseHHHü.
( 10. joon.)

4. Mitmeaastane taim, ļühikese, harunenud risoomiga. Vars 50-70 cm
kõrge, üļemises osas harunev, enamalt jaolt paljas. Lehed rootsulised, peal_
küljel rohelised, aļlküijel hallrohelised, hõredalt karvased. Juurmised lehed
kahelikolmetised. Lehekesed on enam-vähem ümmargused, hõļmised, täkilise
Servaga, Ülemised varrelehed kolmetised, terveservaliste lehekestega. Õied
longus, įumevįoļetsed, roosad või valged, 3-4 cm ļäbimõõdus. Tupplehed
munajad, aiusel pinnukeseks ahenenud. Kroonlehed kannusega koos 3 cm
pikad. Pärast õitsemist areneb iga õie asemele 5 paljuseemnelist 2 cnl
pikkust kukkurvilja. Seemned mustad, läikivad.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab lubjarikastel pinnastel, hõredates lehtmetsades, võsastikes, nõl-

vadel, teeservadel, karjamaadel. Aedades iļutainrena kergesti metsistuv ļiik.
Levinud NSV Liidus Euroopa_osas. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavia-

maades (enam lõunaosas), Kesk_ ja Lõuna-Euroopas; Põhja-Ameerikasse
introdutseeritrrd.

Majanduslik tähtsus. Dekoratįivne ilutaim, kultiveeritakse aedades; õied
nritmesuguse värvusega. Varem tarvitatud rarlimtaimena kollatõve ja skor_
buudi vastu, sisaldab amügdaliiniga (sinihappe glükosiidiga) sarnanevat
ühendit CzoHzzorrN

7. perekond kukekannused -_ Delphiniumt Ļ.

L. Sp. pl. (1753) 530.

Ühe- või mitmeaastased rohttaimed, sõrmjalt ļõhestunud lehtedega. Õied
korrapäratud. Tupplehed kroonjad, neid on 5; ülemine kannusega. Ķroon-
Įehti (nektaariume) l või 2, nende kannus on peitunud tupplehe kannusesse.
Tolmukaid palju. Emakaid l-3; igaühesi areneb paljuseemneline kukkur_
vili. Perekonda kuuļub 200 liiki, mis on levinud peamiselt põhjapoolkera
parasvööndis. NSV Liidus esineb 8l ļiiki, Eesti NSV-s 2 liiki.

LlIKIDE MĀÄRAMlSTABEL

1. Lehed peenjagused; kobar väheseõieline, õied sinakasvioletsed; alla
meetri kõrge umbrohi

į. Põld_kukekannus - DeĮphinium Consolįda L.

I DeĮphįnįun - latiniseerilud vorm kukekannuse kneekakeelsest nįmest deĮfininon,
mįs esineb kreeka õpetlasel Dioskoridesel (I sajand; täpsed aastad teadmata). Selline
nimi on arvatavasti antud kukekannuse õie teatava Sarnasuse tõttu delfiini peaga.
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aedilutaim
2. Kõrge kukekannus -_ DeĮphinium elatum L.

1' Põld-kukeka,inu. _ DeĮptlinīum CottsoĮįda.' L. Sp. pl. (1753) 530;

Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 58 pro parte; IIIua.nrr. A.n. I (1895) 28; Kpu.rt.

Õ;r.3an. CH6. V (L93l) 1136; Heecxnž eo Õ.rr. CCCP VII (1937) l02;
MaĮqes go @il. ECCP II (1949) 304. - D" segetum Lam. Fl. frang. VIĮI
(|7T8) 325. - D' monophgĮĮum Gilib. Fl. Lith. II (l78l) 2B7. - D' uersį'
color Salisb. Prodr. (1796) 375. - D. diffusum Stokes Bot. Mat. med. III
(l8l2) 2l3. - Consoįįda regaĮis S. F. Gray Nat. Arr. Brit. Pļ. Ver. II

(l82l) 7l|. - Consoļįda araensis opiz Sezn. (lB52) 32. - Consolįda
segetum Schur Verh. Sieb. Nat. Ver. ĪV (1853) 47. - Xusoxocrķ trofle_

eaa. (l l. joon.)

o. Taim üheaastane, 25-50 cm kõrge. Vars harkjalt harunenud, ker_

geltīarvane või peaaegu paljas. Lehed kaheli või kolmeli jagunenud kit-

sas-lineaalseieks osadeks. Alumised lelreci rootsulised, ülenrised rootsutud.

Õite kandelehed terved, õieraost lühemad, liduskarvased. Õied hõredais koba_

rais, sinakasĮilļad, harva roosad või valged, |4-20 mm pikad, ltannusega'

Nektaariume ainult üks, sinakasroosa, kolmehõlmase laba ja kannusega, mis

on peitunud ülemise tupplehe kannusesse. Tolmukaid B-l0. Emakaįd üks,

paljas. Kukkurvili l1-15 mm pikk. seemned pruunid, 2 mm pikad.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab umbrohuna põlluvilja all (nisu- ja rukkipõldudel)'
Levinud Nõukogude Liidus Euroopa_osas, Kaukaasias, Lääne_Siberis'

Väljaspool NSV Liitu Skandinaaviamaade lõunaosas, Kesk- ja Lõuna-E'uroo-

pu", valk"_Aasias, Põhja-Aafrikas. Põhja_Ameerikasse introdutseeritud'

Majanduslik tähtsus. Levinud umbrohi taliviljapõldudel. Mürgine, sisal_

dab akonitiini Cg+Hązo,,N ja kalkatripiini, peale selle seemnetes delsoliinį

CzsHņgozN ja delkosiini ezzHazoN. Alkaloidide sisaldus seemnetes ulatub

kuni |,\a/o-ni. Varemalt kasuiati ravimtaimenu, .āhuumeditsiinis kasuta_

takse praegugi mõnel maaļ tema õisi (nime a|| fĮores Calcatrtppae) ja seem_

neid (semīn CaĮcatrippae) sügeliste vastu ja täide hävitamiseks; taime

näriti ka igemete paistetuse ja suukoopa haavandite ravimiseks. Keetmisel

annavad õied sinisi värvi kudumite värvimiseks ja tindi valmistamiseks.

Põld-kukekannust kasuiatakse ka ilutaimena ning loetakse meetaimeks'

2' Kõrge kukekannus - DeĮphinįumeĮutĮun2 L. Sp.pl. (1753) 53l;

Ledeb. Fl. Ross. Ī (1842) 63 pro parte; Turcz' Fļ. baic.-dah' Ī (1842) 75;

Kpltn, @Jr.3an. Cu6. V (l93l) llal; Hescxuü ņo Ql. CCCP vII (1937)

ūl; Ma.neeņ so Qfl. ECCP II (ļ949) 306. _ D. paĮmatifidum DC' Syst.

nat. I (l8ls) 358. - D. gĮabeĮĮum Turcz. in Buļl. Soc. Nat. Mosc. x

ļ Consoļįda - kergendav, ļohutav, ļeevendav (lad. k.). Roomlased nimetasįd nõnda

mingit taime.
2 eįatum - kõrge (lad. k.).
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ll. joon. Põld-kukekannus (DeĮphinįum Consoļįda L.). a --- vili



(1837) 56, nomen. - D. alpinumHuth Monogr. (1895) 405, pro parte. -
D. d'iscoįor Fischer in Sweet Hort. Brit. ed. II (1830) 9, nonren. - Xaņo-
Kocrb Bbrcot<an. (12. joon.)

4. Mitmeaastane taim, lühikese risoomiga. Vars kuni 2 meetrit kõrge,
paljas või alumises oSaS allapoole suunatud harvade karvadega. Lehed root-

sulised, üldkujult ümar-südajad, alusel sügava väljalõikega, roodudel kar-
vadega, harilikult B-9 cm pikad, kuni l5 cm laiad. Laba sõrmlõhine 3-7
piklik-rombilise hõlmaga. Leherootsud alumisel ja keskmistel lehtedel ,ligi-
kaudu ļeheiaba pikkused. Õied sinised, kannusega, pikkades kobarates. Nek-
taariume 4' kroonjad, neist kaļ<s ülemist kannusega; alumised pügaldunud
tipuga, valgeripsmelise pinnaga, musijaspruunid. Kukkurvili 1,5 cm pikk.

Õitseb juunist augustini.
Eesti NSV-s aedades, haljaŠaladel kasvatatav ilutaim, metsikult ei esine.

Palju liht- ja täidisõielisi sorįe.
Levinud Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Siberis, Kesk-Aasias. Väljas-

pool NSV Liitu Kesk-Euroopas, Põhja-Mongoolįas.
Taim on väga mürgine. Sisaldab akonitiini CgąHņzorrN; seemnetes on

aļkaloicle O,B%, tähtsamad neist on delsoliin CzsHąaozN ja delkosiin
CzzHezooN; lehtecļes leiclub ka kalkatripiini.

B. perekond käokingad - Aconįtūtn| L.

, Į, Gen. pl. ed. 5 (1754\ 23;6. 
.

Mitmeaastased rohttaimed; vahelduvate sõrmjaguste lehtedega ja ļ<orra-

päratute õitega. Õied kobarais. Tupp kroonjas, 5-ļeheline, neist ülemine
kiiverjas. Krooniehii (nektaariuihe) 2. Tolmukaid pą,lju, neist 2-B steriilsed
(staminoodiumid)' Kukkurvili. Perekonda kuuluvad liigid on levinud põhja-

poolkera parasvööndis. Neist esineb Nõukogude Liidus 5l ļiiki, Eesti NSV-s
;2 t\iki.

Käokingade mürgised omadused olid tuntud juba ammu. Neidrkasutati
nii arstiteaduses kui ka mitmesuguste mürkide valmistamisęks! (näiteks
mürk lruntide mürgitamiseks). Ka käesolevaĮ ajņ,l ļęiavad käokįngades esi-

nevad alkaloidid - akonįtiin, pseudoakonitiin jt)'* mitmesugüsį rakenda'
mįst meditsiinis (Įuber Aconįti)

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

Õied sinivioļetsec], lehecl paljad ' i,J.
l ' Sinine käoking '' 

' kconitum. NapelĮus L-

Õiecl kolļased, lehed karvased, eriti allküljel ';i ]'

2. Kollane käoking - Aconituņ Įasįostorhum Reichb.

| 'A.čo:nįturn --- latiniseeritud vorm ļ<i'ėeļ<akėelšest sõriast akonįton' milleģa Thėofrästos
(g72_287 e. m. a.) ja Nikandros (200-135 e. m. a.) nimetasid üht mürgist kaljutaime,

mida lrasutati pantrite ja huntide mürgitamisek 
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l2. joon. Kõrge kgkekannus (DelphĮnįutl eĮatųm L.). a * õisik, ģ _.õie pikilõik.
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l. Sinine käoking _ Aconįtum NapeĮĮtn į L. Sp. pl. (1753) 75Į;
Ledeb. Fļ. alt. II (lB30) 2B3; Ledeb. Fl. Ross..I (ļB42) 69; Gäyer in Hegi
Ill. Fļ' l{itt.-Eur. III (l9l2) 495, - Axognr cnguli.

4. Mitmeaastane taim, muguljali paksenenud juurtega' Vars püstine,

enam-vähem paljas, 40-100 cm kõrge. Lehed sõrmjagused, 5-7 hõlmaga.
Õied kobaras, sinivioletsed, harvem sinised või valged. Üļemine õieleht
kiiverjas, pooĮümmargune. Nektaariumid kaarjalt kõverdunud. Tolmukaid
palju. Kukkurvili kuni 20 mm pikk. Seemned mustad, ļäikivad.

Õitseb juu1ist septembrini.
Kasvatatakse sageli aedades iļutaimena.
Aconitum Napellus L. ioetakse kolļekiiivliigiks ja on viimasei ajal jaga-

tud hulgaks iseseisvateks ļiikideks. Kesk-Euroopas eraldab Gäyer 1l liiki,
mis esinevad peamiselt Alpides ja Karpaatides, hajusalt ka muudel mägistel
aladel. Ūlevaatļikkuse mõttes märgib ta neid liike ka aļaliikidena (Hegi, I1l.

Fl. Mitt'-Eur. ĪII). NSV Liidus konstateerib Steinberg (o.rr. CCCP VII)
üle kümne 1iigi, mis mitmesuguses ulatuses on levinud Kesk-Aasia vaba-
riikides, Siberis ja Kaug-ldas.

Meil aedades kuļtiveeritav sinine käoking on mitmesuguse päritoluga.
Enamuses pärineb ta Kesk-Euroopast. Milliste liikidega siin tegemist, nõuab
veel selgitamist. Sel põhjusel toome ta käesoļevas teoses kollektiivliigina.
on võimalik, et meil aedades leiduvad ka sagedased Kesk-Euroopa liigid:

kirju käokĪng, Aconitum uariegaturnL. - õied sinise- ja valge-
kirjud, juurmugulad kerajad, lehtede kaenlas sageli sigipungad;

Stoerki käoking, Aconitum Stoerkįanurn Rchb. - õied vioietsed
siidi läikega või valged violetse äärisega, juurmugulad piklikud.

Majanduslik tähtsus. Sinine käoking on kõigis osades mürgine, eriti
muguljalt paksenenud juurtes. Peamiseks mürkaineks osutub akonitiin
CgņHązorrN, mis mõjub ärritavalt kesknärvisüsteemile, peamiselt hingamis'
keskusele. Rasketel mürgitusjuhtudel järgneb halvatus ja lämbumissurm.
Peale akonitiini sisaldab käoking veel mesakonitiini CgaHąsorrN ja hüpako_

nitiini CggHąsoroN, vähemal hulgal ka neopelliini CegHązogN, benzakoniini
CgzHņsoroN, akoniini CrsHąrogN, neoliini CgņHąrooN, napelliini CgzHggoeN,

I-sparteiini CrsHzoNz ja l-efedriini CroHrsoN. Mõnedes maades kasutatakse
käokinga toimeaineid neuralgia, reuma ja mitme muu haiguse ravimiseks.
Enamasti aga, ka NSV Liidus, hoidutakse nende tarvitamisest, arvestades
nende suurt mürgisust ja ebakindlat toimet.

2. Kollane käoking _ Aconįtum Įqsįostomįļnį2 Reichb. Ill. spec. Acon.
generis (1823-27) 49; Clrpeürrr. Q.n. Mocķ. ry6' II (1907) l4l; Gäyer
Vorarb. Monogr. europ. Acon.-Arten in Mag. Bot. Lapok VIII (1909) 316;

IĮIrerärrd. ņo (D.l. CCCP VII (1937) 205; Ma.rrees Bo Qil. ECCP II (1949)

a

l Vähendusvorm sõnast napus - naeris (lad. k.). Selline nimetus on taimele antud
muguljate juurte tõttu.

2 ļasįostomurn _ karvasesuuline; /aslos _ karvane ja stöma '- sįtu (ki. k.),
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307. - A. paĮĮidun Reichb. l. c. tab. 50. - A. Mgoctonum Reichb. l. c. 5l. -Aķouur üepcTucToycrrrl:r. (13: joon')

4' Mitmeaastane taim, üle meetri kõrge. Vars nõrgalt sooniline, kae_
tud peente, käharate karvadega. Juurmised lehed pikaroot'suļised, sõrmjagu_
sed, 3-5 segmendiga, karvased (eriti allküljel). Varrelehed sama kujuga,
lühirootsulised kuni rootsutud' Õied määrdunud_kolļased, tihedais kobarais.
Kiiver kõverdunud tipuga, ļühikarvane. Tolmukaniidid keskosas kahe ham-
baga. Ķukkurviljad karvased.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab metsaservadel ja võsastikes. Eesti NSV-s ainsa leiukohana Vahe-

Eesti valdkonnaS (Eint) Viljandi järve edelakaldalį '(K. Eichwaįd, l94t).
Nõukogude Liidus levinud Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, üksikute
eksemplaridena ka Ilmeni-Laadoga rajoonis, kust nähtavasti ka Eesti
NŠV-sse rännanud.

9 perekond ülased - Anęmonc I L.

L. Syst. ed. I (1735); L.Sp.pl. (1753) 532.

Mitmeaastased rohttaimed, sõrmjaguste lehtedega. Õievarb koln-re män-
nasjalt asetunud jaguse kõrglehega. Õiekate lihtne; kroonlehed puuduvad,
tupplehed kroonjad, neid on 5-20. Toļmukaid ja emakaid palju. Sigimik
lühikese kaelaga. Vili .- pähldike. Perekonda kuulub ligikaudu l00 liiki,
mis kõik on levinud põhjapoolkera parasvööndis. Neist esineb NSV Liidus
46, Eesti NSV-s 3 ļiiki.

- Kõik įįlased on kibeda maiguga ja sisaldavacl airemõniinkamprit, mis
laguneb taimes anemoniinhappeks ją aņemoniiniks CroHroo+. Anemoniin
mõjub selja- ja peaajule samuti nagu akonitiin. Kuivatatud taimed on vähem
miirgised kui värsked. Koduloomade mürgitusi ülastega pole teada. -

Ll I KIDE MIVįRAM l STAB EL

l., Jugrmisi ļehti mitu, var,s ja lehed tihedaĮt vąĮgete,ka1vadega kaetud
3,. Metqülane . Anemone siĮuestris L.

Juurmisi lehti l-2 või need puuduvad . 2

2. Õiedvalged; kõrglehed'kuni2cmpikal'rootsuga ''i' ' '; ''''.
2. Võsaülane - Anemone nemorosa L.

1ļ'

Õied koĮlased; kõrglehed peaaegu rootsutaį' ' _ 
l.^' Kotläne ülane]- Anemone ranunculoįdes L.

l Sõnast anemos - tuuį (kr. k.) . Taimenįmena esineb anemone esmakordseļt Theof-
rastosel ,(372-287 e. m. a.). .l
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13. joon. Kollane käoking (Aconitum įasįostomum Reichb.). o - õisik, Ö - leht, c,, -

õie pikilõik' d - õis õiekatteta.
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l. Kollane ülane _ Anetnonc ranuncuĮoįd,es ' L. Sp. pl. (1753) 54l;
Ledeb. Fi. Ross. I (1842) la; Boiss' Fļ. or. I (1867) 14; Ioaenu. eo (D.rr.

CCCP VII (1937) 242; Marcee so QJļ' ECCP II (1949) 3l0. - A. fĮaaa
Gilib. F1. Lith. II (t78l) 274. - Exs.: K. Eichw., Eesii taimed IV (1939)
no l5B. - Berpeuulļa JIIoTliųHan. (1Ļ. joon., a.)

ą. Miimeaastane taim, pruuni, horisontaalselt muĮlas roomava, ala-
lehtedega kaetud risoon-iiga. Vars 20-30 cm kõrge, püstine, peaaegu paljas,
harvem hajusalt karvane. Juurmisi ļehti üks (või need puuduvad), pika
rootsuga, kolmejaguse lehelabaga. Jagunenud lehelaba keskmine osa kolme-
ļõhene, külgmised Į<ahejagused, väheste jämedaie tömpide hantmastega.
Kõrglehti ko1m, mis kinnituvad üsna lühikesiel rootsudel õierao ülemisele
ļ<olmandikule. Kõrglehtede ļaba kolmejagune, lehelaba osad (segmendid)
piklik-siistjad, saagjalt lõhestunud Servaga' allküljel paljad, pealküljel (eriii
rootsude koha1) karvased. Õied üksikult või kahe- (harvem 3-5-) kaupa,
pika raoga. Õied koļlased, 1,5-3 cm läbimõõdus, tupplehti 5 (mõnikorclroh-
kem), kujult lai-munajad ja kaetud väljastpoolt lidus karvadega. Tolmukaid
palju, kollased, õiekatiest ļühemad. Vi1i lühikese kõvera nokaga, karvane,
4-5 mm pikk pähklike.

Õitseb aprillis' mais.
Peaļe anemoniini sisaldab lehtedes ja juurikas ka saponiine.
Kasvab peamiselt leht_ ja segametsades, metsaservadel, põõsasiikes jõe-

ja ojakallastel.
Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias. Väljaspool NSV Liitu

Skandinaaviamaades, Kesk-, Lääne- ja Lõuna_Euroopas' Väike-Aasias.

2. Võsaülane _ Anķnonc memor(isa2 L. Sp. pl. (1753) 5al; Ledeb.
Fļ. Ross. I (l8a2) l5; Boiss. Fl. or. I (1867) 13; Iogen,{. eo ofl. CCCP
VII (1937) 247; ManeeB Bo <D"rr. ECCP II (1949) 3ll. - A. aĮba GilrĪb.
Fl. Lith. II (1782) 275. - A. nemorosa subsp. tgpica Korsh. O.n. Bocr.
Eep. Pocc. I:(1892) 59. - Berpeurņa 6enan' (l4, joon', &.)

4. Mitmeaastane taim, hÖrisontaalse, kollaka või pruuni risoomiga'
Vars 8-25 cm kõrge, paljas või hajusait karvane. Juurmisi lehti harilikult
üks, pika rootsuga, kolmejaguse iehelabaga. Lehelaba osad (segmendid)
lühirootsuļised, keskmine kolmelõhene, külgmised kahejagused. Kõrglehti
kolm, kuni 2 cm pika rootsuga, kinnituvad õierao ülemisele kolmandikuļe.
Lehelaba kolmejagune' Sarnane juurmiste lehtedega. Õied pikal raol üksi-
kll!, 2-4 cm ]äbimõõdus, Õiekattelehed (iupplehed) valged, väljastpoolt
sageli roosa varjundiga, piklik_munajad, paljad, arvult 6-8. Viljad pähkli-
kesed, 4-5 mm pikad, lühikese kõverdunud nokaga.

Õitseb aprillis, mais.
Kasvab leht- ja segametsades, võsastikes, puisniitudel'
Levinud NSV Liidus Euroopa_osas' väljaspooļ NSV Liitu Skandinaavia-

maades, Lääne-, Ķesk_ ja Lõuna-Euroopas. (l5. joon')

ī ranuncuĮoides - tulikasafnane (lad. k.).
2 nemorosa - võsa_; sõnasl nemus - võsal (lad. k.)
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14. joon. a _ kollane i|ane (Anemone ranuncuļoides L.), & - võsaülane (Anenone
nemorosa L.\.

6
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l5. joon. Võsaülase (Anemone nemoroSa L.) leviku areaal Euroopas. (T. Lippmaa järgi.)

Annab A. ranuncuĮoides'ega hübrįidį (A' nemorosa)( A. ranuncuĮoicĮes)

- A. Įipsiensis Beck (j'A.'suĮphurea Prilz). Hübriid sarnaneb väļimuseļt
A. nemorosa'ga, lruicl õied . on' vääveļkollased (kõrglehed pikarootsuiised).
Esineb koos vanematega.'Leiukohti Viru-Jaagupis Jõepera jaama ja Koolnra
metsavahi vahel. ja Pedja jõe luha ääres metsaveerul Luusika Soo ligi-
da I.

3. Metsülane _ Ancmonc 'sįĮwstrįs' L. Sp' pl. (l753) 540; Letļeb.

Fl. Ross. I (ls42) 16; Kpķr.rr. Q;r.3an. Cra6. V (193l) l160; Įosenų' so oil
CCCP VII (1937) 266; Ma;rees ņo oil. ECCP II (1949) 3ll. - A' hįrsuta
Gilib. Fl. Lith. II (l78l) 276. - A. aįba Juss. in Ann. Mus.. Paris ĪJI

(1804) 248-249. - Fxs.: Lippm. et K. Eichw., Eesti' taimed II (1935)

n" 56. - BerpeHliĮa JrecHa'I. (16. joon.)

4. Mitmeaastane, tõusva, tugeva mustjaspruuni risoomiga. Taim kuni

40 cm kõrge, tihecļalt,, karvane. Juurmįsed 1ehed pikarootsulised, neid on

2-6; lehtede labą,sõrrĪljalt 3-5-jagune. Lehelaba osa{t.':(Segmendid) lühi-

rootsulised, romhjad, keskmine kolmelõhene, külgmised kahejagused, jäme-

date teravahambu1ište iipmetega. Kõrglehed rootsu1ised,' Ļqlmejagused, Sar-

nased juurmiste lehtedega; neįd on kolm ja nad kinnituvad õierao keskpai-
gast veidi kõrgemal. Õied üksikult, 3-6 cm 1äbimõõdus. ÕiekatteĮehed val.
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ged, harvem välisküljeli nõrgalt lillaltacl, tihedalt liduskarvased, äraspidi-
munajad, 2 mm ļaiad; neid on 5. Viljad 3 mm pikad, kaetud pikkade valgete
viļlkarvadega, kinnituvad rohkearvuliselt munajale õiepõhja1e.

l6. joon. Metsüļane (Anemone siĮaes'trĮs L.\
(A.' Üksipi loto.)

Õitseb mais, juuni.s.

Peale anemoniini sisaldab lehtedes ja juurikas ka saponiine.
Kasvab kuivadel niitudel, ļoodudel, puisniitudel, paekaldal, lehtmetsacles

vallseljakutel. Puudub Saare- ja Hiiumaa ļääneosas (l7. joon.).

Levinud NSV Liidus Euroopa:oSāS, Kaukaasias, Siberis, Kaug_Idas,
Kcsk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu Skandinaaviamaades. Kesk- ja Lõuna_
Euroopas, Mongoolias.
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17. joon. Metsülase (Anemone sįļtlestrįs L.)- ieiukohad Eesti NSV-s. (K. Eichwaldi järgi')

l0. perekond sinililled - Hęprtiņa r Miļl.
Mįlļ. Gard. Dįct. Abridg. ed. 4 (l754).

Mitmeaastased rohtiaimed; lehed juurmised, kolmehõlmased, pikarootsu-
ļised. Õie aluseļ kolm rohelįst, tupplehtede väļimusega kõrglehįe. Õiekate
ļihtne, kroonjas. Tolmukaid ja emakaiā palju. Vili - pähklike. Perekonc]a
kuulub 5 liiki, neist esineb NSV Liidus kaks, Eesti NSV-s aga äks liik.

l. Sinilill _ Heņtica, nobįĮįs2 Gars. Fig. Pl. Anim. Med. (l76a)
tab. 301; Descr. P1' Anim. (1767) ļB9; Miil. Gard. Dict. ed. B (1768);
Hegi lli. Fļ. Mitt._Eur. III (l9l2) 52B; Ioeenų. so O"rr' CCCP VII (1937)
2B3; Manees so Oil. ECCP II (1949) 3l2.. - H. trįļoba Giļib. Fl. Lith. II
(1782) 273. - H. Hepatica Karst. F'ļ. Deutschl. (1883) 559. - Anemone
Hepatica L. Spec. pl. (1753) 53B. - A. trįļoba Stokes Bot. Mat. med. III
(lB12) 243. - fĪeueHounzqa o6lIxHoeeuuax. (18. joon.)

4. Mitmeaastane taim, lühikese, tumepruuni risoomiga, mis on kaetud
valgete, soomusjate, piklik-munajate alalehieclega. Noored lehed arenevad
kevadel, alles pärast taime õitsemist, talvituvad ja surevad järgmisel aastal,
kui õitsemine on lõppenud. Algul on ļehed kaetud tihedate siidjate karva-

t Sõnast hepar (omast' hepatos) - maks (kr. k.)
2 nobįĮįs - uhke (lad. k.).
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18. joon. Sinilill (l1epatįca nobiĮįs Gars.): a _ taime üldxuju' b - Ī. marm.orata |ehl
(lehe hõlmad valkjate laikudega), c'_ vaĪ. rotundata leht (lehe hõlmad ümardunud),

d - Ī. muįtiĮ'oba leht (lehe hõlmad lõhestunud kaheks või kolmeks kõrvalhõlmaks).
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dega, hiljem muutuvad nad nahkjateks ja on ülaļt tumeroheļised, alt, nagu
rootsudki, enamasti punakaslillad. Lehed südaja alusega, koįmeks hõlmaks
lõhestunud; hõlmad teritunud tipuga. Õisi kandvad varred punakaspruunid,
karvased. Õie alusel kolm rohelist, piklik-ovaalset, ca l cm pikkust kõrg_
ļehte, n-rida sageli peetakse eksikombel tupplehtedeks. Õied üksikult, taevas-
sinised, harvem roosad või valged, kuni 2 cm läbimõõdus.,Tupplehti 6-7,
kroonjad; kroonlehed puuduvad. : Tolmukad,ya1ged; punasē. konnektiiviga.
Õiepõhi kumer. Viljad piklikud, sĪidkarvasēd, 1ühinokaļised. Pärast-õitsemist
pikenevad õisi kandvad varred ja õis paindüb maa ligi. Viljulkannavad laiali
sipelgad. i .

':.'' , ''

oa

l9' joon. Sini'lille (Hėpatica nobiĮis Gars.) leviku areaal Euroopas. (T. Lippmaa järgi.)

Õitseb aprillis, mais. ''I

Kasvab leht_ ja segametsades, puisniitudel, põõsastikes.
Levinud NSV Liidus Euroopa.osas; Ķaug-Idas' Väljaspooļ NSV Liitu

Skandinaaviamaades, Kesk- ja Lääne-Euroopa's (puudub Inglismaal), Vahe_
mere-alal, MandžuuriaS, Ķoreas, Jaapanis.

Sinilille lehtede kuju järgi eraldatakse vorme:
Ī. marmorata T. Moore. -.- Iga lehe hõlm valkjate laikudega.
Ī. muįtįįoba C. Hartm. - Enamiku lehtede hõlmad l-2 kõrvalhõlmaks

jagunenud, seega leht 4-5_hõlmane'
var' rotundala Gürke. - Lehtede hõlmad ümardunud.
Majanduslik tähtsus. Varem tarvitatud ravimtaimena (herba Hepaticae
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nobiĮis) hingamisteede- ja kõhuhaiguste vastu. Tarvitatakse ka tee aseai_

nena. Kasvaiatakse vaheļ aedades ilutaimena. Sisaļdab anemoniini ja sapo-

niine peamiselt risoomis'

ll. ,perekond karukellad - PulsutįIĮat
Adans. Fam. II (1763) 460.

Mitmeaastased rohttaimed, pika risoomiga ja juurmiste. ļehtede kodari-

kuga. Varreļehtede männased aluseļ tupetaoliselt kpkku kasvanud. Õied

üksikult, lihtsa õiekattega.l Tolmukaid palju, samuti emakaici. Pähklike
pika karvase emakakaelaga. Perekonda kuulub ligikaudu. 50 liiki, neist esi-

neb NSV Liidus 26 liiki, Eesti NSV-s 2 liiki.
Karukellad on üldiselt mürgised, sisaldavad anėnroniini. :P. praĮensis 1a

P. patens leiavad kasutamist ravimtaimedena. ':l \' '

LttKtDE M1įÄRAMISTABEL

t' Lehed kaheii_sulgjagused. Õied longus, kellukjad'kuni 3 cm läbimõõdus
2 Aas-karukell - PuįsatiļĮa pr'|ateņsls (L.) MiĮl.

Lehed sõrmjagused. Õied püstised, kuni 8 cm Īäbiņõõdus

' ļ. Palu-karukell - PuĮsat'įļįq patens (L.) Miļl.

l. Palu_karukell.-- Pu\sqtžĮĮa patens, (L.) Milll'lGard. Dict. ed. B

(l768)n"4;Ledeb"'Fļ.Ross,(ls42)19p..,p,1, .Įsch9rs.etGraebn'
Synops. V, 3 (193-5.) 3a; Iosen.Į. ņo on. CCCP VII (1937) 295; Ma.rrees

uā or. ECCP II (1949) 3l4. - Anemone patens L.Sp,p1. (1753) 538

eX parte; Ha.yek in,Aschers. Festschr. (1904) 459 et auct. muļt.'- PuĮsa'

tįļįa Įatifolia', Rupr'. in Buli. phys.-math. Acad. Pėtersb' XII (lB54)

2l8. - P' patēns subsp. ĮatifoĮia Zame1s in Acta Horii Bot. Univ. Latv. I

(1926) 85 .- Rpo."p., pacxpurltü. (20. joon', a, 'b')

4. Mitmeaaštane taim, tugeva tumepruuni vertikaalse,risoomiga. Õisi
kandev vars B-30 cm kõrge, tihedalt pehmete karvadega'kaetud. Juut'mised

ļehed arenevad päräst'õįtsemist ja kaovad sügisel. Ņende. ļaba on sõrmjalt

kolnrejagune, leįe osad on omakorda kahe- või kolrnelõhesed, teravate

tipmetega. Kõrglehed on jagunenud kitsasteks, lineaalsetekŠ osadeks, kinni_

tuvad āännaSena'õiest v'eidi allpool. Õied üksikuļt, 3-.*4 cm pikad, algul

kellukjad, hiljem täĖtjaļt,'laiuvad. oiekattelehti (tupplehed) 6;-nad on pik-

lik_munajad, teritunud tipüģa, violetsed, väliskülgedelt sļidkarvased. To1mu-

kad kollased, õiekatteleļtedėst mitu korda lühemad. Vili ja sellele.külge jääv

pikenenud emakakae-l'käetud tihedate karvadega.

r Sõnast puĮsare - tõukļema (lad. k.). Nimetust Puļsatįļļa.taimenimena kasutas

esimesena itaalia opetlane P.-A.' tqaįtķioti (tsor-rszz;.
2 patens - ,uļtud (lad. k.);'selline nimetus on antūd ļaiuva õiekätte tõttu.'
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20. joon. Palu_karukell |PuĮsatĮĮĮa patens (L'\ Mill.J- a - õitsev taim, b - viljunud
taim; c - aas- ja palu_karukeįla hübriidi, PuļsatiĮĮa |VoĮfgangiana Bess., leht.



Õitseb apri11is, mais (2l. joon.).

Kasvab hõredates männimetsades, kuivadeļ liivastel nõlvadeļ (22. joon.).

Sisaldab anemoniini ja saponiine.
Levinud NSV Liicļus Euroopa-osas (väĮja arvatud-Krimm), Lääne-Sibe-

ris. Väljaspool NSV Liiiu Skandinaaviamaades, Kesk_EuroopaS.

21. joon. Palu-karukell ĮPuĮsatiĮĮa patens ļL.) Mil.L'ļ

Liigina võtavad väga paljud botaanikud palu-karukella laias uiatuses,

lugedes tema alla nii Euroopas ja Põhja-Ameerikas kasvavaid enamuses
ļiliaõielisi Vorme kui ka Uraalis, Siberis ja Altais ļevinud peamiselt kollase_

õieļisi Vorme. Seļle tõttu jagab A. Zāmels palu-karukeļla seitsmeks alaļįi_
giks, milledest Euroopale on iseloomulikud kaks: PuįsatįļĮa patens subsp.

tatifoĮia (Rupr.) Zām' ja PuĮsqtįĮĮa patens Subsp. Tehįae Zām. Eesti NSV-s
esineb neist ainult esimene (subsp. ĮatifoĮia), miS on ka Euroopas laįalt levi-

nud, kuna teist (subsp ' TehĮae) seni teatäkse ainult Läti NSV-st Daugav-
pilsi ümbrusest ja Leedu NSV-st Viļniuse ümbrusest. Arvestades seda, et

I-innė poolt antud palu-karukella originaaldiagnoos on tehtud eksemplari
alusel, mis kuulub alaliigi ĮatifoĮia alla, loeb S. Juzepczuk (loco cit.) selle
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alaliigi iseseisvaks põhiliigiks, jättes temale nimeks PuLsatįĮĮa palens.'
S. Juzepczuki järgi on ka käesolevas teoses palu-karukella mõistetud selļi-
ses kitsas ulatuses.

Annab hübriidi - P. pateng (L.) Mill X P. pratensis (L.) Miiļ., nricļa on
kirjeldaiud kui PulsatįĮĮa lVotf gangįana Bess. in Reichb. Iconogr. bot. IV
(l826) (: PuĮsatįįĮa Hackeļįį auct. plur. non Rchb. : Puļsatįļla HalĮeri
Presl). Leiukohti on Narva ja Narva_Jõesuu ümbruses.. .(20. joon., c, ja
23. joon.)

22. joon. Palu-karukella fPuĮsatiĮĮa patens (L.) Mill.] Ieiukohad Eestį NSV-s. (K. Eich_

' waldi järgi.)

2. Aas_karukell _ PuĮsatiĮĮa pratensįs, (L.) Mill. Gard. Dict. ed. B
(1768) n" 2; Aschers. et Graebn' Synops. V,3 (1935) a6; Iogen.ļ. so Q.rr.

CCCP VII (1937) 30l; Manees ņo Q"rr. ECCP II (1949) 316. - P. refĮexa
Giļib. Fl. Liįh. II (l7s9) 27B. - P' Bregnii Rupr. in Bull. Ac. Pėtersb. XII
(1854) 28. - Anemone pratensis L. Sp. pl. (1753) 539. - llpocrpe.n "rryro-
noüt. (24. joon.)

4. Miįmeaastane taim, tugeva,mustjaspruuni risoomiga. Õisi kandev
vars kaetud pehmete karvadega,.10-30,cm kõrge. Juurmised lehed ilmuvacļ
üheaegselt õitega või veidi hiljem ja on noor.elt tihedaļt kaetud valgete kar*
vadega, ei talvitu. Leheļaba kaheli.sulgjagune,, selļe osad kitsas_lineaalsed'
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I pratensis - aas-; sõnast pratum - aas (lad. k.)



1_3 mm 1aiad, teritunuci, eriii allküljel tihedalt karvased. Kõrglehed jagu_

nenud lineaalseteks osadeks, tihedalt karvased, kinnituvad männasena õiest

allpooĮ. Õied lon'gus, harva püstised, kellukjad, l,5-3 cm läbimõõdus, kųue

vioietse (harveņ kolĮakasvalge) õiekattelehega, millede otsad on väljapoole
käändunud. Tolmukad'sigimikust lühemad. Sigimik ja viljad tihedalt kar-

vased. Emakakael vil.jadel kuni 6 cm pikk, samuti tihedalt karvane.

t: :.

23. joon.

:''ftė'gān,-
-. '::"'' "įtasapla'r'\'

Õitseb mais, juunis.
Kasvab kuivades männimetsadeq;:l,:ļ<uivadel nõlvadel; liivastel metsaser-

vadeļ, loodudeļ, raudteetammidel (25J joqn.).

Levinud NSV Liidus Euroopa.cisäs (välja arvatud lõuna- ja kaguosa).

Väljaspool NSV Liitu Skandinaaviamaades ja Kesk_EuroopaS'
Varem kasutati aas-karukella laialt'ravimtaimena hingekõri_ ja muude
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24. joon. Aas_karukell |FuĮsatilĮa pratensis (L.) Mįlļ.]



haiguste puhul. Ta sisaldab anemoniini ja saponiine, peale selle lehtedes ka

eetrilist õli. Lehtede ekstr'akt on tugeva, baktereid ja seeni SurmaVa

toimega.

25. joon. Aas-karukelļ |PuĮsatilĮa pratensis (L.)
Mi1l.]. (A. Üksipi foto.)

12. perekond elulõngad - Chemqtįs I L'
t-. Sp. pļ. (1753) 543.

Mitmeaastased rohtjad taimed või põõsad, enamasti ronitaimed. Tupp-
lehed kroonjad. arvult 4-8, kroonlehed puuduvad, tolmukaid palju, sigimik
sulgja pikenenud emakakaelaga. Lehed vastakad. Siia perekonda kuulub
l70 liiki, mis kasvavad paras- ja pa1avvööndis kogu maakeraļ. Enamikku
liike kultiveeritakse aedades ilutaimedena.

į Sõnast kįena - köitraag, väänduv võrse (kr. k.). KĮem'atis _ mitme väänduva
taime nimetus"Vana_Kreeltas. Õpetlastest kasutavad seda nime esimestena Theofrastos

{372_287 e. m. a.) ja Dioskorides (I sajand, täpsed aastad teadmata) .
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l. Püstine elulõng - Cįenutįs rectq'| L.Sp. p|. (1753) 767; Ledeb.
Fļ. Ross. l (t$a2) 2; Boiss. FĮ. or. I (1867) 3; LlIua,'tlr. Q.rr. I (1895) a;
N. tsusch in Fl. cauc. crit. III,3 (1903) 108; Aschers. et Graebn. Synops. V,
3 (1935) 58; 14. Kparuex. ņo Ql. CCCP VII (1937) 3lB; Ma.Iees ņo o.n.
ECCP II (1949) 3lB. - C. recta vaf . normalis o. Kuntze Monogr. Cļem.
(ļ885) lll, p. p. - C. ĮathgrifoĮia Bess. ex Rchb. Fi. G6rm. excurs. (lB31)
134. - JIonroHoc npnurori. (26. joon.)

4. Mitmeaastane taim, lühikese, sõlmise risoomiga. Vars sirge, roht-
jas, kuni 1,5 m kõrge, ülemises osas karvane. Rootsuļised, sinakasrohelised
paar'itusulgjad liļtlehed. Lehekesed lühirootsulised, munajad. Õiecį väikesed,
valged või koļļakad, hästilõhnavad. Õiekatielehti 4 (vastavad tupplehte-
dele). Viljad enam-vähem paljad, lapikud, karvase emakakaelaga.

Oitseb juunis, juulis.
Eesti NSV-s kasvatatakse aedades iĮutaimena.
Ęisoom sisaļdab saponiine.
Levinud NSV Lįidus Euroopa-osas, Kaukaasias. VäljaspooI NSV Liitu

Kesk- ja Lõuna-Furoopas, Väike-Aasias.

13. perekond hilresabad - Mgo,surus2 L
L. Sp pl. (t753) 284.

Väikesed, üheaastaseä, jū,ųrmiste' lehtedega taimed. Õiekate kaheli.
Tupplehti 5, kroonjad, kannusega. Kroonlehti (nektaariume) 5. Toļmukaįt-l
5-30. Arvukad viljad, kinnituvad silinderjalt pikenenuģ õiepõhjale. Pere_
l<onda kuulub B ļi.ikį; neist'6 põhjaBo'olkerä parĮsvoondis, 2 lõunapoolkeral
(Tšiilis, Uus-Mereņaal). NSv liidus 'ja samuti ka Eesti 'NSV_s esindatucļ
ühe liigiga. ,:, 

'.. 
'' '' 

. ,,,, 
.,,.,

l. Hiiresaba - Mņosurus'',rninfuųls,į. l. sp. pl. (1753) 2Ba; Lec]eb.
Fl. Ross. I (1842) 26; Boiss. Fl. or. I (1867) 19; Įlllta.ulr. o'u. I (lB95)
12; N. Busch in Fļ. cauc. crit., III, 3 (1903) |l4; Hegi Il1. Fļ. Mitt.-
Eur. III (l9l2) 5a0; Kpķr.rr. <Dl. 3an. Cu6' Y (l93l) l|73; Aschers. et
Graebn. S'ynops. V,3. (1935) 72; I4. Kpaueg. so OĮ. CCCP VII (1937)
323; Ma"rrees eo Õ.rr EqCP II (1949) .320. - MHrllexgoctttx ualeuķķuü.
(27. joon.)

O. Ūheaastane taļm, 2-l0 cm kõrge, paljas' Lehed kõik juurmised,
kitsas-lineaalsed, ülemises osas ļaienevad, terveserva1ised. Õied üksikuļt
ļehekaen1ąst yäļjuvątel õieraagudel. Tupplehed va1kjasroheļised, kroon-
1ehed. (nektaariumid) valkjaskollased. Üheseemnelised, kolmetahuļised
kukkurviljad, mis kinnituvad katusekivide taoliselt sageli kuni 6 cm pikku-
sele silinderjale õiepõhjale.

1 recta - sirge (lad. k.).
2 Sõnadest müs - hitr ja ura - saba (kr. k.)
3 mįnįmus - väikseim (lad. k').
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26. joon' Püstine elulõng (Clematis recta L.)

5 Eesti NSV floora II



W ffi

Õitseb aprillist juunini.
Kasvab'. ūmbrbhuna 

_ 
aedacies, niis-

ketel põldudel, kuivąnud , loikude ja
kraąvide pēliJac. Lubjapelglik. .

Levihud'NSV Liidus Euroopa-osas,
Kaukaasias, Lääne-Siberis, Kesk-Aasias.
Väljaspool NSV Liitu kogu E_uroopas,
Põhja-Ameerikas, Põhja-Aafrikas, Aust_
ra a lia s.

14. perekond kanakoolmed .-
Fįearįa' Dill.

Dill. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. 1 (17Ą2) g2l.

d Mitmeaastased rohttaimed, mugul-
juurtega. Vars aļusel soomusjate leh.etup_
pedega. Tupplehti 3, kroonlehti B ja roh-

l kem" Vili üheseemneļine. Idu ühe idu_

, lehega. Perekonna 6.liigist, mis on ise-
loomulikud peantiselt Vahemere-alale,

::iņu| 
NSV Liidus 4 liiki, Eesti NSV-s

ūķS.

l. l:Kanakoole * '',F.į,carįn] Ūernaz
Huds. .rFl. Angl. ed. t' , (1762) 2t4;
Hęgi lll. Fl. Mitt.-Eur. III (l9l2)
542; OsqHH. so On. CCCP VII (1937)

'333; Ma.lees eo Õl. ECCP II (1949)
, 320. - F. o'ulgaris Ruppius ex Rupr.

Fl. Cauc. f (1869) 97. F. ranuncu-
p|..joon. Hiiresaba, (Mgosutus minį- loides Moench Meth. (1794) 2l5; DC.
mus,.L.). a. - õitsev taĪm, b _ õi', Prodr: l (1824) 44. Ranuncuįus
c - äraõįtsenud taim, d - viljadl catth,defoĮiu, 

'loro. 
obs. VI .(ls47) 2' -' 

:'

R. Ficarįa L; Sp. pĮ. (1753) 550. - Exs.:
K. Eichw., Eesti taimed III (l93B)] nc' 107. -. Ųzcrgx eeceĮIĮINü.

(3. joon., Ö.) . i

4. Taim mitmeaastane, .piklik-munajatē muguljüurtega' Varred tõus-
vad, väheseõielised,,15-30 cm pikad, paljad; Juurmised lehed pikarootsuli-
sed, alusel kilejaks lehetupeks laienevad. Lehelaba südajas või neerjas,

I Sõnast ficus _ viik, viigimari (lad. k.), millega. kanakoolme muguljuured kujult
sarnanevad.

2 uerna - kevadine (lad. k.)
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tunreroheline, ļäikiv, täkilise kuni terve Servaga ja stidaja a1usega. Varre_
lehed lühirootsulised, nurkjalt südajad. Õied üksikuIt, 2,5-3 cm iäbimõõ_
dus, kuldko1lased. Tupp1ehed rohelised, kroonlehed läikivalt kol1ased, pik_
lik-elliptilised. Viļi ļühikese tömbi nokaga, äraspidi-munajas, karvane.

Õitseb aprillis, mais.
Kasvab sageli hulgi ojade- ja jõgede-äärsetes ļehtmetsades, puisnii-

trrdel, põõsastikes ja parkides (28. joon.)

28. joon. Kanakoolme (Ficaria aerna Huds.) leiukohad Eesti NSv-s. (K. Eichwaldi
jä1gl';

Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne-Siberis, Kesk-
Aasias (Alma-Ata ümbruses), väljaspool NSV Liitu Skandinaaviamaades,
Lääne- ja Kesk-Euroopas, Baļkani poolsaarel.

Majanduslik tähtsus. Varem tarvitatud ravimiks skorbuudi, verejook-
sude ja muude haiguste puhul (Radix et herba CheĮįdonįi minoris). Noori
taimeosi įarviįatakse Lääne-Euroopas salatina toiduks. Viljade vaįmides
įaim muutub mürgiseks. Sisaldab muguljuurtes saponiine ja lehtecles vähe-
sel hulga1 eetrilisi õlisid.
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15. perekond särjesilmad '- BatrachįumI S. F. Gray
'S. F. Gray Nat. arr. brit. pl. (182ļ) 720.

Mitmeaastased veetaimed. Lehed peenjagused, veesisesed või ujuvad,
üldkujult neerjad kuni kilpjad, rootsulised või rootsutud, lehetuppedega.
Õied valged, üksikuit, asetsevad tipmiselt või varrel lehtedele vastakalt.
oieraod õitsemisajal sirged, pärast õitsemist tagasi käändunud. Viljad risti-
kortsulised.

Perekonna Batrachįum liikide süstemaatika on äärmiselt keerukas, sest

et autorid on nende kirjeldamisel lähtunud eri tunnuseist, ning vastava1t
selļele on liike üsna erinevalt piiritletud. Nõukogude süstemaatik V. J. Kre-
czeIowicz (l935) näitas suure hulga materjali kriiiilise ļäbitöötamise põh-
jal, et. palj,ud varem tähtsaks peetud .morfoloogilised tunnused, nagu tol_

mųkate arv, n"hdē suurus; soonte arv kroonlehtedel, iehtede ja sõlmevahe_

mike võrdlev pikkus, õiepõhja kuju' jne., pole külialt püsivad, et olla pea-

tunnusteks. Seevastu osutusid liikide eraldamisel headeks tunnusteks leh-
terļe harunemisaste, lehesegmentide pikkus, lehtede rootsulisūs, nende vär'
VuS (hele- või tumeroheline), ujulehtede esinemine või puudumine jne.

oluline on ka õite võrdlev Suurus ja viljade arv.
Batrachįum'i. 1iikide täpsemaks määramiseks on tarvilik särjesilmi

koguda õite ja viljaģega (võimalikult valminult). o, soovitataĻ koguda
terve taim, kuna varre alusel asetsevad ļehed on sageli teise kujuga kui
kõrgemal asetsevad. Kuivale jäädes moodustavad Batrachįurn'i liigid eri-
lisi lihakaid kuivamaa-votme (formae succuĮentae), mis on tugevasti vari-
eeruvad ja raskesti määratavad, kui puuduvad samast veekogust saadud
normaalselt arenenud eksemplarid. oluline on tähele panna ka kasvukohta
(kas soolane või mage vesi).

LI Į KIDE MIįÄRAMISTABEL

1. Taim ujulehtedega ļ . 2

Ujuleheāpuuduvad .; 3

2. Ujulehed 3-5-jagused, nüride hõlmadega; üldkujult neerjad. Välja'
1õige ļeheaļusel lai; nürinurkne. Veesisesed lehed pikarootsulised. Vars
kurii 5 mm jäme, ülemises osas harunenud

6. Harkjas särjesilm - Baįrachįum dįclLoįomum Schma|h.

ļ Ujulehed 3-5-jagused, täkiliste hõlmadega, iildkujult kilpjad või
iimmargused. Väija1õige 1ehe a1usel kitsas, teravnurkne. Veesįsesed
lehed lühirootsulised või rootsutud. Vars |-2 mm jäme, ülemises osas
harunemata 

4. Tume särjesilm - Batrachįum Gįlibertįį V. Krecz.

t Sõnast batraltltos - konn (kr. k.). Sõna batrahhįon taīmenimena kasutas esime-

sena kreeka õpetlane Hippokrates (umb. 460-377 e. m. a.).

6B



c

b

o
29. joon. a - sõõr-särjesi|m |Batrachium foenicuįaceum (Gilib.) V. Krecz.], b - oja-
särjesilm |B. dioaricatun (Schrank) Schur], c _ jõe_särjesilm [B. trīchophgĮĮum (Chaix)

V. d. Bosschel.



3. Soolase ja riimvee taimed. Varred jämedad (kuni 0,5 cm), väga heļeda_

värvilised, pikkade sõļmevahemikega (iile l0 cm)
5. Meri-särjesįlm - Butrachįurn marįnum Fr.

Magevee- (harva riimvee-) taimed. Varred peenemad, rohekad . 4

4. Lehed rootsulised, veest väljavõtmiseļ.':enam või vähem pintseljali
kokkulangevad, keskmine osa võrdne küĮgmistele, taim võrdlemisi õrn,

heleroheļine
2' oja-särjesilm'--- 'Batrachįum dįuarįcatum Schur

Lehed ,rootsütūd 5

5. Taim paljasi'Lęh"d varreümbrised, rļngikujuliselt ümber varre. Õie_

raod lehtedesi:mitu korda pikemrd - 
' 

-i''Ī. Sõõr-särjesilm r Fntteachium foenicuĮaceųii y, Ķrecz.

Taim karvane. Lehed tikjad, tumerohelised, kohevil'kahardunud, ļehe
keskmine'bsa lühem kui külgmised. Õieraod lehtedest vaevalt pikemad

3;'.Jõe:särjesilm - Batrachįum tįįchaphaįļum (Chaīx) V. d. Bö'Šsche.
' 

" 

t - 
"J'

l . Sõõr-šärjesi lm _ Batrachį.um f unieuĮņeļļrtį 
l _( 

Gļib. ) V.'.,Krecz. in
a",l. CCCP VII (1937) 338;'Ma.ņeee so 

-a,.,r. 
ECCP IĮ (ļ949) 324. _

B. dįaarįcatum Wtmm. Fļ. Schles. (1841) 10; non Schur. -':B. cįrcįnatum
Fr. Fl. Suec, Įvlaņt' III (1842) 52, - RanuncuĮus foeniculaceus Gilib. Fļ.
Lith. V (t7B2),26J. '-; 'R. cįrcįnatus Sibth. Fļ. oxolt. (|7'94) I75. - R.
dįaaricat'us Lėdeb.' Ė'ļ. Ross. I (1842) 28' ' llĮelķosrĪuķ QeHxeneeu4xltü.
(29. joon., a.). ,

, I ' r. '

ų. Taim mitmeaastanė, ebarneeldiįa'lõhnaga. Vars paljaš,' ülemises
osas harunev. Į.'ėhed sõlmevähemįkest _mitu'korda lühemad, rootsu,tud, var-
reümbrised, alusel kolmejagused, edasi korduvalt harkjalt jagunevad, üld_

kujult sõõrjad. Lehed asetsevad varrele risti, veest väljar4ffiisel ei lange
koįku, hoiāuvacl tikjalt ühel tasapinnal. Leheiupp veidi kaiüane. Õieraod
lehtedest mitu kordą' piļ<emad, õied 15-18 mm läbimõõdirs. Tolmukaid
l5-2l. Viljad' keqąj-al õiepõhjal, l,5 mm pikad, epatihtlase1t äraspidi-muna_
jac1, ülemises-.o_Sąs:'veidi harjaskarvased. ";: :

Õitseb juunist aügustini.
Kasūab seisvates ja aeglaselt voolavates vetes - tiikides, järvedes, loi-

kudes, ojades, harvem jõgedes. Esineb ka riimvees- Į-äänesaarteį seni avas-

tamata. i :,._ '.
Levinud NSV Liidus Eurtropa-osas (välja arvatud selle põhjaoša, ka

Krimm), Lääne- ja lda-Siberis, Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu Lääne-
ja Kesk-EufoopaS, Põhja-Mongoolias.

2. oja-särjesilm _ Batrqchįum dįuarįcatum2 (Schrank) Schur En. pl.

Trans. (1866) 12, non Wimm.; B Ķpeu ro ]l. CccP vļ: (t937)'340;

1 foenicuĮaceĮĮln - apteegitillitaoline (lad. k.); sõnast FoenįcuĮum - apteegitilĮ
(taim sarikaliste sugukonnast).

2 dįaarįcatum _ mitmes suunas harunev (lad. k.).
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30. joon. Sõõr_särjesilm a |Batiachiūin fõenicttĮaceum (Giļib.) V. Krecz.] leiukohad
Eesti NSV-s.

.i. !l.,'.,i,..l ..į\ \,į] 1' ., '| r,

Ma.Įeee Bo oil. ECCP II (l949) 326, - B. paucistamineum F. Schultz Arch.
Fl. Fr. et Ail. (l84ģ) 7|. - B. Drouetįį Nym.in Bot. Notis. (lB52) 98. -B. fĮaccidult? Rup|' in Mėm. Ac. St.-Pėtersb., VII.sėr., XV (1869)- ll5. -
Ranuncuįus dįaarįcqtus Schrank Bair. Fl. II (1789) l04, - R. aquatiĮis B
pantotrixLedeb. Fļ. Ross. I (1842) 27,pro max. p. , R. aquatįĮįs c, Drouetįį
Schmalh' o.rr. Io.-3. Poccl'llz (l886)'.l0. - R. DrouetįįF.. Schultz ex,Grenier
et Godr. Fl. I (1847) 12Ļ' - R. paucistamįneus var'. Drouelll Gelert in
Bgt. Tidsskr. XIX ( lB94) 28. . --:- ĮllelķoBgtlx pacxo4,rųuücr.
(29. joon., &.)

4. Mitmeąastane, võrdlemisi õrn, heleroheline taim, peene' palja var-
rega. Lehed peened, rootsulised,' 3-4 cm pikad, 3 korda koļmeks,harune_
vad (harvem rohkem) juusjate harudega, mis veest väljavõetult kas osa-
liselt või täielikult pintseljalt kokku langevad. Lehed üldkujult lehvikjad,
lehtede keskmine osa niisama pikk kui külgrnised' Õieraod lehtedest vaevalt
pikemad. Õitseb suuremalt osaļt vee a11. Õied 8*l2 mm läbimõõdus' Tol-
mukaid 9, harva kuni l3. Vilju l5 20, halļid, įįlemises osas harjasjate
karvadega, piklikul õiepõhjal.

Õitseb juunist septembrini
Kasvab magedas või riimvees,. seisvates või aeglaselt voolarrates vetes

(31. joon.).
Levinud NSV Liidus Ęuroopa-osas, Kaukaasias, Lääne' ja Ida-Siberis,

Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu Lääne-Euroopas ja Põhja_Ameerikas.
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3l. joon. oja-särjesilma |Batrachium dįuarįcatum (Schrank) Schur] ļeiukohad Eestį NSV_s.

3. Jõe-särjesilm _ BgtrachįumtrichophgĮĮ'um| (Chaix) V. d. Bossche,
Prodr, fl. Bat. (1850) 7; B.Kpe'r. so (Dn. CCCp VII (1937) 344; Ma.nees
eo '@Į. ECCP II (1949) 327' - Ranu,ncuļus trichophglĮus Chaix ex Vill.
ĮIist. pl. Dauph. I (t7s6) 335 (nomen). - R' paucistamįneus Freyn ex
Kern. Sched. fļ. exs. Austr. Hung. I (l88l) 20.- R' paucįstamįneus var'
dįaaricaļus Gelert in Bot. Tidsskr. XIX (lB94) 27. - R. aquatiĮis d.
trichophgĮĮus Schmālh. o,rr. Io._3. Poccuu (l886) lO. - IIIeIķosHaķ BoJIoco:
;rncrHlrfi. (29. joon., c.)

4. Taim mitmeaastane, tumeroheļine, eriti ülemises osas karvane.
Lehecl veesisesed, rootsuįud, 3-4 korda kolmeks harunevad, harud tuge-
vasti kahardunud,' üldkujult poolümarad, veest välja võtmisel ei 1ange
kokku. Harunenud lehe keskmįne osa on külgmisest lühem. Abilehed leūe
alusel. kokku kasvanud võrdlemisi suureks ja karvaseks lehetupeks. Õie-
raag lehtede pikkune või veidi pikem. oied l2-17 mm läbimõõdus. Tolmu-
kaid 8-15. Viljad rohelised, tublisti harjaskarvased, neid on 25-30.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab vooļavatės ja seisvates vetes.
Levinud NSV Liidus Euroopa_osas, Ķaukaasias, Lääne- ja lda_Siberis'

Kaug-Idas. Väljaspool NSV Liitu Lääne- ja Kesk-Euroopas ja Põhja-
Ameerikas.

t trichophgĮĮum _ karvaselehine; lrlĖs (omast. trihhos\ _ karv, füĮĮos _ leht
(kr. k.).
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32. joon. a _ tume särjesiĮm (BatrachĮum GiĮįbertįį V. Krecz.), ü _ meri-särjesilm

|B. marinum (Arrh. et Fr.) Fries], c - harkjas särjesilm , (B. dichotoman Schmalh') .

(,



4. Tume särjesilm _ Butraghįum GįĮįbertįį į V. Krecz. in o.rr. CCCP
VII (1937) 345; Malees eo Öfl. ECCP II (1949) 327. - B. radįans Rev. in
Ac. Linn. Soc. Bord. XIX (ls53) t20, non Dum. - RanuncuĮus dįuer-
sifoĮius Giļib. Fļ. Lith. V (1782) 262, non Schrank, nec aliorum . - R' hete-
rophgĮĮus S. Jundz: opis. roŠ1. (l79l) l70, non Fr., nec aliorum' - R' aquati-
ļįs var' heterophgĮlus Ledeb. Fl.Ross. | (|B42) 27, eX p.- R' aquatitis
c. triphgĮĮ'us Schmalh. o.rr. Įo.-3. Pocc. (1886) 9. - IIIeIKoBHLIK Xrznrz-
6epa. (32. joon., a.) 

. .. ;... Ļ. l ....į.. Taim mitmeaastane. Vars peenike, l-2 mm läbimõõdus, ülemises
osas harunema{a"..ėnamasti karvane' uju- ja veesiseste lehtedega'(lehtec1el
esineb kā,vaheģealseid üleminekuvorme). Ujulehed kuni alūseni'3''-ļ5.jugr_
sed, kolmnurkselt talbjate, įäkiliste hõlmadega, üidkujult kitį1au 'tĮni
ümmargused, 

'1F- 2 cm läbimõõdus.' Veesisesed lehed tumeroheliš9d, pea-
aegu rootsutüd, kuni 3 cm pikad, '4.-'5 koņda kolmekŠ harunevad, hästi
arenenud lehetupega. Õieraag lühiįe;] jäme, enamasti lehest pikem. Õietl
l.-l,5 cm ļäbimõõdus, tolmukaid B-l5. Vilja{ harjāsj.ate karvadega, neicl
on 25-30.

Õitseb tnaįst auģustini. ,. . ' '. '' : 
.,,,,

Kasvab soodes, seisvates ja aeglaselt voolavates vetes - ojades' jõge_
des, samuti järvedes, kraavides, tiikides (33. joon.).

'Lęvinud NSV Liidus Euroopa-osąs' ja vat1aspoot NSV Liitu .Kesk_
Euroöįas. , .'

.t.. ,'.'. ..1 :t '

5. Meri-särjesilm _ Batrachiuų'm|nrįnunl'2 (Arrh.'ęt Frl) ,Fries Nov.
fl. Suec. Mant. III (1842) 5t; 8..'Kpe.{. <D"rr. CCCP VII (fgBZl 349. -B. [ĮuitansĪ. ņarinum Gelert in Boį. Tidsskr: XIX (ls94) )3.'- RanuncuĮus
marįnus Arrh. ėtr Ff. Mant. III (|84E) '52. - R. aquatiĮis var. Bau-
dotįį Schmalh. R. BaucĮoįįį var. sub'ņersus Litw. in Sched. HFR II (1900)
46. - ĮIlę.irxoei{Hx uopcxoü. (32,, jp_on., Õ.)

ą. Mitņ,eaastane taim. ,Vars- jäme (kuni 0,5 cm), vägh:lelēdavärvi_
line, vähe hąrunenud,, pikkadę''sõlrnevahemikega (üle lQ crn). Varre alu-
mine osa'ļ,ehitu.' I-ehed rootsutud,'.varreümbrised, sõlmeįahemikest 2-3
korda lühemąd;.korduvalt kolmeks haruneyaģ, viimaks lkaheharulised, veest
väljavõtmisel j'äigad, ei lange kokku) Õieraod ļehtedest mitu korda pike-
mad. Õied 112' cm ļäbimõõdus. Kroonlehed' 8.:mm pikąd, toļmukad ema_
kaist lühemad, neid on 20-25' Viljad äiaspidi,munajad, paljad, 2-2,2 mm
pikad, külgedelt kokku surutud, lühiĻėse viĮtuse nokaga, neid on 20-25.

Õitseb mäist augustini. . i'

Kasvab säoļr.e. ja riimvees (3a. joon.)
Levinud NSV Liidus Balti mere rąnnikul. Väljaspool NSV Liitu Skandi_

t' Nimeįätud Jean Emmānuel Gilibert'i (l74l-į8l4) järgi, kes seda taime oma töös
,,Fļora Lithuanica įnchoata'' (l782) kirjeldas nime all iąoiu*,uluĮ-iiirr'ņķrļ'_ 

--'-

2 sõnast mare - meri (lad. k.).
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33. joon. Tumeda särjesilma (BatrĮlchium Gįįįber:tįį V. Krecz.) leiukohad Eestį NSV_s
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34. joon. Meri-särjesilmą :|BatrachĮunx mdrįnuln. (Arrh. et Fr.) Fries] leįukohad

Eesti NSV's.
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35. joon. Harkja särjesilma (Batrachium dįchotomum Schmalh.) leiukoharl Eesti NSV-s.

naaviamaades, Põhjamere ja Atļandi ookeani Euroopa-rannikul, Samuti ka
Vahemere l-ääneosa Euroopa_ ning.Aafrika-poolsel rannikul.

Baļti mere alal esinevat meri-särjesilma peetakse ujulehtecĮe puudumise
ja varretute _veesiseste lehtede tõttu Batrachįum Baudotįį V. d' Bossche
[P-rodr. Fl. Bat. I (1851) 7] rassiks lAschers. u. Graebn. synops. v (lg3b)
7sl.

6. Harkjas särjesilm - Batrachįum dįchotomum| Schmalh. in Trav.
Soc. Nat. St.-Pėtersb. v, 2 (l87a) XVIII; B. Ķpeu. eo oĮ. CCCP VII
(ļ937) 349. * Ranuncuį,us aquatiĮis var' dįchotomtls Schmaļh. ļ. c. - R.
peltatus ssp. septentrįonąĮįs Lindb. f. ex Hjelt in Act. Soc. pro F. et Fļ. Fenn.
XxX, 1 (1906) 228' - LĮIeĮķosHHĪ{ ÄiaXoToMI-Iųecxnüt. (32. joon., c.)

4.'Taim kuni 5 rnm jämeda, ülemises osas harilikult harunenud var_
rega. Į-ehed kahesugused. Ujuļehed 1 cm pikad ja l-2 cm ļaiad, 3-5-
jagused, nüride osadega, üldkuju1t neerjad. Veesisesecļ 1ehed pikai,arre-
lised, korduvalt 3-5-harulised, pikemad kui 4 cm, tihedate, kaharate tip-
metega. Õieraod ļihakad, kuni 2 korda lehtedest pikemacļ. Õied 20-25 mm
läbimõõdus. Tolmukaid 20-25' Vilju 15-20, nad on poolümarad, servadel
harjasjate karvadega.

Õitseb aprillist juulini.

t Latiniseeritud vorm sõnast dįhhotomon _ kaheks jagatud; dįhha - .kaheks,
temno _ jagan, lõikan.
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Į(asvab peamiselt seisvates vetes (35. joon.)

Levinud NSV Liidus Euroopa-osas ļäänealal, väljaspool NSV Liitu
Skandinaavia maa des.

16. perekond tulikad _ RanunņuĮusL L'
L. Syst.'ed. I (1735); L.Sp.pl. (1753) 584 ex parte.

Tulikad on ühe- või mitmeaastased rohtjad, enamasti mürgised:taimed,
peente narmasjuurte kimbuga, risoomiga või muguljalt paksenenud
maa-aluste osadega. Lehed on kämmaljalt jagunenud, sulglõh,ised või ter-

ved. Õied kollased' üksikult ebasarikjais õisikuis. Õiekate kaheli, viietise
tupe ja krooniga. Tolmukaid on palju. Viljad on üheseemnelised kuivad
pähklikesed, koondunud enam või vähem tihedaks nutiks.

Tulikate perekond on peamiselt ļevinud põhjapoolses polaar- ja paras-
vööndis. Neid kasvab arktiļistes tundrates, kõrbetes, mäestikes, veekogu_

cles, soodes, metsades, kuivadel nõlvadel ja šteppides. Liikide arv selļes
perekonnas uļatub ligikaudu 600-ni, nendest esineb NSV Liidus l50 ja
Eesti NSV-s 14 liiki.

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

ļ. Tupplehed tagasi käändunud, peaaegu vastu õieraagu surutud 2

. Tupplehed pole tagasi käändunud . 3

2. Vars alusel muguljalt paksenenud, juurmised lehed kolmetised
l0. Mugultulikas - Ranuncuįus bulbosus L'

\

Vars pole muguljalt paksenenud' Õiepõhi kuhikjalt pikenenud. Tupp_
ja kroon1ehed iangevad varaku1t ära. Lehed kolmejagused, veidi
lihakad 

6. Mürktulikas - Ranuncuļu, ,rrĮrrrotus L.

3. Lehed lõhestumata '4

4.. Vars püstine, ļehed-1ineaa1süstjad, rootsuta. Õied suured, kuni 4 cm
läbimõõdus

l. Suur tulikas - RanuncuĮus Lingua L'

Vars. roomav võį tõusev 5

5. Vafs norļ{, roomav, sõlmede kohalt juurduv, kaarjalt kumerate sõļme_

vahedega., Lęhed lineaalsed
3. Kaartulikas - RanuncuĮus reptans L.

' RanuncuĮus - diminutiiii sõnast rq.nl. - konn (lad. k.) . Taimenimena esineb

esmaköi'dsejt rooma kiijanikuļ Pliniuseir' (23-79\.
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6.

8.

Vars tõusev või sirgete lülidena lamav. Alumised lehed ülemistest ļaie-
mad (munajad)

2. Sootulikas - Ranuncuļus FļammuĮa L.

Taim võsunditega. Võsundid pikad, roomavad, sõlmede kohalt juur_
duvad ' 

7'. Roomav tulikas - RanuncuĮus repens L.

Į:lĮ,'äüjļ":' . Į
Varred karvased lO
Viljad paljad, äärteļ ogajate puhetistega. Alumised lehed äraspidi_
munajad

14. Põldtulikas - Ranuncuįus aruensįs L.

Viljad karvased 9
9 Õiepõhi paljas. Varre aiuseļ labata lehetuped puuduvad, Juurmised

lehed sõrmjalt lõhestunud või neerjad, arvuļt harilikult 2-6
4. Kuldtulikas - Ranuncuļus aurįcomus L.

Õiepõhi karvane' Vars aluseį l-2 labata lehetupega. Juurmįsed lehetl
lõhestumata, ümarneerjad, iäkilis-hambulise Servaga' arvult 1-2

. ,.- , 
5, Met9tylļkas - Ranuncuįus cassubįcus L.

t0. Õiepõhiharjaskarvane ļ . ll
Õiepõhi paljas, harjaskarvadeta . .. :. : 12

l1. Varred ainult aļumises osas rõhtsalt harevate karvadega. Juurmised
Iehed kuni aluseni kolmeks jagunenud. Õieraag vaoļine

B. Mitmeõieline tulikas - RanuncuĮus poĮganthemus L'

Varred ka üļemises osas rõhtsalt harevate karvadega. Juurmised lehed
ja alumised varrelehed enamasti koļmetilõhised (ei ole aluseni kolmeks
jagunenud) 

9. Salutulikäs - Ranuncuļus nemorosus DC.

12. Taimed rõhtsa roomava risoomiga. Vars aļusel ruskete, harja'sjate kar-
vadega. Viljad lühikese, ]:,r' ".n?T.või 

vähem kõverdunud nokaga
13. Steveni tulikas - RanuncuĮus Steaenįi Andrz'

Risoompuudub .; 13
l3. Varred mahasurutud karvadega või peaaegu paljad. Juurmisecl lehed

enamasti aluseni osadeks jagunenud; külgmiseĮ osad omakorda lõhes-
tunud. Vili lühikese, sirge nokaga

, ,.1,. Kibe tullkas - Ranuncul,us acer L.

Varred pikkade, rõhtsalt harevate karvadega. Lehtede alumine kü1g
tihedalt siidkarvane. Vili pika, haakjalt kõverdunud nokaga

12. Villtulikas - RanuncuĮus Įanugiaosus L.
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36. joon. Suur tulikas (RanuncuĮus Lingua L.)



l,1Suur tulikas _ Ranuncu'Įtts Lingua, L. Sp. pl. (1753) 5a9; Ledeb.
Fl. Ross. I (lB42) 3l; Hegi Iļl. Fl. Mitt.-Eur. IIĮ (l9l2) 549; Kplrl. <D.rr.

San. Cvr6. V (1931) llBS; Osq. so <D.n. CCCP VII (1937) 862; Manees
so ÕĮ. ECCP II (1949) 330. - JIrcrNķ ĀJILIHHoJIĮIcTrrufi. (36. joon.)

ų. Taim mitmeaastane, paksu, toruja risoomiga. Vars tõusev, väheste
okstega, paljas, harvem hõredalt karvane, kuni l00 cm kõrge. Varre aļumine
osa sõlmekohtadeļt juurduv. Lehed varre alumisel osal lühirootsuļised. Üļe_
mised lehed rootsutud, varreümbrised, 1ineaalsüstjad, terveservalised või
harvade väikeste hambakestega. Lehelaba l,5-4 mm ļai. Lehetupp nahkja
äärisega, mis ülemises osas sageli on ripsjas. Õied koļļased, 3-4 cm läbi-
mõõdus. Tupp- ja kroonlehti 5; kroonlehecļ ļai_munajad. Õiepõhi ovaaĮne,
paljas. Viljad 2,5-3 mm pikad, äraspidi-munajad, siledad, küĮgedelt kokku-
surutud pähklikesed, l mm pika, sirge, ülemises osas konksjalt kõverdunucl
nokaga.

Õitseb juulis, augustis.
Kasvab jõgecle ja järvede ka1dail, soistel niitudel, kraavides ja mada1a_

matel kohtadel vees.
Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Ķaukaasias, Lääne_ ja Ida-Siberis,

Kesk-Aasias. Väljaspooļ NSV Liitu Kesk_ ja Lääne_Euroopas' Ida_Turkes_
tanis, Indias, Himaalaja regioonis.

Esineb paljaid ja karvaseid vorme. Eraļdatakse:
var. tgpicus Beck - kogu taim paljas;
var. hįrsutus Walļr' - taim tugevasti karvane.

2. Sootulikas - Ranunculas FĮammuĮaz L. Sp. pl. (1753) 54B; Ledeb.
Fl. Ross. I (lB42) 32 ex parte; Hegi lll. Fļ. Mitt.-Ėur. III (1912) 550;
Kpsrn. o.rr.3an. Cu6. V (l93l) l186; osų. ķo <Dn. CCCP VII (1937) 363;
Ma-ņeeņ ņo <Dl. ECCP II (t949) 330. -.Ilrcrųķ xryuufi. (37. joon., a.)

4. Mitnreaastane taim. Vars püstine või tõusev, üļemises osas harune-
nud, 15 40 cm kõrge. Maapinnalähedane osa sageli sõlmede kohalt juur-
duv. Vars on paljas või harvade lidus karvadega. Alumised lehecļ rootsu-
1ised, piklik-el1iptilise kuni süstja labaga, teritunud tipuga, enam_vähein
terveservalised. Ūlemised lehed kitsad' peaaegu lineaalsed, rootsutud või
väga lühirocitsulised. Õied l0-l5 mm läbimoįdus, viietise tupe ja kroo_
niga. Tupplehed 3-4 mm pikad, piklik-rnunajad, pehmekarvalised. Kroon-
lehed kollased, 5-6 mm laiad,.äraspidi-munajad. Õiepõhi paljas, talbja või
silinderja kujuga. Viljād - pähklikesed, l,5-l,7 mm pikad, külgedelt kokku
surutud, siledad, paljad, väga lühikese kõverdunucl nokaga.

Õitseb maist augustini.
Kasvab niisketeļ niitudel, soodes, jõgede ja tiikide kaldai1, harvemini

VCCS.

r Lingua - keel (lad. k.).
z FįammuĮa - tuluke (lad. k.); sootulika nįmena esineb esmakordselt hollandi õpet_

1asel R. Dodoens'il (l5ļ7-ļ587), kes nimetab sootulikat FįammuĮa Ranuncuļus.
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37. joon. a - sootulikas (RanuncuĮus Fļamtnuļa L.), b ' kaartulikas (R. reptans
L'l, " = põldtulikas (R. aroensis L.).

6

8. Eestį NSV floora lI



Levinud NSV Liidus Euroopa-osas ja Lääne-Siberis. Väljaspooi NSV
Liitu Skandinaaviamaades, Kesk- ja Lääne-EuroopaS, Vahemere_ala põhja_

OSAS,

.Taim on mürgine, sisaldades anemoniini.

3. Kaartulikas - Ranunculus reptara ' L. Sp. pl. (1753) 5a9; Kpu.rr.
<D.rr.3an. Ca6. V (l93l) llB7; os.ļ. so o;r. CCCP VII (1937) 364; Malees
so (Dn. ECCP II (1949) 332' - R' Flnmmuļa var..reptans Fleisch. Syst.
Verz. ostseeprov. (1830) 74. - R. FĮamrnuĮa var.7. Ledeb' Fl. Ross. I

(l842) 32. - Jlrcrax pac[pocTepruüt. (37. joon., b.)

4' Taim mitmeaastane, väike. Varred peened, nõrgad, sõlmede kohalt
juurduvad, kaarjate sõlmevahedega, kuni 20 cm pikad. Lehed lineaaļsed
kuni niitjad, tava1ise1t terveserva1ised, aeglaselt 1ehetupeks üieminevad.
Vars ja lehed paljad. Õied väikesed, 5-9 mm ļäbimõõdus, helekollased.

Kroon ja tupp viietine. Kroonlehed 1ahtise meemahutiga. Õiepõhi kerajas,
2-3 mm läbimõõdus, säsikas, väheste viljadega, neid areneb 2-3. Viljad
äraspidi-munajad, veidi lapikud, paljad, l,5-2 mm pikad, tipul lühikese,
kõverdunud nokaga.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab järvede kaldail, kus esineb puhaste kogumikkudena madalateļ,

aeg-ajali üleujutatavail aladel, niisketeļ niitudeļ, harvemini tarnasoodes,
jõgede kaļdail ja mererannal.

Levinud NSV Liidus arktilises osas, Euroopa-osas, Lääne- ja lda-Sibe_
ris, Kaug-Idas. Väljaspooļ NSV Liitu Skandinaaviamaades, Põhja- ja Kesk'
Euroopas, Mongoo1ias ja Põhja-Ameerikas.

4. Kuldtulikas _ RanuncuĮus aurįcomus2 L, Sp. pl. (1753) 551;

Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 39, ex parte; Hegi Il1. Fl. Mitt.-Eur. III (1912)

566; os.ļ' eo o.rr. CCCP VII (1937) 377; Maneee ņo On' ECCP II (1949)

334. - R' aurįcomlls Var. tgpictls Rupr. Fl. ingr. I (1860) 30' _ R. aurĻ
comus subsp. tgpicus Korsh. O.n. Bocr. (1892) 89. - R. tgpicus Rozanova
in Tp. flerepr. Ecr.-Hayug. I4gcr. (193l) N9 B. - JIrcruķ go.rrorucrķtü'

(38. joon., a.)

ų. Taim mitmeaastane, 15-30 cm kõrge, varre alusei kuivarrud iehe-

kiududega, alalehed puuduvad. Vars püstine, okslik, hajusalt karvane, vao-
line. Juurmisi iehti enamasti 4-6, need on pikarootsulised, sõrmjalt ļõhes-
tunud (sageli külgmised hõlmad keskmisest suuremad) või lõhestumata
neerjad, täkiliselt hambulise Servaga' paljad (noored lehed soonte kohalt
tugevasti karvased). Juurmised lehed kuivavad vilja valmimise ajal (sageli
juba õitsemisel) ära. Varrelehed sõrmjagused, peaaegu ļineaalsete terveser-
valiste hõĮmadega, ühesoonelised, tipul tömbid' Õieraod 1iduskarvased. Õie-
põhi ümmargune, paljas. Õied kuni 2,2 cm läbimõõdus, kuldkolļased. Tupp-

t reptans - roornav, sõnasl repto - rooman (lad.'k,),
2 auricomus - kuldlehine, sõnadest aurLĮftĮ - kuld ja coma _ lehestik (lad. k.)
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38.,joon. a'-, kuldtulikas (RanuncuļLLs aurįcotnas L.), Ö - metstulikas (R. cassubį-
cas L.).

b
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Įehed nõrgalt karvased, äärest kilejad. Kroonlehed äraspidi-munajad (esi-
mesed õied sageli kroonlehtedeta). Tolmukad emakaist veidi pikemad.
Viii 3 mm pikk, konksjalt kõverdunud lühikese nokaga, lühikarvane.

Õitseb mais, juunis.
Kasvab niisketel niitudel, puisniitudel, põõsastikes, harvem hõredates

ļehtmetsades.
Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Ķaukaasias, Lääne-Siberis, Väljas-

pool NSV Liitu Kesk- ja Lääne-Euroopas.
Väga varieeruv liik. Walo Koch (Berichte der Schweizerischen Bot.

Geseļļschaft, l.933, B. 42, Heft 2) eraldab tüüpilisest R' aurįcomas'est kaks
ļiiki:

R' puberuĮus W. Koch - juurmiste lehtede tipud on tömbid ja varre leh-
tede hõļmad laiemad, sageli lõhise Servaga; R. aurįcomrls'eļ on aga juur-
miste lehtede tipud teritunud ja varrelehed terveservalised;

R. biformis W. Koch - esimesed juurmised lehed on sügavalt jagused,
hiļisemad, õitsemisajaI, jagumatud või kolmehõimased; R. aurįcomĮĮs'el on,
vastupidi, õi,tsemisajaks arenevad lehed kuni aluseni sõrmjagused, esime-
sed juurmised lehed aga enam või vähem terved; Ę. biformis'e õied on Suu-
remad kui R. aurįcomus'el (kuni 3 cm läbimõõdus).

Eesti NSV-s on nende liikide eraldamine kįisitav. Herbaarmaterjal sel-
les osas on vähene; küsimus vajab lähemat uurimist.

5. Metstulikas _ RanuncuĮus ca.ssubįcas| L' Sp.pl. (1753) 55l (p. p.

quoacl plant. eur.); Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 39 ex parte; Hegi Īll. Fl.
Mitt.-Eur. IĪI (l8l2) 567; os.ļ. so <D.rr. CCCP VII (1937) 370; Malees
ro Q..rr. ECCP II (1949) 336. - R. aurįcomas subsp. cassubįcus Korsh.
ol. Bocr. I (lB92) 90. ._ R. pseudocassubįcus Christ ex W. Koch in Ber.
Schweiz. Bot. Ges. 42 (1933) 750' - JIrcruķ rauydcxrü. (3B. joon., &.)

4' Taim mitmeaastane, 20-50 cm kõrge, lühikese risoomiga, arvukate
nlustjate juurtega. Vars pikk, vaoline, ülemises osas okslik, alusel enamasti
kahe nahkja labata lehetupega (alalehega) ja kaetud kuivanud leherootsu
kiududega' Juurmisi lehti enamasti 1 või 2, suured, kuni l2-16 cm laiad,
tavaliselt 1õhestumata, ümarneerjad, alusel südaja väljalõikega, täkilis-
hambulise Servaga, alt hõredalt karvased. Varrelehed sõrmjagused, süstjate
hambuliste hõlmadega, lõhiselt saagja sefvaga, pealmisel pinnal lühikeste
karvadega, eriti soonte kohal, alumiseļ küljel enam kahvatud, heledamad
(peaaegu paljad). Õieraag hajusali liduskarvane. Õied 2-3 cm läbimõõdus,
kuldkollased. Tupplehecl veidi karvased, kolļakaspunased, lai-el1iptilised.
Tolmukad õitsemisajal emakkonnast pikemad. Õiepõhi karvane, piklik. Vil-
jad kuni 4 mm pikad, tugevalt karvased. Viljanokk peenike, pikk, ülemises
osas veidi konksjas.

Õitseb mais, juunis.

I cassubįcus - kašuubide maal kodune (kašuubid - slaavi hõim Läänemere lõuna
rannikul Visla jõe alamjooksust läänes).
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39. joon. q - mürktulikas (Ranuncuļus sceļeratus L.); Ö - viļļtulika'(R. ļąnu'
ginosus L.) leht, c - viljade nįļtt, d - vili (suurendatud).



Kasvab metsaservadel, puisniitudel, kaļdavõsastikes, parkides.
Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Lääne_Siberis (Altais). Väljaspool

NSV Liitu Skandinaaviamaades, Ķesk_Euroopas.
Liik on väga varieeruv oma juurmiste ja varrelehtede kujult. Esineb

įäiesti tervete juurmiste lehtedega kuni üsna sügavalt kolmelõheste lehte_
dega taimi. Samuti on taime varreĮehed sageli sämbulised, saagjad või kuni
peaaegu terveservalised. R. cassubįctls'e vįrmid vajavad veel 

-üksikasjalist

selgitamist nii ökolöogia kui ka geograafilise 1eviku osas.

6. Mürktulikas _ Ranuneu.Įtts sceĮeratusļ L. Sp.pļ. (1753) 55l; DC.
Prodr. I (lB24) 34; Ledeb. Fl. Ross. I (l8a2) a5; lllma.nķr. <Dn. I (lB95)
l7; Hegi I1l. Fl. Mitt._Eur. III (l9l2) 552; Kpķr.rr. O;r.3an. Cv6. V (t931)
2008; onu. ņo O.l. CCCP VII (1937) 40B;' Maleeņ so O"rr. ECCP II (1949)
337. - Ilrcrnx gÄoelrrķlft. (39. joon., a.)

oo. Taim ühe- või kaheaastane, arvuļ<ate juurtega. \"Iars 10-40 cnl
kõrge, õõnes, vaoline, paljas, harvem liduskarvane, ülemises osas tugevasii
harunenud. Juurmised ļehed rootsulised, sõrmjalt kolmeti kuni viieti hõļmised
või ļõhised. Varrelehed kolmejagused, lineaalsete osadega, üsna ülemisecļ
varrelehed rootsutud, pikergused kuni lineaaised, nõrgalt saagja Sefvaga.
Õieraod karvased. Õied kuni l0 mm läbimõõdus, kahvatukollased. Trpp-
lehed tagasi käändunud, varakult ära langevad. Kroonlehti 5-6. Õiepõhi
siiindriļine, kuni l cm pikk, vilju palju, need on väikesed, l-l,3 mm läbi-
mõõdtts, kujult äraspidi-munajad, väga lühikese nokaga.

Õitseb maist augustini.
Kasvab niisketes ja vesistes paikades, soistel niitudel, veekogude kalļas-

te1 ja liivasel mererannal.
Levinud NSV Liidus Euroopa_osas, Siberis, Ķaug_Idas, Kesk_Aasias.

Väljaspool NSV Liitu kogu Euroopas, Põhja-Aafrikas, Väike-Aasias, Mon-
goolias, Hiinas, Jaapanis, Põhja_Ameerikas. Üldiselt tsirkumpo1aarne
liik.

Majanduslik tähtsus. RanuncuĮus sceĮeratus on mürgisemaid tulikaliike.
Mõjuvaks mürgiks on anemoniin, mis mõjub nahale ja limaskestadele ärri-
tavalt, eriti seedetraktis. Mürgitusi esineb sarvloomadel, 1ammastel, har-
vem hobustel. Kuivatamisel väheneb mürktulikal ja üldse tulikatel nrürgi-
sus märgatavalt.

7. Roomav tulikas _ RanuncuĮus repctn2 L. Sp. pl. (1753) 554;
Ledeb. Fl. Ross. I (lB4Ą 4a; lllvra.nķr. o.rr. I (lB95) 2l; N. Busch in Fl.
cauc. crit. III,3 (1903) l52; Korvr. <D.rr. Karrņų. II (1929) a2; Hegi lll. Fl.
Mitt.-Eur. IĮI (l9l2) 557; Kpu.n. <D;r.3an. Cz6. V (l931) 1208; os.{. so
o.rr. CCCP VII (1937) 423; Manees so (Dn. ECC.P II (1949) 338. -.Ilņrux
no.lsyuuü. (40. joon., a.)

ļ sceleratus - kuritegelik (lad. k.)
2 repens - .oomav (lad. k.),
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40. joon. 4 - roomav tulikas (RanuncuĮus repens L,), ü - mugultuļikas (R'

buĮbosus L.).



4. Taim mitmeaastäne; väga lühikese.juurikaga. Vars harunenud, oks-
1ik, pikkade, sõlmekohtadeļt juurduvate, roomavate võsunditega, paljas, har-
vem kaetud karvadega. Juurmised lehed kolmetised kolmetilõhiste või kol-
metijaguste lehekestega. Lehekesed rootsulised, įeskmine leheke pikema
rootsuga. Aiumised lehed rootsulised, ülemised rootsutud. Õieraag vaoline.
Õied kollased, 15-23 mm läbimõõdus. Kroon viietine, õiepõhi kerajas, nõr-
galt karvane. viljad munajad, lamedad, palistusega, pinnal punktikestega.
Vilja nokk pikk, sirge.

Õitseb maisi augustini.
Kasvab niisketel niitudeļ, soodes, metsades, metsasihtidel, kalļastel, kraa_

vides' umbrohuna niisketel põldudel, aedades.
Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis, Kaug-ldas

(Kamtšatkas). Väljaspooļ NSV Liitu Skandinaavias, Lääne- ja Kesk_Euroo-
pas, Vahemere-alal, Väike-Aasias, Armeenias, Ķurdistanis ja Iraanis (põhja-
osas). Põhja-Anreerikasse sisse toodud.

Tugevasti varieeruv lehtede kujult ja suuruselt. Sageli esineb üsna pal-
jaid vorme (Ī. gĮabra Koch), kuid on ka vorme, mille ļehecļ ja vars on kae_
tud pikkade karvadega ('Ī' hirsuta Koch)

Roomav tulikas on mürgine; sisaldab anemoniini ja hüdrolüüsimisel
sinihapet eraldavaid ühendeid.

B. Mitmeõieline tulikas - RqnuncuĮus poĮyanthemus, L.Sp.pl. (1753)
554; Ledeb. Fl. Ross. I Ų8aĄ aĻ ĪĮĪualķr. @"u. I (ls95) 2l; Hegi IlI.
Fļ. Mitt.-Eur. III (19l2) 55s; Kpu;r. <D.ir.3an. Cz6. V (l93l) l2O7; onu.
so @il. CCCP VII (1937) 446; MaJrees so er. ECCP II (1949) 3gB. --
JIrcruķ MHoIoĮBeTKonuü. (4l. joon., a.)

4. Mitmeaastane taim, 25-60 cm kõrge. Vars püstine, paljuõieline,
kaetud alumises osas rõhtsaļt harevate, ülalpool lidus karvadega, harvem
paljas (var. gĮaber Wimm. et Grab). Juurmised ja alumised varrelehed pika_
rootsulised, enamasti sõrmjalt kolmejagused. Leheosade omakordse ļõhes-
tumise tõttu näib leht sageli olevat ļõhestunud kuni aluseni 5_7 lineaal_
süstjaks osaks. Üļemised varrelehed rootsutud, 2-4-jagused, leheosad ļine-
aalsüstjad. Õieraag vaoline, liduskarvane. Õied läikiv-kollased, 2-3 cm
läbimõõdus. Tupplehed laiuvad, kileja äärisega, mustjalt 1aigu1ised, katva-
sed. Õiepõhi harjaskarvane. Vili 3 mm pikk, ümmargune, külgedelt kokku
surutud, paljas, kileja palistusega ja lühikese haakjaū kõverclLrnud nokaga.

Õitseb maist augustini.
Kasvab kuivades, hõredates segametsades, kuivadel puisniitudeļ, nõļya-

del, teeäärtei, raudteetammidel.
Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Siberis, Kesk_Aasias. Väljaspooļ NSv

Liitu Skandinaaviamaades, Lääne- ja Kesk-EufoopaS' Balkaniļ.
Eesti NSV lääneosas esineb mitmeõielise tulika laialehine teisend, _

R. poĮganthemįļS vaĪ' latifoĮius Rupr. (leiukohti Vilsandil ja Puhtu pool-
saarel).

B8
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41. joon. a ; mitmeõieline tulikas (RanuncuĮus polųanthemus L.)' b _ mitme-

õielise tulika, laialehise įeisendi (R. poĮ'ganįhenus L' var' ĮatifoĮius Rupr.) leht' c -
salutulika (R. nemorosus DC.) vili, d - varreleht, e - juurmine leht.
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9. Salutulikas _ RanuncuĮus ncmorosįĮB t DC. Syst. I (l8l8) 280;
Ledeb. FL Ross. I (1842) 42, ex parte; Oe,{. so <Dn. CCCP VII (1937)
44B' - R. poĮųanthelr?os ssp. nemorosus llllņa.nlr. <D.n. Ioro-3al. Pocc. I
(l886) 14; N. Busch in Fl. cauc. crit. III,3 (l903) l5l. -.Ilrcrux Āy6pan-
Hltü. (4l. joon., c-e')

ų' 20-50 cm kõrge mitmeaastane taim. Risoom väga lühike, peeni_
keste külgjuurte kimbuga. Vars püstine, okslik, väheseõieline. Vars sooni_
ļine, kaetud rõhtsalt eemaldunud koļĮakate karvadega, harvem paijas (v.
gĮabrescens ovcz.). Juurmised lehed pikarootsulised,'hõredaįt karvased.
Roots läheb alusel üle nahkjaks sooniliseks lehetupeks. Lehelaba üldkujult
ümarsüdajas, harvem ümarneerjas, lõhestunud kolmeks rombjaks jämedalt
sämbuiiseks hõlmaks. Alumised varrelehed rootsutud, sügavalt jagunenud
kolmeks kuni viieks piklik-süstjaks teravsaagja servaga. hõlmaks. Ülemised
lehed jagunevad kaheks kuni neljaks lineaafsüstjaks osaks. Kõik lehed ļidus_
karvased, eriti pealküljeļ. Õied ļ<uni 3 cm läbimõõdus. Tupplehed püstised,
pikakarvalised. Õiepõhi harjaskarvane. Viljad äraspidi-munajad, alusel kül_
gedelt kokku surutud, paljad, keerdunult kõverdunud nokaga.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab lehtmetsades, puisniitudel, metsasihtidel. Ęesti NSV_s peamiselt

Saaremaal. Üks leiukoht on teada ka Pärnu rajoonist, Kõima ümbrusest
(42. joon.)

Levinud NSV Liidus Euroopa_osas edeļas kuni Musta merenį ja Eel-
Kaukaasias, väljaspooĮ NSV Liitu Kesk-Euroopas.

l0. Mugultulikas _ RanuncuĮus buĮba'sus2 L. Sp. pl. (1753) 778;
Ledeb. Fl. Ross. I (l842) 44; ĮĮIrr,ranlr. o.l. I (lB95) 2l; Hegi itt. pl'
Mitt._Eur. III (l9l2) 556; oe,Į. eo orr. CCCP VII (1937) 449: MaĮees
so (DĮ. ECCP II (1949) 340. - JIrcruķ x.ny6ueuocuuü. (40. joon., Ö')

4' Taim mitmeaastane, t5-30 cm kõrge. Vars alusel muguljalt pakse_
nenud ja kaetud villataoliste harevate karvadega. Juurmised lehed pika-
rootsulised, sügavalt lõhestunud või kuni aļuseni kolmeks jagunenud labaga,
külgmised osad rootsutud, keskmine rootsuga. Ūksikud segmendid omakorda
kaheks või kolmeks lõhestunud. Leheļaba karvane, eriti allküljel. Varrelehed
rootsutud, peaaegu aluseni koļmeks jagunenud. Õieraod karvased. Õied
kuni 2,5 cm läbimõõdus, kollased. Tupplehed tagasi käändunud, vastu õie-
Iaagu surutud. Viljad 4 mm pikad, lamedad, ääristatud roheka palistusega.
Viljanokk kolmnurkjas, veidi konksjalt kõverdunud.'' Õitseb mais, juunis.

Kasvab kuivadel nõlvadel, liivaaladeļ, randniitudel, rannikuluidetel, põĮ-
luservadel, kuivades männimetsades, puisniitudel, loodudel, peamiselt ļääne-
saartel, mandri lääneosas ja Tallinna ümbruses (43. joon.).

Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias. Väljaspool NSV Liitu

t Sõnast nemus - salu (lad. k.).
2 Sõnast buįbus - mugul (lad. k.)
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42. joon. Salutulika (RanuncuĮus nemorosįĮs DC.) leiukohad Eesti NSV-s.
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43. joon. Mugultulika (RununcuĮus buĮbosus L.) leiukohad Eesti NSV_s



Skandinaavias, Kesk- ja Lõuna-EuroopaS' Väike-Aasias, ArmeeniaS, Kurdis-
tanis, Iraanis, Põhja-Aafrikas. Põhja_Ameerikasse sisse toodud.

Mugultulika teisenditest esineb Eesti NSV-s:
var. decipiens Erdner - lehed, ka juurmised, sügavalt jagunenud, karv_

kate hõre.
Mugultulikas sisaldab anemoniini ja värvusetut eetrilist õli.

l1. Kibe tulikas _ RanuncuĮus qcerĮ L. Sp. pl. (1753) tfu; DC.
Prodr. I (1824) 36; Ledeb. Fl. Ross. I (l8a2) aO; ĮIlvallr. al. I (lB95)
22; Hegi Iļl. Fļ. Mitt.-Eur. III (l9t2) 56l; onu. so Qn. CCCP vII (1937)
461; Ma.nees so QJļ. ECCP II (1949) 342. -.Iltorux eĀķrü' (44. joon., a.)

4. Taim mitmeaastane, 20-70 cm kõrge. Risoom väga lühike, tiheda
külgjuurte kimbuga. Vars püstine, harilikult eemaļseisvalt okslik, kaetud
mahasurutud karvadega, harvem paljas. Juurmised ja alumised varrelehed
aluseni või peaaegu aluseni kolmeks osaks jagunenud. Kahe külgosa oma-
kordse lõhestumise tõttu näib leht sageli olevat aluseni viieks osaks jagu-
nenud. Keskmine osa l_-5,5 cm lai ning, samuti kui külgmised hõlmadki,
sügavalt lõhestunud. Ülemised varreļehed kolmeks jagunenud, įineaalsete
osadega. Õied kuldkollased, l-2 cm läbinrõõdus, viietise tupe ja krooniga.
Tupplehed kilejad. oiepõhi paljas. Viljad lühikese, sirge nokaga, 2,5 mm
pikad.

Õitseb maist augustini.
Kasvab väga mitmesugustes tingimustes: rikkalikult niisketel niitudel'

puisniitudel, okas- kui ka lehtmetsades, karjamail, teede äärtel, elamute lähe-
dal. Harilikumaid tulikaid.

Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Ķaukaasias, Lääne-Siberis, Ķesk_
Aasias (Altai, Tjan_šan, Tarbagatai). Väljaspool NSV Liitu Kesk-Euroopas.

Majanduslik tähtsus. Kasutatakse ravimtaimena nahatuberkuioosi uuįtr.
Taim mürgine, kibeda maiguga, mistõttu loomad teda meeleļdi ei sõö.
Sisaldab anemoniini.

12' Villtulikas _ RanunņuĮus Įanuginoszs2 L. Sp. pl. (t753) 554;
Ledeb. Fļ. Ross. Ī ŲBaĄ 42; Llrua,rrr. @"rr. I (1895) 22; N' Busch in
Fl. cauc. crit. III,3 (1903) la3; Hegi Iļl. Fl. Mitt._Eur. III (l9l2) 560;
osq. so Q"rr. CCCP VII (1937) 467; Maleeņ ņo <Dl' ECCP II įrs+o)
344. - JIrcrnķ n:epcrucrltü. (39. joon.' b-cĮ.)

4- Mitmeaastane taim, 30-70 cm kõrge. Risoom vähe arenenud- Vars
harilikuļį kaetud pikkade, rõhtsalt harevate karvarlega. Lehed sõrmlõhised,
alusel sügava terava väljalõikega' Juurmisecl ja alumised varrelehed root-
suļised, kolmeks hõlmaks lõhestunuä. Hõļmad üldkujult äraspidi_munajad
ebareeglipäraseļt üksikute sügavamate sisselõigetega, hambulised. {Jlemi-
sed varreļehed rootsulised, kolmejagused, kitsaste saagjate osadega. Lehe-

I acer - kibe (lad. k.).
2 Sõnast Įanugo (omast. Įanuginis\ .-. ude (lad. k.)
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44. joon. o _ kibe tulikas (RanancaĮus acer L.\' b - Steveni tulikas (R' SteuenĮi
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45. joon' Viļltuļika (RanuncuĮus Įanuginosus L.) 1eiukohad Eesti NSV-s.

laba aļumine pind tihedaļt kaetud valkjate, pealiskülg hajusalt ļiduļ karva-
dega. Õieraag vaoline. Õied kollased, kuni 3 cm läbimõõdus' Õiepõhi pa1-
jas. Viljad ümmargused, külgedelt kokku surutud, siledad, kitsa palistu_
sega, haakjaļt kõverdunud nokaga. Viļi 3-4 mm pikl<.

Õitseb mais, juunis.
Kasvab varjukais lehtmetsades ja põõsastikes. Eesti NSV-s Vaivara ja

Toila ümbruses, Pandivere valdkonna (Esup) põhjaosas (45. joon.).
Levinud NSV Liidu Euroopa'osas (lõunaalal). Väljaspool NSV Liitrr

Kesk-Euroopas.

13. Steveni tulikas _ Ranunca].us Steuenįį| Andrz. in Bess. Suppl. III
ad catal. plant. hort. bot. gymnas. Volhyn. cult. (lBl4) l9; Hegi I11. Fļ.
Miįt.-Eur. III (19l2) 563; osų. so @"rr. CCCP VII (l937) 47I. - R. acrįs
Jord. in Observ. plani. nov. VI,:(1S47) 15 (non. L.).-- R. acer subsp.
Frįeseanus LUua'rrķr. o;r. I (1B95) 22, ex parte. - 

'Jlrcrux 
CreseĪ{a.

(44. joon., b.)

4. Taim miįmeaastane, sarnaneb kibedale tulil<aļe, ori viimasest tiheda-
malt l<arvane ja harilikult roomava risoomiga. Vars püstįne, peenevaoline,
kaetud ruskete harjasjate karvadega. Juurmised lehec,l pika rootsuga, mis
laieneb karvasek5 lehetupeks. Lehelaba kuni aluseni koļmeks hõļmaks ļõhes.

ļ Nimetatud vene botaaniku Christian Steven'i (1781-1863) järgi, kes uuris eriti
Krimmi floorat.
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46. joon. Steveni L'ulika (RanuncuĮus Steuenii Andrz') leiukohad Eesti NSV-s.

tunud, nendest ļ<eskmine osa omakorda koļmeks, külgmised kaheks jagu_

nenud, hõlmad 1aiad, piklik-rombjad, aheneva aiusega. A1umised Varre-

1ehed 1ühirootsulised, Sarnanevad kujult juurmiste 1ehtedega. Ūļemised var-
reļehed rootsutud, kolmeti kuni neljati jagunenud lineaalseteks osadeks.

Õied pikkadei' siledatel õieraagudel, kuni 2 cm läbimõõdus. Tupplehed kol-

ļakate karvadega, kileja palistusega. Õiepõhi paljas. Viljad äraspidi-muna-
jad, paljad, kuni 3,4 mm pikad, lühikese sirge või haakjalt kõverdunud

nokaga.
Õitseb maist juulini.
Kasvab metsacies, metsaservaclel, parkicles, harvem nõlvadel, varemetel

(46. joon.).
Levinud NSV Liidus Euroopa_osas (kesk- ja lõunaalal). Väljaspool NSV

Liitu Kesk-Euroopas.

14. Põldtulika's - Ranunculus an'uensįs'L.Sp.pl. (1753) 555; Ledeb.

Fļ. Ross. I ŲBa\ a6; Wiedemann et Weber Beschr. phaner. Gew. Esth-,

Liv- u. Cur1. (1852) 307; N. Busch in Fl. cauc. crit' I.II,3 (1903) 136;

oe.ļ. so <Dl. CCCP VII (1937) +7B. _ JIrcrnķ norreeoü. (37. joon., c.)

o. Üheaastane taim, 72-25 crrr kõrge. Vars püstine, harkjaĮt harunev.

Alumised lehed rootsulised, terved, nende leheļaba äraspidi-munajas või
piklik, alusel ahenev. Aļumised lėhed kuivavad varakult. Ülemised ļehed

1 Sõnast cįr'lum * põld (lad. k.)
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47. joon. Põldtulilta (Ranunculus aruensįs L') leiukohad Eesti NSV_s

varrel koļmehambalised või kolmejagused. Õieraod peened, kaetud heledate
lidus karvadega. Õied kolļakasrohelised, B mm läbimõõdus. Tupplehed laiu_
vad, kfoonlehtedest lühemad. Kroonlehed piklik-munajad, selgelt eraldata_
vate tumedamate soontega. Tolmukaid l0-l3. Viljad terava nokaga, äras-
pidi-munajad, lapikud, 5 mm pikad, äärtel ogajate puhetistega' Vilju 4-6.

Õitseb mais, juunis.
Kasvab kuivadel nõlvadel, põldudel, metsaservadeļ. Leiukohti Tartu

ūmbruses (Tähtvere, Vorbuse) (47. joon.).
Levinud NsV Liidus Euroopa-osas (lõunaa1al), Kaukaasias, Kesk-

Aasias. Väljaspool NSV Liitu Kesk_ ja Lõuna-Euroopas, Vahemere alal,
Väike-Aasias, Armeenias, Kurdistanis, Iraanis, Indias, Himaalaja regioonis.

Põldtulikas sisaldab hüdrolüüsimisel sinihapet era1davaid ühendeid.

17. perekond ängelheinad _ Tlulįctrwn| L.

L. Gen. Pl. ed. I (|737\ Į64.

Mitmeaastased, vahelduvate sulgjate lehtedega taimed. Vähe silmatorka_
vate peente, arvukate õiiega, mis on koondunud pööriseks. Õiekate koosneb
neljast tupplehekujulisest, varakult äralangevast katieļehest, mistõttu ava-
nenud õied tavaliselt on ainuļt tolmukate ja emakatega. Tolmukąį 'pikad,

I Thalįktron (kr. k') - taime nimetus Dioskoridesel (I sajand, täpsed aastad tead-
mata).
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rohkearvulised. Sigimikud kettakujulisel õiepõhjal, punaste emakasuudme-
tega. Viljad pähklitaolised. Perekond hõlmab ca 85 liiki; neist on esindatud
NSV Liidus 19 ja Eesti NSV-s 5 ļiiki.

LIIKIDE MĀÄRAMISTABEL

1. Viljad selgelt varrelised, tolmukaniidid ülemises osas 1aienenud, 1į1lad

l. Kurekell-ängelhein _ Thaļįctrum aquiĮegi|oĮįum L.

Viljad varretud, tolmukaniidid niitjad . 2

2. Lehekesed tavaliselt hõlmadeta, terveservalised, piklikud kuni lineaal-
sed

5. Ahtalehine ängelhein - Thalįctrum angustifoĮium L.

Lehekesed hõlmadega . 3

3. Lehekesed 3 hõimaga . ,. 4

Lehekesed 3-7 hõļmaga, ümmargused. Tolmukapead teravatipulised,
rippuvad

2' Väike ängelhein - Thalįctrum mįnus L.

4' Õied õisikus enamasti üksikult. Tolmukaniidid kahvatupunased, õitse-
misajal ainuļt veidi pikemad tolmukapeadest

3. LihĻängelhein - Thaļįctrum simpĮex L.

ajal tolmukapeadest mitu korda pikemad
4. Kollane ängelhein - Thaįįcįrum |Įauum L'

l. Kurekell-ängelhein _ ThaĮįctrumaquiĮegifolįum' L. Sp. pl. (1753)
547; Ledeb. Fl. Ross. I (t842) 5. p. parte; Lecoyer irr Buļl. Soc. Bot.
Belg' XXIV (lBB5) l50, p. parte; Illua.nķr. Q;l. I (1895) 5; pro max.
parte; Hegi lll. Fl' Mitt.-Eur. III (l9l2) 588; Heņcxuü ņo Ol. CCCP VII
(1937) 5t2; Ma.Įees so o.lr.6CCP II (1949) 34B. - Th. atropurpįļreum
Jacq. Hort. bot. Vind. I|Į (1776) 34' - Bacalacrgllx eo4öc6opo.nucrrrķlü'
(48. joon.)

4' Mitmeaastane taim. Vars harunenud, sile, 40-t20 cm kõrge. Juur-
mised ja varrelehed kaheli- või kolmetisulgja labaga, üldkujult laiali koļm-
nurksed. Alumised lehed renja rootsuga, ülemised rootsutud. Lehekesed
kujult äraspidi-munajad või ümmargused, rohelised, alt sinakad, täkilis-
hambulise servaga, rootsulised, 20-40 mm pikad ja 5-40 mm laiad. Abi-
lehed peened, kilejad. Õied helelillad, harvem valged, koondunud kilpjaks
pööriseks. Õiekatteļehed ovaalsed, neid on arvult neli. Tolmukaid palju,
tolmukaniidid ülemises osas tõlvjalt paksenenud, värvuselt lillad. Emakaid
5-20, sigimik pikavarreline. Viljad varreļised, rippurlad, kujult pirnjad,
pruunid.

t aquiĮegifoĮium - k'urekellalehine; aquiĮegia - kurekeļl, fotium - leht (lad. k.)
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48. joon. Kurekell-ängelhein (ThaĮictrum aquiĮegifoĮiunt' L.).a -'leht' ü *
. osa õisikust, c .. toļņukas (suurendatud).
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49. joon. Kurekell_ängelheina (ThaĮictrum aquilegifotium L.) leiukohad Eesti NSV-s.

Oitseb juunis, juulis.
Kasvab leht- jā segametsades, puisniitudel, metsaservadel, sihtidel. Eestį

NSV lääneosas harva (49. joon.)
Levinud NSV Liidus Euroopa-osas: Väljaspool NSV Liitu Kesk_ ja

Lõuna_Euroopas, Väike_Aasias (lääneosas)
Majanduslik tähtsus. Väärib aretamist iļutaimena. Lehed annavad kol_

last värvi kudumite värvimiseks. Lehed sisaldavad sinihappe glükosiidi
linamariini CroHrzOoN.

2' Väike ängelhein - Thnįįctruntminus ļ L. sp.:pl. (1753) 546; Regel
in Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIV, I (1861) 3l p.p.; Lecoyer in Bull. Soc.
Bot. Beļg. XXIV (l8B5) 199; Illrr,ra"rrķr. <Dl. I (ls95) 5; Kou' @.n. MaHķ,ļx(.
II (1903) 309; Hegi Iļl. Fl. Mitt.-Eur. III (19l2) 59l; Ķorra' Q.rr' KarrrI'Į. II
(1929) l55; Kplr.rr. o.rr.3an. CIE6. V (l93l) l215; Hescxtzü.so Q"rr. CCCP
vII (1937) .524. - Th. kemense Fries Fl. Haiļ. (l8l7) 94. - Th. appendi-
culatum C. A. Mey in Ledeb. Fl. alt. II (lB30) 359. - Th' eĮatum et Th.
majus'auct. fl. roSS. - Th. mucronatunl Ledeb. Fļ. Ross. I (lB42) 8. -Th' sįbįrįcum Ledeb' 1. c. 1!. * Th. flaaoairens Ledeb' ļ. c. t3. - Bacu_
ĮIī4:THIIK ua.nuž. (50. joon., a, ä.)

., ų. MiįmeaasĮane taim. Vars 20-60 cm kõrge, kandiline, paljas. Alu_
mised ļehed rootsulised, üIemised rootsutud, 3-4 korda sulgjad, üldkujult

I tnįnus _ väike (lad. k.)
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Įai_munajad. Abilehed puuduvad. Lehekesed ümmargused või äraspidi-
munajad, peaaegu võrdse pikkuse ja laiusega,3-7 hõlmaga. Õied ovaalses

või piiramidaalses pöörises, rohekaspunased. Tolmukad rippuvad, arvult

ļ0-l5, tolmukapead teravad. Emakaid 5-B. Viļjad kuni 4 mm pikad, muna-
jad või munajas-elliptilised.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab Eesti NSV-s metsistunult kohati inimasulate läheduses.

Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias' Kesk-Aasias (mäge_

des), Siberis ja Kaug-Idas. Väljaspool NSV l-iitu Euroopas (välja arvatud

Põhja-Skandinaaviamaad), Väike-Aasias, Iraanis, Armeenias, Mongoolias,
IIiinas, Jaapanis ja Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Varem kasutati ravimtaimena südame- ja vere-

Soonie_haiguste' ka naistehaiguste puhul. Taime kõik osad sisaldavacl alka_

loide. Kevadel uļatub aļkaļoidide sisaldus juurtes ühe protsendini. on kons-

tateeritud järgmisi alkaloide: ta1miin CzoH:go.N, taļmidiin CzrHzsoąN,

talikliin CzrH:usor ja taliklidiin CzoHzsoąN.

3. Liht-ängelhein _ Thnįįctrum sįmplex ' L. Mant. | (1767) 78; Ledeb.

Fļ. Ross. I (1842) l0; Turcz. Fļ. baic:-dah. I (t$42-l845) 32; Regel in
Buli. Soc. Nat.Mosc. XXXIV, I (1861) 50; Boiss. Fl. Or' I (1867) 8; Lecoyer

in Bull. Soc. Bot' Belg. XXIX (1885) 204; Illma.lķr. o;t. I (lB95) 6; Kotu.

Qr. Masņrx. II (1903) 312; Kpu"rr. Q.n.3an. Cv6. V (1931) l2l7; Hes-

cxzü ņo o.rr. CCCP VII (1937) 586; Malees eo oJr. ECCP II (1949)

350. - Th' angustifoĮium L. Sp. pl. (1753) 546, p. p.'- Th' exaltatum

C. A. Mey. in Ledeb. Fl' alt. ĪI (1830) lB2. _ Th. affine, Th. strįctum et

Th. simpĮex Lecleb. Fļ. Ross. I (lB42) l0. - Th. paucifl'orum Fisch. et

Mey. ex Lecoyer ļ. c' p'. 26l. - Th. paucifĮorum Steph. ex Lecoyer, l. c'
p. 302 (nomen) . - Th. heterophgLĮum Turcz., ļ. c. 33. _ Bacuntacņgzķ

npocrož. (51. joon., Ö.)

4. Mitmeaastane taim, 40-60 cm kõrge. Vars püstine, paljas, enam-

vähem ligihoiduvate lehtedega. Lehed kahelisulgjad, rootsuga, ülemised
r'ootsutud. Lehekesed l-4 cm pikad, 0,5-l,2 cm laiad' talbjad või lineaal-
süstjad või piklik-äraspidimunajad, talbja või ümardunud aļusega, kolme_

hõlmase või kolmehambaļise ülemise osaga või ierved. Õisik piklik, õied

peened, õiekattelehti 4, rohekas-purpurpunased. Tolmukad rippuvad,

arvuļt 1-l5. Toļmukaniidid õitsemisajal tolmukapeadest ainuļt veidi pike-

mad. Tolmukapead teravad, värvuseļt sinakad. Sigimikke 6-12.
Viljad paljad, munaja kujuga, kuue pikisoonega, 2-2,5 mm pikad, I mm

laiad.
Õitseb juunis, juulis.
Kasvab niitudel, puisniitudel, kuivadel nõlvadel, metsaservadel.
Levinud NSV Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis (peale arktiiise
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50. joon' a - väike ängelhein (ThaĮictrum mįnusL.'), b - tema tolmukas (suurendatud};

c - ahta.lehine ängelhein (Th' angustifolium L.), d _ tema tolmukas (suurendatud).



osa), Ķaug-Idas, Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu Euroopas, Väike_
Aasias, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis.

Taime kõik osad sisaldavad alkaloidi taliktriniini CreHąoozNz.

4. Kollane ängelhein _ ThqĮ'futrum fĮavum, L. Sp.pl. (1753) 5a6;
Ledeb. Fļ. Ross. I (lB42) 12; Turcz' Fl. baic.-dah. I (l842-ļB45) 34;
Regel in Buļl. Soc. Nat. Mosc.XXXIV, I (186l) 60; Boiss. Fļ. or. I (1867)
9; Lecoyer in Bulļ. Soc. Bot. Belg. XXĮV (lBB5) 208; ITĪua.llr. Q.n. I
(lB95) 6; Korrņ. Q.n. Maul,{x. II (l903) 3l3; Hegi I11. Fl.'Mitt.-Eur. III
(l9l2) 595; HescķHü so oJĪ. cCcP VII (ļ937) 527; Manees so <Dfi.
6ccP II (1949) 350. - Th. commutatum c. A. Mey. in Ledeb. Fl. alt. II
(1830) 356. - Th. rufinerue Lej. et court. comp. Fl. Belg. II (1831)
207. - Th. gĮaucouįrens Andrz. ex Lecoyer |' c.277, nomen. - Th. amurense
Maxim. Prim. Fl. Amur. (1B59) l5, p. p. Bac,Įacrqliķ xēnruft_.
(51. joon., o.)

ą. Mitmeaastane taim, 40-l00 cm kõrge. Risoom roomav; nafmas_
juured kollased. Vars paljas, vaoline. Lehed kaheli- või kolmeĮisulgjad, var-
rest eemaļseisvad, aļumised rootsuga, ülemised abilehtedega. Lehekesed
äraspidi-munajad või piklik_talbjad, allküljel tuncluvaļt heledamad kui peal-
küljel. Õied lįihikestel raagudel, õisiku harude tipuļ mitmekaupa kuhjunud,
moodustades nõnda üsna tiheda piklik-ovaalse pöörise. Õiekattelehed kah_
vatud, ļ<ujult munajad, 1-4 cm pikad. Tolmukad kollased, arvuļt 2_2O,
püstised. Tolmukaniidicl õitsemisajal tolmukapeadest mitu korda pikemad.
Emakaid 7-l5. Viljad paljad' varretud, munajad, külgedel kuue rooga,
1,5-2,5 mm pikad.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvab kaldavõsastikes, jõeäärsetel uhtlammniitųdel, puisniitudel, har_

vem metsas
Levinud NSV Liidus Euroopa_osas, Ķaukaasias, Lääne_ ja lda-Siberis,

Ķaug-Idas, Kesk-Aasias. Väljaspooļ NSV Liitu kogu Euroopas, välja arva-
tud kõige lõunapoolsemad osad.

Koļlane ängelhein sisaldab alkaloidi berberiini.QloHrnosN ja väheuuri-
tud aļl<aloide įaliktriini ning müokarniini.

t,:

5' Ahtalehine ängelhein * Thrlįctrum angtntiffoĮžumz L' Sp. pl.
(1753) 541 p. p.; Jacq.:Hort. Vind. Itt (17T8) 25, tab. 43 (exct. syn.);
Ledeb. Fl. Ross. Ī](1842) 12; Regel in Bulļ. Soc' Nat. Mosc. XXXry (186l)
59; Lecoyer in Bulļ. Soc. Bot. Belg' XXIV (ls85) 206; IIIr'Ia"llri @;r. I
(lB95) 6; Hercxuü ņo on. CCCP VII (1937) 527; Manees so OĮ. ECCP II
(1949) 35l. _ Th. nigricans DC Syst. I (l8ls) (excl. syn.). - Th' mįcro-
carpum Loudon An. Encyc. Plants (t829) 647. - Th. diaergens Link.

l ĪĮįļaum _'kollanį įaa. r<.1. ': 
-'

r Sõnadest angustus * kitsas, ahas, ja folium - leht '(lad. k.)
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5t. ļoon. a _ kollane ängelhein (Thalictrum fĮaaurn L.)' all tema lehed,vasakul tolmu_

Ļas (suurendatud)l ä'- liht;ängelhein (TĮ. simpĮex L.), all tema lehed, paremal tolmu_

kas (suurendatud).
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52. joon. r\htalehise ängelheina (ThaĮictrum angustifoĮium L.) leiukohad Eesti NSV_s'
(K. Eichwaldi järgi.)

Enum' Hort. Beroļ. IĪ (lB33) 92' p. p. _ BacuJILIcTHHK y3KoJILrcTHbIü.

(50. joon., c, d.)

ų' Miimeaastane iaim' Risoom lühike. Vars kandiline, paljaE , 40-
l00 cm kõrge. Lehed kaheļi_ või kolmetisulgjad, lühirootsulised kuni rootsū_
tud. Lehekesed lineaaļsed või pikergused, rootsutud, harvem rootsuga, ter-
ved, harvem koļmehõlmase või kolmehambalise tipuga, l-l0 mm laiad.
Lehekeste serv allapoole rullunud. Lehekeste pind pealküljel läikiv, alļkül-
jel heledam, veidi näärekarvane. Abilehed puuduvad. Õied tihedates, haiu-
nenud piklik_munajais pööriseis. Õiekattelehti neļi, kolļakasvalged, tolmu_
katest lühemad' Tolmukaid l0-15, kolļased. Tolmukapead tömbid,.l mm
pikad. Emakaid l0-15. Viljad piklik-muna jad, l-2 mm pikad, 8-10 piki-
roidega ja lühikese nokaga.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab niisketel niitudel, võsastikes, rretsaservadel, jõgede kalļasteļ"

peamiselt devoni piirkonnas (52. joon,).
Levinud NSV Liidus Euroopa-osas. Väljaspooļ .NSV Liitu Skandinaavia-

maade lõunaosas, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Väike-Aasias.
Liik esineb Eesti NSV-s kahes teisendis:
var. stenophgĮĮum Koch __ alumiste lehtede lehekesed lineaalsed, ūļemi.

sed peaaegu niitjad;
var. heterophgĮĮum Koch - alumiste lehtede lehekesed kitsassüstjad' üle-

mistel lineaalsed.

104



Ahtaļehine ängelhein sisaļdab lehtedes sinihappe glükosiidi 1inamariinį
CroHrzooN ja alkaloidide jälgi.

lB. perekond adoonised _ Ad'onįs| L.

' L Gen pl. (1737) ļ66.

Ūhe- või mitmeaastased rohttaimed. Lehed suĮgjalt või sõrmjaĮt jagune-

nud. Õiekate kaheli. Tupplehti 5, kroonļehti 5-ļ6. Viljalehti paĮju. Pere_

kond hõlmab 20 liiki, mis esinevad Euroopas ja Aasias. Nõukogude Liidus
esineb l l liiļd.

53. joon. Kevad-adooni s (AdonĮs uernalis L.\

Adoonise liigid sisaldavad glükosiidi adonidiini CzsHņooro ja adoniini
CząHņoog, mida kasutatakse südamehaiguste raviks' Maa-aļuseid varsi
tarvitatakse värvimiseks (kollane).

Eesti NSV-s adooniseid metsikult ei esine, vaid neid kuļtiveeritakse
aedades iļutaimedena. Nimetada võib mitmeaastast kevad-adoonisį (Adonis
uernaļįs L.), vähem kasvatatakse üheaastasi suvi- ja sügis-adooniseid

(A. aestĮaaĮis, A' autumnaĮis)

l. Kevad-adoonis _ Ad'onįs 'aerna,īįs'L. Sp. pl. (1753) 5a7; Ledeb.

Fl. Ross. l ŲsaĄ 2a; Hegi Ilļ. Fl. Mitt.-Eur. III (l9l2) 597; Kplr;r. o;r.

į Adonis - antiikaja rahvail surevat ja igal kevadel uuesti tärkavat taimestikku

kehastav haldjas. oli jumalanna Venuse (Kreekas Afrodite) kaļļim. Roomlaste müüdi
jārgi surmas Adonise metssiga, kelle ļäkitas armukade sõjajumal Mars. Seejärel moondas

Venus oma surnud kallima veripunaseks lilleks.
2 aernaļįs - kevadine (lad. k.).
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.51. joon. Kevad_adoonise (Adonis aernciļįs L.) leviku areaal Euroopas

: 
jārgi')

!

(V. Aļjohhini

3an..Cz6. V (l93l) 1220; Eo6pos Bo (DJĮ. CCC_P VII (1937) 535. - Aao-
HHc BēceHHufr. (53. joon.) 

:

ų. Mitmeaastane taim. Risoom jäme, mustjaspruun. Vars 20-50 cm
kõrge, püstine, vaoline, enamasti paljas. Lehed rootsutud, 2-4 korda suļg-
jad. Õied kollased, 3-6 cm läbimõõdus. Tupplehed lai-munajad, pehmekar-
valised. Krooniehti l0-20. Tolmukaid palju. Viljad ovaalsed, 3-6 mm
pikad ja. 3 mm.laiad, karvased, lühikese konksjalt kõverdunud nolaga.

Õitseb aprillis, mais.
..Eesti NSV-s peamisBlt aedades. ilutaimena.

Väljaspool NSV Liitu Läänē:; lĶęsk ja Lõuna_Eufoopas (54. joon.).
Majanduslik tähtsus. Glükosiidide-sisaļduse tõttu kasutatakse farmaat_

sias kevad-adoonise īLrli (herba Adonįdįs uernaĮis'1. Temast valmistatakse ka
rävimpreparaati'ädoniŠiidi; sēe on'adoonise glükosiidide įesilahus, millest
ballastained maksimaalselį korvaldatud.
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2.,sugukond kukerpuulised Berberįd.aceae Torr. et A' Gray'
Püsikud ja põõsad (meie flooras ainult päosad1 eņamasti vahelduvate

lihtlehtedega voi sulgjate iiitlehtedega. Õļed kahesugulisēd, tsükliļisb ehitu-

sega, üksikult või ebasarikjāte õisikutena, mis sageli oņ muųtunr.ld kobara-
taolisteks. Õiekate kolmetine, Įahklehine, tema osad t<ähe 1harvem kolme)
ringina; kroonlehed on arvatavasti tekkinucl tolmukatest, kannayaģ sageli
aluseļ meenäärmeid. Tolmukad vabad, ühe või mitme kolmetise rĪngina;
tolmukotid avanevad lõhedega või kahe klapiga. Emakas enamasti tekki-
nud ühest viljalehest, ülemise ühepesalise sigimikuga; Seefnnepungad kahe
integumendiga, neid enartasti palju, harvemini vähe kuni üksainus, kinni-
tuvad sigimiku mõhuõmblusele, harvemini selļe alusele' Vili enamasti mari
(harvemini kuprataoline, või kuiv sulgvili). Seemned sisaldavąd 'keskel
väikese sirge taimeeo ja rikkalikult endospermi. i '

Kukerpuuliste sugukond sisaldab umbes 250 ļiiki, mis on ļevinud põhja_

poolkera parasvööndis; mõned liigid ulatuvąd Andidesse Lõuna_Ameerikas.
Paljud liigid on tuntud ravimtaimedena, dekoratiivtaimedena.või söödävaid
vilju kanįvate taimedena. Kõik liigid sisaļdavad alkaloidi berberiinį
CzoHrgNos. NSV Liidus esineb 29 liiki, mis kuuluvad 7 perękonda. . Need
on levinud peamiselt Kaug-Īdas, Kesk-Aasias ja Kaukaasias. Eesti NSV-s
esineb metsikult ainult üks liik. Peale_ selle kasvatatakse mitmeid liike
dekoratiivpõõsastena parkides. Need kuuluvad kahte perekonda _ ,kuker_

puud ja mahooniad.
.t.. t-iķuohtedega taimed. Õied 6 tupplehega . 

" 
' ., 1 ,.' '-

,. i ., ,- ' : '1, KukerPuud 1 Be,theris L
2. Sulgjate liitlehtedega taimed. Õied 9 tupplehega

2. Mahooniad - Mahonio Nutt

' ,.:.'. ' 1. perekond kukerpuud - BgrberisĮ L,',,' ,t ' l

', , ,l l' ' L: Sp. pl. (1753) 330. | ,';.'
..'li ;..,_t.t... 'rl r"

Põõsad lihtlehtedega, mille serv ogajalt saagjas või įerve. Ļehpd kįmpu_

deņa lühjvõrseJeļ, miļle alusel lehtedest.tekkinud astļad. Õied,koĮiased, koba-

1ąįąoliste.õisikuiena, įarvem üksikult;.,tuppleĻed kr.oonjalt, yäņvunud, neid

6 kah,g ringina (3 + 3), kroonlehed,,peaaegu.tupplehtęde'pikkused, neid 6

(kahe ringina), alusel kahe punakaskolļase meenäärmega; toļmukaid, 6,

kroonlehtedega kohakuti; ,kui meemahļa,võtma tuļnud'puļukas nende-niitide
alust puudutab, teevad need kiire liigutųse sissepoole,' lüües- orną. peaga

vastų,p.'ütükat ja puistates õietolmu'tema selga; emakąid üks; emakakael
.puudūb,,ernakasuue kilpjas. Viļi -'marill-3 seerļmega: 1' ' . 1.]

.,.1...: .i.:'' ,'r Kdädįrnrid R. ,vugu. ',

' r Kukerpuu ladinakeeļne nimi _ berberįs - on itaalia õpetlase Matthaeus Sylva_
ticust (suri a. 1340) atvates araabiakeelse päritoluga]' "", :' ''':i
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Kukerpuude perekonda kuulub 160liiki, NSV Liidus leidub l2 liikį. Eesti
NSV-s esineb metsikuna ainult üks liįk - harilįk kukerpuu (Berberis uuĮga'
rjs L.), parkides ja aedades leidub introdutseerituina mitmeid väiismaisi
liike, millest sagedaim on Thunbergi kukerpuu (Berberis Thunbergii DC.) -

l. Lehed peensaagja Servaga. Õied 15-25-kaupa kobarataoļistes õisikutes
l. Harilik kukerpuu - Berberįs auĮgarĮs L-

Lehed terveservaļi."d' Õi"d l-4-kaupa känrrasjates õisikutes
2' Thunbergi kukerpuu - Berberįs Thunbergii DC"

l. Harilik kukerpuu - Berberįs auĮgarlsĮ L. Sp. pl. (1753) 330;
Ledeb. Fļ. Ross. l (lB42) 79; N. Busch in Fl. cauc. crit. III,3 (1903) 2l3;
C. Schneid. Laubholzkunde I (1906). - E. @e4u.,eo On. CCCP VII
(1937) 556; Tovruu so QĮ. ECCP IĮ (1949) 352; fpoccr. so Õ"rr. Kaņx. IV,
ųsp..2 (1950) Bl. - Exs.: K. Eichw., Eesti taimed IV (1939) n' ļ59. -.
Eap6apzc o6ķIxgoņegurrü. (55. joon.)

tį 2-3 (harva kuni 5) m kõrge põõsas. oksad noorelt koļļakad või
kollakaspunased, hiljem hallid. Lehed kinnituvad kimpudena rohkearvulis-
tele lühivõrsetele, mi11e alusel ļihtne või enamasti kolmeharuline, ļ-2 cm
pikk astel; lehelaba õhuke, elliptiline, äraspidi-muriajas või piklik-äraspidi-
munajas, kuni 3,5 (harva kuni 6) cm pikk ja 1,5-3 cm lai, aluse suunas
aheneb talbjalt 1,5 kuni 2 cm pikaks leherootsuks; nooreļt mõlemad pinnad
kaetud vahakihiga, mistõttu vees ei märgu; leheserv peensaagjas, peeni-
keste nõeljate hammastega. Õied kollased' l5-25-kaupa koondunud
4-6 cm pikkadeks kobarataolisteks õisikuteks; tupplehed ja kroonlehed äras-
pidi-munajad, pikemad kui tolmukad. Vili - piklik punane mari kahe, har-
vemini kolme seemnega.

Idanemiseks peavad seemned enne ühe aasta mullas puhkama. Idane-
misvõime säilib neil kaua. Seemneid levitavad peamiseļt linnud, näit. räs-
tad, kukerpuu vilju süües. Seemnete rändamine läbi linnu seedekulgla kii-
rendab nende idanemist. Viljad võivad levida ka vee kaudu. Kuivanud vili
ujub vees kuni l įund, värske vili kuni 4 päeva. Vaba seeme vajub kohe vee
põhja. 1000 seemne kaaļ on ll,7 g.

Õitseb mais, juunis.
Loodudel, võsastikes, teeservadel, metsades; metsikult rohkem Eesti NSV

loodeosas, mujal vähesel arvųļ, peamiselt aedades ja parkides (56. joon.).

Üldlevik. Kesk-Euroopa, Vahemeremaad, NSV Liidu Euroopa'osa, Kau-
kaasia.

Aedades kasvatatakse sagedasti hariliku kukerpuu vormi tumeverevate
lehtedegą - Berberįs uuĮgaris Ī. atropurpurea Ęegel'

Majanduslik tähtsus. Kukerpuu puit on kõva, raskesti lõhestatav, kuid
hästi poleeritav. Värskelt on maltspuit kollane, vanemate okste lülipuit
tume - pruunikas või sinakaspunane. KõĮbab väikeste asjade treimiseks,
ka saapatikkude i,aļmistamiseks; teda võib kasutada ka puidu, naha, siidi,
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55. joon. Harilik kukerpuu (Berberis rluĮgaris L.). a - oks õisikutega' b - osa oksast

viljadega,c-õiskülgvaates,d-õispealtvaates,e-.-kroonleht't-toļmukasava_
nenud tolmukottidega, g - vilja ristļõik. (c-g suurendatud')
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56. joon. Ha;riliku kukerpuu (Berberis uulgaris L.) leiukohad Eesti NSV_s. (K. Eįcķ','
ļ , waldi järgi.)

puu- ja ļambavilļa kollaseks värvimišeks. Juure puit on pehmem ja kergem.
Õied on meerikkad. FĮapuka maitsega viljad on Söödavad, eriti kohased aga
keediste ja kondiitritoodete'valmistamiseks; sisa1davad 6,6/o õunhapet, peale
selle sid;unhapet, viinhapet, glükoosi ja fruktoosi. Vitamiinidesisaldus on
vähene. Ka viļjadest saab värvi valmistada: küpsed vi1jad annavad maar-
jaga punase värvi, toored viljad kollase. Puidus ja koores, eriti juure koores'
sisaļdub alkaļoide, mistõttu neid kasutatakse rahvameditsiinis, mõnel maal
ka teaduslikus meditsiinis, vereriige korraldamiseks, pulsi aeglustamiseks
ja maksa {trlitlrr" ergutamiseks, ū verejooksu sulgemiseks. Üldine aļka_
loididesisaldus on 15,3%, neist tähtsaim on berberiin - CzoHrgNo5, mida
leidub 9,4/o.tYähemal'hulgal on palmatiini - CzrHzgNos (0,028%), ko|um-
bamiini C2ņH29Noa, jatrorišiini ja tema isomeeri. berberrubiini -CgoHzrNos (2'03%), oksüakantiini ja tema isomeeri berbamiini
CazHņoN:oo (3,9%). IlupõQsana on kukerpuu väga dekoratiivne, eriti tema
punaselehine üarieteet. Et ta aga on kõrreroosteseene vaheperemeheks, siis
tuleb kukerpuud hävitada, eriti teraviljapõldude läheduses; tema lehtedes
areneb kevadeį kõrrerooste kandeostest seeneniidistik, mis lehe alumiseļ
küljel tekitab' padjanditena kõrrerooste kevad-eoslad, kust eosed kanduvad
teravi'ljale; peamiselt rukkile.

2. Thunbergi kukerpuu _ Berberįs Thunbergiž DC. Syst. II (l82l) 9;
Prodr. I (l82a) 106; Pere.ņķ Pyccx. ĀenĀp. (lB70) 350; C. Schneid. Laub_
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holzkunde I (1906) 309; Krüssm. Laubgehölze (l937) 49. - 6ap6apr.rc
Tyu6epra. (57. joon.)

h Kuni l,5 m kõrge, tugevasti harunev põõsas. Noored oksad punakas-
pruunid või verevad, tugevasti rõmelised, paljad, vanad koļļakas- või hall-
pruunid kuni haļlid. Lehed vahelduvad; lehelaba 2-.4 cm pikk ja 0,5-
ļ,B cm lai, elliptiline või äraspidi:munajas, alusel talbjalt leherootsuks ahe_
nev, mõlemal pinnal nõrgalt väljaulatuva: soonestikuga; lehtede ülemine
pind puhasroheline, aļumine sinakas, mõnikord valkjas ja näsadega; sügisel
muutuvad lehed punaseks; leheserv terūe; leheroots 1-2 cm pikk; astlad
7-l5 mm pikäd, peenikesed, alumised kolmeharulised, ülemised lihtsacį.
Õied kahkjaskolļased, B-l0 mm läbimõõdus, l-4-kaupa kännasjate, leh_
tedest lühemate õisikutena; õieraod paljad. Viti - helepunane mari, noorelt
piklik_ovaalne, hiljem sageli ümar-ovaalne.

Õitseb mais, juunis.
Üldlevik. Pärineb Jaapanist. Meil kasvatatakse ilupõõsana parkides ja

aedades. Täiesti külmakindla tiheda põõsana sobib hästi madalateks põõsas_
taradeks. on täiesti kindel ka kõrrerooste suhtes, seega teraviljapõldudele
ohutu.

2. perekond mahooniad _ Makonįa Nt!t.
Nutt. Gen. North Amer. pl. I (1818) 212.

Tugevasti harunevad põõsad, harvemini puud pruunika koorega ja kol_
laka puiduga. Paaritusu1gjad liitlehed, kinnituvad vahelduvalt; lühivõrsed
puuduvad. Õied kollased, huĮgaõieliste kobaratena või pööristena. Vili -kerajas või munajas mari.

Mahooniate perekond sisaļdab 37 liiki, milļedest osa on levinud Põhja_
Ameerika Vaikse ookeani poolsel alal, teine osa lda_ ja Ķagu-Aasias -Jaapanis, Ida-Hiinas, Indias, Indo-Hiinas ja Jaava saarel. NSV Liidus met-
sikuļt kasvavaid liike ei esiire. Aed-ilutaimena on meiļ levinud üks liik -läiklehine mahoonia |Mahonia AquifoĮium (Pursh) Nutt'].

l. Läiklehine mahoonia _ Malnnįa AquifoĮium (Pursh) Nutt. Gen.
amer. Ī (l8l8) 2l2; DC. Prodr. Ī (l82a) 10B; Fedde in Bot. Jahrb. XXXI
(1902) 84. - Berberis AquifoĮium Pursh Fl. Amer. sept. I (l8t4) 2l9;
Dippel Laubholzkunde III (1893) 106; Koehne Dendrol. (lB9B) 164;
A. Gray Synopt. Fl. North Amer. I (1895) 69; Britt. et Brown llt. Fl. II
(1897) 90. - Marouus na4y6o.numuan. (58. joon.)

tį Kuni l m, harva kuni 2 m kõrge põõsas kollakaspruunide okstega.
Lehed igihaljad, 10-20 cm pikad, paaritusulgjad, 3-4 (harvemini 2-6)
lehekeste paariga; leherootsu alusel 2-3 mm pikad lineaaĮsed abilehed;
lehekesed nahkjad, 4-B cm pikad, 2*4 cm laiad; munajad kuni piklik-
munajad, ogaterava tipuga, kummalgi küljel 5-l2 ogaterava hambaga;
ļehekeste pealmine pind tugevasti läikiv, tuņeroheline, harvemini helerohe_
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58. joon. Läiklehine mahoonia |Mahonįa AquifoĮiurn (Pursh) Nutt.]. a - oks
õitega ja noorte viljadega, b - õis pealtvaates (suurendatud), c _ leht.
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Įine, noorelt sageii punaka varjundiga, aļumine pirrd heledam ja läiketa;
kesksoon a1Įküijel tugevasti väljaulatuv, peaĮküĮjel vastavalt sügavam vagu;
peenemate soonte võrgustik mõlemal lehepinnal ühieviisi hästi nähtav' Õied
kuni l0 cm pikkade tihedate kobarõisikutena, mis 3-6-kaupa rühmadena
ļ<andelehe kaenlasse kinnituvad; kandeļehed kuni 6 mm pikad; õįeraod
5-1O mm pikad, sageli punaka värvusega, kinnituvad 2-3 mm pikkade
kattelehtede kaenlasse; õiekate kollane, Sageļi punaka varjundiga; Įupplehed

koļme ringina (3 + 3 + 3), alumised kõige väiksemad, ülemised kõige suu-

femad, kollased; kroonlehti 6, kahe ringina (3 + 3), kollased, kahehõ1mase
tipuga; sisemise ringi kroonlehed alusel meenäärmega; toĮmukad kahe rin-
gina (3+3), peade alusel kahe koĮmnurkse hambaga; emakas iļma kae_

lata, suue lihakas, ümar. Marjad kerajad, vahakattega, sinakasmustad, tume_

punaSe mah1aga, sisaldavad 2-5.1äikivat pr-rnakaspruuni seemet.

Õitseb mais, juunis.
Ūldlevik. Läiklehise mahoonia kodumaa on Põhja-Ameerika Vaikse

ookeani poolne osa, peamiselt oregoni osariik, kust uļatub põhja poole kuni
Briti Kolumbiani ja lõuna poole kuni'Kaliforniani. Koloraado osariigis moo-
dustab mägedes 3000-3500 m kõrgusel tähtsa osa sealsete hõredate met-
sade koosseisus. Euroopasse toodi läiklehine mahoonia a' lB23 ja ta on
laialt kasutatav dekoratiivse ilupõõsana aedades ja parkides. Meie kliima
tingimustes külmavad 1ą1 į2ļveti lumest väljaulatuvad osad ära. Kuļtuuris
on kujunenud mitņed aedvormid, mis üksteisest peamiselt iehtede kuju
poolest erinevad.

, Majanduslik tähtsus. Į(odumaal valmistatakse tema marjadest veini,
peale selle kasutatakse nende mahla viinamarjaveini punaseks värvimiseks.
Peale ber.beriini sisaldab läiklehine mahoonia aļkaloide oksüakantiini -
CazHņoooNz, mahoniini ja berbamiini - C:oHrslosN ning teda loetakse mõne-
des maades ravimtaimede hulka.

3. sugukond vesiroosilised - Nįmphaeaceae DC.'

Veetaimed veesiseste ja ujulehtedega ning veest väljaulatuvate õitega.
Õied üksikult, kahesuguiised. Õiekate kaheii; tupplehti 3-6 (harva roh-

kem), kroonlehti ja tolmukaid enamasti palju; asetunud.spiraalselt; emakas
(meie liikidel) sünkarpne, mitmepesane' igas pesas mitu laminaaļset Seem_

nealget kahe integumendiga; sigimik ülemine kuni įäiesti aļumine. Vili
marjaiaoline.

Sugukond vesiroosiļised sisaldab umbes l00 liiki, mis jaotuvad kolmesse
alamsugukonda. Nendest kaks - Cabomboįdeae ja Nelumbonoįdeae - ei

ole Eesti NSV fļooras esindatud. Alamsugukonda Cabomboįdeae on koon'
datud lihtsaimad vormid ülemise apokarpse emakkonnaga, millel igas ema-

kas 2-3 seemnepunga. Levinud subtroopilistes ja troopilisies regioonides.

ll4
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Siia kuuĮuvatest ļiikidest mainįme Brasenįa Schreberį J. F. Gmelin. Praegu
esineb see liik Põhja-Ameerikas ja Ķuuba saarel. Tertsiaaris ja interglat-
siaal-ajastutel oli ta laialt levinud ka Euroopas. Eesti NSV-s on teda leitud
Eem-interglatsiaaii setetes Rõngus. Alamsugukonnale Neļumbonoideae on
iseloomulik õiepõhja laienemine, millę ülemise pinna õnarustesse on vaju-
nud apokarpsed emakad. Iga emakas sisaldab ainuļt ühe seemnealge.
Selle aļamsugukonna esindajaiest on tuntuim india lootos, Neįumbįunt
nuciferum Gaertn., mis on levinud Lõuna- ja Ida-Aasias. NSV Liidu Euroopa-
osas leidub teda Volga jõe suudmes. Liikide arvult kõige suurem on aļam-
sugukond Ngmphaeoideae, mis on esindatud ka meie fļooras. See alamsugu-
kond sisaldab 5 perekonda. Neist 3 on levinud peamiselt troopilistes ja
lähistroopilistes regioonides' Nende ļiikidest kuulsaim on Amazonase jõgi_
konnas levinud Vįctorįa regia LindĮ' oma hiiglasuurie ujūlehtedega (kuni
2 m läbimõõdus) ' Meie flooras on esindatud perekonnad vesiroosid -
Ngmphaea ja vesikupud - Nuphar.
l. Õied valged. Tupp1ehti 4, väljast rohelised

l. Vesiroosid - Ngmphaea I-.
Õied kollased. Tupplehti 5, kollased

2. Vesikupud - Nuphar Sm.

l. perekond vesiroosid - NAmphnat L.

L. Sp. pl. (l753) 5ļ0.

Mitmeaastased, tugeva horisontaalse (meie liikidel) või püstise risoo-
rniga taimed. Lehed osalt veesisesed, osalt pikkade rootsudega ujulehed,
rootsude alusel abilehtedega. Õied pika raoga, veest väljaulatuvad, valged
(meie 1iikidel); tupp1ehed süstjad, kolm nendest sageli valge, õiekrooni
meenutava servaga' pärast õitsemist langevad ära; kroonlehed asetsevad
spiraalselt, välimised sageli rohelise pikuti ribaga, iļma meenäärmeteta,
muutuvad sissepooĮe järjest väiksemateks ja lähevad üle tolmukateks; tol-
mukad asetsevad spiraalselt. oiepõhi ümbritseb sigimikku, nii et' enamik
kroonlehti ja tolmukad näivalt kinnituvad sigimiku välispinnale. Emaka-
suue väävelkollane või punane, lame või nõgus, keskeļ väljaulatuva tip_
mega' kiirja pinnaga' Vilja pind kaetud äraiangenud kroonlehtede ja tolmu-
kate armidega.

Vesirooside perekond sisaldab 32 1iiki, nris on ļevinud paras- ja palav_
vööndis. Eesii NSV-s esineb 2 ļiiki:
l. Õite läbimõõt kuni 15 cm; emakasuue kollane, lame või peaaegu lame,

keskel poolkeraja väljaulatuva tipmega
l. Valge vesiroos - Ngmphaea aĮba L.

l Nõnda nimetas vana_kreeka õpetlane Theofrastos (elas umb. a. 372-287 e' m. a.)
üht veetaime.
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Õite läbimõõt 6_12 cnl; emakasuue punakas, sügavalt nõgus, keskeļ
pika koonilise tipmega

2. Väike vesiroos -- Ngmphaea candida J. et C. Presl

1. Valge vesiroos _ Ngmphf,ca aĮba| L. Sp. pl. (1753) 5l0; Ledeb.
Fi. Ross. L (1542) 84 (ex parte); N. Busch in Fl. cauc. crit. III,3 (1901) 2;

Conard The Waterliļ. (1905) l75; Aschers. et Graebn. Synops. v,2 (|923)
527; Kouap. so Qfl. CCCP VII (1937) 7; flflĀol.lll.t,{ķo eo Q.rr. ECCP Il
Ų9a9) 278; lpoccr. o.rr. Kaeķ. IV, usĀ. 2 (1950) B. - Kystllluķa 6enag.

(59. joon. ja 60. joon., a-c.)
+ . Risoorn kuni 120 cm pikk ja kuni 8 cm ļäbimõõdus, kaetud vanade

lehtec1e iüügastega. Ujulehtede Įaba ümmargune kuni ovaalne' peaaegu
nahkjas, noorelt punakas, hiljem täiesti roheļine, pika kitsa südaja alusega;
ļehe hõlmad tömbi tipuga, erineva pikkusega, nende sisemine SerV peaaegu
sirge; roodude harud üļrinevad üksteisega. Leheroots nelja suure õhukäi-
guga, alusel pikkade, süstjate, įäiesti vabade, veidi pügaldunucl abiļehte-
dega, nris risoomi iipust üle ulatuvad. Noorel tainrel 2-3 (või rohkem) vee-
sisest lehte kuni l0 cm pikkade rootsudega ja üle l0 cm laiade labadega.
Õied nõrga iõhnaga, täiesti avanevad; tupplehed piklikud, alusel ahenevad,
nende alumine (välimine) pind roheline, ülemine (sisemine) rohekasvaige,
pärast õįtsemist langevad ära; tupplehtede kinnitumiskohad õiepõhjale moo-
dustavad ümara joone; kroonlehti palju (kuni üle 20), nende kuju süstjas
kuni munajas ümardunud või tömbistunud tipuga; tolmukaid palju (64-
100)' välimised 15-17 mm, kõige sisemised kuni 5 mm pikad; sisemiste tol-
mukate niidid niisama ļaįad või kitsamad kui toļmukapead; tolmuterad kera-
jad, valkjaskolļased, ogalise pinnaga, veidi läbipaistvad; sigimik B-:*24

pesaga, tipus vähe (või mitte) ahenenud, kuni tipuni kaetud tolmukaiega;
emakasuue 8-24 kiirega. Vili kerajas või piklik' roheline, 3-4 cm pikk,
kuni tipuni kaetud tolmukate armidega. Seemned väikesed, piklikud'

Õitseb juunist septembrini
Järvedes, tiikides, ąeglase vooluga jõgedes, kuni 2 m sügaval.
Üldlevik. Euroopa, NSV Liidu Euroopa-osa (väĮja arvatud arktilised

alad), Kaukaasia, Väike-Aasia
Valge vesiroos on väga vormirohke ļiik. Tema Vorme eristatakse lehtede

ja õite Suuruse, viljade Suuruse ja kuju järgi' Mainirrrist väärivad järgmised:
f ' minoriflora Aschers. et Graebn. - Taim väike, vaevalt poo1 tüüpilise

vormi suurusest; lehe ja õie raod enam-vähem pikad, peenikesed; tupp-
ja kroonlehed kitsamad' teravamad; emakasuudme kiiri l4 ümber. Kįiļmade
selgete vete vorm.

Ī. terrestrįs Cļavaud. - Lehed lühikeste raagudega' õhu kätte rtļatuvatl,
õied väikesed. Veekogude kuivamise puhul areneb põhjamudas.

Majanduslik tähtsus. Valge vesiroosi lehti ja risoome tarvitavad toi-
duks vesirott ehk nrügri, ondatra ehk biisamrott ja põder. Juuriļ<as orr

1i6
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59. joon. VaĮge vesiroos (Nųmphaea aĮba L.).4 - taime üldkuju, į _ õie pikiĮõįk-



da

b'fe9
60. joon. a- valgc vesiroosi ķNgmphaeaaĮbaL.) leht aļt, b - viIi' c- seeme; d -
väikese vesiroosi (.'Ngmphaea candįda J. et C. Presl) 1eht a|I, e - vili' f - seeme arillu-

sega, g - seeme ilma arįlluseta.(f, c ja g suurendatud.)

oniįįļtra toiduks talvel. Seenrneid söövad pardid. Ķariloomacl vaiget vesi-
roosi ei söö. Risoonr sisaldab Sįįurel hulga1 tanniicle .(parkaineid), selle
tõttu on teda võimaļik kasutada naha parkimiseks ja kootava toįme tõttu
iarmaatsias

2. Väike vesiroos _ Ngmphaea cdnd'įd'al J. Presl Rostļinäį l0.(lB2l)
2; Conarcļ The Waterļil. (t905) l72; Aschers. et Graebn. Synops.'v"2

tļ8

I candįda - puhasvalge, lumivalge (Įad. k.)



(1923) 532; Ķoruap. ro Q.rr. CCCP VII (1937) 8; .fluĀonĮIa.{xo so Q.rr.

BCCP II (19a9) 2B0; lpoccr. <DJ. Kaeķ' ĮV, ua4. 2 (1950) B. * N. pau'

cįradįata Bunge in Ledeb. Fļ. Alt. II (lB30) 272. - Castaį.įa speciosu

Besser Enum. (l82l) 22. - C. candįda Schinz et Thellung in Bulļ. Herb.

Boiss.2. sėr. VII (l907) 573. - C. coļchįca Woron. in Grossh. O.ri. Kasx. IĮ

(1930) B7. _ KyruuHxa,ļĮrcro6eĮag. (60. joon., d-g)
4. Risoom 3-5 cm läbimõõdus. UjuĮehtede laba l0-30 cm pikk ja kurri

25 cm lai, hõļmad peaaegu ühepikkused, ieritunud tipuga, nende rood välja_

poole kaarjad; hõlmade sisemine serv kumer, nii et selvad teineteiseni uļa-

tuvad või teineteist veidi katavad; hõlmade tipu ligidal sisemine serv veidi
nõgus. Õiecl peaaegu ilma lõhnata, pooĮeldi avanev,ad; tupplehed piklik-
munajad, kroonlehtedest veidi Įüheniad, pärast õiisēmist püsivad; nende

välimine pind roheline, sisemine valge, tupplehtede kinnitumiskohad õie-

põhjale moodustavad neljakandilise väljapoole kumera joone; kroonlehti kuni
20; nende tipp ümardunud või tömbistunud; sissepoole muutuvacl kroon1ehecl

väiksemaks ja lähevad üle toļmukateks; tolmukaid 32-70, ,nende .niidicl
kõigil (ka sisemisiel) laiemad kui tolmukapea; tolmuterad elliptilised, kolla-
sed,. mitte läbipaistvad, suuremad kui valgel vesiroosil, teraļise pinnaga;

siginrik 6-15 pesaga, tema tipmine osa ahenenud ega oļe kaetud toļmuka-
tega; emakasuue 6-t5 kiirega. Vili munajas, roheline või punakas, üļemine
osa ilma tolmukate armideta. Seemned kuni 6 mm pikad, suuremad kui val-
gel vesiroosil.

Õitseb juunist septembrini.
Järvedes (ka rabajärvedes), iiikides, aeglase vooluga jõgedes. Meil

sagedam vesiloosi liik.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa, Lääne- ja Ida-Siber, Kaukaasia, Kesk-

Aasia, Skandinaavia, Kesk-Euroopa.
Väike vesiroos on, samuti kui valge vesiroos, väga varieeruv 1iik. Meil

esinevad vormid vajavad veel selgitamist.
Majanduslik tähtsus. Risoom, nagu valgel vesircosilgi, sisaldab palju

tanniide ja on selletõttu kasutatav nahaparkimiseks' Värskelt ei oļe söödav,
sisaldades alkaloidi nümfeiini - CrąHzgozN. Kuivatatult sisaldab kuni 20o/o

tärklist, 5-6% glükoosi, peale selle ellaaghapet - CrzHņoa, metarabiin_
hapet ja muid parkaineid, mingit parafiinitaolist ühendit, veidi rasva ja
6-10% tuhkaineid. Kuivatatud ja peenestatud risoomid on söödavad keede-

tult või praetult või ka teraviljade jahule lisatuna. SeemnecĮ sisa1davad kui-
valt kuni 47/o tärklist. Lehti kariloomad ei söö.

Mõningaid välismaisi vesirooside liike kasvatatakse aedades ja parki-
des ilutaimedena tiikides. Tartu Riiklikrr Ü1ikooli botaanikaaias on esin-
cįatud järgmised kaks liiki:

Lõhna,V vesiroo s - Ngmphaea odorata Aiton. - Risoom holison-
taalne, väheste jäikade püsivate oksiega ja pikkade sõlmevahedega. Lehe-
laba ürnarjas, nahkjas. tema alumine pind purpurpunane, ülemine tumerohe_

]ine; leheroQts enamasti rohekaspunane. Õied tugeva magusa lõhnaga,
nende ļäbimõõt 7-l5 cm; tupplehed enamasti punakasrohelised või purpur-
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punased, harva rohelised. Kroonlehed valged, elliptiĮised. Pärineb Põhja-
Ameerika Ūhendriikide idaosast.

Aedades eelistatakse selle 1iigi roosaõielist varieteeti:
var. rosea Pursh. - Õied tumeroosad või punased, nende ļäbimõõt

B-l0 cm. Leheļaba aļumine pind karmiinpunane, ülemine tume-punakas_
roheline.

Mehhiko vesirooS - Ngmphaea mexįcana Zucc' - Ęisoom püs-
tine. Lehed on ujuvad või täiesti õhu kätte ulatuvad; lehelaba ülemine pind
(vähemalt noorelt) pruunide laikudega, alumine tume_purpurpunane või
punakasroheļine väikeste tumedate täppidega. Õied kol1ased,

Pärineb Mehhikost ja Põhja-Ameerika Ühendriikide ļõunaosast (Tehhas,
Florida)

2. perekond vesikupud - Nuphart Smith
Smith in Sibth. et Smith Fl. graec. Pr,odr. I (1808-1809) 361.

Mitmeaastased, tugeva horisontaaļse risoomiga taimed veesiseste ja uju-
lehtedega. Õied kolļased; tupplehti 5 (harva 6), need suured, äraspidi_muna-
jad kuni ümmargused, pärast õitsemist püsivad; kroonĮehti palju, need tupp-
ļehtedest palju lühemad, kollased või punakad, kitsad, toļmukaid meenuta-
vad, välimisel küljel meelohuga; tolmukad ja kroonlehec1 kinnituvad õie_
põhjale sigimikust allpool. Emakas mitmepesase ļihaka sigimikuga, mis üļe-
.val kannab hulga (B-24) ebaselgete kiirtega suudmeid. vili ovaalne, sileda
pinnaga. Seemned ilma endospermita.

Vesikuppude perekonda kuulub 7 |iiki, mis on ļevinud põhjapoolkeral,
peamiselt parasvööndis. Eesti NSV-s, niisamuti kui r.lŠv Liidus ja
Euroopas, esineb ainult 2 liiki:
l. Emakasuue terve servaga, nõgus, t0-20 kiirega. Õite 1äbimõõt 4-6 cm.

Lehtede ļaiuŠ B-25 cm
l. Kollane vesikupp - Nuphar įuteum (L.) Sm.

Emakasuue hambulise Servaga' kumet, B-l0 kiirega. Õite ļäbimõõt
1,5-2 cm. Lehtede laius 4-10 cm

2. Väike vesikupp - Nuphar pumiĮum (Hoffm.) DC.

1. Kollane n.šikrpp - Nuphnr Įutęum, (L.) Smith in Sibth. et Smith
Fl. graec. Prodr. I ( l80S-1809) 361; Ledeb. Ft. Ross. I (1S42) 84;
N. Busch in Fļ. cauc. crit. III,3 (1901) 3; Aschers. et Graebn. Synops.
v,2 (1923) 5ll; Kovrap. so oĮ. CcCp VII (1937) 13; fĮzĀonl. so Õ"rr.
ECCP |I (l9aĮ 2B2; fpoccr. QJr. Kasx. IV, HsĀ.2 (1950) B. - Ngmphaea
Įutea L. Sp. pļ. (1753) 5l0. - Kyduurra xėnrar. (6l. joon., a-d)

4. Risoom pikk, lihakas, kaetud äralangenud lehtede armidega. Alu.
mised veesisesed.lehed lühikeste rootsudega, lehelaba õhuke, peaaegu läbi-

ļ'Nõnda nimetab vana-kreeka arst Dįoskorides (Ī sajandii m. a. j.) üht taime.
z ļuteum - kollane (lad. k.).
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6l. joon. a - kollase vesikupu |Nuphar ļuteum (L.) Sm.] leht, Ö _ õis, c _
vili, 'd - Seeme (suurendatud); e - väikese -vesikupu fNuphar pumiĮum

(Hoffm.) DC.] leht, f _ õis, ģ _ vili, į - seeme (suurendatud); į - kesk_

mise vesikupu (N. Įuteo-pumiļum Casp.) vili, Ė - seeme (suurendatud)'
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paistev, lainjas; üļernised ujulehed pika rootsuga, milĮe ülemine osa on
tömbiļt kolmekandiĮine, ļehelaba ovaalne, 20-25 cm pikk, sügava neerja
alusega, peaaegu nahkjas, terveservaline, roodud ei oļe üksteisega harude
kaudu ühįnenud; abilehed puuduvad. Õite läbimõõt 4-6 cnr; õied alguses
meeldiva, hiljem ebameeļdiva lõhnaga; tupplehed lihakad, ümarjad, kelluk_
jalt kokku käändunud,2-3 cm pikad, nende alumine pind alusel rohekas,
pealmine rebukoliane; kroonlehed rohkearvulised, kollased, kuni 3 korda
tupplehtedesi lühemad, äraspidi-munajad, ümardunudvõiveidi pügaldunud
tipuga, alusel laia pinnukesega, välimisel pinnal meeiohuga; tolmukate pea
piklik-lineaalne, koļļane;',emakas munaja, ülal koonusjait pikenenud sigi-
mikuga; kettakujuiine emakasuue lehterjalt nõgus, mitte ļame, terveserva-
ļine või lainja kuni saagja Servaga, 10-20 kiirega, mis ei. ulatu suudme
servani. Vili hųlgapesaline, siļeda pinnaga, pärast valmimist ļimastub.

Õitseb juunist augustini.
Järvedes, tiikides, aegiase vooluga jõgedes, eriti nende umbkooļdudes,

oj ades.
Üldlevik. Lääne-Euroopa (välja arvatud arktilised alad), NSV Liidu

Euroopa_osa, Ķaukaasia, Siber (välja arvatud arktilised alacl), Kesk-Aasia,
Väike-Aasia

Nagu vesirooside liigid, sanruti on ka vesikuppude liigid rläga vormi_
rikkad.

Majanduslik tähtsus' Kollase vesikupu risoome ja lehti söövad põder,
metssiga, ,vesirott, kobras, nutria, saarmas, ka kar.u. Kuivatatult sisaldab
juurikas 18-19% tärklist, 5-6% dekstroosi ja |-2% sahharoosi. peale
seļle metarabiinhapet, mingit parafiinisarnast ainet, veidi rasvtl 1a 5/o
tuhkaineid; on kasutatav toiduks jahuna või soõlases vees keedetuna' Värs-
kelt sisaldab mürgist aļkaļoidi nufariini - CraHząozNz. Lehed sisaļdavad
kuni 0,l/o alkaloide' ļ<ariloomad neid ei söö. Seemneid' nris sisaļdavacļ kuni
45% tärkIist, söövad metspardid ja muud ujuvad'rreelinr-rud.

2. Väike vesikupp _ Nuphar pumiĮuml (Hoffm.) DC. Syst. veg. II
(l82l) 59; Ledeb.'Fļ. Ross. I (lB42) 85; Aschers. et Ģraebn. Synops. V, 2
(l923) 5l5; Konrrap. so (DJr. CCCP VII (l937) l3; fllzĀon.rr, ņo Q.n. ECCP IĮ
(1949) 282. - Ngmphaea pumila Hoffm. Deutschl. Fl. ed.2, I (1800)
24|. - Ky6uur<a ļvĪalafl. (6l. joon., e-h.)

4. Risoom'peenike, kuni l cm läbimõõdus. Ujulehtede laba 4,5-l5 cm
pikk ja 3,5-ll cm ļai, tema aļumirre pind tihedalt siidkarvane; leherootsu
įilemine osa lapik, ristilõigus läätsjas. Õite ļäbimõõt 2-3 cm; tupplehed
ovaaļsed, |2-22 mm pikad, nende aļumine pind roheline, ülemine kollane;
kroonlehed peaaegu ümarad, järsku pinnukeseks ahenevad; tolmukapead
lühikesed, peaaegu neljanurgelised; emakasuue lame või peaaegu lame,
ümar kuni piklik-ovaalne, teravahambulise või hõlmise Servaga, kiirjas,
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7_-14 (enamasii l0) kumera kiirega, mis ulatuvad suudme servani. Vilį
sirge või kõverdunud, enam-vähem vaolise pinnaga.

Õitseb juunist augustini.
,Iärvedes (ka rabajärvedes), tiikides, jõgedes, ojades, sagelli koos kollase

vesiĮ<upuga

į;

l-

62. joon. Vesiroosilised (.Nųmphaeaceae\

Riikļiku Üļikoolį botaanikaaias.
Tartu

Ūldlevik. Lääne_Euroopa Skandinaaviast AĮpideni, NSV Liidu Euroopa-

osa (välja arvatud arktilised ja lõunapoolsed osad), Siber, Ķaug-Ida, Mon_

goolia, Jaapan, Hiina.
MaJanduslik tähtsus. omadusteļt sarrtaneb kol1ase vesikupuga, kuicĮ oma

vähema leviku tõttu on majandusiikult vähem tähtis.

Kasvades koos kollase vesikupuga võib väike vesikupp anda Įemaga hüb-

riidi Nuphar luteum Sm. X N' pumiĮum DC., mida on nitletatucļ ka binaarse

nimega Nuphar luteo-pumiĮum Casp' (: ff' Spennerianum Gaud" N' įnter-

medįum Ledeb), eesti keeles --- keskmine vesikupp. Üldkujult ja mõõtme-

telt on keskmine vesikupp omzļ vanemate vahepealne, lähenedes rohkem koļ-
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ļasele vesikupule, kuid õied on tal tunduvalt väiksemad. Leherootsude üļe-
mine osa on enam-vähem lapik kuni nõrgalt kolmekandiiine; lehelaba paljas'
enamasti B-t8 cm pikk ja 6_17 cm lai, ļehehõļmad teineteiseļe ļähenenucl
või veidi teineteist katvad' Tolmukapead ļineaalsed, enamasti 3 korda oma
ļaiusest pikemad (sageli ka !|lą-4 korda). Õietoļm Suures osas kängunud;
fertiilseid tolmuteri areneb 25--75% nende üldarvust. Emakas koosneb ena*
masti l1-l4 (mõnikord 9- 16) viljaĮehest; suudme kiiri 9-l6, lõpevad
serva ligidal või ulatuvad peaaegu servani; suudme ketas keskel enam_
vähem nõgus, serv täkiline kuni pea.aegu terve. Vili sageli tugevasti kõver-
dunud, 2,3_4 cm pikk ja 2,l-3,4 cm ļäbimõõdus; igas pesas 1-6 seemet;
Seeme 3,5-5,3 mm pikk ja 2,2-3 mm läbimõõdus. (6l. joon. i' Ė.)

Õitseb juunist augustini.
Eesti NSV-s on keskmist vesikuppu konstateeritud Kambja ümbruses

(Emed) Tartu rajoonis (C. .Ledebour 1844, P. Glehn 1857, 1858, H. Hiir
lBB0). Arvatavasti leidub teda meil mujalgi.

Välismaistest liikidest kasvatatakse aedades (ka Tartu Riikliku Ūlikooli
botaanikaaias) (62. joon.) sageli:

Tulnuk-vesikupp - Nuphar aduenqr (Soland.) R. Brown in
Aiton Hort. Kew. ed. Ž, III (l81l) 295;. - Ngmphaea aduena Soļand. in
Aiton Hort. Kew. II (1V89) 226.

Veesisesie ja ujulehtede laba munajas kuni ümar_munajas, enamasti
'12-30 cm pikk ja 12-22 cm lai; ujulehtede alumine pind ja ļeheroots sageli
kaetud karvadega. Õied kollased, sageli punase varjundiga, üldkujult lapik-
kerajad, 3-8,5 cm läbimõõdus; tupplehti 6, need piklikud, kuni 3,5 cm
pikad; kroonlehed lihakad, pĮklikud, tömbistunud iipuga, B-l0 mm pikad;
tolmukapea umbes niisama pikk kui tolmukaniif; emakasuue kollane kunį
kahvatupunane; lainjas, 12-24 kiirega. Vili munajas. 

t

Pärineb Põhja-Ameerika ÜĻendriikicįe idaosast.

4. sugükond kardheinalised - CeratophylĻaceae A. Gray,
Mitmeaastased veesisesed, põhjas juurduvad rohttaimed. Varred ļüļili-

sed, hargnenud, pisut jäigad. Lehed männastes, ilma abiļehtedeta, läbipaist-
vad, hiljem muutuvad kõhrjateks. Õied ühesuguļised, lihtsa õiekattega, üksi-
kulf lehtede kaenaldes. Taimed ühekojalised. Isasõitel õiekate 12_lehine, õie-
kattelehed alusel kokku kasvanud. Tolmukaid l0-l6, peaaegu niitįdeta,
pikkade tolmukottidega. Emasõitel õiekate 8- kuni tz_ieįrin". šigi*iļo ,t"-
mine, ühepesane' pika emakakaelaga ja rippuva seemnealgega. Vili iihe-
Seemnene pähklike, pika otsmise ogaga ja alusel külgmiste ogadega.

Sugukonda kuulub ainult l perekond, mis on levinud peaaegu üle terve
maailma, puududes ainuļt arktiļistes ja antarktilistes regioonides.

t adaena * tulnuk, välismaalane; sõnast adaenįre - juurde tuļema (lad. k.)
2 Koostanud S. Talts.
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1. perekonCļ kardheinad - CeratophgĮ'Į''umļ L'

L.Gen.plant.ed,Į(I7g7'),1055.-DichotopltgtĮumMoenchMeth.(1794)345.-
ReaatophųlĮurrt'' Roehling Deutschl' Fl' ed' 2, II (lBl2) ' -

Talipungade abiļ taļvituvad taimed. Taļipungad tekivad vĮgetatsiooni_

perioodi lõpul ning kevadel arenevad neist uued taįmeļ. Varred paljad,

õrnad. Lehed männastes, hargnenud ļineaalseteks (niitjateks) osadeks,'ham_

bulise Servaga. Õied väikesed, lehtede kaenaldes. Isasõite õiekattelehed val-

ged, piklikuĮ, iipul 2-3 hambaga. Tolmukad õiekattest veidi pikemad.

Ēmasõite õiekate rohekas. Emakakael sigimiku pikkune, telrrast pikem või

lühem, tipul ahenenuį]. Vili otsmįse ogaga (emakakaela jäänus) ja alusel

külgmiste ogadega või ainult lühikeste konaratega'

įerekond sisaļdab vähese arvu liike. NSV Liidus on ļevinud 4 liiki
(N.N.Kaclen'i järgi), neist esineb Eesti NSV_s ainult l liik'

l. Kardhein - CeratophyĮĮum d,emersum2 L' Sp' pļ' (1753) 992;

Hegi lll. Fl. Mitt._Eur. III (Į9l2) 450; Kyeerreea so QJt. CCCP VII (1937)

ļ5. - Porolucrnrar norpyxeuulrü. (63. joon.)

4. Vars ülemises oSaS tugevasti hargnenud. Lehed 4-l2-kaupa män_

t-}astes, tumerohelised, jäigad, 1-2 korda hargnenud, |,5-2 cm pikad ja

umbes 0,5 mm laiad, serval enam-vähem tihedalt hambulised. Hambad tipul

valged. Õied väga ļühiraoļised, umbes 2 mm pikad. Isasõite õiekate tavaļi-

selt 12-lehine. Tolmukad iihedalt asetunud. Emasõite õiekate tavaliselt 9-

või 1O-ļehine. Sigimik piklik-munajas. Vili kuni 5 mm pikk, munajas, must-

jas, sageli konarļiku pinnaga, tipul viljaga ühepikkuse või temast pikema

Įgrg, ja älusel kahe eemalehoiduva ogaga. Külgmised ogad harva redutsee_

runud konarateks. Taim 30-100 cm pikk.
Õitseb juulist septembrini'
Tiikides, järvedes, jõgede koo1dudes, aeglaselt voolavates ojades ning

Į<arlalites. Sage.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesk- ning lõunavööndis, Lääne- ja

ida-Siberis, Kaul<aasias, Kesk-Aasias' Väljaspool NSV Liitu Kesk- ja Lõuna-

Euroopas.
Majanduslik tähtsus. Sisaļciab räni, ļeiab kasutamist mööbli j'a teiste

pu ittoodete poleerimisel.
N. N. Kaden (1953) konstateerib NSV Liidu Euroopa-osas 4 vormi esi-

nemist:
Ī. genuina (o. Kunize) Kad. (C. demersum L:Var. genuinum o. Kuntze).

- Külgmised ogad vilja alusel peaaegu vilja pikkused, otsmine oga vilja
pikkune või temast pikem.

Ī' oxųacantha (Gham.) I(ad. (C. oxgacanthum Cham.\ - otsmine ja

külgmisecl ogad 2-3 korda viljast pikemad.

I kpras _ sarv ja fiilĮon - leht (kr. k.).
2 demersus - sukeldunud (vette), vees kasvav; sõnāst demergere '-'sukelduma

(lad. k.)
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63. joon. Kardhein (CeratophgĮĮum demersum L.).a - taime üldkuju, Ö * isasõis, c .-
tolmukas, d - emasõis, e - vili õiekatte jäänustega.

b c



f'. apicuĮata (Cham.) Sapjeg. (C. apicuĮatum Cham.) - Külgmised ogad

redutseerunud lühikesteks konarateks.
f. tubercuĮata (Cham.) Kad. (C. tuberculatum Cham.) - otsmine ja

külgmised ogad nõrgalt arenenud, vili- konarliku pinnaga.

Mainitud vormide levik Eesti NSV-s vajab selgitamist.
Kardheina võib Eesti NSV tingimustes harva leida viljadega' See on

seletatav meie kliima jahedusega, sest kardheina viljad vaļmivad ainuit
võrd1emisi kõrge1 temperatuuril.

2. SELTS ROOSÕIELISED - ROSALDS

Väga mitmesuguse eļurrormiga taimed (puucl, põõsad, ühe- ja mitme-

aastased rohttaimed) ļiht- või 1iitlehtedega. Abiļehed esinevad või puudu_

vad. Õied enamasti kahesugulised, harva tolmukate või emakate kängumise

tagajärjel ühesugulised. oiekate enamasti kaheli (tupe ja krooniga)' ena-

masti kiirjas (aktinomorfne). Õied põhitüübilt täiesti või osaļiseļt tsükliļi-
secl ja enamasti viietised. Tolmukate arv vastab kroonlehtede arvule või on

kahekordne, või neid on palju (erandina võib nende arv langeda ühe kuni
neljani). Emakaid (viljalehti) niisama palju kui kroonlehti, sagedamini on

neid vähem (kuni üksainus), harvemini on emakaid palju. Emakkond on

apokarpne 1vit1atehea kokku kasvamata), või esineb sigimikkude, harve-

mini ka emakakaelte kokkukasvamine. Õiepõhi on sageii kuhiku-, ketta- või

kausi- (peekri-) kujuliselt laienenud; selļe tõttu võib sigimik, mis lihtsa_

matel esindajatel on ülemine, muutuda keskmiseks või alumiseks. Seemne'

alged (seemnepungad) kinnituvad marginaalseļt. Tolmuterade tetraadide

tekkimine toimub simultaanselt; tolmupesadest vabanedes on tolmuterad
juba kaherakulised. Viljad on väga mitmesugused.

. Seļtsi ulatust võetakse taimesüstemaatikute poolt mitmeti. A. Grossheim
loeb siia l3 sugukonda. A. Engler ja R. \Mettstein koondavad seļļesse seļtsį
aga 17 sugukonda, arvates siia peale mõnede väikeste välismaiste sugu-

kondade ka suure kaunviljaliste (Leguminosae) sugukonna, mille A. Gross-
heim täiesti põhjendatult kui kaugeleulatuvalt speisiaļiseerunud rįihma eral-
dab iseseisvaks seltsiks (LeguminosaĮes). Vastupidiselt teisteļe botaaniku'
tele ta1itab J. Hutchinson, kes roosõieļiste seļtsi ļoeb ainult koim sugu-
konda: Rosaceae, Chaįļletįaceae (: DichapetciĮaceae) ja Calųcanthaceae'

Kaks viimast sugukonda neist kolmest arvatakse enamiku taimesüstemaati-
kute poolt koguni teistesse seltsidesse: Chaįįįetįaceae kurereha|iste (Gera'
niaĮes) seltsi ja CaĮgcanthaceae annoonaliste (AnnonaĮes) seltsi' Meil ei

ole põhjust ühineda J. Huichinsoni arvamusega, sest morfoloogiliste tun-

nuste põhjal on kõik l3 A. Grossheimi poolt sellesse seltsi loetavat sugu-

konda üksteiseļe 1ähedased. Sedasama kinnitab biokeemiliste andmete põh'
jal A. Blagoveštšenski (1950).

Roosõieliste seltsi koļmeteistkümnest sugukonnast esineb NSV Liidus
ja ka Eesti NSV_s metsikult ainuļt kolm: paksuļehelised - Crassuįaceae'
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kįvirikuļised - Saxifragqceae ja roosõielised - Rosaceae' Ūlejäänud l0
sugukonda on levinud lõunapoolsetes maades: CephaĮotaceae - Edela_Aust_
raalias, Pittosporaceae - Aafrikas, Aasias ja Austraalias, BruneĮĮįaceae -Antiļlidei ja Lõuna-Ameerikas, BgbĮidaceae - Austraalias, Cunoniaceae -iõunapoolkeral, peamiselt Austtaa lias, B runįaceae - Lõuna-Aafrikas, tori-
duĮaceae - Lõuna_Aafrikas, Connaraceae - troopilises vööndis, Mųro-
thamnaceae Lõuna-Aafrikas ja Madagaskari1, Crossosomataceae
Põhja-Ameerika Ūhendriikide lõunaosas.

EESTI NSV-S ESINEVATE SUGUKONDADE
MĀÄRAMISTABEL

1. Lehed enamasti lihakad, lihtsad, ilma abiļehtedeta, vahelduvad või vas-
takad. Tupplehti, kroonlehti ja viljalehti 3-20, tolmukaid niisama palju
või kahekordselt. Kukkurviljad vabad või alusel kokku kasvanud. Ühe-
või miimeaastased rohttaimed

l. sugukond paksulehelised - CrassuĮaceae DC.
Lehed pole lihakad (mõnikord on nahkjad) 2

2. Lehed enamasti abilehtedeta, vahelduvad, harva vastakad. Tupp- ja
kroonlehti 5 või 4, harva l0' Tolmukaid enamasti kahekordselt, harva
niisama palju või rohkem. Viljalehti enamasti vähem kui kroonlehti
(harva niisama palju). Vili - kukkurvili, kupar või mari. Rohttaimed
ja põõsad

2. sugukond kivirikulise d - Saxifragaceae DC.

kad). Tupp_ ja kroonlehti eūmasti 5, harvemini3,4,6, B või paĮju. Tol-
mukaid enamasti kahekordselt või palju (harva l-4). Viljalehti nii-
sama palju kui kroonlehti; sagedamini on neid vähem, harvemini palju.
Viljad mitmekesised - kukkurviljad, seemnised, luuviljad, kuivad või
ļihakad koguviljad ja ebaviljad. Pttud, põõsad ja püsikud, harva ühe-
või kaheaastased rohttaimed

3. sugukond roosõielised - Rosaceae Juss.

ļ. sugukond paksulehelised - Crassuįaceae DC. į

Üheaastased rohttaimed ja püsikud (välismaiste liikide Seas on ka pool_
põõsaid) ļihaka ümmarguse Varrega ja enamasti Iihakate lihtlehtedega, ilma
abilehįedeta. Õied aktinomorfsed, tsüklilise ehitusega, tupe ja krooniga,
kahesugulised (üksikud välismaised liigid ühesugulised), koondunucl eba_
sarikjateks liitõisikuteks, mille harud on enamasti võnkõisikud. Tupplehti ja
kroonlehti enamasti 5, harvem (mägisibulatel - Semperaiuum) 3 kuni 30;
tolmukaįd ja emakaid nįisama palju või tolmukaid poole rohkem. Tupplehed
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vabad või alusel ļiitunud, pärast õitsemist püsivad; kroonlehed enamasti

vabad; tolmukad vabad või kroonlehtedega kokku kasvanud, įntrorsseģ toļ_

mupesad avanevad pikipraoga; emakad vabad või aļusel liitunud; sigimikus
enamasti hulk mõhuõmblusele kinnitunud käändunud (anatroopseid) seem-

nealgeid kahe integumendiga; emakakael lõpeb peaja Suudmega; emakate

alusel väikesed meesoomused. Viljad nahkjad või kilejad kukkurviljad, mis

enamasti avanevad pikipraoga siseküljel.
Paksuleheliste sugukond sisaldab umbes 1500 liiki, mis on levinud üle

kogu maakera. Kõige rikkam liikide arvuļt on Edela-Aafrika, palju liike
esineb ka Euroopa ja Kesk-Aasia kaljustel aladel, liigivaesed on aga Aust-
raalia, Polüneesia ja Lõuna-Ameerika. Paljusid paksuleheliste ļiike kasva-

tatakse dekoratiivtaimedena aedades.
sugukond jagatakse 6 alamsugukonnaks 33 perekonnaga. Neist on NSV

Liidus esindatud 5 alamsugukonda 9 perekonnaga ja 120 liigiga. Eesti
NSV-s leidub metsikult 6 liiki, mis kuuļuvad koļme alamsugukonda ja

kolme perekonda.

EESTI NSV-S ESINEVATE PAKSULEHELISTE PEREKONDADE
MÄÄRAMISTABEL

l. Toļmukaid niisama palju kui kroonlehii. Väikesed veekaļlaste või mär_

gade asukohtade taimed vastakate lehtedega (al.-sug. CrassuĮoideae)
l. Vesikųd - Tįįļaea L.

Tolmukaid poole rohkem kui kroonlehti . 2

2' Kroonļehti enamasti 6. Steriiļsetel lühivõrsetel ļehed tiheda rosetina
(al.-sug. Semperaiaoideae)

2. Mägisibula d - Semperaįaum L.

Kroonlehti enamasti 5. Lehed ei oļe kunagi koos tiheda rosetina (al.-
sug. Sedoideae\

3. Kukeharjad - Sedum L.

l. perekond vesikud _ TiļI'qca| L.

L. Sp. pl. (1753) l2B.

Väikesed üheaastased veekaļ1aste või märgade, mudaste ja liivakate koh-

tade taimed. Lehed ruljad, vastakad. Õied kahesugulised, valged, väikesėd.
Tupplehti, kroonlehti, tolmukaid ja emakaid 3-4.

NSV Liidus on vesikud esindatud kolme liigiga, Eesti NSV-s leidub
ainult üks ļiik.

r ttaalia botaaniku Michelangelo Tilli (l653-ļ740) nime järgi
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l. Vesik - TįĮIaea aquatĮca ' L. Sp. pl. (1753) 128; lllrrna.llr. Q,r. I

(tsgb) 359; Eopucona ņo o.n. CCCP IX (1939) 12' - BuĮliarda aqua'
tįcaDC' in Bull. Soc. Philom.49 (1B0l) 2; Prodr. III (1B2B) 3B2; Ledeb.

Fl. Ross. II (1844) t72; Wohļf. in Koch Synops. ed.3 (lB92) 9l2. -
CrassuĮa aquatica Schoenl. in Engl. et Prantl Nat. Pflanzenf, III, 2a

(t89l) 37; Hegi I11. Fl' Mitt.-Eur. IV,2 (1922) 5l5. _- Tulneg BoĀHaf-
(64. joon.)

o. Väike, l-5 cm kõrge kaldataim. Vars okslik, vees püstine, veest väl-
jas kaldamuda1 või liival lamav, alumistes sõļmedes įekkivate lisajuurte abil
juurduv, paljas. Lehed ristvastakad, paljad, 1ineaaĮsüstjad, istuvad, alusel
tupena kokku kasvanud, 2-,6 mm pikad ja 0,5-l mm laiad, vees puhas-

rohelised, veest rräljas punakad; ļeheserv terve. Õied väikesed, üksikult
ļehtede kaenlas, raota või üsna lühikese raoga; tupplehti 4, aļusel kokku
kasvanud, ümardunud tipuga, lai-koļmnurkjad; õiekroon valge või punakas;
kroonlehed pikiik-munajad, püstised, 1-1,5 mm pikad ja 0,5-0,8 mm laiad,
l,5 kuni 2 korda tupest pikemad; tolmukaid 4, kroonlehtedest lühemad; ema'
kaid 4; iga emaka alusele vahelduvalt tolmukatega kinņitub tolmukapikkune
1ineaalne meesoomus. Igast emakast tekib ovaaine, ļühikese naaskelja
nokaga kukkurviļi, mis sisaldab 8-l2 seemet; seemned tumepruunid, ovaal-
sed, pikivoIdilise pinnaga, 0,3-0,6 mm pikad ja 0,2 mm läbimõõdus.

Õitseb juulist septembrini.
Kasvab iiivasteļ järve- ja jõekallastel, mererannai.
Ūldlevik. Skandinaavia, Soome, Kesk-Euroopa, NSV Liidu Euroopa-osa

Karjala-Soomest ja Arhangelski oblastist kuni Minskini (Valgevene NSV),
Kaug-Ida, Korea, Jaapan, Kalifornia. Põhjas uļatub kuni põhjalaiuse
80. kraadini (Teravmägedel)

Vees kasvavat püstiste ja pikkade sõlmevahedega vesikut on nimetatud
püstiseks vormiks - Ī' erecta Fries, kaļdamudal kasvavat lamavate vartega
ja lühikeste sõlmevahedega ning hulga lisajuuriega vesikut lamavaks vor-
miks - Ī. prostrata (Schkuhr) Fries, mida on kirjeldatud ka iseseisva ļii-
gina - TįįĮaea prostrata Schkuhr. Lamaval vormil õied harilikult ei avane,

Seega on nad kleistogaamsed ningviljuvad isetolmlemise tagajärjel.

2. perekond mägisibulad - Semperaįaum2 L.

L. Sp. pl. (1753) 464.

'Püsikud ļihakate, vahelduvate, terveservaliste, enamasti munajate või
piklikkude, terava või teritunud tipuga lehtedega; viijatud võrsed lühike-
sed, mistõttu lehed neil koondunud kerajateks juurmisteks rosettideks; õisi
kandvad võrsed väljLrvad roseti keskpaigast ja on pikemad, lehed neiļ on

t aģuatica - vee- (lad. k.).
z senlper _ ikka, alaĮi; uįaum _ elus (lad. k.). Selļine nimetus on antud pärast

noppimist kaua elusatena püsivate lihakate lehtede tõttu.
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64. joon. Vesik (TiĮĮaea aquatį'ca L.). ä - taime įildkuju, b'- õis, c * viljad, d -
Šeeme' (suurendatud)
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piklikumad ja asetsevad hõredamaļt. Õied on aktinomorfsed, kuuetised kuni
kahekümnetised, koondunud tihedateks kännasjateks ebasarikõisikuteks;
emakaici niisama palju'kui kroonlehti, toļmukaid poole rohkem.

Mägisibulate perekond sisaldab üle 80 liigi, mis on levinud Euroopas,
Aasia ļäänepoolsetes osades kuni Himaalajani, P:ohja-Aafrikas ja Kesk-
Aafrika põhjapoolsetes osades, Kąnaari saartel ja Madeiral. NSv Liidus
ļeidub 7 liiki, mis on levinud Euroopa-osa kesk- ja lõunaregioonides ning
Kaukaasias. Kõige põhjapoolsema levikuga on üks liik - Semperaiuum
soboĮiferum. mis on ka ainukeseks Eesti NSV-s esinevaks metsikult kasva-
vaks liigiks. Mitmeid ļiike kasvatatakse aedades ilutaimedena; tuntakse üle
200 aedvormi ja hübriidi.

l. Mägisibul - Semperaįņumsobolįferuml Sims in Bot. Mag. (1Bl2)
1457; Wohif. in Koch Synops. ed. 3 (189Ą 95a; Hayek in Hegi Ilļ. Fļ.
Mitt.-Eur. IV, 2 (1922) 559; Eopucora eo Or. CCCp IX (1939) 23. -
MoloĀtt.tlo oTnpblcKoBoe. (65. joon.)

4. Püsik steriilsete lühivõrsetega, millede lehed moodustavad tihedad
r'osetid läbimõõdus 2-,4 cm, ja õisi kandvate, 10-25 cm pikkade pikkvõr-
setega. Rosetilehed lihakad, helerohelised, tipus sageli punakad, piklik-talb-
jad või piklik-äraspidimunajad, teritunud tipuga, 6-1.2 mm laiad, ripsmeĮise
Servaga, paĮja ülemise ja alumise pinnaga; talveks käänduvad rosetid kera-
jalt kokku, suveks sirutuvad laiali. Õisi kandev vars püstine, valgete rips-
karvadega. Varrelehed pikĮik-munajad või süstjad, ripsmelise servaga, palja
üļemise ja alumise pinnaga; kõige ülemised lehed õisiku all laienenud aļu-
sega, mõnikord südajad, teised lehed aļusel laienemata. Rosetilehtede kaen-
ļast kasvavad välja õrnad valged võsundid, mille tipus arenevad noored
rosetid, mis peagi vabanevad. Õied lühikese tiheda kännasja ebasarikõisi-
kuna, mille läbimõõt on 5-7 cm; tupplehed 7-l0 mm pikad, süstjad, nar-
malise-ripsmelise servaga; tupplehti ja kroonlehti 6; õiekroon kellukjas,
kroonlehed kolļakad, 12-t7 mm pikad, süstjad; nende serv ja andurjalt
väljaulatuv keskrood narmaliselt-ripsmelised, tipus keskrood ohejalt välja-
ulatuv; tolmukaid enamasti l2, need kroonlehtedest lühemad, rohelised, aļu-
sel ripsjate näärekarvadega; emakaid enamasti 6, nende alusel neljakandi-
lised, rohelišed, kuni l mm pikad, veidi pügaldunud tipuga meesoomused.
Viljad püstised, sirged, aegamööda ahenevad nokaks, mis on viljast poole
iühem.

Õitseb juulis, augustis. Mägisibula õied on homogaamsed (tolmukad ja
emakad valmivad üheaegselt). Mägisibul paljuneb enamasti jõudsalt vege-
tatiivsel teel tütarrosettide abil (66. joon.).

Kasvab kuivades ļiivastes kohtades, hõredates liivastes männikutes, Peä-
miselt Kagu-Eesti vaļdkonnas (Eor), üksikutes ļeiukohtades ka Lahkme-
Eesti (Emed) ja Pandivere (Esup) valdkondades (67. joon.).

t soboĮįĪerum - võsundeid kandev; sõnadest soboĮes - võsund ja fero - kannan
(1ad. k.).
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65. joon, Māgisibul (Semperuiuun soboĮiferum Sims). a _ taime pikkvõrse

õisikuga, b - rosett kolme noore tütarrosetiga, c _ kroonļeht'



66: joon. Mägisibulate (Semperaiuum soboli|erum Sims) kogumik Tartu RiikĮiku
Ulikooli botaanikaaias.

Üldlevik. Ķesk-Euroopa (Saksamaa, Austria, Tšehhoslovakkia, Ungari,
Poola), NSV Liidus - Baltį vabariigid, Valgevene NSV, Ukraina NSV ja

Vene NFSV Euroopa-osa keskvöönd.

Majanduslik tähtsus. Roseti lehti kasutatakse mõnel pool harva toiduks.
Väļismaistest mägisibuļatest kultiveeritakse dekoratiivtaimedena sage-

damini järgmisi liike:

Katuste mägisibul - Semperaiuum įecįorum L. Püsik
t0-60 cm kõrgete õisi kandvate pikkvõrsetega ja 5-14-cm-ļise ļäbimõõ-
duga rosettidega; lehed pruunikaspunase tipmise osaga ja ripsmeiise ser-
Vaga; Varrelehed kaetud näärekarvadega, rosetilehed paljad. Õied l2-16
kroonlehega, roosad kurri verevad. Pärineb Kesk- ja Lõuna-Euroopa
mägedelt.

Ka1ju-mägisibul Semperuioum montanum L' Püsik
5-25 cm kõrgete õisi kandvate pikkvõrsetega ja l,5-4,5-cm-lise läbimõõ-
duga rosettidega; lehed näärekarvadega. Õied l2-l6 kroonļehega, verevad,
tumedama joonega keskel, harvem koļlakasvalged. Pärineb Alpidest, Püre-
needelt, Karpaatidest.

Võrkjas mägisibuI - Semperaįuum arachnoįdeum L. - Pįįsįk
5-10 cm kõrgete pikkvõrsetega ja väikeste poolkerajate, 5-20_mm-1ise
1äbimõõduga rosettidega; rosetilehed tipus peenikešte, ämblikuvõrku mee-

nutavate karvadega, mis on üksteisega 1äbi põimunud. Õied B-l0 kroon_

lehega, helepunased, tumedama kesksoonega. Pärineb Kesk- ja Lõuna-
Euroopa mägedelt.
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67. joon. Mägisibu1a (Sernperuiaum' soboĮįĪeruftĮ Sims) ļeiukohad Eesti NSV_s'

(K. Eichwaļdi järgi.)

3. Perekond kukeharjad - Sedumt L'

L. Sp. pl. (ļ753) 430.

Püsikud (välismaiste iiikide SeaS on ka üheaastasi rohttaimi ja pool-

põõsaid) vahelduvate või vastakate (harva männasjate) lehtedega. Lehed

iiķuķra, Įamedad või ruljad, ja munajad, ilma abiļehtedeta. Õied enamasti

viietised (harva kuuetisecl), kahesugulised; tupplehed vabad või kokku kas_

vanud; kroonlehed vabad või aļuseļ veidi ļiitunud, neid niisama palju kui

tupplehti; tolmukaid poole rohkem kui kroonlehti, kahes ringis, väļimise

,iÄģi totr1ukad pikemād, tuppĮehtedega kohakuti, sisemise ringi tolmukate

niitide alumine osa kroonlehtedega kokku kasvanud. Emakaid niisama palju

kui kroonļehti; kukkurviljad lühikese nokaga'

Kukeharjade perekonāa kuulub üle 500 liigi, mis on ļevinud peamiselt

põhjapoolkera parasvööndįs; lõunapoolkeral (Kesk-Aalrikas, Madagaskaril,

Lornā-.ą.*"erikas) ieiduvad ainult üksikud liigid. NSV Liidus esineb 5l

liiki, neist enamik Aasia-osas (Kaukaasias, Kesk-Aasia vabariikides, Kaug-

Īdas). Eesti NSV-s esineb metsikult 4 ļiiki, peale selle kasvatatakse mitmeid

liike dekoraiiivtaimedena aedades.

l Perekonnanimļ Sedurn äņ'arvatavasti tuletatud sõnast sedo - vai.gistan' rahustan

(lad. k.), sel põhjusel, et lihakaid kukeharjade lehti kasutatakse haavade ravimiseks jahu'

tava ja valuvaigistava vahendina. on avaldatud ka arvamust, et ta võiks olla tuletatud

sõnasį sedeo - istun (lad. k.) selle märkimiseks, et mitmed liigid on maaslamavad' Sõna

sedurn taimenimena kasutab Rooma kirjanik Plinius vanem (23-79)'
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EESTI NSv-S ESINEVATE KUKEHARJALIt9DE MfuįRAMISTABEL

l. Lehed munajad või ruljad, ristlõikes ümmargused 2
Lehed lamedad 3

2. Õied kollased
1. Harilik kukehari - Sedum acre Ī'.

Õied valged või roosakad
2. Valge kukehari - Sedarn aĮbum L.

3' Õiekroon koļlakasroheline või roosakas. Ülemised lehed munajad kuni
peaaegu ümmargused, veidį varreümbrised. Sisemised toļmukad kinni_
tuvad kroonlehtede aluseļe

3. Suur kukehari - Sedum maxį,rnum (L.) Hoffm.

Õiekroon verev. Ülemised lehed ei ole varreümbrised. Sisemised toļmu-
kad kinnituvad kroonlehtede alusest kõrgemale

4. Verev kukehari - Sedum purpureum (L.) Schult.

l. Harilik kukehari - Sedum ącrel L' Sp. pļ. (1753) 432; Ledeb.
Fl. Ross. II (1844) lB7; Wohlf. in Koch Synops. ed.3 (1892) 926; Hegi
Iļl. Fl. Mitt.-Eur. Īv' 2 (1922) 536; Eopucona so QĮ. CCCP IX {1939)
88. - o,ļzrox eĀķuü. (68. joon.)

4. Püsik peenikese, roomaüa, harūneva, juurduva ris,oomiga, milļele
kinnituvad rohkearvulised, tihe-murujalt ligistunud; ļihakad, ļamavad või
tõusvad maapealsed varred. Enamik varsi steriilsed, l-3 cm pikad, tihedalt
ļehistunud, sageli, eriti kuivadel kasvukohtadel, üksteist katusekivide taoli_
selt katvate lehtedega. Lehed vahelduvad, enamasti 5/13-seisuga, ļihakad,
munajad, veidi kõverdunud; tipus ahenevad, kuid mitte teravad, rohelised
või mõnikord punaste joonte või täppidega,2-5 mm pikad ja 2_3,5 mm
läbimõõclus, istuvad. Õisi kandvad varred 4-l5 cm pikad, püstised või tõus-
vad, silinderjad, hõredaļt ļehistunud, aļumiSeS oSas õitsemisajal ļehitud,
tipus kahe kuni viie ebasarikja, õisi kandva haruga. Õied peaaegu raotud'
aktinomorfsed, viietised; tupplehti 5, nad on piklik-munajad, vabad, tömbi
tipuga, sinakasrohelised või kollakad; kroonlehti 5, kuldkollased, süstjacl,
terava tipuga, 4,5-9 mm pikad ja 1,5-2 mm laiad, tupplehtedest 2 kuni
3 korda pikemad, külgedele laiuvad; tolmukaid 10, kolļased' kroonlehtedest
umbes 1f gvõrra liihemad; emakaid 5, naaskelja kaelaga. Emakate alusel väi-
kesed, peaaegu ruudukujulised meesoomused, umbes 0,5 mm pikad ja laiad,
sageli laiemad kui pikad. Viljad paljad, lühikese terava nokaga' kahvatu-
rohelised või peaaegu valged, 3,5-5 mm pikad, kiirjalt külgedele ļaiuvad'
Seemned rohkearvulised, ovaalsed; 0,5-1 mm pikad, helepruunid

Õitseb maist juulini. Hariliku kukeharja õied on proterandrilised (tolmu-
kad valmivad enne kūi emakad). Esimestena avanevad välimise ringi tolmu-
kad; selleks ajaks käänduvad nad sissepoole; hiljem vabastavad õietolmu ka
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sisemise ringi totmukad, kus-
juures nad samuti käändu_
vad. Viljad avanevad vihmase
või rõske ilmaga (hügrohaa-
sia); seemnete levimine toi'
mub selle tõttu arvatavasti
peamiselt vihmavee abil, või_
malik on, et neid levitavad ka
loomad (sipelgad).

Kasvab liivaseļ ja paesel
pinnal, teede ääres, söötidel,
1oodudel, kivimüüridel.

Üldlevik. Peaaegu kogu
Euroopa, ulatudes põhjas
Islandi saareni ia Skandi-
naavia poo1saare põhjaosa-
deni, lõunas Vahemereni
(välja arvatud suurem osa
Balkani poolsaarest), NSV
Liidu Euroopa-osa, aļates
põhjas Koola poolsaarest
ja Solovetski saartest kuni
Krimmini ja Kaukaasiani,
Lääne-Siber, Väike_Aasia,
Põhja-Aairika, Põhja-Amee-
rika.

Majanduslik tähtsus. Hari-
liku kukeharja vars ja lehed
sisaldavad alkaļoide 0, ļ -
0,5%; neist on kindlaks teh-

tud sedamiin - CuHrrNp 1a 68. joon. Harilik kukehari (sedum acre L). a -nikotiin CroHrąNz. And- taime üldkuju, ä _ õis, c - leht (suurendatud).
meid hariliku kukeharja oma-
duste ja kasutamise kohta on kogunud Š. Agabjan. Mahļ on tugeva kõrve-

tava tĮimega; vähesel määral temaga nahka ärritades kutsub esile naha

punetuse, sūuremal hulgal kasutades põhjustab naha põleiiku ja villide tekki-

mise. Sissevõtmisel tekitab mahl oksendamise ja kõhulahtisuse. on tehtuc1

katseid mahļa süstimisega koerale naha allra. Kui süstiti ühe kiiogrammi

eluskaalu kohIa 7 g mahla, siis veerand tunni möõduņisel algas koeral ila-

jooks, lihaste värisemine, kiirendatud hingamine ja ebakindeļ kõnnak' Seļ-

iele järgnes unisus ning lõpuks kaotas loom meeļemärkuse. Kui neerude

iugeva īug.,rr.. ja kõhulahtisuse tagajärjel miirk kehast oli kõrvaldatud,

toūus koer jällegi. Mürgisuse tõttu võib harilik kukehari oļla hädaohtlik
kariloomadele. Kuivatatud ürt on vähem mürgine ja varem kasutati teda

teaduslikus meditsiinis nahahaiguste, vesitõve, langetõve, malaaria ja dif_
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teeria puhul. Rahvameditsiinis kasutatakse kukeharja mahļa käsnade
(soolatüügaste) ja konnasilmade hävitamiseks. Peale alkaloidide sisaldab
veel glükosiide, õunhapet, suhkrut, vaha, parkaineid jm.

Hariliku kukeharja õied sisaldavad palju nektarit, mistõttu ieda ļoetakse
heaks meetaimeks. Tenia nektarist saadud mesi kuulub parimate meesortide
hulka. Putukad kasutavad ka hariļiku kukeharja õietolmu. Taim sisaļdab
C-vitamiini 40-75 mg%.

2. Valge kukehari _ Sed,am qlbumļ L. Sp. pl' (1753) 432; Ledeb.
Fļ. Ross. ĮI (l8a4) lB7; Wohlf. in Koch Synops. ed.3 (|B92) 924 Hegi
Ill. FĮ; Mitt.-Eur. lv' 2 (1922\ fia; Eopzcoea so (Dn. CCCP IX (1939)

82. - o,Įįrroķ 6enķĪü. (69. joon.)

4. Püsik roomava haruneva risoomiga, mis kannab fertiįlseid (õitega)
ja sieriilseid (õiteta)'võsusid. Sterįiļsed võsud on 1amavad,2-3 cm pikad,
tihedaļt 1ehistunud, ülemised ļehed rosetina üksteisele ligistunud; fertiilsed
võsud peenikesed, tõusvad, B-20 cm pikad, hõredalt lehistunud. Lehed vahel-
duvad, lihakad, ruljad või veidi lamendunud, istuvad, alusel väga lühikese
tömbi kannusetaolįse pikendiga, tömbi tipuga,5-l5 mm pikad ja l-3 cm
läbimõõdus, peaaegu täisnurga aļl varrest eemaļduvad, rohelised või puna_

kad. Õied fertiiļse varre tipus ebasarikja, sarikpöörise-taolise õisikuna; õie-
raod õieiupe pikkused või pikemad; tupplehii 5, lai-munajad, alusel liitunud,
tömbi tipuga, pärast õitsemist püsivad, rohelised; kroonlehti 5, vaĮged või
roosakad, piklik-munajad, terveservalised, 3-5 mm pikad, tupplehtedest
3 kuni 4 korda pikemad, aļusel veidi liitunud; tolmukaid l0, peaaegu kroon-
iehtede pikkused, sisemised kroonlehiedega kohakuti, nendega alusel veidi
ļiitunud; toimukaniit valge, tolmukapea punakaspruun, neerjas; emakaid 5.

Emakate alusel väikesed rohekad meesoomused peaja ülemise ja lühikese
varrekesetaolise alumise osaga; Soomuse iipp ümardunud või lamedaļt säl-
kunud. Kukkurviijad kuni 5 mm pikad, piklikud, tipus ahenevad kuni 1 mm
pikaks nokaks, püstiserl. Seemned piklikud, kuni l mm pikad, pruunikarl'

Õitseb juunist septembrini. Valge kukeharja õied on enamasti proterand-
rilised. Kui õied avanema hakkavad, käänduvad välimise ringi tolmukad
sissepoole ja õietolm hakkab neist vabanema; peagi käänduvad nad endi-
sesse olekusse tagasi, kusjuures õietolmu vabanemine jätkub. Sei ajal kään-
duvad ka sisemise ringi tolmukad sissepoole ning hakkavad õietolmu vabas-
tama. Alles nüüd saavad emakad küpseks, võimeliseks õietolmu vastu
võtma. Nüüd teevad sisemise ringi tolmukad kiire liigutuse väljapoole, mil-
Įega kindlustatakse,. et ei toimu isetoimlemine. Seemneid levitavad arvata-
vasti loomad.

Kasvab läänesaartel ja mandri loodeosas paesel ja rühasel aluspinnal,
harvemini liival (70. joon.).

Üldlevik. Euroopa Lõuna-Inglismaaļt, Skandinaaviast, Lõuna-Soomest
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69. joon. Valge kukehari (Sedum aĮbum L'). a - taime üldkuju, ü - õis'
c - leht (suurendatud).
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70. joon. Valge kukeharja {Sedum aĮbun L.) leiukohad Eesti NSV_s
(K. Eichwa1di järgi.)

kuni Vahemereni. NSV Liidus Eesti ja Kaukaasia. Põhja_Aafrika, Väike-
Aasia, Kurdistan.

Valget kukeharja ļoetakse väga polümorfseks liigiks. on veeļ lähemalt
selgitamata, millised tema vormid meil esinevad.

Majanduslik tähtsus. Valge kukeharja lehed on nõrgalt kootava, ühtļasi
ka jahutava toimega. Selle tõttu kasutati neid varenralt meditsiinis Herba
Sedį mįnoris nime all põletikkude ravimiseks..

3. Suur kukehari _ Sed.um mnxįmum, (L.) Hoffm. DeutschĮ. Fl.
(l7gl); Suter Fl. Helv. Ī (1802) 270; Ledeb. Fl. Ross. II (lB44) l80
pro parte; Wohlf. in Koch Synops. ecl.2 (1892) 916; Eopzcosa Bo Qr.
CCCP IX (1939) 55. - S. TeĮephiurn maxįmulrz L. Sp' pl. (1753) 430;
S. TeĮephiun subsp. maximum Rouy et Camus; Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur.
lv, 2 (1922) 523. - o.luroķ 6o"ņluoü. (7l. joon.)

. Püsik muguljate, käävjate, tipu suunas aeglaselt ahenevate juur-
tega. Vars püstine või alusel tõusev, lihtne või üleval harunev, 20-60 cm
pikk, paljas, sinaka värvusega' Lehed lihakad, lamedad, tumerohelised, istu-
yad, vastakad või vahelduvad või kolmekaupa männases, 5-13 cm pikad ja
2-5 cm laiad; ülemiste lehtede laba piklik-el1iptiline, tömbi tipuga, alusel
ahenev, ülemistel lehtedel munajas kuni peaaegu ümmargune, aluseļ veidi
südajalt varreümbrine; leheserv enamasti ebaselgelt sopiline või hambu-
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71. joon' Suur kukehari lSedum maxįmum (L.) Hoffm.], a - taįme üld
kuju, b - noor taim muguljuurtega, c _ õis, d - viljad.



ļine. Õied tiheda, hulgaõielise, 6-10 cm laia kännasja ebasarikõisikuna;
osa õisikute raage kinnitub ülemiste ļehtede kaenlasse; õieraod õitest lühe-
mad, l,5-3 mm pikad; õiepungad viiekandilised, veidi nõgusate'pincladega;
tupplehed rohelised, !-l,2 mm pikad, kolmenurgeļised, terava tipuga, alu-
sel veidi kokku kasvanud, neid on 5 (harva 6); kroonlehed koilakasrohelised
või roosakad, mūnajad, peaaegu kileja servaga, 3-5 mm pikad ja umbes
l mm laiad, püstised, terava tanuja tipuga, neid on 5 (harva 6); tolmukad
niisama pikad või veidi pikemad kui õiekroon, neid on 10, sisemised kinni-
tuvad kroonlehtede alusele; tolmukapead pruunikaskollased, kerajad; ema-
kaid 5, nende alusel lineaaļsed meesoomused, mille pikkus on poole Suurem
laiusest. Viljad 3-4 mm pikad, aļusel ahenenud, tipus l,2 mm pika nokaga.
Seemned piklik-munajad, 0,5-2 mm pikad, pruunid.

Õitseb juulist oktoobrini.
Kasvab kuivadel põldudel, kraavikaļlastel, paekaldal.
Üldlevik. Skandinaavia, Kesk- ja Lääne-Euroopa, Vahemeremaad, Bal-

kani poolsaar, Soome, NSV Liidu Baļti vabariigid, Valge-Vene, Ukraina
(kuni Harkovini), Ida-Siber.

Majanduslik tähtsus. Suure kukeharja ļehed sisaldavad C-vitamiįni kur-ii

30 mg/o' Kariļoomad teda ei söö. Nime allr radįx e! herba TeĮephii ehk radįx
et herbq Crassuįae maįorįs kasutati varemaļt tema juuri ja lehti meditsiinis
jahutava, valuvaigistava ja haavu raviva vahendina. Ka kasvatati teda vare-
malt (Kesk-Euroopas kasvatatakse mõnel pool praegugi) aedades köögi-
viljataimena salati vaimistamiseks.

4' Verev kukehari _ Sed'wn purpureuīnļ (L.) Schult. oestr. Fl. ed. 2,

I (181a) 686; Ledeb. Fl. Ross. II (1844) l8l; Wohlf. in Koch Synops.
ed.3 (1892) 9l7; Eopucora so oĮ. CCCP IX (1939) 53. _ S. TeĮephium
purpureuln L. Sp. pl. (1753) 430. - s. TeĮephium subsp. purpureum
Schinz et Keller Fl. Schw. ed. 3 (1914ļ tĻa; Hegi lli. Fl. Mitt.-Eur. lY,2
(1922) 524' - ouuroķ nypnyponuü. (72. joon')

4. Püsik muguljaįe, käävjate, tipu suunas peeneks niidiks ahenevate
juurtega. Varsi üks või rohkem; varred püstised või alusel veidi tõusvad,
ļihtsad, ainult üleval õisiku piirkonnas pöörisjalt või kännasjalt harunevad,
l5-60 cm pikad, paljad, rohelised, enamasti punaste täpikestega. Lehed
ļihakad, lamedad, sinakashaļlid kuni tumerohelised' punaste täpikestega,
enamasti vahelduvad, harvem vastakad või koļmekaupa männastes, 2-7 cm
pikad ja 1-:3 cm laiad; lehelaba piklik-äraspidimunajas kuni süstjas, ümar-
clunud või ta1bja a1usega istuv, mitte varreümbrine, alumistel 1ehtedel ļühi-
keseks laiaks rootsuks ahenev; leheserv eriti tipupoolses osas ebaühtlaselt
hambuline. Õied tihedate hulgaõieliste kännasjate ebasarikõisikutena; õie-
pungad viiekandilised, 1amedate pindadega; tupplehed'roheļised, kuni 2,5 mm
pikad' süstjad, terava tipuga, alusel kokku kasvanud, neid on 5; kroonlehed
verevad' munajas- või elliptilis-süstjad, tipus peaaegu lamedad, väga vähe
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72. joon. Verev kukehai ĮSedum purpureuftĮ (L.) Schult.]. a - taime üld-

kuju,Ö-õļs,c_viljad.



renjad, keskkohas või veidi ülemal käänduvad külgedele laiaļi, 5-6 mm
pikad, serval kitsa valge joonega, neid on 5; tolmukaģ peaaegu ļ<r'oonļehtede
pikkused' neid on l0, sisemised kinnituvad kroonļehtedele nende aiusest
kõrgemal; tolmukapead alguses punakaspruunid, hiljem mustad; välimise
ringi tolniukate pead pragunevad sisemise ringi omadest varem; emakaid
5, nende aluseļ kuni 0,5 mm pikad, piklikud, säļkunud tipuga meesoomused.
Viljad punased või roosad, püstised, kuni 6 mm pikad, pikuti vaoga, lühi-
kese, veidi väljapoole käändunud nokaga. Seemned kuni l mm pikad,
pruunikad, ahenenud tipuga.

Õitseb juulist septembrini.
Kasvab liivastel ja savisteĮ söötidel, kõndudel, teeservadeļ
Üldlevik. Peaaegu kogu Euroopa, NSV Liidu Euroopa-osa, Siber, Kaug-

Ida, Mongooiia, Põhja_Ķorea, Hiina, Jaapan; sissetooduna Põhja-Ameerikas.
oma suurel areaalil esineb mitme varieteedina ja vormina. Eesįi NSV_s

leiduvad vormid vajavad veel lähemat selgitamist.
Majanduslik tähtsus. Noored võsud ja ülemised mahlarikkad lehed on

meeldiva, terava, veidi magusa maitsega. Neid kasutatakse mitmel pool
toiduks, peamiselt salatina koos teiste köögiviljataimedega. Kamtšatka
poolsaarel tarvitatakse kapsaste asemel supi keetmiseks ning selļeks ots_
tarbeks varutakse neid talveks hapendatud kujul. Rahvameditsiinis, ka tea-
duslikus meditsiinis, on verevat kukeharja, samuti kui suurt kukeharja
ammust ajast kasutatud jahutava, valuvaigistava ja haavu raviva vahendina.
Kesk-Euroopas kasvatatakse teda mõnel pool praegugi seks otstarbeks aeda_
des, kus ta kergesti metsistub. Õitsemisajal sisaldab lehtedes, varres ja
juurtes kuni 0,l% aļkaloide. Kariloomad teda ei söö.

Välistrraistest kukeharjadest kultiveeritakse meil aedades dekoratiivtai.
medena sagedamini järgmisi liike:

Püsiv kukehari ._ Sedum Aizoon L. - KLrni 30 (45) cm kõrge
püsik lühikese paksu juurikaga ja vahelduvate süstjate lehtedega; õied kol-
ļased, tihedates õisikutes. Pärineb Siberist, Hiinast, Jaapanist.

Roomav kukehar i -- Sedum spurium M. Bieb. - Pika roomava
juurikaga; võrsed roomavad, lõpevad õisikut kandva Varrega või steriilsc
leherosetiga; õied roosad või verevad. Pärineb Kaukaasiast.

Hispaa n ia kukeha r i - Sedum hispanicuml. - Ühe_ või kahe_
aastane 8-l5 cm kõrge taim ilma lühivõrseteta; lehed ļineaalsed, sinaka
vahakattega; õied valged, punase joonega kroonļehtede alumisel pinnal.
Pärineb VahemeremaadeĮt ja Väike_Aasiast.

Sieboldi kukehari - Sedum SįeboĮdįį Sw. - Lihavate juur_
tega püsik; varred harunemata, lamavad või rippuvad; lehed 3_kaupa män_
nastena; õied roosad. Pärineb Jaapanist.
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2. sugukond kivirikulised - Saxifragaceae Lindl.'

Enamasti mitmeaastased (püs-ikud), harvemini üheaastased rohttaimeci,
sageli põõsad (välismaised liįgid,), harva puud (välisnraised liigid) terveįe
või hõļmiste, tavaļiselt vaheļduyate, harvemini vastakate lehtedega. Abilehed
enamasti puuduvad. Õied kahesugulised, harva ühesugulised (näii. mõned
Astįį'be ja RĮbes'e liigid), enamasti korrapärased, harva nõrgalt korrapära-
tud (mõned välismaised Saxifraga liigid), tsükliļised, vahel võrdlemisi väi-
kesed, üksikult või enamasti kobarjates või sarikjates õisikutes. Õiekate
kaheli, tupe ja krooniga, harva kroonlehtede reduktsiooni tõttu lihtne (näit.
nrõned Astįļbe liigid, perekond ChrgsospĮeniurn). Viimasel juhul tupplehed
sageli kroonjad. Tupp- ja kroonlehti enama,sti 5, harvemini 4 või õige harva
rohkem, kuni l0. Õiekroon lahklehine. Õiepõhi (hüpantium) lame, kumer või
sageli nõgus. Viimasel juhul sigimik alumises osas või kogu ulatuses kokku
kasvanud õiepõhjaga. Toļmukaid vastavaļt kroonlehtede arvule 5 või 4
(haplostemoonsed), või kahekordselt - tO või 8 (obdiplostemoonsed,-
välimine toļmukate ring kroonlehtedega kohakuti), harva rohkem. Toimu-
kotid neerjaļt ümardunud või piklikud, avanevad pikipraoga külje1 või sise-
misel poolel. Emakas alumise, üļemise või keskmise sigimikuga. Sigimik
vaba või aiusel enam-vähem tupega kokku kasvanud, enamasti ühe_ või
kahepesane, harvemini viiepesane. Emakakaelad enamasti vabad, neid on
vastavalt viljalehtede (karpeliide) arvule' Seemneąlgeid igas pesas rohke_
arvuļiselt. Viii kupar või mari. Seemned väikesed, rohkearvulised, sageli
näsalise pinnaga. Idu sirge, väike, ümbritsetud endospermiga.

Kivirikuļiste sugukonna esindajad kuuluvad peaaegu erandituļt putuk-
tolmlejate hulka ning nende õied eritavad meemahla (õiepõhjal ja sigimiku
alusel) putukate ligimeelitamiseks. Erilised nārmastunud kõlutolmukael esi_
nevad perekonna Parnassįa ļiikideļ.

Kivirikulised on peamiselt maįsmaataįmed. Suur osa neist eelistab kasvu-
kohti mäestikel (suba1piinsed ja a1piinsed liigid), tõustes üle 3000 rrr kõrgu-
sele. Veetaimi sugukonnas ei esine, ainult mõned väļismaised Saxifraga ja
Chrųsosplenium'i liigid on fakuļtatiivsed veetaimed. Vaļdav osa liike kuu_
ļub mitmeaastaste rohttaimede (püsikute),. puhmaste ning põõsaste hulka,
õige väike osa - üheaastaste rohttaimede hrtlka. Mõnedes välismaistes
perekondades, näit. Įxerba, Dedea (EscaĮĮoņįoįdeae alamsugukonņast, mis
on levinud mäestikel Uus-Meremaa ja Uus_Kaledoonia saartel), ka perekon-
nas Hgdrangea (Põhja-Ameerikas ning Hiinas) esinevad puud. Ronitaimi

, lėidub perekonnas Decumarta (Hgdrangęoįdeae alamsugukonnast),.mis on
ļevinud Põhja-Ameerikas ja Hiinas. Liaanid.esineVad, perekonnas Roussea

' (EscaĮĮonioideae alamsugukonnast; Mauritiuse ' saarel) ja perekonnās
Hydrangea (troopilises ja subtroopilises Ameerlkas). ' : .

Paljunemine ja levimine toimub kivirikulistęl peamiselt seemnete kaudu,
mis on üldiselt väga väikesed; Vegetatiivne paljunemine võsundite abil

I Koostanud S. Talts.
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esineb Saxifraga liikidel ja perekonnaI Chrųsospįenįurn. Varremugulad esi-

nevad mõnedei Saxifraga liikidel; üksikutel kivirikkudel võib täheldada pal-
junemist eralduvate ning juurduvate rosetiide abil.

Kivirikulised on levinud mõlema poolkera, peamiselt aga põhjapooļkera
parasvööndis, ka Arktikas, vähemaļ määral subtroopilises ja troopilises
vööndis. Ūheks levikutsentriks on nähtavasti olnud Kesk- ning eriti lda_

Aasia, teiseks Põhja-Ameerika. Mõned perekonnad, näit. Deutzįa ja TiareĮla'
on päriskodused nii Põhja_Ameerikas kui ka Ida-Aasias, mis räägib selle

kasuks, et tertsiaar-ajastul on mõlemad mandrid olnud ühenduses.

Kivirikuiiste sugukond sisaldab umbes 75 perekonda üļe B00 liigiga, mis

moodustavad seitse alamsugukonda. NSV Liidus on ļevinud l l perekonda

üle l50 liigiga, Eesti NSV floora koosseisu kuulub 5 perekonda l3 liigiga'
NeĮjast Eesti NSV-s, samuti ka NSV Liidus mitteesinevast alamsugukon_

nast on väheseiiigilise alamsugukonna Francoįdeae esindajad levinud Lõuna-

Ameerikas, Kordiljeerides; nende areaal piirdub Tšiiliga. Alamsugukonda
Francoįdeae kuuļuvad rohttaimed on juurmiste lehtede ning kobarja õisi_

kuga. Õiēkate on neljatine, emakas 4-pesase sigimikuga.
Alamsugukonda Pterastemonoįdeae' kuuluvad põõsad lihtsate vaheldu_

vate ning näärekarvaste lehtedega ja väikeste varisevate abilehtedega. Õie-

kate on viietine, emakas alumise, viiepesase sigimikuga. Alamsugukonna
väheste esindajate areaal 'piirdub ainult Mehhikoga. Ka alamsugukond
Esca\įonįoįdeae (:d.\e l00 liigi) on levinud subtroopilises ja tr.oopilises vöön-

dis Lõuna-Ameerikas, AaĪrikas, Austraa1ias, Madagaskaril, Vaikse
ookeani saartel ja teisal. Perekonna, Escallonįa (see sisaldab ligikaudu 50

liiki) esindajate levik piirdub ainult Lõuna-Ameerikaga, peamiselt Andi-
dega. Sellesse aļamsugukonda kuuluvad enamasti põõsad ja puud (ainult
vähesed liigid on rohitaimed), tavaliselt ļihtsate, vahelduvaie, sageli nahk-
jate lehtedega. Abilehed puuduvad. Alamsugukonda Baueroįdeae kutl-
lub ainult l perekond Bauera 3 liigiga, levikuga Austraalias (põõsad vas_

takate või männaseliste lehtedega, abilehtedeta, emakas alumise sigimi-
kuga)

Sugukonna st Saxif ragaeeae esinevad NSV Liidus, samuti ka Euroopas,
3 alamsugukonda : S axif ragoideae, H gdrangeoideae ning Rib esoįdeae' Nende
alamsugukondade esindajad ei oma söödataimedena suuremat väärtust. Kuid
Suur osa alamsugukonna Rį,besoįdeae liike omab suurt majanduslikku täht-

sust kultuurtaimedena (marjapõõsastena) ning neid kultiveeriiakse aedades
paljude sortidena. Alamsugukonda Hgdrangeoideae kuuluvate iiikide hul-

, gast on paljud tuntud dekoratiivpõõsastena ning neid kultiveeritakse ka

Eesti NSV-s parkides ning aedades, ka kasvuhoonetes. Osa alamsugukonna
Saxifragoideae esindajaid, peamiselt Saxifraga liike, kasvatatakse samuti
ehistaimedena, eriti kiviktaimlates.

Sugukonna Saxifragaceae esindajad on ligidasis sugulussidemeis sugu'
kondadega Crassulaceae ja Rosaceae (Astilbe ia Spiraeoideae kaudu).
A. V. Blagoveštšenski (l950) näitas, et ka biokeemiļiselt seisukohalt on

ü1almainitud sugukonnad üksteisele 1ähedal, kuna neile on karakteerne
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vähene tsükiiļiste ühendite sisaldus ja üldiselt spetsialiseerumata ainevahe_
tuse protsess. sugukonna saxifragaceae esindajatel on ainevahetuse produk-
tidena kindlaks määratud g1ükosiidide (näit. Bergenia'I) ja 1ihtsamate
eetriliste õlide, näit' tsümooli CroHrņ esinemist (perekonnas Ribes\.

Evolutsiooni seisukohalt on kivirikuliste sugukond suhteliselt noor ja
progresseeruv. Sugukonna esindajatele on iseloomulik võrdļemisi primi-
tiirrne, mitte kaugele ulatuv spetsialisatsioon nii morfoioogi1istes ļ<ui ka
biokeemiļistes tunnustes (ainevahetusprotsessis), mis võimaldab neil kohas_
tuda mitmekesistele asukohatingimustele (A. V. Blagoveštšenski, l950).

Fossiilselt on sugukonna esindajate jäänuseicl leitud tertsiaar- ja kva_
ternaar-ajastu inter- ja postglatsiaalsetes moodustistes.

KODUMAISTE NļNG TÄHTSAMATE KULTIVEERITAVATE
PEREKON DADE MÄJįRAMĮSTAB EL

l. Rohttaimed z
Põõsad . 6

2. Kodumaised taimed 3
Võõramaised aedilutaimed . 5

3. Õiekate ļihtne, ainult tupp olemas, neljatine, kollakasroheline. Toļmu-
kaid B

4. perekond lepiklilled - ChrųsospĮenĮum L'

oiekate kaheli, viietine, tolmukaid 5 või lO . 4
4. Vars ainult ühe rootsuta lęhe ja üksiku tipmise õiega

. 5. perekond ädal_lilled _ Pąrnassįa L'

Vars mitmelehine, õisi rohkem kui üks
3. perekond kivirikud '- Saxifraga L.

5. Lehed kaheli- või kolnretisulgjad
l.

Lehed terved

perekond astilbed - Astįį.be Hamilt.

2. perekond bergeeniad * Bergenia Moench

Lehed vahelduvad
Lehed vastakad B

Oksad torkavate ogadega

oksad ogadeta 
ļ0 perekond karusmarjad -,Gr:ssuĮarįa Miļl'

9. perekond sõstrad - Rįbes L.

Õisikus on kas kõik õied või ainult äärmised õied steriilsed. Tupplehed
steriilseteļ õitel meenutavad kroonlehti, kroonlehtedest palju suurerhacį

8. perekond hüdrangead, hortensiad - Hųdrangea L'
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Kõik õied õisikus viljakandvad. Tupplehed kroonlehtedest väiksemad 9

9. Tupetipmeicl 5. Lehed tähtkarvadega (vaata luubiga)
7. perekond deutsiad -.Deutzįa Thunb.

Tupetipmeicl 4. Lehteclel pole tähekujuiisi karvu (vaata luubiga)
6. perekond ebajasmiinid - PhįĮadeĮp|tus L.

l. alamsugukond Saxifragoį.d.eaeA. Br.
in Aschers. Fl. Prov. Brandenb. I (1864) 61'

Rohttaimed vaheiduvate lehtedega. Abilehed puuduvad, vaheĮ esinevad

abilehekujuļised ļehetupe moodustised. Õied enamasti viietised, harvemini

neljatised. Õiekate kaheli, tupe ja krooniga, harvemini ļihtne, ainult tupega.

Sigimik on moodustatud kahest, harva kolmest või neljast viljalehest, ühe_

või kahepesane, ülemine kuni aļumine.
1. triibus - Saxįfragedl DC. Prodr. IV (1830) Į7. - Viljaiehed

alumises osas enamasti enam-vähem kokku kasvanud' harvemini täiesti
vabarl. Emakakaeļad vabad.

1. perekond astilbed _ Astį]be Hamilt'

Hamilt. in Don Pro.dr. Flor..N.įi;,ļ,3?l] 
|,'?rīr{rx|,'ļrr}1orr. 

et Decne' in Ann' Sc Nat'

Mitmeaastasecl puituva risoomiga rohttaimed (püsikud). Varred liht_

sad, püstised' Lehed 2-3 korda sulgjad, hambulise Servaga. Õied kahe_

suguiisecl, vahel reduktsiooni tõttu ühesugulised, väikesed, 1ühikestel raa-

gudel, rohkearvuliselt tipmistes püstiste külgharudega õisikutes. Õiepõhi

kausjas, ainult aļusel sigimikuga kokku kasvanud. Tupp kellukjas. Tupetip-

meid 5, harvemini 4. Kroonlehti 5 või 4, vaheļ puuduvad hoopis. Tolmukaid
l0 või 8, harva 5, pikkade peenikeste ioļmukaniitidega. Sigimik 2- või 3-

pesane. Sigimikku moodustavad viljalehed vabad või ainult aluseĮ kokku

kasvanud. Igas pesas palju seemnealgeid. Emakakaelu 2-3. Kupar avaneb

vilja1ehiede mõhuõmbluse kohal.
Perekonda kuulub 6 liiki, mis on levinud Himaalaja regioonis, Ida-Aasias

ning Põhja_Ameerika kirdeosas. NSV Liidus esineb Kaug.Idas metsikult

ainult üks liik _ hiina astilbe, Astįįbe chįnensįs. Eesti NSV fļoora koosseisu
perekonna esindajaid ei kuuļu, neid, näiteks hiina astilbet, kasvatatakse

aga aedades iļutaimedena.

l. Hiina astilbe _ Astįlbe chįncnsįs (Maxim.) Franch' et Sav. Enum.

Pl. Japon. I (lB75) 3a; Koru. o.n. MaHl,ļx. II (1904) 407; Jlos.-Jįbs. so
<D.u. CCCP IX (1939) l35. - Hoteįa chįnensįs Maxim. Prim' Fi. amur.
!(1859) l20. - H. Thunbergll Regel Tentam. Fl. IJssur. in Mėm. Acad.
.Sc. VII sėr. IV (186l) 68 (non Sieb. et Zucc.). - Acru.nķ6e xuraücxag.
(73. joon.)
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73. joon. Hiina astiļbe |AstiĮbe chįnensį's (Maxim.) Franch. et Sav.]. a _ taime ladva_

osa õisikutega, b - taime alumine osa lehtedega, c - õis (üks kroonleht eemaldatud),
d -* emakas läbilõikes.



4. Risoom tugev, pruunikas' Taim 50-80 cm kõrge. Vars üksikult,
ļihtne, püstine, alumises-osas puituv, paljas või hõredalt kaetud pruunikate
karvadega. Juurmisi lehti 3-4, nende rootsud lehelabast pikemad. Varre-
lehed lühirootsulised, rootsud alusel roostevärviliste munajate abilehekuju-
ļiste moodustistega. Lehed pealküljel läikivad, mõlemal küljel väikeste roos-
tevärviliste harjaskarvadega, eriti soonte kohalt, kahelisulgjad. Sulgleheke-
sed ovaaļsed, lühidalt teritunud, kahelihambulise servaga, ainult tipmine
sulglehekē rootsuline, teised rootsudeta. Õisik l0-30 cm pikk. Õied väga
ļühikestel karvastel raagudel, rohkeõielistes kobarates. Tupetipmeid 5, need
on valkjad, kilejad, teravad. Õiekroon roosakas või ļillakas; kroonlehti 5,

nad on tupest 3-5 korda pikemad. Toļmukaid l0, lillakate tolmukaniitidega.
Sigimik ülemine, 2-pesane, moodustunud kahest viljalehest, mis ainult aļu-
sel liitunud. Emakakaelad väga ļühikesed. Kupar pruunikas, 2_hõlmane, ava-
neb mõhuõmbluste kohaļt. Seemned 0,5-l mm pikad, piklik_süstjad, veidi
kaardus.

Õitseb juulis, augustis.
Kasvatatakse ilutaimena aedades ja parkides.

Üldlevik. Levinud NSV Liidus Kaug_Idas, kus kawab põõsastikes ning
hõredates laialehistes metsades. Väljaspool NSV Liitu Jaapanis, Hiinas ja
Mongoolias.

Iļutaimena kasvatatakse veeļ valgete õitega j aapani astilbet -AstįĮbe japonica (Morr. et Decne.) Miqu' (Hoteia japonica Morr. et Decne.)
ja lillade õitega Thunbergi astilbet - A. Thunbergii (Sieb. et
Zucc.) Maxim. (Hoteia Thunbergii Sieb. et Zucc.). Eelistatud on eelmistest
Įiikidest aretatud hübriidid, mis on tuntud kogunime aļ| AstįĮbe Arendsįį
hort. Viimaseid kasvatatakse paljude eri sortidena.

, 2. pėrekond bergeeniad _ Bergenia Moench.
.Moench in Method. Plant. (1794) 664.

. ta, ,

Mitmeäastased rohttaimed. Varred jämedad, paljad, lehtedētä. Juurmi-
sed lehed kodarikuną, võrdlemisi suured, rootsulised, veidi nahkjad. Õied
kahesugulised, tihedates tipmistes kännasjates õisikutes. Õietupp viieline;
tupplehed alusel liitunud, sigimikuga mitte kokku kasvanud. Kroonjviįe-
tine, lahklehine, kellukjas. Kroonlehed aluseļ pinnukeseks ahenenud. Tolmu-
kaid l0. Sigimik 2- või 3-pesane. Sigimikku mooclustavad viljalehed (neicĮ

on 2-3) ainult aļusel kokku kasvanud. Emakakaelu 2-3. Kupar ävaneb
viljalehtede mõhuõmbluste kohalt (emakakaelte' vahel). Seemned piklikud.

Perekonda Bergenia kuulub umbes 1O liiki, levikuga pcamiselt lda-
Aasias ja Himaalaja regioonis. NSV Liidus esineb 2 liiki, mis kasvavad.
mäestikes Siberis, Kesk-Aasias ning Kaug-Idas, Eesti flooras bergeenia
liike ei esine, neid kuļtiveeritakse aga aedades ilutaimedena.
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74. ļoon Kahelehene bergeenia ĮBergenĮa crassifoĮia (L.) Frįtsch]. a - taįme .üld_

kuju, ü - õis, c - õis pikilõikes, d - emakas, e :- seeme'



l. Kahelehene bergeenia - Bergenin clwssįfaĮįa (L.) Fritsch in Verh.
Zool. Bot. Ges' XXXIX (1889) 575; Ķplu. Qn. 3an. Cu6. VI (1931) 1430;
JIoa.-JIos. eo oJ. CCCP IX (ļ939) l37. - B. bifoĮia Moench Method.
Plant. (1794) 664. - Saxifraga crassifoĮia L. Sp. pl. (l753) a0l; Ledcb.
Fļ. Ross' II (lB44-l846) 214. - Ea4arr ToJtcToJII4cTnt'lüt. (74' joon.)' 

,

4. Rįsoom roomav' jäme. Lehed pealküljel läikivacl, allküljel näärm.-
täpikestega, lai-süstjad või ümardunud, alusel veidi südajad, ebakorrapära-
selt hambulise servaga, taivituvad; lehelaba l0-35 cm pikk ja kuni 30 cm
ļai. Leherootsud laiad, aluscl abilehekujuliste kilejate moodustistega. Õied
tavaliselt kahekaupa kuni 4 cm pikkadel' sageli punakatēl raagudel, tipmis_

75. joon. Kahelehene bergeenia' |Bergenia crassĮfoĮia (L.) Fritsch] Tartu
Riikliku Ulikooli botaanikaaias.

tes õisikutes. Õietupp keliųkjas, paljas; tupplehed keskpaigani kokku kas-
vanud. Tupe tipmed ovaaļsed, ülevaļ ümardunud, kunį 4 mm pikad. Kroon-
ļehed ļiļlakaspunased, äraspidi-munajad, |0-12 mm pikad, tömbi tipuga,
ahenenud ļaiaks lühikeseks pinnukeseks. Toļmukad emakakaeļtest ļühe-
mad. Emakas keskmise sigimikuga. Ķupar kahehõlmane. Seemned rohkear-
vulised, paijad, kuni 2 mm pikad. Taim 10-50 cm kõrge

Õitseb mais, juunis.
Kasvatatakse aedades, eriti kiviktaimiates ilutaimena (75. joon.).
Üldlevik. NSV Liidus Lääne- ning lda-Siberis ja Kesk_Aasias, kasvades

kaljudei ning mägede nõlvadel meisa- ja alpiinses regioonis. Areaal väl-
jaspool NSV Liiiu piirdub Põhja-Mongooliaga.

Majanduslik tähtsus. Risoom sisaļdab 20-27%,lehed t7-2l% ja'šė"*_
ned kuni |B,2% tanniide (parkaineid), seepärast leiab tainr kasutamist eriti
väärtuslike nahasortide parkimisel. Tanniin leiab kasutamist ka toorainena
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(pooiproduktina) rea ravimite (näit. tannatniltii; val.mistāmiselĮs. Erine-
valt enamikust parkaineid sisaļdavatest taimedest, miĮlel parkainete sisaldus.
on kõige Suurem õitsemisperioodil, tõuseb berģeenial nende ŠiŠaldus kõige
kõrgemale suve iõpuks ja püsib selļisena suuremate muutusteta kurii sügise
lõpuni. Lehtedes ļeiduv glükosiid arbutiin CrzHrooz (hüdrohinoonf 'glü-'
koos) võib oļ1a tooraineks fotograafias kasuiatavate i1mutite tootmisei.
Arbutiini kasutaiakse ka meditsiinis antiseptilise ainena ja neerude tegevuse
erguiajana. Sisaldades arbuiiini kuni 22/o, on bergeenia arbutiinirikkaim
taim maailmas. Risoomis 1eidub veel glükosiidiiaolisi ainet bergeniini
(Cl+Hrooo). Ta on rikas ka tärkļise poolest, mis veega väljapestuna sobib
toiduks kasutamiseks' Risoomist saadakse ka pruuni ja musta värvi, mis-
tõttu taimest vaļmistatud ekstrakt leiab kasutamist värvimisel. NSV Liidū
Euroopa-osa põhjapoo1setel aladeļ kultiveeritakse taime rikkaļiku parkainete-
sisaļduse tõttu. Tema loodusliku leviku alal kasutatakse lume alļ talvitunud
lehti õhu käes kuivatatult tee aseainena; siit tuleneb bergeenia rahvapärane
nimetus,,mongoolia tee".

Märkus, Kahelehesesi ber'geeniast eraldatakse sageli iseseisva liigina
südajalehine bergeenia, Bergenia cordifoĮia (Haw.) A. Br., miile tunnusteks
on heleroosad õied ja lainjas leheserv. Neid tunnuseid ei saa pidada küllal-
dasteks iseseisva liigi piistiiamiseks; sellepärast on käesolevas teoses loobu-'
tud selļisest liigi jagamisest.

3. perekond kivirikud "= Saxįfra;ga| L.

L. Gen. pI. cd. l (ļ737) 13. et Sp. pl. ed. Į (l753) 39B. - Engl. ei lrmsch. in Pilanzenr.
IV, ļl7 (l9,l6) l.

Ūhe- või (enamikus) mitmeaastased, sageli nruru või vaibandit moo-
dustavad rohttaimed. Lehed enamasti hõlmised ja karvased, vahel terved
ja paljad. Juurmised lehed sageli kodarikuna. Õietupp liitlehine, viietip-
mene. Ķroon lahklehine, viietine' To1mukaiģ l0. Sigimik moodustunud kahest
(harva 3-5) enanr-vähem kokkukasvanud viljalehest, vaba vģi õiepõhjaga
kokku kasvanud, kahepesane, üļemine või keskmine, kahe vabaja jääva kae-
laga, mistõttu kupar on kahe väikese Sarvega. Kupar avaneb mõhuõmbluse
kohalt emakakaelte vahel. Seemned rohkearvulised, väikesed, piklikud,
ümrnarguspd või käävjad.

Perekonda kuuiub umbes 300 liiki, milledest enarnik on lerrinucļ põhja-
poolkera paras- ning arktilises vööndis (tundrates). Gröönimaal ulatub
Saxifraga põhjalaiuse B3olS'-ni. Võrdlemisi vähesed liigid utatuvad sub-
troopiiiste regioonideni, näit. ka meil esinev Saxifraga tridactylites L.
NSV Lįidu fļooras leidub 79 ļiiki, milledest 4 kuuļuvad Eesti floora koos-
seisu.

Kivirikud eelistavad alpiinseid kasvukohti, tõustes mägedes, näit. Alpi-
des, kuni-4000 m (S. muscoides All., S. biflora All. jt.) ia Kesk-Aasias isegi

r Sõnadest sa'xum - kalju ja fiangere - ļõhkuma (lad. k.)

153



6000 m kõrgusele. S. Hįrcuįus L., mis meil kasvab soodes, tõuseb Himaala-
jas kuni üle 5000 m kõrgusele. Enamik Saxifraga liikidest on kohastunud
mäestike kseromorfsetele asukohatingimustele.

Euroopas levinud enam kui sajast Saxifraga liigist esineb väiksem osa
tasandikel (S. granuĮata L., S. tridactgĮites L. jt.)

Valdavam osa kiviriku liike kasvab klibulīseļ pinnasel, eelistades sageli
lubjarikkaid kasvuļ<ohti. Mitmed liigid eritavad lupja lehtede kaudu. Karak-
teerseid sootaimi esineb vähe, arvukam on aga hügrofiilsete ļiikide afv, mis
kasvavad jõgede ja allikate ümbruses (meil rrritte esinevad S. aquatica
Lap. jt.).

Saxifraga liikidel on välja kujunenud dihhogaamia (peamiselt prote-
randria, kuid sageli esineb ka proterogüünia), isetolmlemist peaaegu ei
esine.

Üheaastased kivirikud paljunevad ning levivad ainuļt seemnete kaudu
(Eesti NSV tingimusis S. tridactgĮites L' ja S. adscendens L.). Miimeaas-
tastel kivirikkudel esineb vahel paljttnemine sigipungade abiļ (näit.
Saxif raga granuĮata L. ja teised meiļ mitteesinevacį liigid) kui ka võsundite
kaudu (Hirculus'e sektsiooni esindajad).

Seemned on kohastunud levimiseks tuuļe abil, sest enamikul juhtudel on
nad väga väikesed, sageli alla 0,l mg rasked' Mäestikel kasvavate Saxifraga
liikide seemneid leviiavad ka vesi ja laviinid.

Eriti suurt majanduslikku tähtsust perekonna esindajad ei oma. Palju_
sid Euroopa ja Aasia mäestikelt pärinevaid selle perekonna 1iike (ja nende
hübriide) kasvatatakse ilutaimedena, eriti kiviktaimlates. osa neist tuleb
arvesse meetaimedena.

LItKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Õied koļlased. Lehed lõhestumata, terveservaļised
l.. Kollane kivirik - Saxifraga Hįrculus L.

Õied valged. Lehed lõhestunud või leheservad sügavalt täkilised . 2
2. Varre alusel väikesed sigipungad

4. Harilik kivirik - Saxifraga granuĮata L.

Varte alusel ei ole sigipungi 3

3. Kroonlehed 3-4 mm pikad. Õieraod õitest 2 korda pikemad. Juurmised
lehed õitsemisajal kuivanud

. 2. Väike kivirik - Saxifraga tridactglites L'
Kroonlehed suuremad, 9-l0 mm pikad. Õieraod õitest 3 kuni 4 korda
pikemad' Juurmised lehed õitsemisajal alati oĮemas

3. Püstkivirik -' Saxifraga adscendens L.

l. sektsioon Hįrcuhus (Haw.) Tausch Hort. Canaļ. (lB23) l; Haw.,
lnr*. Saxifr. (l82l) 40 (pro genere) . - Leptasea Haw. Enum. Saxifr.
(lB2l) 39 (pro genere). - Kroonlehed kollased. Emakas üļemise sigimi-
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77. joon. Kollase įiviriku (Saxifraga Hįrcuļus L.) leiukohad ENSV_s.
(K. Eichwaldi järgi.)

kuga. Kupal avaneb ühe koļma
Varred lehtedega, ļehed terved,

nalįu ķuni poole uļatuses oma pikkusest.
,karvased või paljad. Võsundid ļįįhikesecl,

mitte juurduvad.

l. Kollane kivirik _ Saxįfragw HircuJusļ. L. Sp. pl.' (l753) 4O2;
Ledeb. Fi. Ross. II (1844--.1846) 2l0; Wied. et wen. Ėesįķr. pharr. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. (tB52) 207; Engl. et lrmsch. in Pflanzenr. Įv, 117
(ļ916) ll0; Braun-Blanqu. in Hegi lll. Fl. Mitt._Eur. IV, 2 (1923) 62l;
JIos.-.IIos. so on. CCCP IX (1939) 160, - HįrcuĮus ranuncuĮoįcļes Haw.
Enum. Saxifr. (l82l) 40. - Leptasea hįrcuĮus 'Small N. Amer. F'ļ. XXII
(1905) 152. - Exs.: Lippm' et K. Eichw., Eesįi taimed I (1933) no 4. -.-
Kauue.lottlķa 6olorHag. (76. Joon.) .'.

4. Vars lihtne, püstine, üksikult või harvemini mitu, alumises osas
peaaegu paljas, ülemiseŠ osaS, eriti õisiku al1, pikkade soomusjate rooste_
värviļiste karvadega, varre aluseļ vahei.-ļühikeste mittejuurduvate võsundi-
tega. Lehed helerohelised, terveservaļised, süstjacl, l-3 cm pikad, 3-5 mnr
laiad, paljad. Juurmised lehed kodarikuna, ahenenud võrcllemisi pikkadeks,
karvasteks rootgudeks, ülemised varrelehed väiksemad, ļ<itsamad, istuvad.
Õied 1- kuni 4-kaupa Varre tipul. 'lTupp peaaegu aluseni S_jagune. Trrpe_
tipmed piklikud, ümardunud, ripsmelise Servaga' pea1e õitsemist aļla kaar_

t HįrcuĮus.- sokuke; sõnast ltircas - sokk (lad. k.); taime -v-gidį.erbarnee]dįva lõhna
įõįtu. ,.',,,,, , .. :
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t1unucļ, 2,5-5 mm pikad. KroonĮehed kollased, süstjad või eĮliptilįsed,

8_12 mm pikad ja umbes 3-4 mm laiad, vahel oranžide täppidega. Kroon"

ļehtede alusel asuvad meenäärmed. Toļmukaid 5, need kroonlehtede pikku_

sed. Kupar piklik-ovaalne, kuni I cm pikk. Seemned 1-1,2 mm pikad,

munajacl, võrkja pinnaga, läikivad, paljad. Taim l5-40 cm kõrge'

Õitseb juulis, augustis.
Esineb rabastuvatel soodel, sageli koos madaļa kase (Betuļa humĻ

Įis L') ning turd-tähtheinaga (SteĮĮaria crassifoĮiu Ehrh,). Eesti NSV kagu-

oSaS on sagedaseks,liigiks, võrdlemisi haruldane lääneosas ning puudub

üldse ļäänesaarteļ , (77 ' joon.) i

Ūldlevik. NSV' Liidus esineb Arkiikas, Euroopa-osa keskvööndis, Kau_

kaasias, Lääne_ ning Ida-Siberis, Kaug-Idas, Kesk-Aasias. Väljaspool NSV
Liitu arktilises' Ķesk- ning atlantilises Euroopas. Mägedes tõuseb'S' Hir-
culus L. kuni alpiinsete rįioonideni.

Majanduslik tähtsus. Kollase kiviriku lehiedest saadavat ekstrakti kasu_

tatakse rahvameditsiinis naha- ja põiehaiguste puhuļ.

S. Htrciįus L. on meie fiooras arktoalpiinse e1emendi esindaja. Liik
varieerub varre pikkuses ning õite arvukuses. Eraldatakse 2 ökoloogilist
vormi:

Ī. major Engl. et lrmsch. - CIied l_ kuni 4-kaupa, varred tavaliseļt üksi_

kult, kuni 40 cm pikad; ļevinud ņetsavööndis.
Ī. minor Engl. et lrmsch. *r Õied suured, tavaļiselt üksikuļt, varred

4-l0 cm pikacl, sageli mitmekaupa; levinud tundrates.ja mäestikel.

2. sektsioon TridactgĮltes Haw. Enum. Saxifr. (l82l) 2|. - Emakas

keskmise sigimikuga ja lühikeste kaeltega. Õietupp kuni pooleni oma pikku-

sest iõhestunud. Tupetipmed püstised. Lehed 3- kuni 5-hõlmased. Var_

red lehiedega. Ūhe- või rnitmeaastased rohttaimed.

2' Väike kivirik _ ,Saxjftaga trįdactulttes| L' Sp. pl. (1753) 404;

Ledeb. Fl. Ross. IĪ (1844-1846) 222; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.

Esth-, Liv- u. curl. (1852) 227,; Braun-Blanqu. in Hegi I11. Fl. Mitt.-

Eur. IV, 2 (|923) 620; JIos.-,IIos. so (DĮ. CCCP IX (1939) 165. - S. tri-

ficĮa Gt|ib. Fl. Lith. (l7sl) l8l. - S. annua Lap. Fl. Pyr. (l80l) 597. -
S. tridactgllles subsp. eutritĮactųĮiles Engl. et. Irmsch. in Pfļanzenr. IV,

117 (1916):206. - rņia7c!a'ti;t'3s annįļa' Haw. Enum. Sax' (l82l) 2l' _
Kar'ņHe.ldlaįa rpexnanän" (78. joon.)

o. Tainr tihedalt näärekarvane. Vars lihtne või alates alusest harg-

nenud, püstine, enam-vähem peenike, sageli punakas. Juurmised lehed

hõler]ä]kodarikuna, õitsemišajhl tavaįiselį kuivanud,' piklik_'mõlajad, 3-hõl-
.mased, kuni 1,5 (2) čm:l1kad ning 3-5 mm laiad. Varrelehed 3'- kuni

5"hõlmasįd;,väiksemad'ning kitsanjad, vahel madalama kasvuga taimedeļ

terved. Õisiķ laiuv. Õieraod niitjad, 2-3 korda või rohkerir'õitest pike_
.-,,

:.,t tr.i[actgĮlles - kolmesõrmeļine; treįš - kolm ja daktülos - sõr'm (kr. k.) ; hõlmiste

1ehtede tõttu.
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78. joon. Väike kivirik (Saxifraga tridactgĮites L.)' a - mitme-
Suguse üldkujuga taimed, l - õis.

mad. Esimesed prrhkevad õied on tavaliselt kahesugulised, järgmised kas
redutseerunud emakaga või redutseerunud tolmukatega. oietupp kuni 5 mm
pikk, keskpa-igani lõhestunud., Tupetipmed tömbid. Kroonlehed valged,
ümardunult-talbjad, tupest rohkem kui 2 korda,pikemad. Tolmukad tupp_
ļehtede pikkused, kinnituvad viimaste alusel. Sigimik alusel ümardunud;
emakakaelad lühikesed. Ķupar kerajas. Seemned munajad, 0,3 mm pikad.
Taim 3.-l5 cm kõrge.

b

e
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79. joon. Väikese kįviriku tsaxifrasi^|;!ri;r:ļ::;'L.) leiukohad ENSV"s. (K. Eich

Õitseb mais, juunis.
Kasvab peamiselt paesel pinnasel - loodudel, kinkudel, põldudel, müü-

ridel. on sagedaseks liigiks Põhja- ja Lääne-Eestis, eriti lubjarikka1 pin_

nasel, puudub Kesk- ja Lõuna_Eestis (79. joon.)

Ūldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias
ning Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias, Kesk-Euroopas,

Vahemeremaadel ning Väike-Aasias.
Saxifraga tridactgĮites L. on kivirikuliste sugukonna Eesti NSV esinda_

jate seas āinsaks' mediterraanse flooraelemendi esindajaks. Käesolev liik
įarieerub paljucles tunnustes - Varre pikkuses, lehtede kujus ning Suuru_

ses, õite Suuruses jne., moodustades palju ökoloogil'iselt tingitud kasvuvorme'

mis geograafiliselt pole piiritletavad.

3. Püstkivirik _ Saxif raga ad'seendens I L. Sp. pl' (1753) 405;

Braun-Blanqu. in Hegi I1l. Fl. Mitt.-Eur. lv, 2 (1923) 619; JIoe.-JIog.

so Qr. CCCP IX (1939) 166. - s. controuersa sternb. Rev. sax. (1810)

43; Lecleb. Fl. Ross. II (1s44-1846) 222; Wied. et web. Beschr. phan.

Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. (tB52\ 22B. - S. trįdactgĮites subsp. adscendens

Engl. et lrmsch. in Pfl'anzenr. IV, t17 (1916) 217. - Exs.: K. Eichw.,

Eeūi taimed IIĮ (1938) no 114' - Kauuelouķa BocxoĀflilļaf. (B0. joon.)

o. Taim üleni näärekarvane. Vars püstine, enamasti įiksikult ning

I adscendens - tõusev; sõnašt - adscenderė, ascendere - tõusma (lad. k.)
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B0. joon. Püstkiviriį (Sax,ifraga adscendens L.). a - mitmesuguse
ūldkujuga taimed, b - õis.

Sageļi ülemises oSaS hargnenud, lehtedega. Juurmised lehed tiheda koda_
rikuna, talvituvad. I-ehed talbjad, kolmehõļmased või terved, juurmisecl
lehed kuni 2,5 cm pikad ja 6_7 mm laiad, varrelehed väiksemad ning kit-
samad' Õisik rohkeõļeline, pöörisjas, laiuv. Õieraod niitjad, õitest 3-4
korda pikemad. Tupp kellukjas, kuni kolmandikuni oma įikkusest lõhes_
tunud, terąvate tipmetega. Kroonļehed valged, äraspidi-munajad, koļme
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Soonega, kuni 4 mm pikad, tupest palju pikemad. Tolmukad kinnituvad õie-
tupe alusele. Emakas keskmise sigimikuga ning lühikeste kaeltega. Kupar
kuni 5 mnr pikk, aįusel ahenenud' Seemned 0,3-0,4 mm pikad, munaļad,
tipul teriiunud, peaaegu siledad. Taim kuni 25 cm kõrge'

Õitseb mais, juunis (8l. joon').

81. joÖn. Püstkivirik (Saxifraga adscendens L.) Tal_
linnas Lasnamäel. (A. Uksipi foto.)

Esineb põhjarannikul ļoodudel ja paemurdudes. Vähesed leiukohad on
teada territooriumi kirdeosast. Mujal puudub. Lubjalembene taim. Harul-
dane. (82. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Kaukaasias, väljaspool NSV Liitu Skandinaa-
vias, Ķesk- ning atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias ning
Põhja_Ameerikas.

Suxifraga adscendens L. on meil arktoalpiinse flooraelemendi esindaja.
Tavaliselt on arktoalpiinse flooraelemendi esindajad tsirkumpolaarse levi-
kuga, kuid püstkiviriku areaa| piirdub Euroopa ja Põhja-Ameerikaga.

tt Eestl NSV'fļoora II l6l
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82' joon. Püstkiviriku (Saxifraga adscendens L') leiukohad ENSV-s. (K. Eichwaldi
. jätgi.)

Alpides esineb püstkivirik kohati üle 3000 m kõrguseni. Areaaļi põhja-
oSaS ning alpiinsetes regioonides asendab ta väikest kivirikku.

Püstkivirik, nagu eelminegi liik, varieerub'paljudes tunnustes (suuruses,
hargnemises, näärmelisuses jne.), moodustades eriti oma vertikaalses ļevi-
kus palju ökoloogiliselt tingitud kasvuvorme.

3. sektsioon NephrophulĮum Gaud. Fļ. Helv. III (1928) 85 (excl.
S. rotundifoĮia). - Sobarįa Haw. Enum. Sax. (1B2l) 20 pro parte (pro
gen.)' - Õied võrdļemisi suured, ūalged. Emakas enam-vähem keskmise
sigimikuga. Lehed suured, neerjad või ümardunud, sageli aluseļ talbjait
ahenenud, hõlmised või täkilise sefvaga. Varred lehtedega, alusel sigi-
pungadega.

4. Harilik kivirik _ Saxįfraga granulata| L. Sp. pl. (1753) 403;
Ledeb. Fl. Ross. II (1844-1846) 2lB; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curļ. (1B52) 22B; Braun-Blanqu. in Hegi Iļl. Fl' Mitt.-
Eur. IV,2 (t923) 615; JIos.-JIo3. Bo O"rr. CCCP ĪX (1939) 167. - S. gra-
nuĮata subsp. eugranuĮata Engl. et lrmsch. in Pflanzenr. IV, 117 (1916)
247. - S. corųmboso Luce Prodr. Fļ. osil. (1823) |37. - S. carnosa Luce
Prodr. Fi. osil. (1823) 137. - Exs.: K. Eichw., Eesti taimed III (1938)
no 115' - Ķaune.loMKa 3epHHcTarI. (83. joon')

t62

t granuĮata _ teraline (lad. k.);-varfe alusel arenevate sigipungade tõttu.
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83. joon. Harilik kivirik (Saxifraga granuĮata L.). a - taime üldkuju, Ö * leht



|4. .Vrr. püstine, üksikult, näärekarvane, vahel veidi pihkane, ülenri-
Ses osas hargnenud, ainult aļumises osas lehtedega, aĮusel sigipungadega.
Juurmised lehed hõreda kodarikuna, rootsulised. Leherootsud valkjate ning
iainjate karvadega, lehelabasi pikemad. Lehelabad ümar-neerjad või neer-
jad, 2-5 cm iaiad, hõļmised, mõlemal poolei näärekarvased. Varrelehed
väiksemad ning kitsamad, lühirootsuļised, aļusel talbjalt ahenenud. Katte-
ļehed õisiku aluseļ süstjad, sügavalt 3- kuni 5-hõlmased või terveservalised.
Õisik pöörisjas, rohkeõieline, laiuv. Õieraod eripikkused, vahel õige lühi-
kesed, näärekarvased. Õietupp sügavalt Įõhestunud. Tupetipmed teravad,
näärekarvased. Kroonlehed valged, piklik-talbjad või piklik-munajad, alu-
nrises osas ahenenud, 10-15 cm pikad ning 3-5 mm laiad. Tolmukad
umbes kaks korda ļühemad kui kroonlehed. Emakakaelad tolmukate pikku-
sed. Ķupar ovaalne, kuni 7 mm pikk. Seemned vaļminuĮt mustad, pikli-
ļ<ud, 0,4-0'5 mm pikad. Taim 15-45 cm kõrge.

Õitseb maist juulini.
Eesti NSV-s päikesepaistelistel nõlvadel, kuivadel niitudel ja puisniitu-

del, metsaservadel ja meisalagendikel, teede ääres. on sagedaseks liigiks
Lahkme-Eesti , (Emed) ka Kagu-Eesti (Eor) valdkonnas ning Loode-Eesii
(Einf) vaļdkonna põhjaosas ning sellega piirduvas Põhjaranniku alavald-
konnas. (Emb); vähemaarvuliste ļeiukohtacįena teistes valdkondades, täiesti
puudub Hiiumaal. (84. joon.)

Üļdlevik. NSV .Liidu Euroopa-osa keskvööndis, väljaspool NSV Liiiu
Skandinaavias (ulatub siin põhjalaiuse 60o-st kaugemale), Ķesk-Euroopas,
Vahemeremaadel ning Väike-Aasias. Areaali lõunapoolseteļ aladel eelistab
]<asvukohti mäestikel, tõustes kuni l000 m kõrgusele.

Majanduslik tähtsus. Saxifraga,granuĮata'st õitsvas o1ekus vaimistatud
essents leiab kasutamist homöopaatias.

Teistest l<iviriku liikidest kasvatatakse aedades ääristaimedena paljusid,
peamiselt Euroopa ja Aasia mägedelt pärinevaid ļiike, milļedest on areta-
tud ka suur hulk aedvorme ja hübriide.

Madalama samblasarnase vaibandi moodustavad:
S. muscoides A11' - ļelred terveservalised, õied valged, helekollased või

punased, kolme Soonega; kõrgus kuni 5 cm; pärineb Alpidest; kultivee-
ritakse paljudes sortides;

S' aįzoįdes L. - lehed lihakad, õied'oranžkollased, ebaselgelt kolme
Soonega; kõrgus 3-l0 cm; pärineb Alpidest;

S' oppositifolia L' - ļehed l-3 lubjatäpiga, õied punased või lillakad,
5-l0 Soonega; kõrgus umbes.5 cm; pärineb Euroopa ja Siberi mägedelt.

Rohkesti lupja eritavad:
S' Aizoon Jacq. - ļehed ļineāalsed, hallikasrohelised, servadel lubja_

täppidega, teravalt hambulised; õied valged, sageli punaste täppidega,
3-5 soonega; kõrgus l0-l5 cm; pärit Euroopast ja Põhja-Ameerikast;
moodustab vaibandeid, kultiveeritakse paljudes sortides;

S. CotųĮedon L. - juurmised lehed suured, ļai-lineaalsed, paljad, liha_
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84. joon. Hariliku kiviriku (Saxifraga granulata L.) ļeiukohad Eesti NSV-s.
(K. Eichwaldi järgi.)

kad, peenehambulised; õied valged, pööris püramiidjas; kõrgus kuni 60 cnr;
pärineb Alpidest ja Skandinaaviast;^ 

S. crustata Yesl' - juurrnised lehed lineaalsecl, aluļel pikalt ripsrneli-
sed, sageli üleni lubjaga inkrusteeritud; õied valged, koļme Soonega; kõr-
gus umbes 5 cm; pärineb lda-Alpidest.

Varju taluvad:
S. Geum L. - ļehed ümardunud, täkilise Servaga' pikarootsulised; õied

valged, punaste või kollaste täppidega' või roosad; l<õrgus 20-30 cm;
pärineb Püreneedest;

S. longifolta Lap' - juurmised lehed pikad; õied valged, sageli punzr-

kate täppidega; kõrgus 30-50 cm; pärineb Püreneedest;
S. umbrosa L. - juurmised lehed nahkjad, äraspidi-munajad või talb-

jad; õied'vaiged, alusel punakad; kõrgus l5-30 cm; pärineb Alpidest.
Peale mainitud liikide kasvatatakse veel rohkesti teisi liike.

4. perekond lepiklilled _ ChrgsospĮeniwn| L.

L. Sp. pl. (ļ753) 39B.

Ühe- või mitmeaastased rohttaimed. Varred veidi lihakad, paljad või
l<arvased. Lehed vahelduvad või vastakad, lõhised või hambulise servaga.
Juurmised lehed kodarikuna, vahel puuduvad; varrelehti hõredalt, vahel

1 Tuletatud kreekakeelsetest sõnadest hrįjsos --kuld ja spĮen - põrn. Taime kasu_

tati vanal ajal põrnahaiguste ravimiseks.
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puuduvad hoopis. Kõrglehed kännasja õisiku ümber erinevad juurmisiest
ja varrelehtedest, vaheį meenutavad varrelehti. Õied kahesuguiised. oie-
kate lihtne. Tupp neljatine, kroon puudub. Tupplehed rohekad või kol_
lakad, alusel sigimikuga kokku kasvanud. Tormukaid B, kahes ringis, har-
vemini reduktsiooni tõttu 2 või 4. Tolmukaniidid lühikesecl. Emakas pea-
aegu alumise ühepesase sigimikuga, mis kannab lühikesi emakakaelu. Sigi-
miku alusel nääreketas. Kupar avaneb pikipraoga. Seemned piklikud, pāl-
jad või karvased.

Lepiklillede perekond sisaldab umbes 40 liiki, levikuga Arktikas, Euroo-
pas, Aasias (välja arvatud troopilised regioonid), Põhja_ ja Lõuna_Amee-
rikas (Tšiili, Patagoonia). NSV Liidu fļoorasse kuuļub l9 liiki, mis on
levinud peamiselt Siberis ning Kaug-Idas, vähemal määral Euroopa-osas ja
Kaukaasias.

Perekonnas eraļdatakse 2 sektsiooni - AlternįfoĮiaFranch. (iehed vahei-
duvad) ning oppositifoĮia Franch. (lehed vastakac1). Eesti NSVfloora koos_
seisu kuulub ainult üks ļiik esimesest sektsioonist.

1. Lepiklill _ ChrgsaspĮenįum qĮternįfoĮįum' L. Sp. pl. (1753) 398;
Ledeb. Fl' Ross. II (l844__l846) 226; Wied. et Web. Bįscįr. p}tan.'Gew.
Esth_, Liv- u. Curļ. (lB52) 2l3; Braun-Bļanqu. in Hegi Ill. Fl. Mitt.-
Eur. IV,2 (1923) 639; JIos.-"IJo3. Bo <D.ņ. CCCP IX (1939) 203' - C. nįuaĮe
Schur Enum. Pļ. Transsilv. (1s66) 241. - CenegeHo,Iuzx o6ltxHosegguü.
(85. joon.)

4. Risoom peenike, helepruunikas. Vars püstine, üksikult, harva mit-
meii, paljas või alumises osas hõredalt karvane, ühe kuni kolme vahelduva
lehega. Lehed heļerohelised, a1umiseļ küljel heledamad, ümar-neerjacl,
südaja alusega, hõļmised, mõļemaļ poolel paljad või hõredalt karvased.
Juurmised ļehed vähesearvulised, hõreda kodarikuna, B-25 mm pikad,
10_30 mm laiad, kuni 5 cm pikkade rootsudega. Varreļehed väiksemad,
ļühirootsulised. Õisikut ümbritsevad kõrglehed koļļakacį või kolļakasrohe_
kad, teistest lehtedest heļedamad, vähema hõlmade arvuga' sageli terve_
servalised, lühikeste, l-2 mm pikkade lamedate rootsudega. Õied rohke-
arvulised, lamedas kännasjas õisikus, ļühikestel, umbes l mm' pikkustel
laagudel. Tupplehed munajad, kuni 2 mm pikad, sisemisel küljel kuld_
koļļased. Meenäärmete ketas lihakas. Tolmukad tupplehtedest ļühemad.
Kupar peekerjas, enam-vähem tupe pikkune, avaneb juba enne seemnete
täielikku valmimist. Seemned piklik_munajad, paljad, läikivacl, tumepruu_
nid või mustad, 0,6 mm pikad. Taim 6-15 cm kõrge.

Õitseb aprillis, mais.
Niisketel ja varjukatei kohtadel - ļodumetsades, ojakallastel, alļikate

ümbruses ja kraavides. Eesti NSV-s näitab ona levikus vähehemise ten_
dentsi läänesuunas (A. Üksip), puudub Saaremaal, territooriumi idapoolse-
mas osas on sagedaseks liigiks.
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85. joon. Lepiklill (ChrgsospĮeniun aĮternifoĮiurrl L'). a - taime üldkuju, ü - kõrgleht
õiepungaga,c-õis'd-õispikilõikes,e-kroonlehttolmukaga,f-tolmukapea,g-

tolmukapea pealtvaates, lt - kupar avanenult, pealtvaates, I - seeme.



' Üldlevik. NSV Liidus Arktikas, Euroopa_osa põhja- ja keskvööndis, Ķau_
kaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas. Väljaspool NSV Liitu Arktikas,
Skandinaavias, Ķesk-Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias, Hiinas,
Jaapanis, Mongoolias, Põhja-Ameerikas. Lepiklill on tsirkumpoļaarse levi-
kuga, ulatudes kaugele lõunasse. oma ļeviku lõunaosas eelistab ta kasvu-
kohti mägedes, tõustes üle 2000 m kõrgusele.

Majanduslik tähtsus. Seemned on mürgised (Pankov, 19ll)' Rahva-
meditsiinis kasutatakse.lepiklille keedist köha, palaviku ja nruude haiguste
vastu.

C. aļternįĪoļįum L. on meie flooras euraasia_boreo-ameerika elemendi
esindajaks. Eristatakse kaks teisendit:

var. octandrum Br.-B]. - toĮmukaid 8; selle teisendina esineb lepiklill
ka Eesti NSV-s, ja

var- tetrandrum Lund. - tolnrukaid 4, kasv nõrgem; põhjapoolse ning
arktilise lev.ikuga. Seda ieisendit on võetud ka iseseisva 1iigina - C. įet-
randrum (Lund) Th. Fries. Selļiselt käsitab teda ka A. Lozina-Lozinskaja
[o"rr. CCCP IX (l939) 204]- Teisendid on geograafiliselt hästi piiritleta-
vad, kuid üleminekutega seotud.

2. triibus - Parnassįeae S' F. Gray Nat. Arr. Brit. Pļ. Il (ls2l) 623
(fam.); Engl. in Engl' u. Prantl Natürl. Pflanzenfam. ĮĮlr,2a (1890) 66. -Viljalehed, arvult 3-4, kokku kasvanud. Emakakaelad väga lühikesed või
puuduvad. Kupar avaneb 3-4 pikipraoga.

5. perekond ädal_lilled _ Panmssįa| L
L. Gen. plant. ed. V (1754) 133.

Mitmeaastased rohttaimed ļühikese risoomiga. Varred paljad, üksikult
või mitmeti, hargnemata. Juurmised lehed kodarikuna, rootsulised; varre-
Iehed istuvad. Õied tipmised, üksikuļt, võrdlemisi suured. Tupp lahk_ või
liitlehine, viietine. Ķroon lahkļehine, viietine. Tolmukaid 5, nbnde pead
introrssed (avanevad sissepoole). Vahelduvalt tolmukatega kinnituvad viis
kõlutolmukat. Kõļutoļmukate serv lõhestunud, sageli näärmetega. Emakas
ülemise püramidaalse või ovaalse sigimikuga ja 3-4 suudmega (emaka-
kaeļad on väga lühikesed või puuduvad hoopis). Ķupar ühepesane, ava-
neb 3-4 pikipraoga. Seemneid rohkearvuliseļt.

Perekonda kuuļub umbes 20 liiki, mis on levinud peamiselt põhjapool_
kera parasvööndis, ainult vähesed liigid ulatuvad subtroopiliste regioonideni
(Aasias ja Ameerikas). NSV Liidus esineb 4 ļiiki, kogu Euroopas ja ka
Eesti NSV-s ainuļt l liik.

I De Lobel ehk de I'Obel, latiniseeritult Lobelius (1538-1616), mainib esimesena
taime kui Gramen Parnassį', nähtavasti tema ļeviku tõttu Parnassose mäel' Kujul Par_
nassįa kasutab taimenime Tabernaemontanus ehk von Bergzabern (1520 või l530-l590).
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86. joon. Ädal-liļl (Parnassia paĮustris L.)- a - taime üldkuju, D - õis pikilõikes'

c - kõlutolmukas, d - etnakas, e - toļmukapea, I - kupar õieka'tte ja. tolmukate
jäänustega, g - seeme.



1. Ādal-lill - Pa'rnąssin paĮustris,L.Sp. pl. (1753) 273; Lecļeb. Fl.
Ross. I (18a2) 262; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Cur1.
(1852) l75; Braun_Blanqu. in Ęegį Ilļ. Fļ. Mitt._Eur. !V,2 (Į923) 637;
.IIos.-JIoe. so (DĮ. CCCP IX (1939) 216.'_ P' ciļįata Gitib. Fl. Lith. V
(1782) 139. -. Exs.: Lippm. et K. Eichw., Eesti taimed II (1935) n.63, -6e.nosop 6o.ņorgķlü. (86. joon.)

4. Taim üleni paljas. Vars üksikult võį mitmeti, püstine, nõrgalt kan-
diline. Juurmised lehed kuni 7 cm pika rootsuga. Lehelaba 2-4 cm pikk
ja'kuni 3 cm lai, ovaalne kuni munajas, südaja alusega, tömbi või ümar_
dunud tipuga, terve servaga. Varrel ainult üks rootsuta varreümbrine leht.
Õis üksikuļt varre tipul.. Õietupp täiesti ļahkļehine. Tuppļehäd süstjas-
lineaalsed, ļühidalt teritunud. Kroonlehed valged, lai-munajad voi eītip-
tilised, 5-l5 mm pikad ja 4-t2 mm iaiad, tuįplehtedest pikemad, s-is
roheļise või tumeda Soonega, tömbi või lühidalt ning iaialt teritunud iipuga.
KõĮutoļmukad toļmukate pikkused, lai_ovaalsed, lühikesel jalal, üļeval ļõhes_
tunud 6-12 niitjaks osaks, mis tippudeļ varustatud ümmarguste näärme_
tega. Tolmukad võrdlemisi paksude, ülemises. osaS ahenenud niiti-
dega. Sigimik munajas kuni ümmargune, valge või punakas, ļilļade
täppidega. Emakasuudmeid 4. Kupar avaneb 4 pikipraoga. Seemned hele_
pruunid, äärtel heledamad, elliptilised, 0,5 mm pikacl' Taim l0-40 cm
kõrge.

Õitseb juulis, augustis.
Niisketel ning märgadel niitudel ja puisniitudel, loducļeļ, soodel. Eesti

NSV-s sage liik.
Üldlevik. NSV Liidus kogu Euroopa-osas, välja arvatud Ķrimmi pool-

saar ja Musta mere alad (steppides esineb harva), Kaukaasįas, Lääne- ning
Ida-Siberis, Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu kogu Euroopas, Väike-
Aasias, Mongoolias, Jaapanis, Hiinas ning Põhja-Ameerikas. Ādal_liļl on
isirkumpolaarse levikuga, ulatudes įõrdlemisi kaugele ļõunasse. Mägedes,
näit. Alpides, tõuseb üle 2500 m kõrgusele.

Majanduslik tähtsus. Taim sisa1dab kibedaįd aromaatiiisi aineid, ka
saponiini. on adstringeeriva (kootava) toimega. Ķirjanduses on andmeicļ
ta mürgisuse kohta (Noskov, 1932).

Ādaļ-lilļ kuu1ub euraasia-boreo-ameerika f1ooraelemendi hulka. oma
ulatusliku areaali piirides varieerub ta paljucles tunnustes: kõrguses ja
Suufuses, juurmiste lehtede arvukuses, varreļehe kujus, varreļehe asendis
vafrel, kroonļehtede ja tolmukate kujus jne. Eristatakse mitu vormi, mis
on omavahel üļeminekutega seotud. Eesti NSV_s on levinucl ainult tüüpi-
1ine vorm - Ī. tųpica Trautv.

2. alamsugukond Hgd,rangeof,dare A. Br. in Aschers. Fl. prov. Bran-
denb. I (ls64) 6l. - Puud ja põõsad lihtsate, enamasti vastakate ļehte_
dega. Abilehed puuduvad. Tupp- ja kroonlehti 4, harvemini rohkem. Ema-
kas alumiše või keskmise, 3- kuni 5-pesase sigimikuga.
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87. joon. Harilik ebajasmiin (PhiĮadeĮphus coronarįus L').q - oks lehtede ja õitega'
į - õis kroonlehtede ja tolmukateta, c - tolmukad, d - noor vili, e - sigimik rist-

lõįkes.



l. triibus - PhiĮad'etphcae Reichenn. Consp. (1828) 46. - Kõik õierl
ühesugused, viljakandvad' Tolmukad enamasti lamedad.

6. perekond ebajasmiinid _ PhįIadelphttsI L'
L. Sp. pl. (17ll, ) a70; Gen. plant. (1754) 211.

Kõrgemad põõsad vastakate lehtedega. Lehed rootsulised, harnbulise
või terve servāga. Õied suured, valged, kahesugulised, püstistes kobara-
tes, sageli jasmiini meenutava lõhnaga. Õiepõhi (hüpantium) nõgus, kokku
kasvanud sigimikuga. Tupp- ja kroonlehti 4, toļmukaid 20-40 või roh-
kem, need lühemad või pikemad kui emakakaelte vabad tipud. Emakas alu-
mise, 3- kuni 5-pesase sigimikuga. Iga pesa rohkete rippuvate seemnealge-
tega. Emakakaeļu 3-5, need osaliseļt kokku kasvanud' Vili kupar, ümmar-
gune, septitsiidne (avaneb vaheseinte kohali). Seemned väikesed, lihaka
endospermiga.

Perekonda kuulub umbes 50 liiki, mis on Įevinud Lõuna-Euroopas, Ķau_
kaasias, peamiselt aga Ida-Aasias ning Põhja_Ameerikas, ka Kesk_Amee_
rika mägedel. NSV Liidus.esineb metsikult 3 ļiiki. Eesti NSV-S' nagu
kogu maailma parasvööndis, kuļtiveeritakse aedacļes ja parkides palju eba-
jasmiini liike ja nende hübriide. Kõige sagedamini kultiveeritakse meil
kaht ļiiki:
l. Lehed alumisel küljel hallikate mahasurutucl karvadega. Õied vähe

lõhnavad

'2. Laialehine ebajasmiin - PhįĮadeĮphus Įati|o/izs Schrad'
Lehed alumisel küljel ainult soonte kohalt ja nurkades karvased. Õied
tugevasti lõhnavad :

1. Harilik ebajasmiin - Phįladelphus coronarįus L.

l' Harilik ebajasmiin - Phįlnd.eĮphus coronnrįusz L. Sp. pl. (1753)
473'.* Ųydyrurrzx o6uķuoseHĪ{lrft' (B7. joon.)

į.. Võrsed pruunid, paljad või noorelt pehmekarvased. Koor kestendav.
Leheā munajas-elliptilised, 4-s (l0) cm pikad, 2-5 cm laiad, alumisel
küljel paljad või peaaegu paljad, soonte kohal ja soonte nurkades karvased,
pikalt teritunud, hõredaļt saagja'servāga. Õied vaigecl või kreemikad,
tugeva -rņeeldiva lõhnaga, umbes 2,5 cm ļäbimõõdus, (3-) 5-7_õielistes
kobarates. Õietupp ja õieraod paljad või karvased. Tolmukaid tavaliselt
20-30. Emakakaela tipud vabad, tolmukapeade pikkused. Taim ļ-2,5 m
kõrge.

Õitseb juunis.

Kasvatatakse sageli ilupõõsana aedades paljudes sortides.

I PhiĮadelphus - vennaarmastaļa või õearmasta ja; fiĮein - armastama, ad.eĮfos -vend,, adeĮfe _ õde (kr. k.). Selļine nįmetus on arvatavasti antud Egiptuse kuninga
Ptolemaios II (suri 246 e. m. a.) järgi, keda nimetati Filadelfoseks selle tõttu' et ta
naitus oma õega.

2 coronarįus - pärjasarnane; sõna,st coroncĮ _ pär,g (lad. k').
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88.,joon. Laialehine ebaj3smiin (PhiĮad'eĮphus latifoĮius Schrad.). a - oks lehtede ja

õitega, ä - sigimik ļäbilõikes.



Majanduslik tähtsus. Meetaim. Puit on tihe, ļeiab kasutamist piipude
valmistamiseks. Õite ekstraktist saadakse 0,l--0,l87o tugel,,a, jasmiini mee-
nutava lõhnaga vahataolist õli, mis leiab kasutamist parfümeerias'

Hariliku ebajasmiini kultiveerimine sai alguse XVI sajandil. pikaaja-
lise kuļtiveerimise tulemusena on saadud palju aedvorme, neist tuntumad:
Ī. pĮena hort. - täidisõitega, Ī. aurea Rehd. - kollaste lehtedega, Ī. nana
Mill. - madal, kuni 1 m kõrge põõsas, Ī. aariegata West. - lehecl valkja
äärisega jt.

Kuna Linnė liigi Ph' coronarįus püstitas tundmata päritoluga kultuur_
vormide alusel, siis on õigem selle nimetuse aļl mõista ainult kultuur1iike,
millede päritolu kohta ei ole võimalik selgusele jõuda.

2' Laialehine ebajasmiin _ PhiĮad'eĮphus tq.tįfolįusl Schrad. apud DC
Prodr. III (lB28) 206. - Ųy6yurrrrax llupoKoĮIicr:nltti. (88. joon.)

tį Võrsed heledad, koļļakad. Koor mittekestendav või nõrgalt kesten-
dav. Lehed ovaalsed või munajad, ülemised munajas_süstjad, 6-12 cm
pikad, 3-8 cm ļaiad, alumisel küljel hallikad, mahasurutud karvadega,
enam või vähem hambuļise või peaaegu terve Servaga. Õied valged, suu_
red, 3 (4) cm läbimõõdus, ļõhnata või nõrgalt lõhnavad, tavaliseļt 5-7-õie_
ļistes kobarates. Tolmukaid üle 50. Emakakaela tipud ,2-_3 korda tolmuka-
peadest pikemad. Sigimik ja õietupp karvased. Taim kuni 3 m kõrge.

Õitseb juunis, juulis, kuni 2 nädalat harilikust ebajasmiinist hiljem.
Kasvatatakse dekoratiivpõõsana aedades ja parkides.
Üldlevik. Põhja-Ameerika (Tennessee kuni Alabamani).
Peale kahe eespool kirjeldatud liigi kuitiveeritakse meil aedades dekora-

tiivpõõsastena veel paljusid ebajasmiir-ri 1iike, milledest on tuntuimad:
Ķahvatu eba jasmiin - Phįįadelphus paĮĮidus Hayek. - Lehed

peenehambulise servaga, soonte nurgad karvased, õisikud 5-7- (l0-) õie
lised; pärineb Kesk-Euroopast (Steiermark, Tirool, Põhja-Itaalia)'

Ka uka a si a eb aj a smiin - PhiĮadeĮphus caucasįcu.i Koehne. -Lehed paljad või alumisel küljel hõredalt karvased, terve või ebaselgelt ham-
bulise, harva selgesti hambuļise Servaga. Õied kreemika varjundiga, õisi-
kud 7-9- (ll-) õielised; pärineb Kaukaasiast; morfoloogiliseļt ļähedane
eelmiseįe liigile, kuid geograafiļiselt hästi eraļdatud.

Suureõieline ėba jasmii n - PhįĮadelphus grandifĮoru.s Wilid.
-- Lehed munajas-süstjad või elliptilised, 4-7 (t0) cm pikad, selgesti
hambuļise Servaga, õied lõhnata, emakakaela tipud toļmukapeade pikkused;
pärineb Põhja-Ameerikast; ļähedane laialehisele ebajasmiinile'

Lõhnata ebajasmiin - PhiĮadeĮphus įnodorus L. __ Lehed
munajad' või el1iptilised, 3-6 (l0) cm pikad, hambuļise või peaaegu
terve serva,ga, õied 1õhnata, õietupp ja sigirnik paljad, emakakaela tipud tol-
mukapeadest pikemad ja laiemad; pärineb Põhja-Ameerikast.

Õhukeseļehi'ne eba j asmiin - PhiĮadeĮphus tenuifoĮius Rupr.
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et Maxim. - Võrsed paljad või nõrgalt karvased, ļehed õhukesed, piklik-
munajad kuni ovaai-süstjad, hambuļise või peaaegu terve Servaga' õisikud
tavaliselt 5-õielised, emakakaeļad paljad; pärineb lda-Aasiasi.

Schrenki ebajasmiin PhiladeĮphus Schrenkįį Rupr. et

Maxim. - Võrsed karvased, lehed munajad kuni elliptilised, peaaegu terve
Servaga, õisikud tavaliselt 7-õielised, emakakaeļad karvased; pärineb lda-
Aasiast; sarnaneb eelmise liigiga sedavõrd, et sageli on võimatu neid eris-
tada; oluļiseks eraldavaks tunnuseks on emakate karvasus, kuid
see tunnus pole püsiv; selle tõttu on kaheldud (A' Pojarkova, Õ.n. CCCP IX,
Lk. 223), kas Schrenki ebajasmiini eraldamine iseseisvaks liigiks on kül-
laldaselt põhjendatud

Aedades kultiveeritakse sageli ka hübriids et Ph. Lemoineį hort. (Ph. coro-
narius L.xPh. microphgĮĮus A. Gray), millest on aretatud palju meeldiva-
iõhnalisi ning ilusaõielisi, ka täidisõielisi sorte.

7, perekond deutsiad _ Deatzįa l Thunb.

Thunb. Nov. gen. pl. I (1781) 19.

Põõsad vastakate lehtedega. Lehed lihtsacl, hambulise Servaga, kaeįucļ

üherakuliste tähtkarvadega. Õied valged, kännasjates õisikutes või piklik-
kudes kobarates. Õiepõhi (hüpantium) nõgus, kellukjas, aļumises osas
sigimikuga kokku kasvanud. Tupp- ja kroonlehii 5. Tolmukaid 10, harva
rohkem (12-15). Emakas alumise 3-4-pesase sigimikuga. Iga pesa

rohkearvuliste seemnealgetega. Emakakaelu 3-4. Kupar peaaegu kera-
jas, septitsiidne (avaneb vaheseinte kohalt vastavaļt viljalehtede arvu1e).
Seemned väikesed, alumises osas ümardunud, tipul tiivakesega.

Perekonda kuulub ligi 50 liiki, millede areaal piirdub Kesk-Aasia
(Himaalaja regioon), Ida-Aasia (Kaug-Ida, Hiina, Jaapan, Ķorea) ja Põhja-
ning Kesk-Ameerikaga. Deutsiad on levinud peamiselt parasvööndis.
NSV Liidus esineb metsikult 2 liiki (Kaug-Idas), Eesti NSV-s kultiveeri-
takse miiut selie perekonna esindajat ilupõõsastena.

Fossiiļsete ļeidude järgi olid deutsiad terisiaar-ajastul ļevinud ka Kesk-
Euroopas.

Kõige sagedamini kasvatatakse meil amuuri deutsiat.

l. Amuuri deutsia _ Deutzįn amurensįs ' (Regel) Airy-Show in Bull.
Misc' Inform. (t934) l79; llorpx.eo Q.lr. ccCP ĪX (1939) 224'- D. parai-

flora Maxim. Prim. fļ. amur. (ls59) 1l0, non Bunge ex parte; Kom. Fļ.
Mansh. II (1903) 43l. - D. paruifĮora var' amurensįs Regel Tent. Fi.
ussur. (186l) 62. - D. corųmbosa var. paruifĮora C. K. Schn. Il1' Handb'
Laubhk. I (l906) 3B2. - Äefiqua aMypcKag. (B9. joon.)

ļ C. P. Thunbergi kaasaegse hoļļandlase Van Deutz'i auks
2 atnurensis - Amuurimaal kasvav.
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89. joon. Amuurį deutsia fDeutzia amurensįs (Regel) Airy_
Show]. a - oks lehtede ja õitega, b - emakas.

tį' Koor pruunikas, hiljem hallikas. Lehed ļühirootsulised' ovaal_ellip_
tiliseā võ.i süstjad, 3-6 cm pikad, peenehambulise servaga, pealküljel täht_
karvadega hõredalt kaetud, allküljel paljad. Õied kännasjates rohkeõielis_
tes õisikutes. Õįeraod ja hüpantium tähtkarvadega. Õied valged, kuni
l cm läbimõõdus. Ķupar poolkerajas, umbes 2-3 mm pikk ja 2,5-3,5 mm
lai, kärvane. Taim kuni 60 cm kõrge.
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90.,joon. Kare deutsia (Deutzia scabra Thunb.). a - oks ļehtede ja õitega, Ö - õis

(üks kroonleht eemaldatud), c - emakas pikiIõikes, d - emakas. '

ļ2 Eestį NSV floora II :



Õitseb juunis, juulis.
Kultiveeritakse aedades iĮupõõsana.
Üldlevik. NSV Liidus Kaug_Idas, väljaspool NSV Liitu Hiinas, Jaapa-

nis ja Põhja-Koreas, kasvades seal segametsades ja põõsastikes.
Sageli kasvaiatakse aedades veeĮ järgmisi ļiike:
Kare deutsia - Deutzįa scabra Thunb. (D' crenata Sieb. et

Zucc.). - oksad ja piklik-munajad lehed mõlemal pinnal tihedalt kaetud
tähtkarvadega. Õied valged, piklikkudes püstistes ning rohkeõielistes koba-
rates. Pärineb Hiinast ja Jaapanist. Kultiveeritakse valge- ja roosaõie-
liste, ka täidisõieliste sortidena. Kõrgus umbes l m. (90. joon.)

S i1e deutsia - Deutzia gLabrata Kom. (D. gĮaberrįmaKoehne\. -Lehed pealmisel pinnal tähtkarvadega, alumisel pinnal paljad. Õied on
koondunud hõredatesse kännasjatesse õisikutesse. Õieraod ja hüpantium
paljad. Pärineb lda-Aasiast (Kaug_Idast, Jaapanisi ja Hiinast). Kõrgus
kuni I (1,5) m.

2. triibus - Hyd'rangeac DC' Prodr. IV (ls30) 13 p. p. - Āärisõied
sageli viljatud, suurenenud kroonia tupega. Tolmukad niitjad või naas-
keljad. Vili kupar või mari.

B. perekond hüdrangead, hortensiad _ Hgd'rallgeal L
I.. Sp. pl. (1753) 397.

Peamiselt põõsad, harvemini puud (subtroopilistes regioonides) vasta-
kate lehtedega. Lehed lihtsa, hambulise Servaga. Õied rohkearvuliselt
suurtes kännasjates õisikutes. Āärisõied õisikutes viljatud, sageli ilma tol-
mukateta, suurte kroonjate tupplehtedega. Tupplehti 3_5. Õisiku keskmi-
sed õied väikesed, kahesugulised, tupp_ ja kroonlehti 4-5. Toļmukaid
8-10, vahel 15-20. Emakas alumise sigimikuga ja 2-5 emakakaelaga.
Emakakaelad lühikesed, vabad või alusel kokku kasvanud. Sigtmik 2-5
pesaga, iga pesa rohkearvuliste seemnepungadega. Vili on tipul avanev
kupar. Seemned väikesed, vahel tiivulised.

Perekonda,kuulub umbes 40 liiki, mis on levinud peamiselt Ida-Aasia
ning Põhja_Ameerika parasvööndis ja subiroopilistes regioonides (lõunas
kuni Jaava saareni). NSV Liidus esineb metsikult 2 liiki Kaug-Idas. Eesti
NSV-s kultiveeritakse mitut selle perekonna esindajat ilutaimena.

l. Aed-hüdrangea, aed-hortensia _ Hgd'ra"IįgecĮ paniculata Sieb. in
Nova Acta Acacl. Leop. XIV, 2 (lB29) 691; Fr. Schmidt Fļ' sachaļ. in
M6m. Acad. Pėtersb. VII sėr., xII (1868) ļ30; floxpx. eo ÕĮ. CCCP IX
(1939) 226. - lia4paHrIal MeTeIbĮIaTax. (9l. joon.)

tį oksad püstised. Noored võrsed paljad või hõredalt karvased, puna-
kaspruunid' Lehed ļai-ovaalsed, harvemini piklik-ovaalsed või elliptilised,

t Sõnadest hüdor - vesi ja angeion - nõu (kr. k.)' nähiavasti selletõttu, et taime
viljad .meenutavad veenõu, kaussi.

178



q

ö

9l. joon. Aed-hüdrangea (Hgdrangea panicuĮata Sieb). a - oks lehtede ja õitega, Ö -
steriilne õis.

ļ2'



ümardunud või lai-talbja alusega, pealmine pind tumeroheļine, alumine
ļ-reļeroheiine, hõredalt karvane, soonte kohalt tihedalt karvane. Õisik püra-
midaalne. Āärisõied steriilsed, suurte valgete, hiljem roosakate tupplehte-
degā. Tupp- ja kroonlehti enamasti 4. Tolmukaid 10. Taim kuni 2 ņ
l<õrge.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvatatakse aedades ning parkides paljude sortidena, peamiseli ainult

steriilsete õitega.
Üldlevik. NSV Liidus Ķaug-Idas, Sahalini saare lõunaosas. Väljaspool

NSV Liitu Jaapanis.
Majanduslik tähtsus. Koor ļeiab kasutamist jaapani paberi valmistami-

sel, tihe ja valge puit väiksemate esemete vaļmistamiseks. Tuntud deko-
ratiivpõõsas. Sisaldab flavoonglükosiidi rutiini (CgzHgooro* 3Hzo), mis
leiab kasutamist ravimina (näit. vererõhu vähendamiseks)' Tervishoidli-
kuks otstarbeks toodetakse nimetatud glükosiidi harilikust tatrast (Fago-
pņru}n sagittatum Gilib.)

SelĮe perekonna esindajat Hgdrangea opuĮoides C. Koch (Hgdrangea
hortensįs Sieb., Hortensįa opuloįdes Lam.), mis pärineb Jaapanist, kultivee-
ritakse sageli potitaimena kasvuhoonetes, tubades, SuVeĮ ka aedades. Taįm
on suurte ümardunud õisikutega, mis koosnevad ainult steriilsetest valge-
test, roosadest või heleŠinistest õiiest; lehed on suured, elliptilised,
teritunud tipuga. Lõunapoolsetes maades kasvatatakse seda taime ava-
1ļ]aaS.

3. alamsugukond Rįbesoideae Eņg|. in Engl. et Prantl Natürl. Pflar-r-

zenĪarn. ĪII, 2a (l890) 88. - |õõsad vahelduvate lihtsate, tavaliselt hõl-
iniste lehtedega. Abilehed puuduvad. Õied rippuvates või püstistes koba-
rates, Tupp- ja kroonlehti 5. Emakas aļumise ühepesase sigimikuga.
Vili - mari. '1

9. perekond sõstrad _ Rįbest L.

ļ-. Gen. plant. (t737) 68.

Põõsad, hõļmiste, hambulise Servaga lehtedega. oksad sageli ogadega.
Õied kahesugulised või ühesugulised, enamasti kobarates. Õisikud arene-'vad ļühivõrsetel, ļehtede kaenaldes. Õieraod aļusel kaitelehega, sageli kae-
tud näärekarvadega. Õiepõhi (hüpantium) lame kuni torujas, alusel sigi-
rlikuga kokku kasvanud, mistõttu sigimik on enamasti seigesti alumine.
Tupp- ja kroonlehii 5. Kroorrlehed tupplehtedest palju väiksemad, kinni-
tuvad hüpantiumį servale. Tolmukaid 5, asetsevad tupplehtedega koha-
kuti, kinnituvad -hüpantiumiļe. Emakas ühepesase, sileda või näärekarva-
dega kaetud sigimikuga ja kahe alusel kokku kasvanud kaelaga. Vili -

l Araabiake'ėlsest sõnast ri&as. Araablased nimetasid nõnda üht rabarbri liiki, mida
nad kultiveerisid ravimtaimena. Vallutanud Hispaania, kandsid nad selie nime üle seaį
kasvavate sõstarde marjadele.
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mari, tipul kuivanucl õiekatte jäänustega. Seemned sisemise kõva ja väli-

,"'*i;:L'ļi.-.;,Įil; 
sisaļdab 1igi l00 ļiikį, mis on levinud põhjapoolkera

parasvööndis, peale selle veeļ Kesk- ja Lõuna-Ameerika mäestikeļ, ulatu-

Įes Patagooniani. NSV Liidus esineb üļe 40 liigi, neist kuulub Eesti

NSV fĮooāsse 5 liiki. Perekonda Ribes kuu1uvad rahvamajanduslikult täht,

sad marjapõõsad. Peale selle kasvatatakse perekonna esindajaid dekora-

tiivpõõsastena aedades ja parkides.

LIIKIDE MĀÄRAMISTABEL

l. oied Suured, kuldkolļased. Ilupõõsas
6. Kuldsõstar _ Rįbes aureum Pursh

Õied väikesed, kollakasrohelised või punakasrohelisecl

2' Õiekobarad püstised 3

Õiekobarad rippuvad 4

3. Emasõisikud tavaliseļt koļrrreõieļised. Keskmine iehehõļm külgmistest

ainult veidi Pikem
4' Mage sõstar - Rįbes aĮpinum L'

Emasõisikud tava1iselt 5-8-õielised. Keskmine lehehõlm külgmistest

tunduvaļt pikem
5. Hele sõstar - Rįbes lucįdum Kit'

4. Õied punaĻasroheļised. Lehed 1õhnavad, aļumisel küljel koļlakate

nääretāppidega. Tupp pehmekarvane' Marjad mustad
3. Must sõstar - Rįbes nigrum L'

Õied koļiakasroheliserļ. Lehed lõhnata, alumisel küljel näärekarvadeta.

Tupp paljas. Marjad Punased ' 5

5. Leįed 5-9 cm laiad, mõlemal poolel paljad või aiumisel küĮjel hõre-

dalt karvased. Kuļtuurtaim
l. Punane sõstar, harilik sõstar - Ribes uuĮgare Lam'

Lehed väiksemad, 2-6 cm laiad, pealküljel hõredaļt karvased, aļļkül-

jel peaaegu viltjad
2. Karvane sõstar -' Rįbes pubescens Hedl'

t. alamperekond R'įbesįn (Berl.) Jancz. in Bull. Acad. Cracov. (1903)

236; Ber1. in Mėm. Soc, phys. Gen. III,2 (1826) 43 pro sect. _ Õied kahe_

sugulised, rohekäd voi pūnākad, kobarates. Hüpantium ļame, kellukjas või

silinderjas. Emakas sileda sigimikuga'

1. Punane sõstar, harįlik sõstar _ Rįbes uulgare Lam. Ęncycl. mėt'

bot. ĮII (1789) a7; flonpx. so Qū' cCcP IX (ļ939) 233; K. Eichw. in

Ann. soc. reb. nat. inv. ą7 (194l) 35. - R. domesticum Jancz. in Compt'

rend. XXVI (1900) 588. - R. siluestre Hedļ. Bot. Notis. (l90l) 82' *,
R. hortense Hedl. Bot. Notis. (1901) 82. R. rubrurn auct. plur.

(non. L.). - CmopoĀuua o6uķuoBeHHafl. (92. joon')
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Ļ. oksad püstised, noored võrsed paljad,.hallid. Lehed 3- või 5_hõļ_
mased, mõļemad pinnad paljad või harva alumine pind karvane; lehealus
veidi südājas. Lehehõļmad enam-vähem teritunud, saagja või hambulise
Servaga' Leherootsud umbes lehelaba pikkused, karvased. Õied väikesēcļ,
rohekad või rohekaskollased, hõredates lookjalt rippuvates kuni 8-lO cm
pikkades kobarates. Õisiku_ ja õieraod paljacl. Tupplehed ļaiemad kui
pikad, ümardunud ning tagasi käändunud tipuga' Krįonlehed tupplehte-
dest väiksemad. Tolmukad tupplehteclest ļühemac,l. Emakakaelad īühiļ<e-
sed, pooleni või rohkem kokku kasvanud. Mari ümnrargune' punane' mait-
selt hapukas. Kuni l,5 m kõrge põõsas.

Õiiseb mais.
Kuitiveeritakse Eesti NSV-s nagu mujalgi laialdaselt aedades marja-

põõsana paljüdes sortides. Metsistub väga harva.
Üldlevik. Metsikult kasvab vaid Prantsusmaal mäestikel, Püreneedes,

Lõuna-Belgias ja Põhja-Itaalias.
Majanduslik tähtsus. Punane sõstar on tähtis kuļtuurtaim. Marjad

ļeiavad kasutamist toorelt ning keedisie, mahlade, siirupi, veinide jne. vaĮ-
mistamiseks. Sisaļdavad N. M. Pavlova järgi 7i,26--B4,06a/o vett,
2,3l-2,94% vabu happeid, 4,25-l0,74/o suhkrlt. Hegi järgi 83-.85,8%
vett, 4_9/o suhkrut, 1,B4-2,59/o happeid (eriti sidrunūaįet), l,47/o pek-
tiinaineid; 0,4l/o pentosaane, 0,35-0,70% lämmastikuüįencļeicl (valie),
umbes 4/o puidukiude, O,72/o tuhkaineid ning punast pigmenti (tsüanidiin-
glükosiidi); Seemned sisaldavad t6-l8% rasvõļi. 

- 
ūarjade keemiline

koostis võib tugevasti varieeruda, olenevalt sordist, ilmastikust ja teistest
keskļ.<onna tingimustest.

Ribes uuĮgare Lam. on oļnud tähtsamaks ļähtevanemaks suurema osa
punase sõstra kuļtuursortide aretamisel. Viimased on saadud R' ouĮgare,st
otseselt või tema ristamise teel Ribesįa alamperekonna teiste liiĒidega
(R. petraeum 'WulĪ, įevinud Kesk-Euroopa ja Vahemeremaade mäestikĮl,
R. pubescens Hedl., R. rubrum L., levinud Euroopa ja Aasia arktika_ ja
põhjaosas). Küļmakindlate sortide saamiseks on viidud kultuuri ka
R. Paļczeaskįį A. Pojark. (pärit lda-Siberist ja Kaug_Idast).

Punast sõstart kultiveeritakse kahe vormina - Ī. ergthrocarpurn hor!.
(marjad punased) ja t. Įeucocarpuffļ hort. (marjad valged või kollakad).

Punast sõstart mainitąkse kirjanduses esmakordselt XIV sajandii;
XVI sajandi lõpuĮ tunii juba mitut tema sorti. Alguses ļeidis ta kasutamist
üksnes ravi eesmärgil. Arvatakse, et punase sõstra kultiveerimine on alguse
saanud kas Belgias või Põhja-Prantsusmaal.

2' Karvane sõstar _ Rįbes pubesc'ens Hedļ. in Bot.,Notis. (l90l) l00;
iloxpx. r Tp. Eor. I4ucr' AH CCCP, cep. I, eķln.2 (1936) t74 H so Qfl.
CCCP, IX (1939) 239. - R' rubrum p pubescens Swarįz Summa Veg.

-S-cand. 
(lB44) (nom. nud.). - R. caucasįcum R. Regel n Tp' Eor. Caaa

Ioprercx. VHas. ĪĪ (t90l) 72 (non M.B.). - R. rübrum vat. scandicum
Jancz, in Monogr. Groseilļ. (t907) 289. :- R. rubrumvar. pubescens Jancz.

1,82



a

b

d

g

hc

@e
'Y, Ģ

92. ļoon. Punane ehk harilik sõstar (Rlbes uuĮgare Lam.). o - oks ļehtede ja õitega,

,*-okslehtedejaviljadega,c-õispealtvaates,d-õispikilõikes,e-tolmukas,f_
emakakael, g - mari ristlõikes, į - seeme'



in Monogr' Groseill. (1907) 2s9 (ex parte). - GrossuĮarįq rubra Ęupr.
Fl. ingr. (1860) 4l9. - Cruopo4zua [yįIIHcTafl. (93. joon.) .

tį Noored võrsed hallikad, algul karvased, hiljem paljad. Lehed
3-5-hõĮmased, tumerohelise, palja või hõredalt karvase pealmise pinnaga
ja hallikasrohelise, tihedalt karvase alumise pinnaga. Lehehõlmaā kolm-
nurkjad, ümardunucl või ļühidalt teritunud tipuga ja ebakorrapäraselt ham-
bulise Servaga. Leherootsud lehelabast pikemad või ļühemad, alusel pik-
kade näärekarvadega. Õied väikesed,7-22-kaupa hõredates, 4-9 .. įil-
kades kobarates. Kobarad õitsemise ajal püstised, hiljem horisontaa]įelt
eemalehoiduvad või enam-vähem rippuvad. Õieraod 3-7 mm pikad, tava-
liselt karvased (liht- ja näärekarvadega), alusel väikeste, võrdlemisi laiade,
hambuļise sērvaga kattelehtedega. Tupplehed rohelised, kollakaspruunikate
täppidega, servadel hõredaļt ripsmelised. Kroonlehed punakaspruunid,
tupplehtedest lühemad. Marjad punased, umbes 6*8 mm läbimõõdus,
maitselt hapud. Kuni 1,5 m kõrge põõsas.

Õitseb aprillis, mais'
Mandril segametsades ja puisniitudel. Hajusalt.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa põhja- ja keskvöondis, peamiselt loo-

des. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias, Soomes ja Poolas.
Majanduslik tähtsus. Paljud punase sõstra sordid on saadud karvase

sõstra ristamise teel metsikņ hariliku sõstraga (R. auĮgare Lanr.), māgi_
sõstraga (R' petraeun Wulf) või nende hübriididega.

2. alamperekond Euaoreosm,ų Jancz. in Bull. Acacļ. Cracov. (1906) 7;
Berger in New-York st. Agric. Exper. stat. Techn. Bulr. no l0g (lg2g)
29. - Õied kahesuguļised, hõredates kobarates. Hüpantium kausjas, kel-
lukjas või peekerjas. Emakas alumise või keskmise sigimikuga. Näärmecį.
kollased, lõhnavad' täppidena.

3. Must sõstar _ Rįbes nigrum L. Sp. pl. (1753) 20l; Ledeb. Fļ.
Ross. II (1844-1846) 200 (ex parte); Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl' ( 1852) l42; Br._Blanqu. in Hegi Īll. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2
(tb23) 653; Iloxpx. ņo (D;t. CCCP Ix (1939) 25'. - R. oļįdum Moench
Meth. pl. (I79a) 683. - Botrgocarpum nigrum Rich. Bot. Mėd. II (1s23)
490. * Grossuļaria nįgra Rupr. Fl. ingr. (1859) 4l8. - Cuopo4aHa uep-
nan. (94. joon.)

tį Noored võrsed algul kahvatud, karvased, hiljem pruunid, paljad.
Lehed 3-, harvemini 5-hõlmased, kuni 12 cm laiad, tumerohelise palja peal_
mise pinnaga ja heledama, soonte kohalt pehmekarvase arumise pinnaga,
kollaste lõhnavate nääretäppidega. Lehehõlmad lai_kolmnurkjad, korrapära-
tult hambulise servaga; keskmine hõlm külgmistest pikem. Leherootsud
peaaegu lehelaba pikkused, karvased, kollaste nääretäppidega. Õied
5-l0-kaupa rippuvates, kuni B cm pikkades kobarates. Õieraod karvased või
paljad, alusel 2 kattelehega. Katteļehed väikesed, l-2 mm pikad, ovaalsed
kuni süstjad. Õied punakad, väljastpoolt tavaliselt karvased, umbes kuni
8 mm pikad. Hüpantium lai-kellukjas. Tupplehed tagasi käändunud. Kroon.
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93. joon. Karvane sõstar (Rläas pub.escens Hedl.). a - oks lehtede ja õitega

lehed tupplehtedest lühemad, munajad, ahenenud lühikeseks pinnukeseks.
Tolmukad peaaegu kroonlehtede pikkused. Emakas keskmise, palja või kar-
vase sigimikuga ja lõhestamata emakakaeļaga. Emakasuue kahehõlmane-
Marjad mustad, lõhnavad, kerajad, kuni l0 mm läbimõõdus' Kuni l,5 m
kõrge põõsas.

Õitseb mais. ]

Niiskemates segametsades, kaldavõsastikes. Kohati. Kasvatatakse 1aial-
claselt aedades marjapõõsana paljudes sortides. i
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Uldlevik. NSV Liidu Arktikas, Euroopa-osa põhja_ ja keskvööndis, Kau-
kaasias, Lääne_ ning Īda-Siberis ja Kesk-Aasias. Väljaspool NSV Liitu
Põhj a_Euroopas, Mongoo1ias.

Majanduslilr tähtsus. Ribes nigrumL. on tähtis kultuurtaim. Marjad leia-
vad kasutamist toorelt ning keediste, siirupi, mahlade, jookide, veinide jne.
vaįmistamiseks. Marjad on rikkad C_vitamiini (askorbiinhappe - CuH.oo)
sisaļduse poolest. C-vitamiini sisaļdus įįksikutes sortides kõigub l19,B-
265,6 mg. Musta sõstra marjad on mitte ainult tähtsaks C-vitamiini sisaļ-
davaks proc1uktiks, vaid ka üheks tähtsamaks C-vitamiini tooraineks. Marjade
keemiline koostis N. Pavlova järgi on järgmine: vesi - 76,6-.80,3%, hap-
ped - 2'08-3,75%, suhkur -7,04-9,75/o. Hegi järgi sisaldab marjamahl
36,1% vett, l0,4-l2,B% suhkrut, vabu happeid (sicrun_, õun_ ja viinhapet)
2,6-3,7%, įuhkairreid O,7-0,93/o, peale selle veel pektiini ja emulsiini
(ensüüme). Õied ja pungad 'sisaldavad eetriļisi õļisid (0,75%). Lehti
kasutatakse ka tee aseainena ning aedvilja konserveerimiseļ. Aedades ja
parkides kuļtiveeritakse musta sõstart ka dekoratiivpõõsana. Tuntud on
ļõhestunud lehtedega vorm R. nigrum l. aconitifoļįum 'Ki'rch. 

ja kolĮakas-
kirju1eheline vorm Ī. aureo-aariegatum hort.

Ribes nigrum L. on peaaegu kõigi kultiveeritavate kuituursortide esi-
vanemaks. osaliseļt on lähtevanemana kasutatud ka R. americanum MiII.
(pärit Põhja-Ameerikast), R. dįkuscha Tisch. (pärit Ida_Siberist ja Kaug-
Idast, suurte marjadega) ja R' procumbens Pallr' (pärit Siberist ja Kaug_
Idast). Siberis ja Kaug_Idas on eriti levinud R. amerįcanĮĮm Mill. ja R.
dįhuscha Tisch. kuļtuurid. Nõukogude Liidu Eriroopa-osa tingimustes on must
sõstar teiste marjapõõsaste kuļtuuride seas üheks kõige külmakindļamaks.

Mustale sõstrale pöörati tähelepanu XVI sajandil, kuid aĮles XVII sajan-
dil võetį ta kultuuri.

3. alamperekond Ber'įsįg Spach Hist. nat. vėgėt. VI (l838) 167;
Jancz' Monogr. Groseill. (l907) 259. - Õied püstistes kobarates. Õieraod
alusel võrdlemisi suurte kattelehtedega. Õied kahesugulised, kahekojased
(isasõied peaaegü täiesti redutseerunud sigimikuga, emasõied vähearene-
nud tolmukatega). I(roonlehed väga väikesed.

4. Mage sõstar _ Rįbes aĮpĮnum L. Sp. pl. (1753) 200; Ledeb. Fl.
Ross. II (1844-1846) 196; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u..Curļ. (lB52) l4l (pro parte); Braun-Blanqu. in Hegi, Ill. Fļ. Mitt.-
Eur. IV, 2 (1923) 65|; lpoccr. ÕJr. Kasķ. 2 (|g30) 24t; floxpx. so @J.
CCCP x (1939) 260. - Grossuļarįa insipida Ęupr' Fl. ingr. (1860) 4l9
(pro parte). - CmopoĀI{Ha aJlbnlįilcKan, r"rlyxafl. (95. joon.)

h Noored võrsed helepruunid, järgmisel aasta1 muutuvad halliks.
Lehed 3-, harva 5-hõlmased, südaja alusega, l,5-4 cm läbimõõdus, tuhmid,
tumerohelise näärekarvase pealmise pinnaga ja heleda palja või hõredalt
karvase aiumise pinnaga. Lehehõlmad kolmnurkjad, enam-vähem ühekuju-
ļised, teritunud tipuga, korrapäratult ja sügavalt hambulise servaga. Lehe-
rootsud lehelabast mitu kordä lühemad, näärekarvadega, viimased eriti
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94. joon' Must sõstar (Ribes nigrum L.).a - oks lehtede ja õitega, , -__ viļjakobar,
' :' ': c - õis,'d .- õis pikilõįkes.
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96. įoon. Hele sõstar (Ribes Įucidurn Kit'). a - oks lehtede ja

viljakobaratega, b - õis pikilõikes.

tihedalt rootsu alusel. Õied püstistes kobarates. Õieraod aļusel Suurte katte-

lehtedega. Isasõiįe kobarad enamasti 8-l2-õielised, kuni 4 cm pikad; emas_

õite kobarad tavaliselt 3-õielised, harva 2- võĪ 4-õieļised, isasõite koba-

ratest lühemad. Emasõite raod näärekarvased, ļühikesed, pikenevad vilja
valmimise ajal. Tupp paljas, tupetipmed munaiad, tömbid. Kroon rohekas-

kollane, tupest umbes 4 korda ļühem. Mari kerajaS, punane, kuni 7-9 mm

läbimõõdus, maitself lääge. Kuni l,5 m kõrge põõsas.

Õitseb rnais, juunis.
' Segametsades,rannarõõnetel.Sagedane.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa keskvööndis (läänes); Kaukaasias.
Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias, Kesk- ning Lõuna.Euroopas. Mägedes

ltõuseb kuni 2000 m kõrgusele. :
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Majanduslik tähtsus. Marjad sisaļdavad 648,2 mglkg karotiini (Taucins,
1949). Kasvatatakse aedades ka dekoratiivpõõsana.

5. Hele sõstar - Rįbes Įucįd,um Kit. in Linnaea XXXII (1863) 481;
fIoxpx. n Tp. Eor. I4rrcr. AH CCCP, cep. I, esrn. 2 (1936) 21a ų eo Qn.
CCCP x (1939) 264' - R: alpinum Jancz. in Monogr. Groseiļl. (l9O7)
410 (non L.). - Clropo4aua cBerJrafl. (96. joon.)

tį oksad püstised, tugevasti hargnenud. Lehed koļmehõlmased,
2-2,5 cm (steriilsetel oksteļ kuni 6,5 cm) läbimõõdus, veidi ümardunud või
ta1bjalt ahenenud alusega, läikivad, tavaliselt palja, harva hõredalt nääre-
karvase pealmise pinnaga ja peaaegu palja alumise pinnaga. Lehehõlmad
kolmnurkjad, servadel enamasti hõredalt tömbitipuliste hammastega; kesk-
mine lehehõlm külgmistest pikem ning rohkem teritunud' Õied püstistes
kobarates. Õieraod aļusel suurte kattelehtedega, näärekarvased. Emasõite
raod lühikesed, vilja valmimise ajal pikenevad, saades siis kuni 3 mm pikaks.
Isasõied l2-2a-kaupa kuni 5,5 cm pikkades kobarates, emasõied
5(-B)-kaupa lühemates kobarates. Marjarl valminult kerajad, punased'
7-10 mm läbimõõdus, ebameeldiva maitsega' Kuni 1,5 m kõrge põõsas.

Õitseb mais, juunis.
Segametsades, nõlvadeļ.
Heleda sõstra esinerrtise Eesti NSV_s tegi kindįaks A. Üksip Tallinna

įiikiikus Loodusteaduste Muuseumis olevate R. Lehberti, P. Giehni ja teiste
selle ņuuseumi koļļektsioonide läbitöötamiseļ. Selle liigi täpsem levik Ees_
tis nõuab aga veel ėdaspidist selgitamist. oļemasoļevate leidude põhjal võib
arvata, et hele sõstar pole Eestis mitte haruldane.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa keskvööndis (läänes) ning harva Ķau-
kaasias. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias ning Kesk_ ja Lõuna_
Euroopas.

Majanduslik tähtsus. Sobib kultiveerimiseks dekoiatiivpõõsana parkides
ja acdades. , '

Hele sõstar annab mageda. sõstraga hübriidi - R. aļpįnųm L. X R'
Įucįdum Ķit. Selle esinemise Eesti NSV-s tegi kindlaks R. Lehberti ja
G. Pahnschi herbaariumide alusel A. Üksip. Leiukohti Talļinna ümbruses
Maarjamäel ja Harkus ning Viljandis ja Õisu ümbruses.

6. Kuldsõstar _ Rįbes aureuIn Pursh Fļ' Amer. sept. (l8l4) 164;
Iloxpx. so <Dil, CCCP IX (1939) 266. - R. fĮauurn Berl. in Mėm. Soc.
Gen. III, 2 (t826) 60. -, R. terulifĮorum Lindl' in Transact. hott. Soc.
Lond. VII (ļB28) 242. - Chrgsobotrga LindĮegana Spach Ann. Sc. Nat.
II ser., IV (ļB95) 20. - Cuopo4Izua 3oloTaff. (97. joon.)

h Noored võrsed karvased, punakad' Leherootsud noorelt karvased,
Lehed koļmehõļmased, kuni 5 cm pikad, ümardunud või talbjalt ahenenud
alusega, paljad, läikiva pealmise pinnaga, sügisel punakad. Lehehõļrnad
tömbid, terveservalised või vähesearvuliste suuremate hammastega. Õie-
raod aluseļ raagudest pikemate kattelehtedega. Õied lõhnavad, 5-ļ5,kaupa
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97. joon. Kuldsõstar (Ribes aureum Pursh). a - oks lehtedega, & -oks lehtede ja õitega.



püstistes, 3-7 cm pikkades kobarates. Hüpantium piklik, 5-9 mm pikk.
Tupplehed kuldkoļlased, l0-įl mm pikad, õitsemise ajal laiuvad, vilja. \.
valniimise ajal püstised. Kroonlehed ļühikesed, oranžpunased, tupplehtedest
ļühemad. Marjad kerajaģ, punakaspruunid, mustad või vahel oranžid,
meeldiva maitsega. Kuni 2 m kõrge põõsas.

Kultīveeritakse sageli parkides ilupõõsana.
Õitseb mais, juunis.
Üldlevik. Põhj a-Ameerika.
Majanduslik tähtsus. Dekoratiivpõõsana levinud kogu Euroopas. Viljad

sobivad toiduks kasutamiseks.
Ilupõõsastena kasvatatakse teisigi sõstra liike. Neist väärib nimetamist:
ver i p u n a ne sõ star - Ribes sanguineumPursh (CaĮobotrga san-

guinea Spach). - Lehed 3-5-hõlmased, suured, nende alumine külg halli-
kas, viltkarvane. Õied enamastį punased või tumepunased, harva valged;
marjad sinakasmustad, hõredalt näärekarvaseci. Pärineb Põhja-Ameerikast.
Kasvatatakse paljude, ka täidisõieliste sortidena.

l0. perekond karusmarjad _ Grossuļarįa ' Miļl.
Mįll' Gard. Dicį. ed' 7 (ļ759).

Põõsad vahelduvate, 3-5-hõlmaste lehtedega ja lihtsate või hargnenud
ogadega sõlmekohtadel lühivõrsete alusel ja väiksemate, üksikute ogadega
ka sõlmevahedel. Lehed hambulise Servaga' abilehtedeta. Õied kahesuguli-
sed, viietised, l- kuni 3-kaupa kimbutaolistes kobarates. Õieraod väga lühi_
kesed. Hüpantium kellukjas. Tupplehed piklikud, tagasi käändunud' Kroon-
lehed väikesed, rohekad, vahelduvad tupplehtedega. Emakas alumise sigi-
mikuga ning ühe, keskpaigani lõhestunud kaelaga. Sigimik lihtkarvane,
näärekarvane või paljas. Vili - mari, karvane, näärekarvane või paljas,
tipul kuivanud õiekatte jäänusega.

Perekonda kuulub umbes 50 liiki, neist enamik on levinud Ameerikas.
Aasias (NSV Liidus Siberis ja Kaug-ldas) esineb 2 liiki, Euroopas ainult
l ļiik, mida kasvatatakse ka Eestis. Leviku lõunapoolsetel aladel esinevad
perekonha esindajad mägistes regioonides.

l. Karusmari _ GrossuĮarįa recįįnata (L.) Mill. in Gard. Dict. ed. B

(1768); lĮorpx. so o.lr. CCCP x (1939) 268. - G' auĮgaris Spach Hist.
veg. phān..VI (l83s) l74. - G; spinosa Rupr. Fl. ingr. (1860) 4l5. -
Rįbes recĮįnatumL. Sp.pl. (1753) 20t. - R. GrossuĮarįaL. Sp.pl. (1753)

201; Ledeb. Fl. Ross. II (1844-1846) 194; Wied. et Web. Beschr. phan.

Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1B52) l42; Braun-Bļanqu. in Hegi Ill. Fļ. Mitt.-
Eur. IV, 2 (|923) 645; fpoccr. Õ;I. Kaņķ. II (1930) 24|. - R. spinosum
cilib. Fl. Lith. II (17S5) 134. - R.Uua-crispaPall. Fl. Ross. I,2 (1788) 37

(non L.). - KpuxoBHĮlK oTKJIoHeHHbĪü. (98. joon.)
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98. joon. Karusmari |GrossuĮarĮa recįįnata (L.) Mill.]. a _ oks õitega, b - oks vilja
dega,c-õispealtvaates,d-õisläbilõikes,e_tolmukad,f-tolmukapearįstlõikes

lt 8esti NSV floora Īl



t . oįsad halĮikad. ogad sõlmekohtadel l-3-jagused, torkavad, kuni
l,5 clm pikad, sõlmekohtadeļ hõredalt, peenemad ning lühemad või puudu-

vad hoopis. Lehed 3-S-hõlmased, lühikestel rootsudel, mõlemal küljel lühi_

karvased, servadel tömbivõitu hammastega. Õied tavaliseli l- või 2-kaupa.

Tupp1ehed piklikud, karvased. Kroonlehed rohekad või rohekaspunased,

äraspidi-munajad, tupplehtedest palju lühemad. Sigimik tihedalt karvane,

näärekarvane või sageli paljas. Marjad kerajad, munajad või piklikud, rohe-

lised, kollakad või punased, ļihtkarvased, näärekarvased või paljad. Kuni
l m kõrge põõsas.

Õitseb apriĮlis, mais.
Kultiveeritakse laialdaseļt aedades marjapõõsana' paljude sortidena.

Harva metsistub.
Üldlevik. NSV Liidus esineb metsikult arvatavasti ainult Lääne-Ukrai-

nas ja Kaukaasias. Väljaspool NSV Liitu Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Põhja-

Aafrikas (mägedes).
Majanduslik tähtsus. Karusmari on tähtis kuļtuurtaim. Marjad leiavad

kasutamist toorelt ning keediste, mahĮade, kompoti, marjajookide, veinide
jne. valmistamiseks. Hegi järgi sisaldavad marjad 84-88% vett, 6-8/o
dekstroosi ja levuloosi (sahharoosi ei sisalda), 0,3*0,57 /o valkaineid,
l,l3% pektiinaineid, 3,52% puidukiude, 1,42% vabu happeid (sidrun-, viin-
ja õunhapet, toorelt ka merivaikhapet) , 0,2-0,55% tuhkaineid ning parkai-
neid ja veidi kummivaiku.

Ameerikast pärinevaid Grossuļarįa liike kasvatatakse aedades ka dekora-

tiivpõõsastena.
Linnė eraldas kolm Euroopast pärinevat karusmarja liiki, lugedes nad

sõstarde perekonda: Rįbes recįįnatum - sigimik enamasti paljas, R' Gros-

sularįa - sigimik enamasti näärekarvane ja'R. Į}aa crispa - sigimik tihe_

dalt karvane. A' Pojarkova (<Dn. CCCP IX, lk' 268) järgi võib neist ise-

seisvaks liigiks pidada ainuļt viimast, mida ülekantuna perekonda Grossu-

įarįa 'tu\ęks ninretada Grossuįarįa Uaa-crispa (L.) Miļl. Kaks esimest ļiiki
on aga seÖtud üleminekuvormidega, mille levik nõuab veel põhjalikumat
selgitāmist. Selle tõttu arvab A. Pojarkova õigema olevat ühendada nad

üheks liigiks. Nõnda on talitatud ka käesolevas teoses ning mõlenrad koos

toodud nime alļ Grossuļarįa recĮįnata (L.) Mill.
Paljud autorid peavad aga kõiki kolme Linnė ļiiki ühe ļiigi- erimiteks.

Sellele vastavalt Rįbes recl,įnatum oļeks Rįbes Grossuįarįa var. recļįnatum

Berl. : Rįbes GrossuĮarįa y gĮabrunt W. Koch; teine liik Rįbes Grossuįarįa
oleks Ri&es Grossuļarią ą €,Į.anduĮoso-setosum 

]tr. Koch ja Ribes Liua-crispa

oļeks Rläes Grossuļarįa B pubescens W. Koch : Rįbes Grossuįariavar. Uaa-

crispa Jancz.
Grossularįa recįįnata (L.) Miļl. on peaaegu kõigi Euroopas kultiveerita-

vate karusmarja-kultuursortįde esivanemaks. Karusmarja mainitakse esma-

kordselt kirjanduses XVI sajandii, milļal tehti ka algust tema kultiveeri-
misega. xVIII sajandi keskpaigas tunti umbes 5 kultuursorti. oļenevalt 1ähte_

vanemate päritolust jagunevad kõik kultuursordid kahte rühma: Euroopa
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Sordįd ja Ameerika sordid. Suurettt osa Euroopa karusnrarja kultuursortidest
on saadud G. reclįnata L. teisenditest, mis on palja või näärekarvase sigi-
mikuga. I-Iea eduga on selektsioonis kasutatud ka Mongooliast, Ees-Aasiast
ja Siberist pärinevat liiki G. acįcuĮarįs (Smith) Spach (kobarad 1-õielised.
sigimik paljas, kroonļehed valkjad, marjad väikesed' punakad või roheli-
sed). Suurem osa Ameerikas ļevinud kultuursortidest on saadud G. hįrtella
Michx' (Rįbes oxgacanthoides L.) ristamisel G' Uua-crįspa'ga. Lähtemater-
jalina on kasuiatud ka teisi Ameerika liike. Ameerika sordid on kiirema kas-
vuga ja kindļad karusmarja ohtlikuma haiguse - jahukaste - vastu.

Sugukond roosõielised - Rosaceae Juss.'

Vahel asįeļdega puud ja põõsad ning rohtjad įaimed, enamasti püsikud.
väga harva üheaastased. Abiļehed vabad r,õi leherootsuga liitunud, harrla
puuduvad (perekonnal kitse-eneļad). Õied üksikuļt või õisikutena, korra-
pärased, mõlemasugulised, harva ühesugulised, enamästi viietisecl' harvem
neljatised, võrcļse kroon- ja tupplehtede arvuga, mõnedel perekondadel ka

vä1istupega, sage1i suured, si1mapaistvad, r,ähestel perekondadel (l<orts-

lehed, punanupud) kroonlehtedeta. Õietelg on laienenud karikjaks või liucl-
jaks õiekarikaks ehk õiepõhjaks (receptacuĮurz), mil1e üļemisele servaļe
ļ<innituvad tupplehed ning viimastest seespool kroonlehed ja tolmukad' Vaheļ
on õiepõhi ka poo1kerajas või kuhikja1t pikenenud (näit. vaarikal). Välis-
tupe esinemisel on sellel 1ehti tupp1ehtedega võrdsel arvu1 ja nad on aseta-
tud viimastega vaheldumisi. Kroonlehed on tupplehtedega vahelduvad, alusel
ahenenud, enamasti silmapaistvalt värvunud. Tolmukaid on 2, 3 või 4 korda
rohkem kui kroonlehti, või 

'tolmukaid on palju, väga harva ainuļt 1-5;
enamasti on'nad asetunud ühe või mitme täieliku ringina. Tolmukaniidid
niitjad, vabad, harva osaliselt liitunud; tolmukotid ümarad või piklikud,
pikilõhena avanevad; toļn-ruterad elliptilisecl, värskelt ja märjalt kerajad.
Viljalehti niisama palju kui tupp- ja kroonļehti, või neid on 2 kuni 3 korda
rohkem, harvem I kuni 4; enamasti moodustavacl nad vabad, harvem oma-
vahel või õõnsa õiekarika siseseinaga liitunud, ühepesalised, enamasti kahe,
harvem ühe või mitme rippuva või tõusva, käändunud seemnealgega emakad.
Emakakaelad kinnituvad enamasti viljalehtede tipule, harvem nende mõhu-
või seljapoolele, on vabad või mitme viljaĪehe puhul ka osaliseļt, harvem
täielikult üksteisega ļiitunud. Sigimik (või sigimil<ud) asuvad õiepõhja1 (ü1e-

mirre sigimik), on õiepõhjast ümbritsetud (keskmine sigimik) või sigimiļ< on

õiepõhjaga liitunud (alumine sigimik). Roosõieļiste viljad on väga mitme-
sugused. Kui nende moodustamisest võtab osa õieielg, on nad kukl<urvil-
jad (põisenelatel), sulgviljad või luuviljad. Viljad rlõivad moodustucļa ka
õiepõhja ošavõtuļ, kui see laieneb ning muutub ļihakal<s koguseenlniseks
(maasikas) või õtrnviljaks (õun, pirn). Seemned on püstised rlõi rippuvad'

I Koostanud K. Eichwald.
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99. joon. Roosõieliste õite tüübįd. Alamsugukond enelalised (SpiraeoideaeJ:
a - Spiraea decumbens; erhakad asuvad kausjas õiepõhjas, mille ülemine
serv moodustab tugevasti arenenud näärmeringi (Focke järgi). Alamsugu-
kond õunapuulised (Pomoideae): b - MaĮus.sĮĮaestrĮs; emakad peituvad
õietel jes (Focke järgi). Alamsugukond kibuvitsaiised (Rosoide ae): c _
Comarum pa'Įultre; emakad asetsevad tõlvjal õietelje pikendusel - güno-
fooril (Focke järgi); d - Rosa canina; arvukad liitumata emakad peitu-
vad sügavas'õiepõhjas (Focke järgi): e - AgrinonĮa Eupatoria; emakad
peituvad õieteljes (Warmingi järgi). Alamsugukond ploomipuulised
(Prunoideae)'. f - Cerasus tluĮgaris;, üksaįnus, lihakaks luuviljaks kujunev

emakas asetseb peekerjas õiepõhjas.
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suured või väikesed, nrõnikord tiivulised või kivisrakktrdest koosneva endo-

karbiga ümbritsetud, endospermita või vähese endospermiga. Idulehed ena-

masti lihakad, ļamekumerad kumera välisküljega.
Roosõieļised on suvihaljad, soojenrates maades ka igihaljad. Nende ļehed

asetsevad vaĮrelclumisi (ainult Rhodotųpos' e| ja Prunoįdeae alamsugukonda
kuuļuvate liikide idanditeļ vastakalt) ning on 1iļrt- või liitlehed. Sugukond

on morfoloogiliselt väga vormirohke ja vormid on erakordseit muundunud;

sellest sõltuvalt on perekonna terav piiritlemine raske, isegi alamperekon-

clade piiritlemisel. on tavaline nähtus' et iļmselt 1ähedaste sugLrlasiiikide

õites ja viljades on erinevused palju suuremad kui vegeiatiivsetes organites.

Roosõieliste karvasuse erinevused on heaks tunnuseks eriti liikide üks_

teisest eristamisel (näit. tuhkpuudel). Karvad on ļihtsacl, pehmed või har_

jasjad, kimpudena esinevad või viltjat karvkatet moodustavad, enamasti
lihtkarvad, harvem tähtkarvad. Väga levinud on ka varrelised näärekarvad
(sageli lehtede, abiļehtede ja tupplehtede serval)

RoosõieĮiste Sugukond on Suur; temasse kuulub umbes 100 perekorrda ja

liikide ļaiemal piiriiiemisel üle 2000 liigi, koos rea perekondade pisiliikidega
palju rohkem. Siia kuu1ub rida kriitilisi (polįrnorfseicĮ) perekondi, nagu

viirpuud, kibuvitsad, maratlad, kortslehed. Kortslehti iseloottustab niinirne'
tatud somaatiline või diploidne partenogenees; nendel puudub Suguline paļ-
junemine, nende embrüod arenevad viljastamata munarakkudest.

Roosõielised on levinud peaaegu kogu maakera1, kuigi muutuvįļ rohku_

sega ning eri maades väga erinevate süstemaatiliste rühmadena. Eriti ļevinud
on sugukond kogu põhja-parasvööndis ja Vaikse ookeaniga piirnevatel Aasia
ja Ameerika kontinendil. Arktiļistei aļadel esinevad ainult rohtjad ja kääbus-
põõsakujulised roosõielised. MõneS perekonnas (näit. murakatel) on kuju-

nenud boreaalseįe kliimale hästi kohanenud liigid; need erinevad suuresti
troopilistest ja lätiistroopilistest liikidest, mis on tugevate ogadega varusta_

tud ronipõõsad.
Süstemaatiliselt or-r roosõielised (alamperekonna Spiraeoįdeae kaudu)

lähedased kivirikuļistele ning mõnedele väiksemate1e perekondadele
(ChrgsobaĮanaceae) .

Sugukonna rahvamajandusiik'tähtsus on Suur ning seisab selles, et

paljud iiigid annavacl söödavaid ja tehniliselt kasutatavaid vilju. Sugukonda

kuuluvad jahe. ja Soe-parasvööndi väärtuslikumad viljapuud _ õunapuud,
pirnipuud, küdooniad, kirsipuud, ploomipuud, aprikoosipuud, persikupuucl,

mandlipuud. Tähtsatest marjapõõsastest kuuluvad siia vaariļ<ad ja mura-

kad (pamplid), rohtjaiest roosõielisiest murakad ja maasikad.
Peale puhtmajanduslikuļt tähtsate liikide on Sugukortnas rohkesti liike,

mida kasutatakse dekoratiivseiel otstarvetel nende ilusate õite või deļ<ora-

tiivse lehestiku ja üldkuju tõttu. on rida perekondi (enelad, tuhkpuud, viir-
puud, pihlakad), mille liikidest Suur osa sobib hästi ilupuudeks ja -põõsas-

teks ning mida seetõttu on introdutseeritud maadesse' kus nad puuduvad ja

kus omamaiste dekoratiivpuude ja -põõsaste arv ei ole vajaduste rahuļda-

miseks küįļaļdane.
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Eriļiseļ kohal dekoratiivpõõsaste huĮgas on roosid, mille kuļtuur Vanas
Maailmas on väga ammune' pikkade aegade vä]tel aretatud sortide arv
suur ning erakordselt mitmekesine. Teatav arv külmakindlamaid roosisorte
on talvise kaimise abil kultiveeritav ka Eesti NSV-s. Tähelepanuvääriv on
mõnede kibuvitsaļiikide viljade suur C-vitamiini-sisaļdus.

.Süstemaatiliselt jaguneb roosõieļiste sugukond neljaks alamsuguļ<on'
naks, mis on esindatud ka Eesti NSV-s. Need aļamsugukonnad on: l. ene-
ļalised (Spiraeoideae), 2. õunapuulised (Pomoideae), 3. kibuvitsalised
{Rosoideae) ja 4. ploomipuulised (Prunoideae) (99. joon.). Varem roosõie-
ļiste hulka arvatud eksootilisi alamsugukondi ChrgsobaĮanoideae ja Neu-
radoįdeae käsitatakse kaasajal tavaliselt iseseisvate sugukondadena, eriti
esimest, miļlel on sügomorfsed õied, sugukonnan a ClvgsobaĮ,anaceae. See
sugukond on suhteliselt ļähedane roosõieliste ploomipuuliste (Pra noid,ea)
alamsugukonnale, teiselt poolt aga liblikõieļistele.

Ehkki roosõieļiste perekonnad ja liigid tavaliselt ei moodusta massivege_
tatsiooni, on nende osatähtsus põhjamaises flooras märkimisväärne. Raba_
murakas (Rubus chamaemoras) võib soodsatel tingimustel rabadel massi-
liseļt esineda; ka mõned teisecl Rubus'e liigid (näit. lillakas, vaarikas) moo_
dustavad sageli väiksemaid udi ,ur.".aid kogumikke, mis isegi maastiku-
pildis võivad oļla silmapaistvad. Kultuurmaastikus, eriti aga linnacles ja
maakeskustes' on dekoratiivsed roosõielised, näit. viirpuud, silmapaistval
kohal.

Mõningat valgust roosõieļiste sugukonc1a kuuļuvate perekondade vanu-
sele heidavad fossiilsed leiud. on erakordseļt huvitav, et Põhja-Ameerikas
nooruslikult ning intensiivselt uusi liike kujundav viirpuu de (crataegus)
perekond on tekkeļt üsna vana, sest selle perekonna fossiilseid jäänuseid on
leitud Põhja-Ameerika ja Gröönimaa noorema kriidiajastu ļademetes. Samuti
on küļlaldaselt fossiilseid ļeide nii Euroopa kui Põhja-Ameerika tertsiaar-
setes lademetes perekondadest Spiraea, Cotoneaster, Cgdonia, Pgrus, AmeĮan-
chier, Fragaria, Prunus. Nõukogude Liidu territooriumilt on samuti oļemas
rida fossiilseid leide tertsiaarist ja interglatsiaalidest. Neecl leiud kuuluvad
perekondadesse Spiraea, Cotoneaster, Pųrus, Sorbus ja Crataegus.

RoosoIELIsTE ALAMSUGUKoNDADE M/įĀRAMISTABEL

1. Vili on 3-5 kukkurviljast koosnev ļiit-kukkurvili, milļe üksikviljad ava.
nevad mõhuõmbļusest. Abilehed vahel puucluvacl

I alamsugukond enelalised * Spira,eoĮd,eae, lk' l99
vili teist laadi, mitteavanev. Abilehed olemas (kuid sageli vara vari-
sevad) 2

2. Viljalehti enamasti 5, harvem l-2, kausjal õiepõhjal sageli üksteisega
üheks, alumise sigimikuga emakaks liitunucl. Vili lihakas õ_unvili (õun'
pirn)

II alamsugukond õunapuulise d - Pomoid'eae, Įki' 2I4
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3

Viljalehti üks võį palju; iga viljalehi moodustab ühe emaka. Viļi seem-

nis või luuviļi 3

Igas õies üks emakas. Vili lihakas või kuiv luuvili _
IValamsugukondp.loomipuulised-PrunoĮdeae,lk.459

Igas õies emakaid palju, īu.uu üks. Viljad pähklikese laadi seemnised;

m-is tugevasti arenenuā, oiepõhiast ümbritsetuna moodustavad ebavi1ja,

või viljad on kogu-luuviljad
IIIalamsugukondkibuvitsalised_Ēosoid,eae,ļk.2B0

I alamsugukondenelalised Spiraeoįd'eaeAgardh
Agardh Class. Pl. (1825) 20'

Õied rohkeõieliste õisikutena. Õiepõhi lame, lehterjas või kellukjas'

Tupp- ja kroonlehti 5, tolmukaid 15-40, viljalehti l-7, enamasti 5' Sigimik

mitme, harva kahe rippuva seemnepungaga. Kukkurviljad avanevad mõhk-

õmblusest, vabad voi ļtumises oSaS ļiitunud. Põõsad, harvem rohtjad tai_

med ļiht_ või sulgjate lehtedega ja mähalangevate, harvem püsivate abi-

lehtedega. _ Alamsugukond įuudub Eesti }iĮSV spontaanses taimestikus'

Järgneialt käsitletaksĮ tähtsamaid meil dekoratiivtaimedena kuļtiveerita-

vaid liike.

ENELALTSTE (SPIRAEOIDEAE) ALAMSUGUKONNA EESTI NSV-S

KULTIVEERITAVATEPEREKONDADEMÄÄRAMISTABEL

l.Püsikkaheli-võikolmelisulgjatelehtedega.Abilehedpuuduvad
4. perekond kitse-enelad - Aruncrs Adans'

Puistaimed (põõsad). Abilehed olemas ' ' 2

2. Lehed terveservalisĮd kuni hõļmised lihtlehed 3

Lehed paaritusulgjad liitlehed suurte abilehtedega. Õied valged, lõh_

navad, įsetunud pürarniidja või ovaalse pöörisena
5' perekond pihlenelad - Sorbarįa A' Br'

3. Lehed 3(-5)-hõlmased, kilejate, vara varisevate abilehtedega' Viljad

läikivad, põisjalt pundunud, alusel liitunud
1. perekond põisenelad - Phgsocarpus Maxim'

Lehed terveservalised või hambulised, mõnikord tipul pisut koļmehõlma_

sed. Viljad pundumata ja alusel liitumata 4

4. Õied mõlemasugulised, sarikjate või otsmiste pöörlstena' Lehed ena_

masti hambuliseį või täkilised lihtlehed 
oerekond enelad - sptror,a t.

Õied kahekojalised, pikkade kobaratena, mis omakorda moodustavad

pöörise. Lehed piklikud, terveservalised, paksud
3. perekond sinienelad - Sįbįraea Maxim'
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l. perekond põisenelad * Phgsocarpusį Maxim.
Maxim. in Acta Hort. Petrop. VĪ (1879) I09.

Põõsad vahelduvate 3-5-hõlmaste, hambuliste ļehtedega ja vara maha-
langevate abilehtedega. Õied mõiemasugulised, viietised] valged' võrsete
tipul asuvais kännasjates õisikutes. Tolrnįkaid 30-40, kahe või kolme rin_gina; emakaid 1-5. Ķukkurviljad pundunud, nahkjad, mõhuõmbluse tipu-
osas avanevad.

EESTI NSV-S KULTIVEERITAVATE PoĮSENELA_LIIKIDE
MlįĀRAMIsTABEL

l. Sigimikud ja kukkurviljad karvaseci, viimased tupplehtede pikkused või
pisut pikemad

l. Amuuri põisenelas - Phgsocarpus amurensis Maxim.
Sigimikud ja kukkurviljad paljad või ainuļt tipuļ pisut karvased; kuk-

^ kurviljad tupplehtedest vahįmālt poolteist korctĮ piĻemad 22- Lehed allküljel paljad või ainult roodude kaenaįdes pisut karvased.
Viljad tupplehtedest vähemalt 2 korda pikemad

2. Lodjap-põisenelas _ Phgsocarpus opuĮifoĮia (L.) Maxint.
Lehed allküljel püsivalt karvased. Viljacl tupplehtedest ainuļt poolteist
korda pikemad

l. Amuuri põisenelas _ Phgsocarpuy aīnurensrs Maxim. in Acta Hort.
Petrop. VI (|879) 22l; Kou. ll Antc. onp. pacr. Įa.nluerocr. xpan II
(|932) 627; fIorpxona so (Dū. CCCP Ix (1939) 2B2 u so oū. ECCP III
(ļ950) 9. * Spiraea amurensis Maxim. Primit..Fl. amur. (1859) 90. -opuĮaster amurensįs o. Kuntze in Rev. Gen. pl. II (l89l) 9a9; C. Schneid.
Laubhoļzk. I (1906) 444. - llyaupen.rro4uur auypcrnü.

.Ę. .Kųi e m kõrge tugevasti harunev põõsas. Koor kastanpruįįn, vane-
matel okstel kestendav. Lehed südajad, lühikeste hõlmadega, allküljel hele-
damad ja kaetud hallide tähtkarvadega. oisikutelg, õieraū ja õiepõhi vilt-
karvased. Õied vaļged, 16-18 mm läbimõõdus, vĮļisküljel peeneūarvaļiste
kroonlehtedega. Kukkurviljad veidi pundunud, kellukjast õietupest pisut
pikemad, enamasti koļme seemnega. Õitseb mais, juunis. (l0l. iĮon. ā,;.1

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Kaug-Idaš (Bureja mägismaa ja
Ussuurimaa), väljaspool Nõukogude Liitu Mandžuurias 1ä nonja-KoreÄ'
Kasvab metsästunud kaljustel nõlvadel. (Areaal 100. joon.)

Levik Eesti NSV dendroflooras. Liiki peetak.. *uil küļmakindlaks, kuid
teda on meil vähe kultiveerįtud ja seetõttu puuduvad vastavad kogemused'

Kasutamine. Kõrgema dekoratiivse põõsana peaks sobima paikldes iaavaramates aedades.
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2. Lodjap-põisenelas - Fhysocarpus
opuĮifoĮin, (L.) Maxim. in Acta Hort.
Petrop. VI (lB79) 220; Ī7onpxona so oū.
CCCP IX (1939) 283 n Bo Q.n. ECCP
III (l950) l0. - Spiraea opuĮifoĮia L.
Sp. pl. ed. l (1759) 489. - opuĮaster
opuĮifoĮius o. Kuntze Rev. Gen. pl. II
(lB9l) 949; Britt. et Brown Ilļ. Fl.
N. Un. St. II (1897) t95; C. Schneid.
Laubholzk. Ī (|906) 442' llysupe-
IĪJĮoĀHĮ.IK xanngonucruliü.

t2. Kuni 3 m kõrge põõsas pisut
longus okstega. Noored võrsed paljad,
helepruunid, vanemad oksad hallikad,
tugevasti kestendava koorega. Lehed
ümar-südaja alusega, kolme_ või pisut
viiehõlmased, pikema keskmise hõlmaga,
ebaühtlaselt saagja Servaga' paljad, all-
küljel heledamad. Abilehed lineaalsed.
Õied valged, 10-12 mm įäbimõõdus,
rohkeõielise kännagja õisikuna. Tolmp-.',
kaid palju, nad on kroonlehtedest pike. 

, l00. joon. Amuuri põisenela (Pltgso-
mad; emakaid 3_5. Kukkurvili tupesf ''pafpus 

ārnurensis) areaal (Āep. 
'Įkaks korda pikenr, paljas või tipul hõre- .KycTapH. IU järgi).

dakarvaļine, läikivpruun. Õitseb juunis.
(101. joon. a-d.) '

Ī. lutea Kirchn' in Arboret. Musc. (1864) 2l7. Lehed noorelt rohekas-
kollased. Kultuuris Tarįu botaanikaaias.

Üldlevik. Levinud Ķanada ja Põhja;Ameerika Ūhendriikide idaosas
Quebec'ist Georgiani, läände kuni Kansąse ja Manitoba osariigini. Kasvab
peamiselt jõekallastel ja kaljustel nõlvadĮl. (Areaal l02. joon.)

Levik Eesti NSV,dendroflooras. Lodjap-.põisenelas on meil teistest põis-
enela liikidest palju rohkem levinud. Ta on täiesti külmakindel ning vähe-
nõudlik põõsas.

Kasutamine. Sobib kasvatarniseks parkides ja avaramates aedades. Pin-
nase suhtes vähenõudlik, põuakindeļ, talub linnade suitsu]ja tuhka, lõika-
mise teel hästi vor'mitav. Paljundamine seemnetest ja pistikutest.

3. Peajas põisenelas - Phgsocarpus capįtaüa z (Pursh) o. Kuntze
Rev. Gen. II (l89t) 149. - Spiraeacapitata Pursh Fļ. Am. Sept. I (l8l4)
342. - Neįllįa capitata Greene in Pittonia II (1889) 25' - opuĮaster capi-
tatus C' Schneid. Laubholzk. I (l906) 443. - llyeupen.rro4ular. roĮosųaruü.

I Ladina keelest: opuĮus - hariliku lodjapuu liiginimetus, |oĮium - leht, s. o. lodja-
puulehine.

2 La.dina, keelest: capitatus - peajas, sõnast capuĮ _ pea.
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lOll. joon. Põiseneįad (Phųsaearpus) ja enelad (SįiiŲea). Pttgsoidtpu'
opuĮifolta: a _ õitsev oks; Ö'- õis; c - aīanemata kukk'urviljad; d -
avanenud kukkurviljad. P. amurensįs'. e - ļeht; f - avanemata

kukkurviljad. Spiraea saĮicifoĮia: g - õitsev oks; į - kukkurviljad.
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tį. Kuni 2 m kõrge longus okstega põõsas. Lehed koļmehõlmased, töm_

pide:hõlmadega. Leherootsud ja tupe väliskülg enam-vähem viltkarvased,
ļehtede alumine külg püsivalt tähtkarvane. Kukkurviijad paljad, tupplehte_
dest ainuļt poole pikemad. Teiste tunnuste įoolest sarnaneb lodjap-põis_
enelaga.

l02. joon. Lodjap-põisenela (Phgsocarpus opuĮifoĮia\
areaal (Įep. įI KycTapH. IĪI järgi).

Üldļevik. Esineb Kanadas ja Põhja-Ameerika Ühendriikide lääneosas,
Briti Kolumbiast Kaliforniani; areaal ei ulatu Kaljumägedest kaugemale
itta.

Levik Eesti NSV dendroflooras. Peajat põisenelat on meil kultiveeritud,
kuid andmed tulemustest peaaegu puuduvad; Seetõttu on vajalikud,edasised
katsetamised selle liigiga.

Kasįtamine. Sobib kasutamiseks dekoratiivpõõsana nagu teisedki põis_

enelad.
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2. perekond enelad _ Spįramt L.

L. Sp. pl. ed. I (1753) aB9.

Madalad kuni keskmised põõsad enamasti hambulisie, harvetn terveser*

valiste, tipul vahel pisut hõlrniste lehtedega. Abilehed puuduvad.' Õied
väheldased, mõlemasugulised, vaiged, purrakad või punased, koondunud
kännasjateks, pöörisjateks või sarikjateks õisikuteks. Õied viietised; emakaid
enamasti 5; õiepõhi kellukjas' Koguvili koosneb enamasti 5-st (3-B-st)
nahkjasi, liitumata kukkurviljast. - Enelate perekonna enam kui B0 liiki on
levinud põhja-parasvööndi kesk- ja lõunapoo1setel aļadel (eriti Ķesk- ja
Ida-Aasias ning Himaalajas). Enam kui pool liikidest on tuntud vormi- ja
hübriididerohkete dekoratiivpõõsastena, millel on teatav tähtsus ka mee-
taimedena. Eesti spontaanses flooras eneļad puuduvad. Nõrrkogude Liidu
fļooras esinevate ļiikide arv on 22. 'PeaIe allpool käsitletava 7 tähtsama liigi
ja värra on meil siin-seal kuliiveeritud ka rnõningaid teisi liike ja hübriide,
millest on maiņitavad; 9 valge enelas (Spiraea aĮba Du Roi, Kanada kesk-
ja idaosa); teravalehine eneļas (S. arguta Zab', nähtavasti kolmikhübriid
S. crenata \ S. hupericifolia L. X S. Thunbergii Sieb.);' karvane enelas
(S. pubescens 'Turcz', Kaug-Ida); kolmehõļmane eneļas (S' trilobata L.,
Lääne-Siber, Kesk-Aasia) ; podoolia enelas (S. pihooiensis Bess., hübriid
S. crenata L. X s. medįa Schm.); hiina enelas (S' chinensls Maxim., Ida-
ja Kesk-HiinaĮ; hall enelas (S. cana'ūlaldst. et Kit., Balkan, V.-Aasia);
V. V. Šulgina 3 järgi on Leningradis külmakindlad järgmised eneialiigid ja
nende värrad:'hallikas enelas (Spiraea canescens D. Don, Himaa-
laja); menzi.esi enelas (S. Menzįesįį Hook., Põhja-Ameerika Aļas-
kast Oregonini);karvasevil jaline enela s (5. tricltocarpaNakai,
Korea); kännasjas enelas (S. corgmbosa Rafin., Põhja-Ameerika
Ühendriikide idaosa). Hübriįdidest: Spiraea cįnerea Zabe| (S' cana \
S. hi.ųpericifolįa); S. macrothgrsa Dipp. (S' aĮba var' ĮatifoĮid X s. Doug-
Įasii); S. micropetaĻaZabe\ (S. medĮa\S' obouata); S. sgringae|ĮoraLem.
(S. albifĮora Į S. salicifoĮia). Need 1iigid tohiksid ilupõõsastena perspek-
tiivsed olla ka Eesti NSV-s.

Külmakindlate liikide suhteliselt Suur arv võimaļdab eneļaid senįSest
märksa,ulatuslikumalt ehistaimedena kasutada, seda enam, et enelad on
pinnase suhtes võrdlemisi vähenõtrdlikucl ning lepivad kasvutingimustega
linnades.

,, IĢęeka keelest; speiraia - ühe põõsa nimetus Theofrastosel.
9 Sõrendatult on trükiįud Leningradis külmakindlaks osutunud liigid.
3 IIIy.nbrIļHa B. B. s hrrrpo4yxųr.rr pacrerruü rl3eJIeHoecTpoIĮTeĮbcTBoII (1952) l3į.

204



TĀHTSAMATE EESTI Nsv_S KULTĮVEERITAVATE ENELALIIKĮDE JA
NENDE VĀRDADE MÄĀRAMISTABEL

ļ. Õied punased või roosad 2

Õied valged, lihtsarikana või sarikja pöörisena +

2. Õied ovaalse või püramidaaļse pöörisena . 3

Õied kändana, samal tasapinnal asuvate õitega
3. Jaapani enelas - Sp|įraea japoiica L. Īil.

3. Lehed mõlemal küljel paljad või peaaegu paijad. Õied roo$ad, rulja
või kitsas-püramidaalse pöörisena 

.ih^ ^_^l.- 'Q^;-^,l. Pajulehine enelas - Spiraea saĮicifoĮia L.

Lehed allküljel tihedalt lühikarvalised, peaaegu alusest peale hambuĮi-
sed. Õied kahvaiu- kuni heleroosad püramidaalse, alusel enamastį kitsa
pöörisena

2. Hambuline enelas - Spiraea BįĮļįardįį (Zab.\ C. Schneid.

4. Võrsed ruljad, siledad, noorelt pisut karvased. Tupplehed viljadel tagasi
käändunud

5. Keskmine enelas - Spiraea medįa F. Schm.

Võrsed ruljad, kuid ühtlasi pisut tiivulised 5

5. Võrsed udemelised. Tupplehed viljadel püstised
6. Täkiline enelas - Spiraea crenata L'

Võrsed paljad . 6

6. Lehed rohelised, munajas-süstjad, kuni 7 cm pikad, ebaühtļaselt kaheli_
saagja Servaga' aļusel terveservalised. Õied paljuõieliste kännastena.
Tupplehed viIjadel väljapoole käändunud

4. Taraenelas - Spiraea chamaedrgfoļįa L'
Lehed tumerohelised, 3-4 cm pikad, pisut hõlmised, talbja alusega.
Õied kumerate kännastena. Tupplehed viljadel püstised

7. Värderrelas - Spiraea Van-Houtteį Zab.

l. Pajulehine enelas _ Spįraeq salįcįfohįal L. Sp. pl. (1753) aB9;
Ledeb, Fl. Ross. II, I (1844-1846) l5; Turcz. Fl. baic.-dahur. I

(lB42*lB45) 36l; Britt. et Brown 11ļ. Fl. N. Un. St. II (1897) 196;

Ilolprora so o"rl. CCCP x (1939) 286 ll so Qfl. ECCP III (į950) 14' -'Ia soĮra Ī.IBoJIįI,cTH afl

h Kuni l,5 (2) m kõrge põõsas püstiste okstega. Noored võrsed vao-
1ised-kandilised, kolļased või punakaspruunid;'vanemad pruunid, kestendava
koorega. Lehed süstjad või piklik-elliptilised, 4-7 (l0) cm pikad, l,5-4 cm
laiad, teravsaagja .Servaga, aliküljel heledamad, paljad või allkülje roodudel
pisut karvased. Õied valkjasroosad või roosad, B-l2 mm läbirnõõclus, rulja
või kitsas-püramiidja, kuni 15 cm pika pöörisena. Tupplehed kolmnurksed,
püstised, ripsjate karvadega. Kukkurviljad peaaegu paljad, tupplehtedest
kaks korda pikemad. Õitseb juulist septembrini. (l0l. joon. g, h.)

t Ladina keelest: saĮįx - paju, foĮiurn - leht
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Ī. grandifĮoraK. Koch Dendrol. I (l869) 3ll'- Kultuurvorm; õied suu-
remad, heleroosad.

Üldlevik. Levinud Lääne- ja Ida_Siberis, Ķaug-Idas, Mandžuurias, Põhja_
Koreas, Jaapanis. Teine, osaareaali laadi levila asub Kesk- ja lda-Euroopas
kuni Leedu ja Ukraina NSV-ni; see ļevila on tõenäoliseļt tekkinud metsis-
tumise teel kultuurist. Kasvab jõgede kalļastel ja uhtlammidel, lodu- ja
soomätastel, moodustades harilikult madaļamaid või kõrgemaid tihnikuid.

Levik Eesti NSV dendroflooras. Külnrakindel, meie tavalisemaid eneļa-
ļiike, mida võib kõikjal parkides ja aedades kohaia.

Kasutamine. Peale suureõielise vormi on aretatud rida teisi kultuur-
Vorme, neist üks valgeõieline vorm (f. aĮpestris Pall. Fļ. Ross. I (1784)
36), ning mõned kultuurvärrad. I-iik on vähenõudlik, eelistab siiski värske-
maid muldi, sobib aedades ja parkides kasvatamiseks üksikasetuses ning
põõsagruppidena; kohane põõsastaradeks.

Juurtes ļeidub eetrilist õli.

2. įIambuline enelas - Spirana" BįĮĮįordįįĮ (Zab.) C. Schneid. Laub-
holzk. I (1906) ģ8l; floapxoea nq Q.rr. ECCP lII (1950) l5. - S. Men-
ziesįį Var. BįļĮįardįį Zabel Strauch. Spir. (l893) l0l. - s. DougĮasii
Hook. \ S. saĮicifoĮia L. - TaeoĮra Ea.nupĀa.

tį Püstine või osaļt laiuv l-l,7 m kõrge põõsäs. Võrsed vaolised kuni
pisui kandilised, enamasti udejate karvadega kaetud, harvemini paljad.
Lehed 5-7 cm pikad, |,B-2,2 cm laiad, äraspidi_Šüsijad või piklik-ellip-
tilised, ialbja alusega, enamasti alusest peale teravahambulised, pealt pal-
jad või peaaegu paljad, alt sametkarvased. Õied kahvaturoosad, vahel ka
tumedamad roosad, asetsevad kitsaste, tipmiste, l0-l5 cm pikkade püra-
miidjate õisikutena. To1mukad kroonlehtedest kaļ<s ļ<orda pikemad. Tupp-
lehed kolmekandilised, viljadel tagasi käändunud. Kukkurviljad paljad, tupp-
lehtedest pikemad. Õitseb augustis, septembris.

Levik Eesti NSV dendroflooras. Seda hübriidset eneįat leidub paiguti
parkides ja aedades, enamasti pajulehise enela nimetuse all; viimasest eri-
neb eelkõige lehtede allkülje šametja karvasuse poolest.

Kasutamine. Näib olevat enani-vähem külmakindel 2; kasutatakse nagrt
teisi enelaliike rühmiti ja ka madalateks põõsastaradeks.

3. Jaapani enelas _ Spirae'a japonba' L. fiļ. Suppl. (l78l) 262;
Koehne D. Dendroļ. (lB93) 2l7; C. Schneid. Laubholzk. I (l906) 475;
fĪoapxosa so oū. ECCP (l950) 16. - S. caĮlosa Thunbg. Fl. japon. (|784)
209; - Taeonra snoricxas.

h Kuni l (1,5) m kõrge püstine, tihedalt harunev põõsas. Võrsed rul-
jad või pisui vaolised, pruunid, noorelt lühikarvaļised, hiljem paljad.'Lehed

t Nimi ta,rvituseļe võetud Pariįsi lähedal eļanud aedniku Bįlliard'i järgi, kcs tõenäoįi.
seĪt on seļle eneļahübriidi aretanud.

2 V. V. Šulgina järgi (Į4nrpo71yrųua pacT. lį 3eJĪeH. cTpoLlTeJIbcTBo Il (1952) li4l)
Leningradis üldiseļt küļmakindel, võivad aga külmuda võrsete tipud.
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103. joon. Eneļad (Spiraea). s. chatnaedrųfoĮia
S. japonica: ä _ lehed. 'S. 

medįr:..c * lehed. S
s. Van-Houtteį: e - ļeht.

a' - õitsev oks.
crenaty: d - lehęd.



helerohelised, 9-ll cm pikad, 2--4 cm laiad, munajas-elliptiiised kuni
munajas-süstjad, pikalt teravnevad, talbja alusega, ebaühtļaseļt terava-
hambulise Servaga, paljad või allküļje roodudel karvased, puhkemisel puna_
kaspruunid, ripsjakarvalise servaga, hiljem heleroheļised, sügisel kaua püsi-
vad. Õied 4,5_5 mm läbimõõdus, roosad kuni tumeroosad, jooksva āasta
võrsetel tipmise lameda kändana. Õieraod, õiepõhi ja tupplehed tihedalt
lühikarvaļised. Kukkurviljad väga läikivad, paljad. Õitseb juu1is, augustis.
(I03. joon. ä.)

Üldlevik. Jaapan (Hakodate, Jokohama, Nagasaki).
Levik Eesti NSV dendroflooras. Euroopas väga,ammu kultuuris oļnud

enelas. Võrdlemisi vormirohke. Leidub meil kohati parkides ja aeclades.
Kasutamine. Väga sobiv üksikasetuseks. Karmidel taļvedel võib kanna-

tada. Šulgina järgi (l. c.) külmuvad Leningradis võrsete tipud või ka
eelmise aasta võrsed täielikult.

4. Taraenelas _ SpiraeachamaedrgfoĮin| L.Sp.pl. ed. l (l7ffi) aB9;
Bunge in Ledeb. Fļ. Alt. II (1830) 2l3; floxpr<ouu rį õ",r. CCCP Ix (toao1
29| r Bo Ql. 5cCP III (1950) 20. - S: uĮmifoĮia Scop. Fl. carhiol. i
(1772) 3a9; Hegi I1l. Fl. Mitt.-Eur. ry,2 (t922-tg2zy azz. - Tasorra

ay6ponxo.rrucrHafl.

tį Kuni l,5 m kõrge pdõrr., siļedate, enamasti püstiste, noorelt kol_
ļaste või pruunikate, vanemalt hallikate kestendava koorega võrsetega.
Lehed heļerohelised, lai- või piklik_munajad, terava tipu ja ümara või talūja
alusega, l,5-6 cm pikad, l_3 (4) cm ļaiad, peaaegu aļusest peale vāi
keskelt alates ebaühtlase, sageli kahelisaagj, .".uugr, fertiiļsetel võrsetel
vaheļ vähemate tömpide hammastega Ļoi isegi tervesįrvalised. Õied valged,
10_l5 mm läbimõõdus, asetsevad kännasjate, 6-2O_õie1iste õisikutena
külgmiste okste tipul. Tupplehed kolmnurksed, teravad, viljadel tagasi kään_
dunud. Kukkurviljad paljad või liduskarvased, tupplehtedest l,5 kārda pike-
mad. Õitseb mais, juunis. (l03. joon. a.)

var. uĮmifolia (Scop.) Zabel. - Lehed piklik_mLrnajad, tavalisest suu_
remad.

Üldlevik. Taraenelas on levinud Kesk_Euroopas (Austrias ja Ungaris,
Karpaatides). Areaali uļatuslikum osa asub Lääne- ia Ida-šiberis ning
Kesk_Aasias (Balhaši piirkoh'd) ja Mongoolias. Kasvab hõredates metsades,
metsaservadel, nõlvadel, subalpiinsetel niitudeļ.

Levik Eesti NSV dendroflooras. on meil hariļikumaid, populaarsemaid,
sageli kultiveeriįud, täiesti külmakindļaid enelaliike parkides, aedades, raud-
teejaamades.

Kasutamine. Sobib kasvatamiseks gruppidena ning kuni l,5 m kõrgete
põõsastaradena. Parkides moodustab metsistudes sageli tihedaid kogumiūke.
Massilise esinemise puhul omab tähtsust meetaimenā.

t hamaidrüs (kreeka k.) - taimenimi Theofrastosel
(Thgrnus) liike), ja folĮum (lad. k.) _ leht, s. o. liivateelehine.
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5. Keskmine enelas ļ SpįraĖa mcdįfl! Schmidt oestr' allg. Baumz. I

(|7g2) 53 tab.54; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 457; flonpr<osa eo oĮ.
CCCP IX (1939) 29Ą u so oJI. ECCP ĪII (1950) 2I. - Taņolra cpeÄHffl.

į. Kuni 1,6 (2) m kõrge püstine, tugevate okstega, juurevõsusid moo_

dustiv põõsas. Noored võrsed koļĮakad, hõredakarvalised, vanemad puna-

kaspruunid, paljad, kestendava koorega. Lehecį elliptilised kuni peaaegu

süstjad, kuni 5,5 cm pikad ja kuni 2,5 cm laiad, õitsvatel okstel terveserva_

liseā, steriiļsete1 võrsetel tipu1 tavaliselt hambu1ised, ripsjakarvalise ser_

Vaga, vahel ka a11küĮjel hõredakarvalised. Õied paljuõieliste sarikjate õisi-

kutena, va1ged, 7-9 mm Įäbimõõdus' tolmukatest lüherrrate kroonlehtedega.

Tupplehed piklikud, kolmnurksed, õitsemisajal püstised, hiljem tagasi kään_

dunud. Kukkurviljad paljad või karvased. Õitseb mais, juunis, viljub augus-

tis, septembris. (103. joon. c.)

Üldlevik. Levinud Kesk-Euroopas, Nõukogude Liidu Euroopa_osa lõuna-

poolsetes rajoonides, Siberis, Kesk-Aasias ja Kaug-Idas. Kasvab metsade

võsarindes, nõlvadel, võsastikes, sageli kogumikkudena.

Levik Eesti NSV dendrotlooras. on meil kultuuris olevaid tavalisi, vähe-

nõudlikke enelaid.
Kasutamine. Talub hästi lõikamist ning on seetõttu sobiv madalamateks

põõsastaradeks. Taradena kultiveeriilisel omab ühtlasi tähtsust meetaimena.

Talub hästi kasvutingimusi linnades ning osalist varju. Eriii õitsemisajal

väga dekoratiivne.

6. Täkilineenelas -Spįracq,crenntq'L'Sp.pl.ed. 
l (1753) 489 (ex

parte); Ledeb. Fl. Ross. II (1844-1846) ll; floapxona eo ÕJI. CCCP x
(tgsg) 301. - S. crenifotia C. A. Mey. in Beitr. Pfļzk. Russ. Reichs VI
(ļs44) 43. - Tasolra ropoĀųaTarl.

t2. Kuni ļ,5 m kõrge põõsas peente, pisut tiivuliste, udemeļiste võrse'

tega.'Lehed enamasti lühikarvalised, steriilseteļ võrsetel l,5_.3 cm pikad,

0-3-l,5 cm laiad, äraspidi-munajad kuni talbjad, terveservalised või kes'

kelt a1ates peenehambuļised või täkiļised, vahel ainult täkiļise tipuga, ena-

masti kolme rööbitise rooga; viljuvate okste lehed väikesed, 0,6-2 cm pikad,

ühe keskmise ja 1-2 paari külgmiste roodudega, terveservaļised. Õied vaļ-

ged, tihedate kännasjate õisikutena. Kukkurvil jad 2-3 mm pikad, enamasti

įarvased, tupplehtedest pikemad. Õitseb mais, juuni al'gul (lühemat aega).

(103. joon. d.)
Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidus idapoolseies oblasiites, Lääne_Sibe_

ris, Kaukaasias, mõnedes Kesk-Aasia osades ning Euroopa idapooĮsetes

maades. Stepialade liik, kasvab metsastepivööndis ļiival, põldudel ja põĮlu_

peenardel, jõgede uhilammiļ.
Kasutamine. Meil üldiselt külmakindel, kuid väļre kuļtiveeritud liik.

Sobib madalateks põõsastaradeks. Õitseb üheaegselt lehistumisega'

t nedįus (lad. k.) - keskmine.
z crenatus (lad. k.) - täkiline; mõeļdud on leheserva
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7. Värdenelas _ Spiraca Van-HoutteįI Zabel in Gartenztg. IIĮ (l88a)
496; C. Schneid. Laubhoļzk. I (1906) a65; fIorpxora ņo o.,r. ECCP ļII
(1950) 22' _ S. aquilegifoĮia uan houtteį Briot. in Rev. Hort' (1866)
269. _ S. cantoniensis Lour. \S. triĮobataL. - Taeoflra Bau lyrra.

h. Kuni 1,5 m kõrge põõsas peente, paljaste, punakaspruunide, pisut
vaolistē, püstiste noorte ja rippuvatipuliste kaheaastaste võrsetega. lįnea
kuni 2 cm laiad, pealt heleroheļised, alt pisut sinakad. paļjacl või allküljel
harvade karvadega, kujult rombjas-munajad talbja alusega, tipul suuite
tömpjate hammastega või 3-5 madala hõlmaga. Steriilsete võrsete lehetļ
suuremad, umbes 4,5 cm pikad ja 3 cm laiad. Õied rlaļged, asetunud pisut
kumerate'kännastena. Tuppiehed viljudes püstised, tolmūkad kroonlehtedest
kaks korda lįihemad. Kukkurviljad tupplehtedest kaks korda pikemad. Õitseb
juunis (2--.-3 nädalat), viljub septembris. (l03. joon. e")

Kasutamine. Tihe, võrdlemisi suureõieline, väga dekoratiivne įõõsas.
- Külmakindel, kuid meii kultuuris vähe levinud; on soovitatav selļe hübriidi
. intensiivsem kasutamine parkides ning aedades, kus ta eriti sobib üksik-
asetuses silmapaistvatel kohtadeļ. on eriti iļus õiisemisajāĪ.

3. perekond sinienelad - Sįhįraea2 Maxim.
Maxim. in Acta Hort. petrop. VI (1879) 213.

Kahekoja1ised põõsad terveservaliste lihtļehtedega, abilehtedeta. Õied
väikesed, va1ged, viietised, lai-kellukja õiepõhjaga, įoondunud pööristeks.
Seemnepungi 4-5. Kogu-kukkurviljad. - Väike, mõneiiigiline perekond,
ļevinud Siberis (2 liiki), Kesk-Hiinas (1 liik) ja Kagu_Eu.ropr. (l liik).

l. Altai sinienelas _ Sįbįrq@ aĮtaįęīį8į8 (Laxm.) C. Schneid. Laub-
hoļzk. I (1906) aB6; florproea so QJ. CCCP x (i939) 306 u so on.
ECCP IIĮ (1950) 26. - Sįbiraea Įaeuigata Maxim. in Acta Hort. Petrop. VI
(lB79) 215. - Spiraea aĮtrįensįs Laxm. in Nov. Comm. xv (|77l) zo+. -S' laeaigaĮa L. Mant. lĪ (l77l) 224' - Culnpxa anrafr'cķaq.

r?.' Kuni l,5 (2) m kõrge tihedasti lehistunud, lehtedelt näsiniint mee-
nutav põõsas ümarate, püstiste, pruunide kuni hallpruunide võrsetega. Lehed
3-10 cm pikad, süstjas-mõlajad, terveservalised, tipul lühikese teravikuga,
pikalt aheneva talbja alusega, sinakasrohelised, noorelt servadel ripsjāte
karvadega, Õiepöörised asuvad eeļniise aasta külgmiste võrsete tipuļ. Kroon_
ļehed võrdlemisi pika pinnukesega. Kukkurviļjad 5-5,5 mm pikad. Õitseb
mai lõpul, juuni algul (2-3 nädalat). (10a. joon. a, b.)

Üldlevik. Lääne-Siberi (Altai), endeemiline põõsas. Kasvab,sageļi suurte
kogumikkudena mägedes ja mäenõlvadel.

ļ Niņetatud XIX sajandi hollandi botaaniku ja kirjastaja Louis van Houtte järgi2 Nimi on aniud selle perekonna liikide esinemise tõttu lõunapoolses.Siberis.
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d"

104. joon. Sinįenela. (Sibiraea) ja pihlenela (Sorbaria) |iigid,. Sibįraea aĮtaįensįs:
a ._ õitsev oks; ü - õis pikilõikes (C. Sclrneideri järgi; tolmukad, peale ühe;

kõrvaldatud). Sorbarįa sorbifoĮĮa: c - õisik ühe lehe ja abilehega; d - kukkur-
viljad

c

l4į



Levik Eesti NSV-s. Kohati ilupõõsana parkides ja aedades. Tartrt
botaanikaaias kultiveeritud juba aastal 1821.

Kasutamine. Külmakindeļ; eelistab raskemat ja niiskemat muļda ning on
va1guselembene. Sobib üksikasetuses ning on kasutatav ka põõsastaradeks.

4. perekond kitse-enelad _ Arancus į Adans
Adans. Fam. d. plant. II (1763) 295.

Kahekojalised püsikud 1iit1ehtedega, abilehtedeta. Toļmukaid ļ5-30,
emakaid 3-5. Kukkurviljad kõhrjad, mõhuõmblusest avanevad. Seemned
tiivulise Servaga, endospermiga. - Mõneliigiline, Euraasias levinud pere_
kond.

1. Kitse_enelas _ Arunaus auĮgaris 2 Rafin. Sylva Teļlur. (ls38) 152;
lloaprora eo Or. CCCP IX (1939) 310 u so er. ECCP III (1950) 26. -Aruncus sgĮuester Kosteļ. in Ind. hort. Prag. (ls44) 5 (nomen nudum). -Spiraea Arun,cus L. Sp. pl. ed. l (1753) 490. - Bo"nxagt<a o6HķHosenĮIaq.

4. |-2 m kõrge kahekojaline püsik jämeda, puitunud risoomiga. Lehed
pikarootsulised, suured, kuni I m pikad, kaheli- kuni kolmelisulgjad, ena-
masti 9 sulglehekesest koosnevad. Õied valged või kreemikad, väikesed,
kuni 50 cm pikkade kaharaįe liitpööristena; emasõiįe pöörised hõrecļad, isas-
õite pöörised tihedamad, peajad. Kukkurviljad paljad, pruunid, umbes 3 mnr
pikad, rippuvatel raagudel. Õitseb juunis, juulis, viljub augustis.

Ūldlevik. Levinud Kesk-Euroopas, ida Suunas kuni Volõõniani ja Leedu
NSV-ni, ja Kaukaasias. Ķasvab mägimetsades, tõustes kuni subalpiinse
vÕõndin i'

Levik Eesti NSV dendroflooras. Aedades ja parkides mitte haruldane.
Kasutamine. Kitse-enelas on kaua õitsev, väga ilus ning dekoratiivne

tairn; sobib ļįasvatamiseks gruppides ning murul üksikasetuses. Euroopas'
ilutaimena kuļtuuris XVII sajandist alates.

5. perekond.pihlenelad - Sorbanį.a 3 A. Br.
A. Br. in Aschers. Fl. v. Brandenbg. (1864) 177.

Põõsad suhteļiseļt suurte sulgjate liitlehtedega, püsivate abilehtedega.
Õied väikesed, valged, viietised, mõlemasugulised' kellukja õiepõhjaga, ase-
tunud suurte otsmiste pööristena. Tolmukaid 40-50, emakaid enamasti 5

1 aruncLLs (lad. k.) - kitse habe; tuletatud habet meenutavast pöörisjast õisikust.
Esineb taime nimena rooma kirjanikul Plinįusel.

z ūuĮgaris (lad. k.) - harilik' tavaline.
3 Ladinake'elsest nimest Sorbus - pihlakas; pihlenela lehed meenutavad hariliku

pihlaka lehti.
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(4-8); emakad on üksteisega kuni pooleni ļiiiunud. Umbes l0 liiki' mis on

levinud Aasias.

l. Pihlenelas - Sorbarįg, sorb,i'fot'įg' (L.) A. Br. in Aschers. Fļ' v'

Branclenbg. (1864) |77; ĪlonpxoBa Bo on' CCCP IX (1939) 313 u ņo Ql'
ECCP rri (igso) 28. * Spīraea sorbifoĮia L' Sp' pl' ed' l (17-53) a90;

Sėringe in DC. Prodr. v. įrazs1 545. - BasiĮįma sorbifoĮia Rafih. New

Fl. N_Am. (1836) 75. - Pglutllsųx pa6uHo"lt'tcrnķIü'

l---___t--

l05. joon. Pihleneļa (Sorbaria sorbifoĮia)
(Āep. N KycTapH. III järgi)'

ateaal

n.l- 2mkõrge,arvukaidjuurevõsundeidmoodustavpõõsas.Lehed
paari1usulgi ad, nJ25 cm pikad, enamasti 17 süstja, teravatipulise, alusel

Įmartalbjā ning pisut eĖasümmeetriļise lehekesega, mille pikkus on

2,5-5 cm ja laius 0,8-2,5 cm. Õied valged, lõhnavad, 7.-l1 mm läbimõõ-

dus, kroonlehtedest kuni kaks korda pikemate tolmukatega, asetatud

12-30 cm pikkade püramiidjate pööristena. Kukkurviljad kuni 5 mm pikad,

udemelised. Õitseb juunis, jįulis, viljub augustis' (l04' joon' c' d')

Üldlevik. Levinud Sibeiis' Ķaug-Idas, Põhja_Mongoolias' Mandžuulias'

Ķoreas, Jaapanis. Kasvab ojakailastel, hõredamates metsades ja metsaser-

vadel,sooservadel,moodustadessagelitihnikuid.(Areaall05.joon.)

tį,1 (
į4g

į

)il

* 
(ļ!
Y

l sorbįĪoļįus (lad. k.) - pihļakalehine
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Levik Eesti NSV dendroflooras. Väga harilik, kõikjal parkides ja aecla_
des esinev, sageĮi metsistuv ning tihnikuid moodustav ilupāõsas.

Kasutamine. Paljuneb kergesti juurevõsunditest. Väga vähenõudlik pin_
nase suhtes, kuid niiskuselembene. Taļub,võrdļemisi hästi varjulisi,kaivu_
kohti. Sobib üksikasetuses ja rühmiti. Puuduseks on rohke juurevõsunclite
moodustamine, miļle tõttu ļevib laiemale.

II alamsugukond õunapuulised ' Pomoįdeae Focke
Focke in Engl. u. Prantl Nat. Pfļanzenfam. III,3 (1B88) ls.

Õied sarikjate, kobarjate või pöörisjate õisikutena. Õiepõhi kLtputaoline,
kausjas, kuni peaaegu putkjas. Kroon- ja tupplehti 5, tolmukaid enamasti
20, harvem 5, l0,25 või rohkem. Viljalehti l-5; nad on liitunud õõnsa õie-
põhja sisemise seinaga ning enamasti ka omavahel, näiļįselt moodustadesl-5 pesaga aļumise sigimiku, milie igas pesas on kaļ<s seemnepunga; are-
nedes muutub õiepõhi lihakaks, moodustades keraja' või pirnja āunvilja
(õun, pirn jne.). Igas viljapesas 2, harvem l endospermita seįme. - Puud ja
põõsad terveselvaliste kuni hõlmiste või ka paaritusulgjate liitļehiedega,
enamasti mahalangevate abilehtedega. Alamsugukonda ūūulub rida ilupāõ_
said ning majanduslikult tähtsaid viljapuid; mõned perekondadest (pihla_
kad, tuhkpuud, viirpuud, õunapuud) on esindatud ka Eesti NSV kodumaises
iIooras.

ÕUNAPUULISTE (PqMuIDEAā) ALAMSUGUKONNA EESTI Nsv
FLOORAS ESINEVATE NING MEIL KUL IVEERITAVATE PERE-

KONDADE MÄJįRAMISTAB EL

vili l-5 luuseemnega, mille sisekate (endokarp) koosneb kivis-
rakkudesį
Viļi luuseemnet"tr;' .į.įned ühĮ_ 

'uäi 'rn,įrnĮt*p, 
p".ra"., *iai

ümbritseb nahkjas endokarp 3
Lehed terveservalised. Asieldeta põõsad

6. perekond tuhkpuud - Cotoneaslar Medik.
Lehed suuremate või väiksemate hõlmadega, hambulise servaga. Astel-
rlega puud ja põõsad

I3. perekond viirpuud - Crataegus L.
Telliskivipunaste või heleroosade õitega, 1ihtlehtedega põõsad . 4
Teistsugused põõsad ja puud . 5
Õied väheseõielistes õisikutes, telļiskivipunaser]. Ī ehed hambulised või
täkilised; 0,5-2 m kõrged põõsad

ll. perekond ebaküdooniad - ChaenomeĮes Lincll.
Õied üksikud, heleroosad. Lehed terveservalised; kõrgem põõsas

l0. perekond küdooniad - CgcĮonia Mil|.

2

a
O

4
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5. Õied lihtkobaratena. Kroonļehed valged või kreemjad, piklikud, talbja

alusega, iüppĮehtedest mitu korda pikemad
12' perekond toompihlakad - AmeĮanchįer Medik'

Õied kännasjate või sarikjate õisikutena. Kroonlehėd ovaalsed või üma-

rad, lühema või pikema pinnukesega 6

6. Õied harunevate įaljuõieīiste kännastena. Lehed hõĮmised kuni sulgjad
9'. Perekond Pihlakad - Sorbus L'

Õied väheseõieliste ļihtsarikatena. Lehed terveservalisecl või hamĖu_

lised. .: . 7

7. Emakakaelacļ alusel liitunud. To1mukotid kolļased. Viljalihas ei'esine
kivisrakke 

B. perekond õunapuud - Malus MiĮ..

Emakakaelad alusel liitumata. Tolmukotid punased. Viljalihas esinevad

kivisrakud
7. Perekond PirniPuud - Pgrus L'

6. perekond tuhkpuud - Cotoneasüer' Medik'

Medikus Gesch. d. Bot. (1798) 85.

Asieideta põõsad vahelduvate, terveserva1iste, ļähistroopilistel liikideļ ka

Īgihaljaste lihtlehtedega. Õied väheldased, kobarjate või kännasjate õi'siku_

tĮna voi l-3-kaupa kimpudes. Tolmukaid 20. Sigimik moodustub 2 ' 4 (-5)
viljalehest, mis seljaosas õiepõhjaga liituvad. Viljad jahukad, , kahe kuni

n"ij, 1hrrua kuni viie) luuseemnega, milļede ülemine osa viljalihast välja
ulaįub ja on kaetud püsivate tupplehtgdęg3. _ Tuhkpuu liigid on suhteliselt

vähenõucllikud, kaunikujulised ilupõõsad punaste kuni mustade viljadega,

mõnel juhul pealküljel'läikivate lehtedega; nad on ļevinud eriti Euraasia
parasvööndia1adeļ ning 1ähistr,oopilistes mäestikes; eelistavad lubjarikast
pinnast ning on meetaimed. Eesti NSV-s esineb kaks piiratud levikuga liiki.
Ėeale allpool käsitļetavate, on meil harva kultiveerimist leidnud veel järg-

mised tuhkpuud: sektsioonist orthopetaĮum teravalehine tuhkpuu

(Cotoneaster acumįnata Lindl., Himaalaja) ja üheõieline tuhkpuu (C. unĻ

įĮora Blnge, Põhja-Euroopa, Aasia); sektsioonist Chaenopetalum - kobar-

jas tuhkpuu (C. racemiflora (DesĪ.) K' Koch, Kaukaasia, Väike- ja Kesk-

Aasia, Himaalaja)

EESTI NSv_s ESINEVATE J.A TÄHTSAMATE MĘIL KULTIVEERITA_
VATE TUHKPUULIIKIDE MÄĀRAņISTABEL

l. Kroonļehed õitsemisajal püstised, eriti alusel roosakad. Emakakaelu
(ja seemneid) enamasti 3 (l-5), nad kinnituvad sigimikule allpool

tippu(sektsioonorthopetaĮum)

tCotoiea-RoomakirjanikuColumella(ēlasI.sajandit)pooltküdoonia,(Cgdonia)
asemeļ -tärvitatud nimi; aster - täht (lad' k')
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Kroonlehed ļaiuvad, valged, harva pisut roosakad. Emakakaeļu (ja
luuseemneid) l või 2, nad kinnituvad sigimiku tipule (sektsioon Chaen'o-
pelaĮum)

7. Rohkeõieline tuhkpuu - Cotoneart", *irltrļtora Bunge
2. Rõhtsali laiuvate või peaaegu ļamavate, kaherealiselt harunevate okį-

tega madal põõsa.s
4. Laiuv tuhkpuu - Cotoneaster horizontal.įs Decne.

Teistsugused põõsad 3
3. Valmivad viljad pruunikad, vaļminud - mustad või sinakasmustad 4

Ka valminud viljad punased : 5
4. Arenenud 1ehed ovaalsed, läiketa, pealküljel paljad, allküljel hallvilt-

jad. Õisikud 3-12_õielised. Vili must, sinaka vahakirmega. Ķodumaine
poosas

1. Must tuhkpuu - Cętoneaster meĮanocarpa Lodd.
Arenenud ļehed pealküljel väga läikivad tumerohelised, sügisel puna-
sed, allküljeļ heledamad ning hajusalt pehmekarvalised. Vili vaļminult
ntust, vahakirmet.a. IIupõõsas

2. Läikiv tuhkpuu - Cotoneaster įucįda Schlecht.
5. Õieraod ja tupe väliskülg kaetud hõredate lidus karvadega

3. Haraline tuhkpuu - Cotoneaster dįuarįcata WiIs. et Rehd-

- Õieraod ja tupe väliskülg paljad (ainult õierao aļuseļ įeiciub vahel
hõredaid harjasjaid karvu) või õieraod ja tupp on viitkarvased . 6

6. Õieraod paljad või hatused; tupplehtede SerV ripsjate karvadega. Õied
üksikult või kuni nelja-, harva viiekaupa' Lehed pealt paljad, alt valge-
või kollakasviltjad. Kodumaine põõsas

5. Harilik tuhkpuu - Cotoneaster integerrima MedIk.

hatused, allküljel viltjad
6. Viltjas tuhkpuu - Cotoneaster tomentosa Lindļ.

1. sektsioon (fülogeneetiline rida) orthopetaĮrzrn Ķoehne D. Dendroļ.
(l849) 224. - Kroonlehed õitsemisajal püstised, eriti aluseļ roosad. Emaka_
kaelu (ja seemneid) enamasti 3 (ļ-5), nad kinnituvad allpool sigimiku
tippu.

l. lllust tuhkpuu _ Cotonaster ntcĮanacarpd Lodd. Bot. Cab. XVI
(lB29) tab. l53l; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 752; floaprora so (DĮ-
CCCP IX (1939) 320 n so Q,,. ECCP III (1950) 3l; 3altarzu r Įep. u
xycrapu. cccP III (1954) 359. -- c. nigra Fr. Summ. veget. skand. I
(1846) l75; Regeļ in Acta Hort. Petrop. II (lB73) 315 (excl. var.);Nen_
jukov in Festi Mets XI,2 (l93l) 35. - C. uuĮgaris auct', non Lindl. -C. uuĮgarisvar' haematocarpa Rupr. Fl. ingr. (ļ8ū3) 350' - MespiĮus Coto-
neasįer L. Sp. pļ. ed' l '(|753) 479 (ex parte). - KuslrĮlnļ.lIt ųepHo-
n.noĀnuü.

, ,Īz' Püstine, 0,5- 2 m kõrge põõsas. Noored võrsed karedakarvalised'
aastased ja vanemad - paljad, rohekad kuni punakaspruunid. Abilehed
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106. joon. 'Tuhkpuud (Cotoneaster). C. meĮanocarpa: a - õitsev oks;

į - valminud vili. C. integerrima.. c - õitsev oks; d _ viljad. C. horizon-
talįs: e - õitsev oks; f - vili.



kitsad, koļmnurksed, teravneva tipuga, ļiduskarvased. Lehed munajad või
elliptilised, tömbi, sageli pügaldunud tipuga, vahel tömpjasteravad, 2-5(-6) cm pikad, pealküljel tumeröhelised, läiketa või pisul läikivad, paljad
või pisut liduskarvased, allküljel kaetud koreda kuni viltia valkiashalīi kar-
vastusega. Õied 3-l2_õieļiste rippuvate kobarate või kännasjate pööristena.
Õieraod karvased, õiepõhi pisut karvane või paljas. Krooniehed roosakaä,
täkilise servāga. Tolmukąid 20, tipul ahenevate toļmukaniitidega. Emaka-
ka_e]u 3, harvem 2, tipu šuunas jämenevad. Vili ümar_munajaį 7-9 mm
pikk, must, sinaka kirmega, enne valmimist pruunpunane. SeeĻneid 3 või į.
Õitseb juunis. (l06. joon. a, Ö.)

įJldlevik. Levinud Kesk:Euroopast Kaukaasia, Ida_Siberi ja Kaug-Idani,
Põhja-Mongoolia ja Mandžuuriani. p.inįū e"ļĮi ūsū-Įi^ia, pool asuvas
Leningradi oblastis. Kasvab meeleļdi kivįklibul, sageli lubjapael; mägedes
tõuseb kuni subalpiinse vööndini. Madalikel kasvab hõredamates. metsades
ja metsasaludes,-on seega valguse; ja lubjalembene. Liigi suur areaaļ ei ole
kuigi pidev.

L.1ik ja esinemine Eesti NSV-s. Leviļa kulgeb meil ribana piki põhja-
rannikut Paldiskist Narvani. Põõsas kasvab erūi paekalda üļemiseļ servalja loomännikutes ning on meil harilikust tuhkpuust haruldasem. A. Ū k s i p ijärgi (Q.rropucrnuecxlae 3aMeTKH Loodusuurijate Se1tsi juubelikoguteoses
l953, lk. 89) kasvab ta hariliku tuhkpuuga koos peamiselt Eesū levila
keskosas, Tallinna piirkonnas, kust esinemistihedus väheneb ļääne suunas
Paldiskini, kuna tihedam levila ulatub Väänani. Tallinnasį įda suunas ula_
tub-areaal Nąrva-Jõesuuni ning sealt veel edasi. (Levik l07. joon.)

Kasutamine, Ķod.umaise liigina on põõsas meie kliimalc hästi koha-
nenud. Kasutatakse ilupõõsana parkides ning aedades (Tallinnas, Tartus
jne.). Dekoratiivsed on įa musta tuhkpuu värrad rohkeõielise ning harilikLr
tuhkpuuga. Morfoloogiīistēlt'įunnustelt (eriti lehtede kujult, nende Suuru-
seIt ja karvastuselt) on 'rņust tuhkpuu üsna varieeruų kuid üleminevate
tunnuste tõttu on väiksemate taksonoomiļište ühikute püstitamine raskeks
osuįunud.

2' Läikiv tuhkpuu _'gotonea,süer Įucįdal Schļecht. in Linnaea (ls54)
54|; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) Į50; lĪonpxona Bo o;r. CCCP IX
(1939) 323 z so @,rr' ECCP III (1950) 32;3ailruarr n Įēp. LI KycTapH.
CCCP III (l954) 35B. -- C. acutifoĮia Lindļ. in Lecļeb. Fl. Ross. II, l (1B.i4)
92 (non Tlrcz. l832); Koehne D. Dendrol. (ļB93) 325''- KnsxfllHlrx 6JĮe-
crqUļH ļ7.

tį Püstine, kuni 2 m kõrge, tihedalt lehistunud põõsas. Noored võrsed
tihedalt liduskarvased, įiheaastased peaaegu paljad. Abiļehed naaskeljad,
karvased. Lehed piklik-munajad või elliptilised, l;8-5 cm pikad, 2-6 mm
pikkadel karvasteļ raagudel, pealküljel paljad, väga läikivacl tumeroheļised,
sügisel punased, allküljel helerohelised, hõredate kolļaste licļus karvakes-
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l07. joon. Musta tuhkpuu (Cotoneaster meįanocarpa\' |evik

tega. Õied roosakad, hõredate 5-l2-õieliste kännasjate õisikutena. Õiepõhi
paļjaS või pisut karvane; tupplehed koļmnurksed, servadel viltjad, kroon-

lehtedesi kuni 3 korda lühemad. Valminud viļi vahakirmeta, läikivmust, enne

valmimist pruunikas, kerajas-ovaalne, kolme; harvem kahe, tipul karvase

luuseerirnega. Õitseb juunis,, viljub rikkalikult Septembris.

Üldlevik. Läikiv tuhkpuu pärineb Ida-Siberist; ta on Baikaļi lõunapoolse
piirkonna li.ik. Kasvab klibustel nõĮvadel, võsastikes, hõredamates Sega-

metsades ja kruusastel jõelammidel.

Kasūtamine. Läikiv iuhkpuu on ilusa läikiva, sügisel punase ļehestiku

ning rohke viljumise tõttu meie dekoratiivsemai'd tuhkpuuliike; suuremates

linnades kasutatakse ieda juba rohkesti ilupõõsana. Ta on meiĮ;-täiestį

-külmakindel, talub hästi lõikamist ning sobib hästi madalateks põõsastara_

deks; lepib linnacĮe gaasi- ning suitsurohkete tingimustega. Ta talub pool_

varju ning on üks perspekiiivsemaid dekoratiivseid tuhkpuuliike kogu Eesii
NSV territooriumil. Tiheda ļehestiku tõttu sobib üksikasetuses või rühmitį
parkides ning murul

3. Haraline tuhkpuu - Ctjtonęaster dįuarįcata ' Wils. et Rehd. in Sarg'

Plant. Wils. II (l9l2) isņ; c. Schneid. Lāubhoļzk. IĮ (19l2) l002. - 3aruq_

THH B Āep:.u KycTapH. CCCP III (1954) 35l. - KH3I'įĮĒHĮ]K paseeczcruü.

h sįhteliselt madal, 1-2 m kõrge, hõredalt harunev põõsas enam-

väheir kaarjate võrsetega. Lehed väikesed, ovaa1sed, teravatipulised,

l dįuarįcatus (lad. k.) - haraline, hotkunud.
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0,8-2 cm pikad ja 0,5-0'8 cm ļaiad, noorelt kogu allküljel, hiljem ainult
roodudel karvased. Õisikud väheseõielised' enamasti kolmest õiest koosne-
vad. Ķroonlehed roosakad. Viļi ovaalne, punane' Õitseb juunis.

Üldlevik. Levinud Kesk_Hiinas Hubei ja Setšhuani provintsis. Esinemis-
viis ebaselge.

Kasutamine. TRŪ botaanikaaias Tartus on mõned seni külmakind-
ļaks osutunud põõsad, mįs oma hõreda, haralise kasvu tõttu sobivad üksik-
asetuses muruplatsidel. Tõenäoļiselt on see ļiik läänesaarte ja mandri
ļääneosa merekliima aladel sobivam kui ma:rdri idaosas. Eesti NSV dendro-
loogilises kirjanduses mainitakse muide Sikkimi Himaalaja endeemi1ist ļiiki,
C. Sįmonsil Baker, mis süstemaatiliselt on haraļisele tuhkpuule lähedane.
Tartu botaanikaaia eksemplarid on kahtlemala C. dįaarįcata'

4' Laiuv tuhkpūu _ Cotoneaķter horįzontqlį.Sl Decne. in Fļ. d. Serres

ļ sėr. xII (lB77) l68; C. Schneid. Laubholzk. I (l906) 745; Hegi Ill.
Fl. Mitt.-Eur. lv,2 (t922-l923) 683; 3amnņurr B Äep.įI KycTapH.
CcCp III (l954) 349. - C' acumįnatavar. prostrata Dippel Laubholzk. IiI
(lB53) 414. - C. Dauįdįana hort. ap. Dippel (1893). - Ķzeu.lb}ĮllK rop,-
goHra.nlHuü

h Madal, kuni 0,5 m kõrge põõsas rõhtsalt ļaiuvate kuni įamavate
kaherealiseļt harunevate okstega. Noored võrsed kaetud karedate ļidus kar-
vakestega, okste koor pisut kestendav, halļikas. Nahkjad ümar-munajad
kuni ümarad lehed lühikestel (kuni 2 mm pikkadel) raagudel, asetseįacl
okstel kaherealiselt; nad on 5_l4 mm pikad, 3-l2 rnm iaiad, tömbitįpu:
ļised lühikese ogaja tipukesega, pealküljel läikivad tumerohelised, sügisel
pruunpunaSed, allküljeļ heledamad, roodudel pisui liduskarvased, meil hilis_
sügisel (novembris) rlarisevad. Õied väikesecl, |--2-kaupa. punased, pea-
aegu raotud; õiepõhi, tupplehed ja õieraod liduskarvased. Vili sarlakpunäne,
munajas kuni peaaegu ümar, kuni B mm pikk ja kuni 6 mm lai, kāhe või
kolme kollase, pisut kumera ļuuseemnega. Õitseb juunis, viljad valmivad
meil oktoobri esimeseļ poolel. (106. joon. e, f.)

Üldlevik. Laiuv tuhkpuu on levinud Kesk-Hiinas, Hubei, Šensi ja
Setšhrrani provintsi mägistel aladel. Esinemisviisi kohta tema kodumaa]
pole andmeid.

Kasutamine. See ilus, põhiliselt igihaljas, meil heitlehiseline madal põõ-
SäS orļ veel vähe tuntud. Kultuuris hakkas ta ļevima möödunurl sajandi
viimasel veerandil. Tartu botaanikaaias leiduvad eksemplarid on üldiselt
külmakindlad, kuid lumevaestel talvedel vajavad katmist. Põõsas eelistab
kuiva pinnast ja on eriti sobiv ning dekoratiivne kiviktaimlates kasvatami-
seks ning müüride haljastamiseks. Lepib kasvutingimustega linnades. Ilu-
põõsana tuleb liiki pidada perspektiivsemaks läänesaartel ja mandri ļäähe_
osas, vähem aga mandri idaosas.
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5. Harilik tuhkpuu - Cotonaaster integerrįmnį Medik. Gesch. d. Bot.

(1793), 85 (ex parie); Eklund Beitr. Fļ' Wormsö (1929) l9a9; flonpxona

*o or,. CCCP ix 1toao; sze rz ņo Õ.n. ECCP III (1950) 32; 3aņarau

ņ Äep. Iį KycTapH. iccp III (1954) 352. -: C. uuĮgaris Lindl. in Transact'

Linn. soc. XIII (1821) 101; Ledeb. Fl. Ross. II, I (1844) 92 (ex parte);

wieclem. et weber Beschr. phan. Gew. (1852) 260 (ex parte); Pahnsch Beitr.

(ls81)49.-MespiĮusCotoneasterL.Sp.pl.ed.l(1753)479(exparie).-
Cotoneaster Cotoneaster (L.) Karsi. ap' Nenjukov in Eesti Mets XI' 2

(l93ļ) 35. _ KuaIįIķHI4N qe.nluorpafiuuii'

t. Kuni 2 m kõrge põõsas. Noored võrsed tiheda koļlakasrohelise lidus

krr,,ärturega, hiljem 
"prt;ra. 

Õitsvate võrsete ļehed 0,9-4 cm pikad,

0,4-2,7 .. luiuā, lai- kuni piklik-munajad, iömbid või tömpteravad 1ühi_

kese teravikuga, harvem pügaldunud tipuga, pealt rohelised, peaaegu läi_

keta ja pa1jaā, a1t tihedalt hal1viltjad. Õied enamasti kahekaupa, harvem

trksikĮit voi ņ- (-5_) kaupa 4-_7 mm pikkadeĮ hatustel kuni hõredakarva-

1istel õieraagudel, rippuvad. Õiepõhi paljas. Kroonlehed kahvaturoosad, tupp-

lehiedest pišut pikemįd, ümarad. Tolmukaid 20' emakakaeļu 3-4. Vaļminud

vili sarlak- või purpurpunane, peaaegu kerajas, munajas või äraspidi-

munajas, 8-lt mm'pikk, 3-4 tipu1 karvase luuseemnega. Õiiseb juunis,

viljub septembris.

Hariliku tuhkpuu eristamiseļ mustast tuhkpuust enne viljade valmimist

on mõnikord raskusi. Heaks tunnuseks on, et musta tuhkpuu õisik on rohke

maoleļlne, nasĮl arenenud õisikuteljega ning pikemate, kuni l5 mm pikkade

õieraagujega, mis ka viljunud taimedeļ on hästi märga-tav. Ta õied on

heledamaväįvilised, pisut suuremad ning rohkem avatud kui mustaļ tuhk-

puul, emakakael ühejämedune. (106. joon' c, d')

Üldlevik. Levinud Lõuna- ja Kesk-Euroopast kuni Inglismaa, Lõuna_

Rootsi ja Lääne-S,oomeni. Teine, Balkanimaadega seoses oļev areaali osa

haarab Krimmi, Kaukaasiat ja Taga-Kaukaasiat. Liik on lubjalembene, esi-

neb põõsasiikes, loodudel, mägede nõļvadel, kaljudel ning kiviklibul.

Levik Eesti NSV-s. Hariļik iuhkpuu pole meil haruldane mandri loode_

osäs ja läänesaartel, puudub aga teistes mandri osades. Kasvab ļoodudel,

loomännikutes, vanadįl randva11idel, eriti aga paekaldal, enam-vähem haju_

salt. A. Ü k s i p (ļ. c.) mainib, et ta Tallinnast ida poole ulatub ainult

Muuksi_Looni, Tallinnast 1ääne poole seevastu muutub musta tuhkpuu

kõrvaļ domineerivaks ning esineb ka läänesaartel (Saaremaa ja Muhumaa,

Hiiumaa idaosa). (Levik 108. joon.)

Kasutamine. Kodumaise kõigiti kohanenud liigina on hariįik tuhkpuu

sobiv parkide ja aedade ilupõõsaks. Ta on lubja-, valguse- ning kuivuse-

lembene, iepib aga ka poolvarjuga. Sobib rühmiti kasvatamiseks ning põõ_

sastaradeks. Juulikuusf alates sügiseni on oma heļedate punaste viĮjadega

väga dekoratiivne. Lepib hästi kasvutingimustega linnades.

1 integerrįmus (la.d. k.) - terveservaline, sõnast integer _ terve, jagumata
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l0B. joon. Hariliku tuhkpuu (Coioneaster integerrima) levik.

6. Viltjas tuhkpuu - Cotonea,yter tomęntosal (Ait.) Lindl. in Transact.
Linn. Soc. XIII (l82l) l0l; Koehne D. Dendrol. (ls93) 225; C. Schneicį.
Laubhoļzk' I (l906) 749; Hegi lll. Fļ. Mitt._Eur. IV, 2 (lg22-lg23)
685; 3aunrlu n Įep. Ii KycTapH. CCCP III (1954) 353. - MespiĮus tomen-
tosa Ait. in Hort. Kew. II (l7B9) l74. - ĶHsz.itluvrx eoülro,ļultļž.

h 1-2 m kõrge põõsas laiuvate ja;piististe okstega. Noored võrsecl vilt-
jad, kollakasrohelised, hiljem paljad, tumepruunid, pisut kestendava koo-
rega. Lehed umb. 3,5 cm pikad ja 3 cm laiad, munįjaci, tömpjad väikese
ieravikuga tipul, peaiküljel tuhmrohelised, eriti noore1t hatusecļ, hiljem
hõredakarvalised, allkiiljel valgeviltjad. Õied 2-l2-õielistes, lehtedest ļühe_
mates õisikutes, harvem ühekaupa, poolpüstised või rippuvad, kuni l0 mm
pikkadel viltjatel raagudel. Õiepõhi ja tupplehtede valisĻrilg viltjad. Ķroon-
lehed heļeroosad kuni peaaegu valged,,ümarad. Emakakaelu.3 (-5), alu_
mises osas on nad hatused. Tolmukaid 20. Viļi poolümar, taiketa įelliskivi-
punane' enam või vähem karvane. Õitseb juunis.

Üldlevik. Põõsas on üks väheseid ainult Euroopas levinud tuhkpuuliike.'la esineb Lääne_Euroopast Balkani_ ja Dobnaumaa11eni. Kasvab Ļaljudel'
klibul, kivistel nõlvadel jä põõsastikes' peaaegu aļati lubjarikkal pināasel.
on valguse_ ning küivuselembene. .

Kasutamine. Ehkki lõunapoolse päritoluga, on viltjas_ tuhkpuu meil kul-
tuuris külmakindel ja dekoratiivpõõsāna soovitatav. oma punaste viljade
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ning konirastse värvusega lehestiku tõttu on väga ilus põõsas nii įįksikase-
tuses kui ka rühmiti.

2. sektsioon (fülogeneetiline rida) ChnenopetaĮum Koehne D. Dendrol.
(lB49) 225. - Kroonlehed õitsemise ajal laiuvad, valged, harva pisut roosa-

kad. Emakakaelu (ja luuseemneid) l või 2; nad kinnituvad sigimiku iipule"

7' Rohkeõieline tuhkpuu -- Cotoneqster mu\tįfĮorcl Bunge in Ledeb-

Fl. Alt. II (lB30) 220; Ledeb. Fļ. Ross. II (l84a) 93; Iloxpxona so oĮ-
CCCP IX (1939) 329. C. reflexa Carr. in Rev. Hort. (1871)

520. - KuSIļJĮķHIįķ IrņHoroĮserķosHü.

Iį Lookjaie |- ja 2-aastaste oksiega, meil kuni 2 m kõrge põõsas. Noo-

red vįrsed kaetud kol1akasrohelisē viltkarvastusega, hiljem ļäikivad kastan-

pruunid. Lehed lai-munajad, 2-5 cm pikad, tömbid või pisut pügaldunud

tipuga, harvem. (steriilseteļ võrsętel) lühidalt teravneva tipuga, pealküljeĮ

tumerohelised, paljad, noorelt a11küljel siidkarvadest hatused, hiljem hõre-

dakarvalised; sügisene lehiede värvus purpurpunane. Õied suhteliselt suu-

red, l cm läbimõõdus, valgete laiuvate kroonlehtedega, 6-20-õie1isie kän-

nastena. Õieraod ja õiepõhi paljad või pisut karvased. Vi1i piklik-munajas,
6-l0 mm pikk, sarlakpunane' enamasti kahe luuseemnega. Õitseb juunis.

Üldlevik. Esineb Kaukaasias, Lääne-Siberis, Kesk-Aasias ning Kesk-
Hiina Gansu provintsis. Kasvab põõsastes, kaljude1, kivistel nõļvadel.

Kasutamine. Rohkeõielist tuhkpuud on ilupõõsana juba möödunud sajan-

dil Tallinnas ja Tartus kuļtiveeritud ja ta on küļmakindlaks osutunud. on
vähe tūntud, kuid teda tuleb eriti Lääne-Eestis perspektiivseks ilupõõsaks
pidada. Suurte valgete õite tõttu on ta õitsemise ajal väga ilus, samuti ka lelr_

tede punaseks värvumise ajal sügisel. Sobib üksikasetuseks; eelistab pare-

mat mulda.

, 7. perekond pirnipuud - Pgrus 2 L. (s. str.)
' L. Sp. plant. ed. l (Į753) 479.

Suvihaljad, püramiidja võraga puud, harvem kõrged põõsad, vaheļ asteļ-

dega külgmistel oksteļ. Abilehed vara maha langevad. Lehed on vaheļdu-

vad, enamasti jagumatud, pungaseisundis torujalt rullunud. Õiėd suured,

viie tupp_ ja kroonlehega. Tupplehed maha1angevad Või ka viljadei
püsivad. Tolmukaid 20-50, tolmukotid punased. Igas sigimikupesas 2 seem-

nepunga (õunapuudel 4-6). Emakakaelu enamasti 5, nad on paljad või
karvased, aluseļ liitumata. Vili pirnjas' mõnikord peaaegu ümar, liha-

kas, kivisrakkudega, õuntele omane varrelohk puudub. Õunapuudest erine-

vad pirnipuud veel selle poolest, et nende õiecĮ puhkevad mitte basipetaal-

seĮt, vaid akropetaalseļt, s. o. kõige enne puhkeb õisiku kõige aļumine õis. -
l rnuį'tįfĮorus (lad. k.) - rohke_ ehk paljuõieline; sõnadest muįtus - palju, fĮos *

z Pirnipuu nimetus rooma luuleįajal Vergiliusel (70-l9 e. m. a.).-
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Eesti flooras pirnipuud puuduvad. Neil orr kaks Įevikukeskust. Esimene
on Kaug-Idas, eriti Hiinas ja Jaapanis, kus esineb l2 liiki. Teine keskus asub
peamiselt Ķaukaasias, kus 25 esinevast liigist 2! on endeemilised. Seega
tuļeb Kaukaasiat pidada pirnipuude kujunemise peamiseks keskuseks. Pirni_
puud on valguselembesed, pinnase suhįes rlõrdļemisi leplikud; eriti hästi
arenevad nad sügavatel, huumusrikastel savimuldadel. Rida liike annab
söödavaid vilju või leiab kasutamist dekoratiivpuudena. Peaļe kahe allpool
käsitletud liigi on meil harva kuĮtiveeritud ilupuuna Kaukaasiast pärinevat
pajulehist pirnipuud (Pgrus salicifoĮia Pall'), mis meiļ, eriti läänepoolse_
teļ aļadeļ, on enam-vähem külmakindlaks osutunud. Sel väheldasel puul on
kitsad, noorelt valgeviltjad lehed ning valgeviltjad, hiljem punakaspruunicĮ
paljad võrsed. Talub kasvuiingimusi linnades.

TĀHTSAMATE EESĪ'I NSv-S KULTIVEERITAVATE PIRNIPUULlIKtDE
MÄĀRAMISTABEL

1. Lehe serv ohtetaoliseļt teravnevate hammastega. Õied 3-4 mm ļäbi-
mõõdus; tupe tipmed lai-kolmnurksed

2' Ussuuri pirnipuu - Pgrus ussurįensįs Maxim.
Lehed terveservaiised või peensaagja või peenetäkiļise servaga, mille
hambad pole ohtetaoliselt teravnenud' Tupe tipmed süstjas-kolm_
nurksed 

l. Harilik pirnipuu - Pgrus communįs L.

1. Harilik pirnipuu - Pgru's communįs, L. Sp. pl. ed. t (l7fi) a79;
Ledeb. Fl. Ross. II (18a4) 94; Boiss. Fl. Or. II (1372) 653; C. Schneid.
Laubholzk. I (1906) 66l; Mease4er Įep' !f KycTapH. Kaexasa (1919) 126;
Rehder Man. cult. trees (1927) 40a; Ma.ueeņ eo OĮ. CCCP IX (1939) 338;
Touun eo Qfl. ECCP III (1950); Xyxoncxrü Ky.rrķr. pacr. (1950) 304. -Pųrus communįs var. satįaa Lam. et DC. Prodr. II (ls25) 634; Aschers.
et Graebn. Synops. VI, 2 (1906) 63; Hegi It1. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2
(1922-1923) 695 (pro subsp.) . - Pgrus achras Gaertn. De fruct. II
(l79l) 44. - Pųrus pgraster Borkh. Handb' Forstbot. II (lB03) l2B7. -Ipyua o6ķtKaoseHHaq.

h. Lai-püramiidja võraga kuni 20 (30) m kõrge puu, mille eluiga võib
ulatuda üle 200 aasta. oksad asteldega või iļma (kultuurpirnipuudel)' noo_
r'ed võrsed enamasti paljad, harvem karvased. Abiļehed varisevad vara'
Leherootsud umbes leheļaba pikkused, noorelt enam_vähem karvased, hil_
jem paljad. Lehed munajad kuni peaaegu ümarad, ümardunud alusega, tipul
tömpteravad lühikese teravikuga, pealt läikivrohelised, 'ąlt heļedamad, kui-
vades mustaks muutuvad, noorelt hatuselt valgekarvalised, hiljem paljad või
ainuļt roodudel ja serval pisut karvased, terveservalised või peensaagja või
peenetäkilise Servaga. Õied väheseõieliste kännastena' lumiva1ged, 2,5_3 cm

. 1 conmunįs (lad. k.) _ harilik, üldine, tavaline'
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läbimõõdus. Õieraod karvased või paljad, umb. 3 cm pikad. Tupplehed süst_
jas-kolmnurksed, mõlemal kü1jel karvased. Kroonlehed lühikese pinnuke_

sega. Tolmukotid punased. Viļi rtitnresuguse kuju ja suurusega, pirnjas kuni
peaaegu kerajas, väga mitmesugune ka värvuse, Suuruse, maitse, aroomi,

valmimisaja ning n-rahlakuse poolest. Viljalihas esineb vahel rohkearvuli-
selt kivisrakke, mis kõrgekvaliteedilistei cįesseitsortide1 võivad hoopis puu-

duda. Õitseb mais, enne 1ehistumist, vili vaļmib augustis, septembris.
( 109. joon. o - e)

Ķromosoomide arv 2n : 34'
Liigisisene süstemaatika. Hari1iļ< pirnipuu on suuresti varieeruv peaaegu

kõigilt tunnustelt - SįlLįfuSelt, võra kujult, astelde esinenriselt resp' nende
puudunriselt, lehtedelt, karvasuselt, eriti aga viljade suuruseĮt, kujult, vär-
vuseļt ja maitselt. Peamiselt viljade järgi eristatakse metspirnipuul kaht
süsterrraatilist põhitüüpi, milļest kummaļgi on arvukalt teisendeid ja vorme.

Need põhitüübid (ehk alaliigid) on Achras (P' communįs ssp. Achras
Gaertn. pro spec.) pirnikujuliste viljadega, enamasti asteldega, ia Pgraster
(ssp. Pgraster Borkh. pro spec') ümarate viljadega. Peaļe selļe ühendatakse
mittehübriidseid kuļtuurpirnipuid ka ala1iigiks või teisendiks var. satįua
Lam. et DC. [Pr,odr. II (1825) 634]; seļle1 puuduvad astļad, õied on suu-
remad, viljad suuremad ning mahlakamad. Selle kultuur-alaliigi (teisendi)
rnetsistunud esindajad on oma tunnustelt sageli üleminevad ülaļmainitud
hariliku pirnipuu spontaanse areaali uļatusel esinevateks pirnipuudeks.'

Ku1tuurpirnipuu 1iigisisene diferentsiaa1süstemaatika ofl, nagu väga
vanadel kuliuuridel tavaliselt, korrrp1itseeritud ja suurel määra1 ebaselge.

Käesoleva1 ajai tuntakse juba üle 5000 pirnisordi; harilikuļt väärļstatakse
neid vastavaieļe aļustele, miļleks tavaļiselt on metsikud pirnipuuliigid ja
küdoonia. I. V. Mitšurin on aretanud 26 pirnisorti, mil]est osa on sugulised,
osa vegetatiivsed hübriidid. Et pirnipuu on 1õunapoo1se parasvööndi kuļtuur-
puu, on püütud aretada küļmakindļaid pirnipuu sorte, et viia kultuuri põhja

poole. Selles on saavutatud tuļemusi, kuid seniseid saavutusi tu1eb lugeda
ainult virgutuseks edaspidistele aretustöödele. Ka Eesti NSV sorcliaretajad
on pirniseemikute aretamisel edu saavutanud' nagu näitavad aretajate
A. Kurvitsa, o. Krameri ja J. Kägi tööd t.

Ķultuurpirnipuu kohalikud sordid on kujunenud mitmesugustes geograa-
filistes rajoonides - Kesk:Euroopas, Vahemeremaades, Kaukaasias, Kesk-
Aasias ja Hiinas. Eriti tähtsat osa on Žukovski järgi (1. c.) etendanud Kau_
kaasia kui suurim pirnipuude süstemaatilise evolutsiooni keskus. Kui Vana_

Kreekas pirnipuu kultiveerimine algas umbes 1000 aastat enne meie aja-
arvamist, seega ligikaudu 3000 aasta eest, siis toimįrs see Kaukaasiäs juba

varem ning avaldas omakorda mõju pirnipuu kultuuri arengule ja sortide
kujunemisele Vahemeremaades, kus baskid tundsid pirnipuu vääristamist
juba enne kreeklasi, oĮles saanud vääristamise oskuse Kauļ<aasiast. Vahe-
meremaadeļ, eriti läänepoolsel väga soodsa kliimaga aial' on krrjunenud

l Vt. A. S i i mo n, Eesti NSV väljapaistvate mitšuurinļaste töįj tuļcmusi puuviljan
duse alal. Talļinn, l952.
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l09. joon. Pirnipuud (Pgrus). P. cotnmunįs: o - õitsev oks; ä - vilja piki_
Iõige; c- vilja ristilõige; d-vi\i külgvaaies; e 

-sort,,Tervishoiunõunik";į - sort ,,Liivi roheline võipirn''; g _ sort ,,Clappi lemmik''. P. ussurįensįs:
h _ leht; i _ lehe ülemine osa (tugevasti suurendatud); i - vili külgvaates.
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kõrgekvaliteedilisi pirnisorte; see omakorda on soodustanud nende kujune-
mist ka Kesk-Euroopas.

Üldlevik. Harilik pirnipuu on levinud Suurema osa Euroopa loodusļikus
taimkattes (välja arvatud Pürenee poolsaar, Taani, Inglismaa, nähtavasti
Skandinaavia ja Nõukogude Liidu põhjapoolne osa, kus esineb metsistu-
nult), Väike-Aasias (Põhja-Anatoolias) ja Põhja-Iraanis. Kesk-Aasia mäes-
tikes esineb nähtavasti ainult metsistunult. Kaukaasia flooras asendab seda

ļiiki lähedane' terveservaliste lehiedega Pgrus caucasįca A. Fed. Harilik
pirnipuu esineb Nõukogude Liidu Euroopa-osa keskmises ja lõunapoolses
vööndis, kus ka metsistub. Spontaanses taimkattes kasvab lehtmetsades,'
vahel ka okasmetsades, võsastikes, metsastepi sügavamatel muldadel, moo-
dustades mõnikord puhtaid kogumikke' Krimmi mägedes tõuseb kuni
1100 m_ni, lähedane kaukaasia pirnipuu Ķaukaasias kuni 2000 m kõrguseni.

Levik Eesti NSV-s. Puudub meie loodusļikus taimkattes; ka metsistunult
esineb nähtavasti väga harva või ü1dse miite. Kultuuris on õunapuust palju
väiksema tähtsusega.

Majanduslik tähtsus ja kasutamine. Pirnipuu eelistab sügavaid savikaid
muldi, kasvab halvasti kruusa- ja liivapinnaseļ' Külmatundlikkuse tõttu on
kultuursordid ka ilupuudeks vähe sobivad, vaatamata nende ilusaļe kasvu-
kujule; see oļeks ehk võimalik läänesaartel, kus pirnipuu kultuur on pers-
pekiiivsem kui mandriļ'

Pirnipuu kultuursordid rühmitatakse viljade va1mimise järgi kolme
rühma. S uvi p i rn i d on väikesie viljadega' mis vaimivad Vara, juba puu

küljes, ega säili kuigi kaua; puud ise on kļiima suhtes vähenõudlikumad
kui järgmised rühmad.Sügispirnid valmivad sügisel, nad võetakse
maha enne lõplikku valmimist, vajavad mõnepäevast järelvalmimist ning
säilivad paar nädalat' Ta1 ipirnid vaļmivad hilja ning vajavad järel-
valmimiseks mitu nädalat. Nad on kõige külmaõrnemad sordid.

Pirnide viljaliha on väga mitmesuguse maitsega ning viĮja kvaļiteet on
seda kõrgem, mida vähem temas leidub kivisrakke.

Pirni vilj ad sisaļdavad 7,61---13,17 /o suhkruid, sealhul gas puuviljasuhk-
rut 5, 1 7-5,7 2/o, v ünamarj asuhkr ut 2,20-2,57 % ja roosuhkrut 0,24-4,88% .

Et nende happesisaldus on väike (0,l-0,2%) (sidrun- ja õunhapei), tun-
duvad nad õuntest magusamatena. Pirne kasutatakse ü1diselt samuti kui
õunu, kuid väikese happesisalduse tõttu sobivad nad konsērveerimiseks
vähem. Neid kuivatatakse kompotiks, kuid eriti sobivad nad dessert-laua-
viljaks.

Pirnipuu puit on raske (erikaa| 0,72), kestev, punakaspruun, sobib hästi
tisleri- ja treimistöödeks ning mustaks lakituna on parim musta puidu imi-
tatsiooģ. Pirnipuu koorest võib toota pruuni värvi. Pirni seemned sisalda-
vad l2-2l/o rasvõli.

, 2, Ussuuri plrnipuu - Purup ussurįctaįs Maxim. in Buļļ. Acad. Sc.

St. Pėtersb. xV (1857) l35 et Prim. Fl. Amur. (1859) l02; E. Regel in
Gartenfļ. X (1864) 374; Rehd. in Proceed. Am. Acad.50 (l9l5) 227 el
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Man' of cuļt. trees (1937) a05; Komarclv in Acta Hort. Petrop. XXXIX, l
{1923\ 75; Ķorreapoe u AilHcosa onp. pacr. Įa.nlHeeocr. xpax II (1932)
637; Ma.ūees eo (D"rr. CCCP IX (1939) 34l; Touan eo Q"rr. ECCP III
(l950) 34; Xyķoscķurž Ky.nlT. pacT' (l950) 303. - P. sinensįs Lindl.
apud auct. et C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 663 (p. p.). - P' sįnen-
sis L. a. ussuriensis Makino in Tokyo Bot. Magaz. XXII (lg08) 69. -fpyrrra yccypzržcxaa.

ilü h Harilikusi pirnipuust väiksem, kuni 10 (l5) m kõrge, asteldega puu
ļaia tiheda võraga' Pungad ja noored võrsed vilļkarvased, oksad hallpruu-
nid kuni peaaegu mustad, läikivad, pa1jad. Leherootsud. 2-6 cm pikad,
noorelt karvased, hiljem paljad. Lehelaba pealt läikiv, a1t, eriti noorelt, kar-
vane, peaaegu ümar, vahel pisut südaja alusega,'pikalt teritunud tipuga
ja teravsaagja servaga, milļe hammaste tipud on ohtetaoļiselt teravad. Õieci
4-lO-õieĮise kändana, suured, kuni 4 cm läbimõõdus, vaĮged. Tupplehed
ļaiad' koļmnurksed, pikalt teravneva tipuga, välisküljel hõredakarvaļised.
Kroonlehed ļühikese pinnukesega. Viljaroots ļ,5-2 cm pikk. Vili tava-
iiselt lai-pirnjas või peaaegu ümar, määrdunud koļlakas või rohekas,
l'5-6,5 cm pikk, sageli kaetud punakate täppidega. Vilja kest (eksokafp)
paks, viljaliha (mesokarp) rohkete kivisrakkudega, mitmesuguse maitsega.
Õitseb mais, vili vaļmib pikemal ning soojemaļ sügisel ka meil. (l09. joon.
h-j.)

Üldlevik. Levinud Ussuurimaa mäestike madalamas vööndis, Mancļ_
Žuurias ja Ī(oreas. Kasvab metsaservadeļ, väiksemate jõgede orgudes, har_
vem metsastunud nõlvadel.

Levik Eesti NSV_s. on Baltimail Kiinge järgi (lB82) rohkesti kasvata_
tud. Vanemad puud on meil aga haruldased ja hiljutine kultuur Tartu
botaanikaaias ei andnud häid tulemusi, võib-olla kõrge põhjaveeseisu tõttu.

Kasutamine. Puu on põua- ja külmakindel, valguselembene. Ei taļu
märga pinnast, paremini kasvab toitaineterikkal savi_ ja liivsavimuļlal. orr
eriti ilus õitsemisajal. Sobib kasvatamiseks üksikuit ning rühmiii parkides,
puiesteedel. Sellest pirnist aretas I. V. Mitšurin (prantsuse sordiga ,,Beurrė
Ęoyal" ristates) oma pirnisordid ,,Bere zimnjaja'' ja ,,Tolstobežka''. Puu
väärib tähelepanu uute sortide aretamisel ka Eesti NSV_s ning sobib aluseks
kultuurpirnipuude vääristamisel. Ussuurimaal süüakse vilju; sel1eks las-
iakse kogutud viljad seistes käärima minna, mis nende maitset parandab.

B. perekond õunapuud _ M'aįus 1 Mill.
Mill. Gard. Dict. ed, 8 (1768) .

Peaaegu eranditult suvihaljad, kuni l0 (ja enam) m kõrged puud, har-
vem põõsad, asteldeta, harvem asteldega. Abilehed mahalangevad. Lehed
vahelduvad, jagumatud, vahel hõlmised, võrdļemisi pikkadel rootsudel, pun-
gaseisundis kokku ruļlunud. Õied mõneõieļiste sarikjate kobaratena, pika-
raolised, kuni ņ cm Iäbimõõdus, lõhnavad. Kroonlehed valged'või väliskül_
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jel punakad, harvem punased, nagu tupplehedki viietised. Tuppiehed säili-
vad viljal või langevad maha koos õiepõhja üĮemise osaga. Emakakaeiu
2-5, nad on ļiitunud ainuļt aluseļ või kuni pooleni. Toļmukaid lB-50;
tolmukotid kolļased. Sigimik alumine, kausja õiepõhjaga ļiitunud. Viii
(õun) enam või vähem ümar, lihakas; viijapesi tavaliseļt 5; nad on ükstei-
sest nahkjate vaheseintega era1daiud, igaüks kahe seentnega. Vilja1iha mah-
ļakas, kivisrakkudeta. Ūle 30 liigi, mis on levinud Euraasia ja Põhja-Amee-
rika parasvööndis ning mida samadeļ aļadeļ osalt ka kultiveeritakse. Põhi-
ļiseks kultuurliigiks on aedõunapuu., Õunapuu ļiikide arv on Nõukogude
Liidus 12, Eesti NSV-s esineb kaks (peale aedõunapuu ka metsõuna-
puu) majanduslikult tähtsat 1iiki. Õunapuud on rohkearvuliselt, kuid teise
liigilise koosseisuga esindatud Hļinąs ja Jaapanis, vähem Põhja-Ameerikas.
Nad on valguselembesed ja enamik vajab toitaineterikast pinnast. Kõrge
põhjaveeseisu juures on nad lühiealised. olļes eriti dekoratiivsed õitsemise
zrjal, sobivad nad ilupuudena kasutamiseks parkidesse, puiesteedele, maan-
teeservadele. Iseäranis Suure majandusliku tähtsusega on aedõunapuu'
Mõned põhjamaade külmakindĮad liigid sobivad kultuursortide vääristami-
sel aluseks, samuti on neid eduga kasutatud uute hübriidsete, küļmakindla-
mate sortide aretamisel. Peale a11pool käsitletud liikide on mei1 harva kas-
vatatud veeļ mõningaid dekoratiivliike. Külmakindlateks on neist osutunud
Kesk-Hiinast pärinev, nähtavasti hübriidse tekkega ringo õunapuu (MaĮus
Ringo Sieb.) ja Jaapanist pärinev sargenti õunapuu (MaĮus Sargentii
'Rehd.); Eesti NSV-s on kasvatatud NSV Liidu kešk- ja lõunapoolseļ ala1

esinevat jaaniõunapuud fMaįus praecox (Pall.) Borkh.]. Seni katsetamata
liikidest võiks mainida mariõunapuude hulka kuuluvat mandžuuria õuna-
puud |Malus mandshurįca (Maxim.) Kom.],]mis on ļevinud Kaug-Idas
(Ussuurimaal ja Mandžuurias) ja mis võiks osutuda perspektiivseks ilu-
puuks.

EESTI NSV-S ESINEVATE JA TÄHTSAMATE MEIL
KULT|VEERITAVATE ÕUNAPUULIIKIDE MÄĀRAMISTABEL

1. Tupplehed langevad pärasi õitsemist maha koos õiepõhja ülemise osaga.
Viljad väikesed, umbes pihlakamarja suurused (mariõunapuud) . 2

Tupplehed püsivad ka viljadel. Viljad suuremad . . '3
2. Leheserv peeneli teravahambuļine.' Emakakaelad tolmukatest märksa

pikemad
5. Ida_mariõunapuu - MaĮus baccata (L.) Borkh.

Leheserv täkiļishambuļine. Emakakaelad pole toimukatest pikemad või
nad on seda üsna vähe

6. Siberi mariõunapuu - MaĮus PaļĮasįana Juzepcz.

3. Tupplehed alusel torujalt liitunud. Vilja alus peaaegu ümar (ilma
lohuta)

4. Ploomilehine õunapuu - Malus prunifoĮia (Willd.) Borkh.
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Tupplehed pole alusel torujalt liitunud. Vilja alus lohuga . +
4. Õied purpurpunased; viljad violetjas-tumepunased' punase viljalihaga;

lehed punakad
3. Verev õunapuu - MaĮus Nįedzaetzhgana Dieck

Õied roosakad, viljad teisiti värvunud; lehed pole punakad . .- . 5
5. Kultuurõunapuud või metsistunud kultuurõunapuud hübriidse või tund_

mata päritoluga. Lehed enam või vähem karvased' Viljad üle 3 cm
läbimõõdus. Tolmukad kuni pooleni liitunud

2. Aedõunapuu - Maįus domestįca Borkh.
Kodumaises taimkattes esinev puu. Lehed paljad. Tolmukad ainult alu-
sel ļiitunud

1. Metsõunapuu - Maļus sįĮaestris Miļļ'
1. sektsioon PumįĮae Rehd. ManuaĮ of cultiv. trees and shrubbs N. Am.

(1927) 391: CaĮųcomeĮes Koehne D. Dendrol. (1893) 257. - Tupe ülemine
osa ka viljadel püsiv.

l' ridaS'įįaestres Juzepcz. in Fl. URSS IX (1939) 358. - Tupplehed on
viljadel kuni aluseni vabad. Vilja alus Suįļrema või väiksema lohuga.r(

I. Metsõunapuu _ MqĮus sįlwstris Mill. Gard. Dict. ed. 8 (l76s)
nr. l; C. Schneid. Laubholzk. Ī (1906) 715; Iosenvyx so o,,. CCCP IX
(1939) 359; ĮerrepuaH so o.lI. 5CCP III (1950) 36; Xyķoscxnü Ky.llr.
pacr. (1950) 295. - M. ace'rba Mėrat Fļ. env. Paris (lsl2) 1B7. -M. communįs var. sgĮaeslris Beck Fl. Nied._oesterr. (1890) 750; Hegi
Ilļ. Fl. Mitt.-Eur. ĪV, 2 (1922-1923) 745 (pro subspec. siĮuestris).
Pgrus MaĮus sgluestris L. Sp. pl. ed. l (1753) 47g' - P. acerba DC.
Prodr. II (lB25) 215. - P. MaĮus var. gĮabra Īū/. Koch Synops. Fļ. Germ.
(lB37) 235; Ledeb. Fl.Ross. IĪ (1844) 95. - fllnorusl lluKafl,.

h. Laiuva tiheda võraga kuni l0 m kõrge puu, võib aga olla ka põõsa_
kujuļine' oksad tavaliseit asteldega, tumepruunid, paljad või nooreļt hõreda-
karvalised. Pungad paljad või neil on karvased ainuļt pungasoomuste ser-
vad. Lehed lai-munajad, elliptilised või peaaegu ümarad, ümardunud, tömbi,

ļ Rea ,Sjįuesüres süstemaatikast. Selle rühma diferentsiaalsüstemaatįka on alles algus_
sta'adiumis. Juzepczuk (l. c.) m.aini.b suuri, käesoleval ajal otse ületamatuid raskusi
ļiikide diferentseerimisel eriti seetõttu, et pole alativõimalikvahettehametsikute jametsis-
tunud mestįde ning nende hübriidide vahel; teiseks on ka spontaanse floora liigid väga
polümorfsed, tunnuste kõikumise suure amplituudiga; kolmandaks on herbaarseā matū-
jalid puudulikud või puuduvad üldse; sageli on väga kasinad ka välisvaatlused liikide
kohįa. Uldiselt on seni rea põhiliigiks peetud Malus communįs Lam. (: Pgrus MaĮus L.),
mida jagati 2-3 vähemaks liigiks, nagu MaĮus sįĮuestrįs L. ja M. pumiĮa Mįll., või ka
M. sįįaestrįs Mill., M. dasgphgĮĮa Borkh. ja M. pumiĮa Milļ. Lähtudes peamiselt Juzepczu-
kist, jäetakse käesolevas töös liįkide hulgast välja, väga ebamäärane MaĮus pumiĮa Mi1.|.,
rnida meil aianduslikkudes töödes sageli mainitakse nn. paradiisiõunapuuna; tegelikult
näivad aga meie ,,paradiisiõunad'' pigemini vastavat M. prunifoĮia viljadele.

SįĮaestres-rea liikide viljad on söödavad, kuid spontaanses flooras esinevate lįikįde
vilju kasutatakse nende suure happesįsalduse tõttu värskelt harva. Enamasti neid'kuiva-
tatakse kompotiks või kasutatakse õunamahla tootmiseks.
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1t0. joon. Õunapuud. (MaĮus). M. sįĮaestrįsi a' - õitsev oks; b - oks viljadega; c _
oie pikiloige; d, e - erineva kujuga viljad pikilõikes; l - seeme' M' domestica" g _

sort ,,Tartu roos"; /r - sort ,,Rae įme''.

pisut südaja, harvemini lai_talbja alusega, võrdlemisi ļühikeseks, pisui viltu

asetunud Įlput<s ahenevad, noorelt udekarvased, hiljem täiesti paljad, aĮl_

küljel heledamad ning pisut läikivad, leheserv saagjaS või täkilissaagjas,

haÄmaste fipp vaikseĻāärmeka teravikuga; harva on leheserv pisut kaheli'

saagjas. Õislįud lühivõrsete tipul, väheseõie1ised. Õied 1-2,5 cm pikkadel

raaģudel, kuni 4 cm läbimõõdus, valgete või roosakate, välisküljel tumeda-'

mate krooniehtedega,,Tolmukaid umbes 10. Emakakaelad algul tolmukatest
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ļühemad, hiljem veidi pikerirad' alumises oSaS hõredakarvalised, ainult üsna
alusel''ļiitunud. Emakasuue emakakaeļast laiem. vili 2-2,5cm ļäbimõõdus,
kerajas või ümar-munajas, kolļakasroheline, päikesepoolsel küljel sageli
punakas, maitseļt hapu ja kootav (adstringeeriv). Õitseb mais, juuāis.
(l l0. joon. a - Ī')

Üldlevik. Levinud Lääne_ ja Kesk-Euroopas, Skandinaaviamaades, Nõu-
kogude I iidus Laadoga-Iļmeni piirkonnas ja keskrajoonides, puudub Kau-
kaasia fļooras. Kasrlab ļaialehistes ja segametsades.

Levik Eesti NSV-s. Puu on omane läänesaartele (eriti Saaremaaļe, Sõrve
poolsaarele ja Muhumaale). on kadumas, sest suuremad puud raiutakse
maha ja noored kasvavad pikkamisi.

Ķasutamine. Külmakindļuse tõttu parimaid aluseid õunapuu kuļtuur-
sortide vääristamisei ning omab tähtsuļt uute sortide aretamiļel ristamise
ieel. Ta on tähtsamaid kultuurõunapuu ļähteļiikidest. Maltspuit on he1edan1
punakas, lülipuit punakaspruun, kõva ja raske, kuid mitte eriti kestev. Mets-
õunapuu lepib kāsvutingimustega linnades, on põuakindel ning taiub hästi
ļõikamist, kuid ta dek'oratiivsed omadusėd on *āduļu*ad kui siberi ja ploo-
milehisel õunapuul. Sobib istutamiseks üksikult ja rühmiti ning puiÄtuĮa"l.
Tuntakse rippuvate okstega leinavormi (Ī. penduĮa).

2' Aedõunapuįl - MaĮus domestįca Borkh' Handb. Forstbot' II
(lB03) 1272; Īoeenuyx so QĮ. CCCP IX (1939) 365; Įerrepltau so (Dil.
ECCp ĪII (1950) 30; Xyķoscxaü Kylķr. pacT. (1950) 2g7. - M. pumiĮa
Miļļ. var. domestica C. Schneid. Laubholzk., I (l906) 715. _- M,' com-
munįs Lam. ssp. pumiĮQ Yar. domestįca Hegi Iļl. Fļ' Mitt.-Eur. Iv,2
(1922-1923) 747. - Pgrus Matus L. Sp. pt. ed. I (1753) 479; Ktinge
Holzgew. (ls83) l63. - Pirus pumiĮahort. l| domestįca Asch. et Graebn.
Synops' VI, 2 (1906) 77.- fl1norln ĀoMaņHfl'.

h. Harilikult mitte üļe l0 m kõrge, enamasti asteldeta puu laia., kahara
võraga ja tugevate aastavõrsetega. Noored võrsed viltkarvased, hiljem pal_
jad, punakaspruunid. Lehed väga mitmesuguSe kujuga, hari1ikult lai-munāiacl
ümardunud või talbja alusega, lühikese tērava tipuga, pealküljel hõreda-,
allküljel tihedakarvalised, täkiļissaagja Servaga' võrdlemisi lühikestel ning
jämedatel, karvastel rootsudel. Õied sarikjates õisikutes, suured, mõnel
juhul valged, enamasti roosakad, välisküljelintensiivsemaļt värvunud kroon-
lehtedega, lühikestel va1gevi1tjate1 õieraagudel, lõhnavad (eriti öösiti).
Tupplehed ja õiepõhi valgeviltjad. Emakakaelad ainult aluseļ või kuni kesk-
osani liitunud. Vili mahlakas, suur, harva alla 3 cm Iäbimõõdus, lühikesel
rootsul, sortide järgi väga erineva SuuruSe, kuju ja värvusega, eri sortidel
erinevate maitseomaduste ja aroomiga ning erineva valmimis ajaga. oitseb
mais. (110. joon. g, /2.)

Kromosoomide arv 2n':34 ja 51. į

Üldlevik. Kultuuris kujunenud kompieksne ļiik. Kasvatatakse aedades
ning metsistub kergesti seemikuiena; kultuurareaali piirides esinevail met-
sistunud seemikuil on samuti väga erineva kuju, .rrirr" ja maitseomadus_
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tega viljad. Aedõunapuu on kultuuris levinud kogu maakeral, välja arvatud
iroopiĮised alad, kus kultuur pole võimalik, ning põhjamaad. Kuļtuuri põhja_

piir on käesolevaļ ajai põhjalaiuse 63o, lõunapiir põhjapoolkeral - Kesk-
Itaaļias. Nõukogude Liidu Euroopa-osas on kuļtuuri põhjapiiriks Ķarjala
NSV ja Vologda oblast, Siberis ja Kaug-Idas - omsk, Ķrasnojarsk ja
Sahalini saar. Kuļtuurõunapuu ei esine kusagil spontaanses taimkattes,
tema kujunemise küsimused on väga ebaselged. Näib, et sortide päritolu
on väga erinev' Žukovski (1. c.) leiab, et euroopa sortide kujunemisest on
peale metsõunapuu (MaĮus siĮuestris) veel osa võtnud jaaniõunaptu (M-
praecox), Kaukaasia IiikM. orįentaļįs Ugl., Kesk-Aasia M.Sieaersįl (Ledeb.)

Roem. ning siberi mariõunap'uu, MaĮus Paļlasįana Juz. Peale selļe on'Ida-
Aasia ja Ameerika sortimentide kujunemisel tähtsat osa etendanud Hiina,
Jaapani ja suhteliseļt vähesearvulised Põhja-Ameerika Įiigid. Žukovski leiab,
et vääristamine on uute sortide kujunemisel oļnud määratu suure tähtsu-
sega' sest sel teel toimus aastatuhandete vältel mitteteadļik vegetatiivne
hüūridiseerimine' ,,Spontaanne ja kunstlik suguline hübridįseerimine, vaba-
ja valiktolmlemine, muutunud pungade tekkimine, agrotehnika, okste tagasi-
lõikamine ja muu - kõik see kokku põhjustas kultigeense vormide kompleksi
evolutsiooni, mida ühendatakse liigiks Malus domestįca.''

Mõnel õunapuu sordil või sortide rühmal on kujunenud binaarsed ninre-

tused, nagu niinimetatud paradiisiõunapuud (MaĮus pumįĮa Mill. : MaĮus
paradisiaca auct.). Kahtlemata kuulub siia ka s,ortide tsükkel; mida meil on
käsitletud jaaniõunapua (Malus pumiĮa Mill; var. praecox) l nimetuse a1ļ,

sest spontaanne stepiõunapuu' Maįns praecox (Pa11.) Borkh. [Theoret._prakt.
Handb. d. Forstbot. II (1803) 127l], miļļel on väikesed 2-2,5-cm'se läbi-
mõõduga viljad, esineb Nõukogude Liidu kesk- ja lõunapoolsetes rajoonides
ning vaevalt sobib meil kultuurõunapüu aluseks. Meil jaaniõunapuu nime-
tuse a11 tuntud rühm kujutab endast seega kahtlemata üht aedõunapuu sor_

tide tsüklit. Teiseit poolt on aga spontaansest Maįus praecox'ist aretatud
rida kultuursorte.

Kasutamine Eesti NSV-s. Aedõunapuu on tähtsuselt meie põhiline vilja-
puu. Ta kultuur on väga 'vana, ulatudes, kuni noorema kiviajani. Vana_

Roomas tunti keisririigi hilisemal järgul juba 29 õunapuusorti. Käesoleval
ajal ulatub kogu maakera õunapuusortide arv kuni l0000-ni. See suur sor_

tide arv jaguneb eri kļiima-a1adeļe, aļates subarktilistest maadest, kus kasva-
taįakse madalaid, talveks kinnikaetavaid põõsaspuid, kuni lähistroopiliste
aladeni. Ka Eestis on õr.rrpuusorte rohkesti kasvatatud või nendega katse-

tatud. Juba Klinge (1. c., lBB3) loetleb Baltimaadeļ 340 õunapuusorti; mõned

neist, nagu ,,Antoonovka'', ,,Talļinna pirnõun", ,,Liivimaa sibulõun'', ,,Va1ge
kļaar'' ja ,,Ku1drenėtt'', püsivad käesoleva ajani meie õunapuusoriimendi
esirinnas' Suurt edu saavutas uute sortide aretamisel I. V. Mitšurin, kasuta'
des sel1eks sugulise ja vegetatiivse hübridisatsiooni meetodit. Ta aretas 43

uut õunapuusorti; neist sobivad mõned kultiveerimiseks ka Eesti NSV tin_

I A. Mätlik, Tegeliku aianduse ja mesinduse käsiraamat I (1934) 285
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gimustes, nagu kuulus,,Belfļöör-kitaika",,,Komsomoļets'' jt. Nõukogude
Eestis on sordiaretajad J. Raeda, o' Ķramer, J. Aamisepp, A. Ķurm ja
A. Kurvits õunapuu seemikutega vegetatiivse hübridisatsiooni meetodil saa_
vutanud märkimisväärseid tulemusil. J. Raeda aretatud õunapuusortide
hulka kuuļub ka üks kroonlehtedeta sort (,,Rae ime"). Viljadelt väga sar_
nanevaid, kroonļehtedeta õunapuu värde on saavutatud Nõukogude Liidus
ka mujal. Tšernenko 2 töös mainitakse, et mesilased ei külasta kroon-
lehtedeta hübriide ja.nad on peaaegu steriilsed, kuna Tartu botaanikaaias
kasvav sort ,,Ęae ime" viljub normaalseļt.

Aedõunapuu viljad sisaldavad s2-B6% vett, 13,76/o lämmastikuvabu
ekstraktiivaineid, 0,44/o valku, 0,22% rasva' ļ.32vo kiudainet. Lahustunud
ainetest on esikohal suhkrud: 6,46-l l,B/o puuviljasuhkrut, 2,50-5,BSfo
viinamarjasuhkrut ja l,52-5,3l/o roosuhkrut. Mõned sordid, nagu ,,Antoo-
Īlovka'', ei sisalda üldse roosuhkrut. Happeid ļeidub viljades' olenevalt sor-
tidest, 0,32-0,96vo; orgaanilistest hapetest on esikohaļ õun- ja sidrunhape.
Õunad sisaldavad ka teataval määral vitamiine A, B ja C (eriti sort ,,Antoo_
novka").

Õunu kasutatakse värskeļt ja ümbertöötatult. Neid kuivatatakse kom_
potiks, neist valmistatakse keediseid, marmelaade, džemmi, õunamahla ning
õunāveine, nad on head dieettoiduks.

Õunasorte on viljade omaduste järgi klassifitseeritud sortide rühmadeks.
Tähtsam on Diels-Lucas'e kļassifikatsioon, miļles sordid liigitatakse l5 rüh_
maks: kalvillid, gulderlingid, roosõunad, tuiõunad, rambuurid, renetid, bors_
dorf-renetid, kuldrenetid jt.

Aedõunapuu kasvab kõige paremini toitaineterikkaļ, vett läbi1asļ<vaļ, tea-
tava lubjasisaldusega pinnasel. Toitaineterikast mulda nõuavad eriti suure-
viljalised sordid, väiksemaviljalised lepivad ka kehvema ja kuivema pinna-
sega. Vääristamisel tarvitatakse aiuseks metsõunapuud, kultuurseemikuid,
mariõunapuid, verevat õunapuud ja teisi. Õunapuid vääristatakse ka kääbus-
alustele, mispuhul nad hakkavad vara vilja kandma. Aedõunapuu on praktili-
seļt üleaasta vilja kandev ja ainult erilise hpolitsuse abil võib saavutada
iga-aastast viljumist. Viljumisele on väga oluļine õitsemise aeg; kevadised
öökülmad võivad õisi rikkuda; oluline gn ka, kas suudetakse võidelda õuna_
puu kahjurite ning haiguste vastu.

Õunapuu on valiktolmleja; suurimaid saake saadakse aedades, kus kas_
vab suurem arv sorte, mis võimaldab valiktolmlemist.

3. Verev õunapuu _ MaĮus NĮcd,zwetzkgann Dieck Neuh. offerte d.
Nat. Arb. Zöschen (l89l) 16; Koidzumi in Acta Phytotax. et Geob'ot. III,
nr. 4 (1934) tB7; Įosenuyx so oū.. CCCP IX (1939) 36a; Xyxoncruü
Ky;llr' pacr. (1950) 296. ._ M. purniĮa var' Nįedzaetzkgana C. Schneid.

ļ A. S i i m o n, Eesti. NSV väljapaistvate mitšuurinlaste töö tulemusi puuviljanduse
alal. Tallinn, ļ952.

..." Ė..'9. Y.p.reHķo, EeeleūecTHafi g6.ttoHq. ,,fIpupo.na" l2 (l953) l05. Vanemateks
olid sordid ,,Leed.u peping" ja ,,Aniis".
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Laubhotzk. I (1906) 716 et in Fedde Repert. III (1906); M. Popov in Bull.
Appl.Bot. XXII,3 (t929) 432. - Pgrus Nįedzaetzhgana Hemsl. in Bot.

Mag. 60 (1904) tab.7975. _ f'6noug' HeĀsseĀųķono.

Ļ. Väheldane puu tume-purpurpunaste, asteldeta okste ja peaaegu mus_

tade üheaastaste võrsetega. Ka puit, noored lehed, viljad ja viljaliha tume_

punased, vanemad lehed rohekaspunased. Lehed äraspidi-munajad, elliptili_
sed või piklikud, alusel ja tipul ahenevad, alusel vahel talbjad, tipul lühikese

teravikuga, noorelt mõlemal küljel karvased, hiljem ainuļi allküljel hõreda_

karvalised. Leherootsud tihedakarvalised, samuti ka õieraod. Õiepõhi kar-

vane; tupplehed süstjad, teravad, mõlemal küljel karvased. Emakakaelad
tolmukatest pisut lühemad, alusel enamasti viltkarvased. Vili ümar, vähel_

dane, 2-3 cm läbimõõdus. Õitseb mais'
Üldlevik. Spontaanselt esineb Tjan_šani mäestiku Hiina-osas; Kesk-

Aasia teistes osades ainult kultuuris. Ta on mägimetsade liik.
Levik Eesti NSV_s. Verevat õunapuud on meil nähtavasti kultiveerima

hakatud alles käesoleva sajandi ieisel dekaadil, sest vanemad puud puudu-

vad. Talļinna ja Tartu kogemused näitavad, et ta on meil külmakindel ka -

karmideļ talvedel.
Kasutamine. Verev õunapuu on erakordselt dekoratiivne kogu. suve väļ-

tel, eriti õitsedes ja viljudes' Näib rahuldavalt taluvat kasvutingirhusi lin-
nades ning külmakindļana väärib erilist tähelepanu. Sobib hästi üksikase_

tuseks parkides, murupĮatsidel, aedades. Ta vili poĮe kuigi maitsev.

I. V. Mitšurin on seda liiki ja ta värdi suure eduga kasutanud punase vilja_

1ihaga õunapuusortide aretamisel (sort,,Komsomolets" jt.).

2. rida PrunifoĮįae Juzepcz. in Fl. URSS IX (1939) 366. - Viljadel
säilivad tupplehed, miļlel aļus on torujalt kokku kasvanud; viljacl peaaegu

ümardunud alusega.

4' Ploomilehine (e. hiina) õunapuu _ Matus prunifoĮia (Willd.) Borkh.

Handb. d. Forstbot. II (1s03) 1278; Klinge Holzgew' (lBB3) lBl; Koehne
D. Dendrol. (1893) 260 (p. p.); C. Schneicļ. Laubholzk. I (1906) 77; Hegi
Iļl. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 (1922-1923) 744; Ioaenuyx so QĮ. CCCP IX
(t939) 366; Iļerrepltau so O,Į. 6CCP III (l950) 40. - M' hųbrida

Loisel._Des1ongch. in Duham. d. Mong. Traitė d. Arbr. VI (lB15) l40,

tab. 42, f. l' - Pgrus prunifoĮia Willd. Phytogr. Ī (1794) B; Aschers. et
,Graebn. Synops. VI, 2 (1906) B0. * fl1nogg' cJĪLlBoJIĪ.ĪcTHan, wuratIxa.

h, t2.Kuni l0 m kõrge puu laiuvate okstega või kõrge põõsas. Noored

võrsįd iįarvased, hiljem paljad. Pungad karvased, teravad. Lehed munajad

kuni elliptilised, 5-l0 cm pikad, alusel ümardunud või pisut ahenevad, tipul
lühikese teravikuga, noo."īt karvased, hiljem paljad või ainult al1külje roo_

dudel karvased, ühtlaselt peene- ja teravahambulise Servaga; leherootsud

peened, hõredakarvaļised, ļehelaba pikkused või sellest märksa ļühemad.

Õiecl valged, 3-4 cm läbimõõdus, 3-4 cm pikkadel õieraagudel, asetunud

väheseõielisie sarikjate õisikutena. TuppĮehed süsijad, teravad, tagasi kään-

cluņ-ud, alusel torujalt kokku kasvanud, paĮjad või kas ühel või mõlemal kül-
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jel tihedakarvalised. Emakakaelad karvased. Vili pikaraoiine, kuni 2 cnr
ļäbimõõdus, kerajas või pisut munajas, alusel väikese varrelohuga, kolla-
kasroheļine, päikesepoolsel küljel punakas; maitselt hapu, kootav. ÕįtseLl
mais, viljub tavaliselt väga rikkalikult.

Üldlevik. Puu on tuntud ainult kuļtuuris. Ta spontaanset levikut on ole-
tatud Põhja-Hiinas, kuid seda kindlaks teha pole saadud. Ta pärinemise
kohta on arvamused väga erinevad. Teda on peetud MaĮus baccata (L.)
Borkh. ja M. pumiĮa Miļl. vaheļiseks värraks, kuid Rehder (1927) eitab seda ļ_

Levik Eesti NSV-s. Pļoomilehist õunapuud on meiļ kasvatatud juba
möödunud sajandi viimasel veerandil Tartu botaanikaaias ning teda leidub
teisalgi, ka vanemate puudena (Luunja)

Kasutamine. Meiļ ,,paradiisiõunte" nimetuse all tuniuil väikesecl õunacĮ
on selle liigi, kuid ka mõningate teiste hübriidsete mestideviljad. Neicļ tarvi-
tatakse peamiselt keedisteks. Tuntakse selie liigi hübriide Põhja_Ameerika
õunapuuliikidega [eriti MaĮus coronaria (L.) Mill.]. Nende hübriidide viļ-
jad on Suuremad ja neid nimetatakse kreebideks; Hübridiseericles ploomi-
ļehist õunapuud suuremaviljaliste õunapuusortidega, aretas I. V. Mitšurin
rea suureviljalisi hiibriide (,,Belflöör-kitaika" jt.). Puu on Seega tähtis uute
sortide aretamisel, kuid täiesti külmakindl ana ka aluseks kultuursorticļele.
on õitse'mise ajal ning sügisel rikkalikult viljudes eriti dekoratiivne. Ta
juurekava ei tungi sügavale, kuid s'ellegipärast on ta vähe põuatundlik. on.
väga vasiupidav seenhaiguste infektsioonile ning talub kasvutingimusi 1in-
nades. Nende omaduste tõttu on ta ilupuuna (näit. maanteeservadeļ) kas-,
vatamiseks sobivam kui aedõunapuu sordid. Võib kasvatada parkides, aeda-
des, nii üksikasetuses kui ka rühmiti.

2. sektsioon Baccatac Rehder Man. of cult. trees and shrubbs N. Anr-
(1927) 391; Ggmnomeįes Koehne D. Dendrol. (l893) 26l' - Mariõunapuucl.
Tupplehed laņgevąd viljadel maha koos õigpõhja ülemise os,aga.

5. Ida_mariõunapuu _ Mqįus baccata (L.) Borkh. Handb. d. Forsį_
bot. II (1803) 1290; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 72O (ex p.); Įoserr-
ĮIyK Bo <D"rr. CCCP Ix (1939) 369; IĮertepMaH Bo <D.rr. ECCP III (1950) a0;
Xyxoncxzü Ky.nlr. pacr. (1950) 293. -. Pgrus baccata L. Mani. pl. I
(1767) 75 (ex p.). - P. microcarpa Wendl. ap. K. Koch Dendrol. t
(1869) 2ll. - fl1nong froĀHaf.

h' 'Fį. Kuni l0 m kõrge laiavõraline puu või suur põõsas. Võrsed paljad,
oliivpruunid või punakad. Pungad paljad, munajad, teravad, 4-8 mnr
pikad. Lehed elliptilised, munajad või piklikud, 3 .-6 cm pikad, ümara või
talbja aļusega, iipul lühidalt teravnevad, ebaühtlaselt teravsaagja servaga,
paljad või noorelt roodudel karvased, kuni 3,5 cm pikkadel paljastel.rrģr-
del. Õied kuni B-õieļiste sarikjate õisikutena, valged, 2,5-4 cm labimoo_
dus; õieraod suhteliselt lühikesed, l-3 cm. Tupplehed paljast õiepõhjast
kaks korda pikemad, süsijad, välisküljel paljad, siseküljel viltkaivaļed,
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flahaļangevad. Err-rakakaelad paljad või aļuseį viĮlkarvased, toimukatest

märksa įit<emad. Vili kerajas, kuni l cm 1äbimõõdus, ü1al ja alusel lohuke"

sega, koīlane, päikesepoolsel küljel punakas, hapumõrkjas, mittesäiļiv. Õit-

seb mais; viljub rikkalikuĮt.
Üldlevik. Žukovskijärgi (1. c.) ei esine 11|Ļ Ļtr,sagil taimkattes spontaan-

sena. Teda kultiveeritakse Nõukogude Liidus, Jaapanis ja Hiinas; peetakse

sageli siberi mariõunapuuks.
Levik Eesti NSV-s. Liiki pole meil seni lähedasest siberi mariõunapuust

eristatud ning seetõitu on levik kultuuris ebaselge.

Kasutamine. Icla-mariõunapuud on kasutatud ristamiseks ja sel teel on

saacļucļ kreebide nimetuse al1 tuntucl külmakindlaid õunapuid (Põhja_Amee_

rikas), mi1le nraitseomadusecl pole kõrged. Sobib kasutamiseks ilupuuna,

sest ta õitseb ning viljub erakordselt rikkaļikult ning on seetõttu väga deko-

ratiivne.

6' Siberi mariõunapu u _ MCLĮus PaĮĮasįana Juzepcz. so OĮ. CCCP IX
(1939) 370; Įerreprr,raH ķo <D;l. ECCP IĮI (1950) a2; Xyxorcxzü, Kyllr.
pacr. (|g50) 2g4. - M. baccata Var. a. sįbįrįca C. Schneid. Laubhoļzk. 'I

(1906) 720' - M. sįbįrįca Komarov e Ķouapon u A.nucoņa, olp. pacr.

Įalllteeocr. Kpafl II (l932) 63s. - Pųrus bqccata Pall. Fl. Ross. I, l (1794)

23; Lecļeb. Fl. Ross. II (ls44) 97. - P. baccata var. sįbįrįco Maxim. in Mėl.

bioļ. IX (l873) ļ66 et in Bull. Acad. Pėtersb. XIX (1874) l70. - P. baccata

L. ap. Klinge Holzgew. (1BB3) l8l (ex p.). fl1norusl fla.ūIacosa,

cn1upcxan g6roHs, cu6uPxa.

h Eelmisele lii'gįļe süstemaati1iselt lähedane, väheļdane, kurri L0 m

kõrge puu ümara võra ja sageli loogeldi kõvera tüvega. Võrsed peened,

patįa,'punakaspruunid; okste koor tuhkjashall. Lehed 2,5-8 cm pikad,

l,e-5,5 cm 1aiad, 1ai-munajad või elliptilised, ümara või talbja alusega,

tipul võrdlemisi järsku lühikeseks teravikuks ahenevad, täkilissaagja Ser-

.rāgu, noo.elt pea1kiīlje pearoocludel pisut karvased, hiljem mõlema1 küĮjel

täiįsti paljad. Õiecļ 3--8_kaupa sarikjates õisikutes, valged, 2-4 cm |äbi-

mõõdus, l,5-4,5 cm pikkadel paljastel raagudel. Õiepõhi paljas, ülemises

oSaS Soondunud. Tupp1ehed teravad, sise- või mõļemal küljel viltkarvased,

tagasikäändunud. Tįlmukaid umbes 20, nad on kroonlehtedest enam kuį

poāl. lrlh"*ad. Enrakakaeļad 0,5-l cm pikad, tolmukate pikkused või pisut

pikemac1, aļusel karvased, harvem paljad (var. Įeiostgla Rupr.). Viijad väi_

įesecl, kuni l cm läbimõõdus, kollased, punaka varjundiga, pikaraolised,

maitselt hapud ning enamasti ka mõrud; seemned idanevad kiiresti. Õitseb

rrrais, viljub rikka1ikuļt.
Üldlevik. Siberi mariõunapuu on ļevinud Taga-Baika1is (Dauurias),

Ussuurimaa1, Põhja-Hiinas, Mongoolias, Jaapanis. Eelistab metsastepira-

joone, kasvab meelsasti jõeorgudes, metsades ja nende servadel, põõsasti-

kes. on eriti rohke Dauurias (Selenga ja ŠiĮka jõe vesikonnas).
Levik Eesti NSV-s. Kasutatakse iiupuuna aedades ja parkides, kuid pole

sage, Tõenäoliselt kuulub siia mariõunapuu, mida Viirok (l932, sub Malus
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baccaia) mainib Tallinnast, Pärnu maantee ääres asuva haigla pargist.
Eriti rohkesti kuitiveeriti seda õunapuud Tartu botaanikaaias käesoleva
sajandi algul; praegu on nendest puudest ainult vähesed järel.

Kasutamine. Siberi mariõunapuu on meil täiesti külmakindeļ. Ta on deko-
ratiivne, õitseb ja viljub väga rikkalikult. Pinnase suhtes po1e nõudlik. on
põhjamaades osutunud heaks aluseks kultuurõunapuu mõnede sortide vää-
ristamisel. Külmakindļana omab tähtsust selektsioonis. Ilupuuna sobib kas-
vatamiseks üksikult, rühmiti ning tänava- ja teeservadel; nõuab vähe ruumį
ning sobib seetõttu ka aedade ja vähemate parkide ilupuuks.

9. perekond pihlakad * Sorbusr L
L. Sp. pl. ed. l ( 1753) Ą77'

Enamikus suvihaljad, väheļdased puud ja põõsad, abilehtedega ja vaheļ-
duvate, paaritusuigjate või hõlmiste lehtedega. Õiecl paljuõieliste kännas_
jate õisikuteną. Õiepõhi liudjas. Tupplehed kolmnurksed, neid on 5' Kroon-
ļehti samuti 5, nad on ümarad või munajad, valged või kreemikad. Toļmu_
kaid 15-25. Viljalehed õiepõhjaga ļiitunud, neid on 2-5, igaüks kahe
seemnealgega. Emakakaelu 2-5, nad on vabad või alusel ļiitunud. Ema-
kasuue lame, emakakaelaga ühejämedune. Viļi kerajas või ovaalne, värvu-
selt punane, pruun või kollane. Seemned piklikud, įolmekandiļised, terav-
neva aļuse ja' tipuga.

Pihļakad on levinud põhjapoolkeral, valdavas enamuses parasvööndis,
kuid ka subarktiļisel alal ja soe_parasvööndi mägedes. Tuntakse ēnam kui
70 liiki, neist esineb Nõukogude Liidus (Komarovi järgi) 34. Pihlakaid kasu-
tatakse dekoratiivpuudena, mõne liigi viljad omavad majanduslil<ku tähtsust.

Peale allpooļ käsitletud pihlakate ļeidub Eesti NSV-s harva kultuuris veel
vahtralehine pihlakas |Sorbus tormįnaįįs (L.) Crantz, Euroopa, Kaukaasia,
Väike-Aasia] :.

Pih]akad hübridiseeruvad kergesti nii omavaheļ kui ka mõningate teiste
roosõieliste perekondadega; seda asjaolu kasutas sordiaretuses I. V. Mit_
šurin suure eduga. Seni on saavutatud pihlakate hübriide liikidega pere-
kondadest: arooniad, küdooniad, viirpuud, pirnipuud, õunapuud.

l Lõuna-Euroopas kasvava aedpihlaka (Sorbus d'om'estįca L.) ja vahtralehise pihlaka
|S. torminaĮis (L.) Crantz] nimetus vanaroomlastel (Cato, Plinius)2 Pihļakatele on lähedane lihilehtetlega Põhja-Ameerika roosõieiiste įerekondarooĪria (Aronia), kuhu kuuluvaid liike varem käsitleti pihlakatena. Meil leidub harva
kultuuris mustaviljaline aroonia (Aronia meĮanocarpa Elliott; Sorbus meĮanocarpa Heynh.),
mis pärineb Põhja-Ameerika Ühendriikide idaosast. Sel põõsal on herneterasuurused
läikivmustad söödavad viljad ning ta on Eesti NSV oludes külmakindel; vääristatakse
hariļikule pihlaka1e:
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EESTI NSV-S ESlNEVATE JA TĀHTSAMATE MEIL
KU LTIVEERITAVATE P I H LAKATE MÄĀRAMISTAB EL

1. Lehed paaritusulgjad, saagjaservaliste liitlehtedega (alamperekond Ēa-
Sorbus Kom.)

l. Harilik pihlakas - Sorbus aucuparia L-

Lehed jagumatud või sulglõhised, ainirlt alusel vahel sulgjad (a1ampere-

kond Hahnia Medik.) . 2

2. Lehed saagjahambulise servaga, allküljel valgeviltjad
3. Tuhkpihlakas - Sorbus Arįa (L.) Crantr

Lehecl hõlmisecļ või aļusel sulgjad, allküljel hallviltjad ' 3

3. Lehed ainult hõlmised, ebaühtlaselt saagjaservaliste hõlmadega
2. Pooppuu - Sorbus scandica Fries

Lehed aļusel kahe paari lehekestega, ülemises osas hõļmised
4. Soome pihlakas - Sorbus fennica (Kalm.) Fries

1. alamperekond Eu'sorbzs Kom. in <D"rr. CCCP IX (1939) 372. -
Lehed paaritusulgjad, lehekesed saagjaservalised. Viljalehed enamasti

ainuit 2/g uļatuseļ õiepõhjaga ļiitunud, tavaliselt ka üksteisega ainult alusei

ļiitunud. Emakakaelu hari1ikuļt 3 (2-5), enamasti on nad 1iitumata. Vilja-
pesade seinad kilejad, harvem jäigad.

l' sekįsįoon Aueuņria,Medik. Phil. Bot. I (l789) l38. - Sigimikkoos-
neb 2-.4 (5) alusel ļiitunud viljalehest. Emakakaeļu niisama palju, nad on

üksteisega liitumata. Viljad väikesed, tavaliselt alla l,5 cm läbimõõdus.

l. alamsektsioon Aucuparįge Kom.l. c. - Talipungad enamasti valge-
viltjad, miitekleepuvad. Lehtedel 4-B paari külglehekesi; lehekeste pikkus
ületab laiuse 3-kordselt. Tolmukad kroonlehtede pikkused. Viljad tipul lohu-

kesega ja säilivate, sissepoole käändunud tupplehtedega.

1. Harilik pihlakas - Sorbus aucuparĮa ' L. Sp. pl. ed. 1 (Į7fi) a77;

Ledeb. Fl. Ross. II (1844) lO0; 'Wiedem. et weber Beschr. phanerogam. Gew.

(l852) 262; Kļinge Holzgew' (1sB3) l83; Hedlund in Sv. Vet'-Akad.
Handļ. 35, 1 (1901) a6; C. Schneid. Laubhoļzk. I (1906) 672; Hegi lll-
Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 (1922-|923) 708; Ķouapon eo oĮ. CCCP IX (1939)

376; ToriņIaH so Q.lr. ECCP IĪI (1950) 43; Xyķoscxuii Ky.rrlr. paCT. (1950)

309. - Pųrus aucuparia Gaertn. De fruct. et semin. II (179l) 45, tab. 87. -
Prr6nr,a o6ltxgoņeuuag.

Ļ. Juurevõrseid moodustav, 4-lO (l5) m kõrge puu, harvem põõsa-

kujuline. Noored võrsed karvased, tüve ja okste koor paljas, hallpruun.
Lehed paaritusulgj ad, 4-7 külgmiste lehekeste paariga; lehekesed väga
lühiraolised, piklikud või piklik-süstjad, 3-B cm pikad, l-2 cm laiad,
aļumises osas terveservaļised, üļemises saagjad, pealt tuhmrohelised, alt
sinakad või hallikad, nooreļt enam-vähem karvased, harvem paljad (var'

Į aucupor (lad.) - ļindusid püüdma (auis - |ind, capere - meelitama, võluma)

Pihlaka vilju tarvitati ļindude püüdmiseks.
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do
111l. joon. Hariįik pįhlakas -(Sor:bus 

aucuparĮa): a - õitsev oks; D - õit:
pikilõige (suurendatud); c - viljad; d - vilja pikilõige

gĮabra Giļib.), pisut ebasümmeetrilise alusega. Õied tugevasti harunevate
paljuõieliste, 5-lO-cm-se läbimõõduga kännastena, mille raod on karvased
või paljad. Õied 0,B-l,5 cm läbimõõdus, valged, väliskülje alusel karvaste
kroonļehtedega, tugeva trimetüülamiini lõhnaga. Tupplehed vi11karvased,
hiljem paljad näärekarvaste servadega. Tolmukaid 20, nad on kroonlehtede
pikkused. Emakakaelu 3 (2-5), nad on alusel karvased ning üksteisega
liitumata. Viljad peaaegu ümarad, 7-l0 mm läbimõõdus, valminuit puna-
sed või oranžpunased, enamasti kolme punaka, teravatipulise Seemnega'
maitselt kootavad, mõrkjad. Õitseb juunis, viljub septembri lõpul. (l l l. joon.)

Hariliku pihlaka teisenditest ja vormidest on tähtsamad järgmised.
var. morarrica ZengerL Catal. Dippel Laubholzk. III (tSg3) 367 [var.

duļcįs Kratz| Die süsse Eberesche (lB90); üar. eduļįs Dieck]. -Leheļaba ja rootsud pisut punakad; sulglehekesed ebakorrapäraselt
saagja Servaga. Viljade maitse meeldiv hapumagus. Määrimaalt päri-
nev teisend, kasvatatakse aedades (harilikule pihlakale vääristatult)
maitsvate viljade tõttu.

var. rossįca Spaeth-Koehne in Gartenfļ.50 (l901) 4|2' - Viljad maits-
vad. Tõenäoliselt identne Ivanovo oblasti Nevežino külast populaar_
seks saanud nevežino pihlakaga. Selļe teisendi kuļtiveerimisest Eesti
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112. joon. Hariliku pihlaka (Sorbus aucuparia) areaal

NSV-s puuduvad andmed, Samuti on ebamäärane tema ja eelmise
teisendi taksonoomiline vahe.

Ī. pendula hort. - Leinavorm (vääristatav)' peaaegu nraani rippuvate
okstega. Väga dekoratiivne murul üksikasetuses.

f . įuteo-uariega;ta C. Schneid. l. c. - Lehed valge- ja kollasekirjud.
Kultuurvorm.

Üldlevįk. Levinud peaaegu kogu Euroopas, alates Kesk-Hispaaniast'
Lõuna-Itaaliast ja Balkanimaadelt kuni Islandi ja Põhja-Norrani; Tirooli
mägedeg tõuseb kuni 2400 m kõrguseni; Väike-Aasias, Nõukogude Liidus
kuni Krimmi ja Kaukaasiani; puudub Siberis (kus esineb lähedane Sorbus
sibįrįca Hedl.). Kasvab metsades (eriti võsarindes), nende servadel, sihti-
deĪ, puisniitudel. (AreaaĻ l|2. joon,)

Levik Eesti NSV-s. Kasvab kõikjal segametsades ja teistel kasvukohta-
del, 1indude kaudu 1evinuna ka väikestel asustamata merelaidudeļ. Tavaliselt
viljub rikkalikult.

Kasutamine. Viljacl (pihlakamarjad) muutuvad söödavaks sügisel pärast

külmumist, tavaliselt aga hävitatakse nad meil juba enne seda lindude
(kuldnokad, rästad) pooļt' Viljad sisaldavad 2,33-3,76/o viinamarjasuhk-
rut, 3,14-4,28% puuviljasuhkrut ja 0,33-0,68% roosuhkrut; neis leidub

ļ,63-2,74vo' õunhapet, ka veidi sidrun-' ja teisi happeid. Peaļe selle sisalda-

vad viljad rohkesti A-provitamiini (karotiini) ja on seetõttu vitamiinitöös-
tusele tähtsaks tooraineks. Pihlakavilju kasutavad vėini- ja likööritööstused,

neist valmistatakse keediseid ja kompvekke. I. V. Mitšurin aretas mitu uut,

16 Eesti NSV floora ļI 24t



parandatud maitsega hübriidset pihlakasorii. Neisi sobib meie 'kliimas

,,Granatnaja" (hariliku pihlaka ja vereva viirpuu, Crataegus sanguinea
värd). Selle viljad on kirsi Suurused, meeldivalt hapud, ilma pihla_
kaļe omase mõrkja maitseta ja sort seetõttu väga soovitatav kuliiveeri:-
miseks.

Harilik pihlakas nõuab vähe ruumi, on dekoratiivne, eriti õitsedes ja vil-
judes, ning sobib seega hästi ilupuuks. Meil kasvabki ta sellisena teeserva-
del, põllupeenardel. Pihlakas ei ole pikaealine, ta puit on punakaspruun'
suhteliseļt kõva ning leiab kasutamist mitmesuguste masinaosade, mööbli
jne. valmistamiseks. Seemned sisaldavad kuni 20% rasvõli, koor sisaidab
parkaineid; noori võrseid kasutatakse värvimiseks (annavad musta vär-
vuse).

2. alamperekond' Hrhnįn Medik. Gesch. d. Bot. (t793) 81 (perekon-
nana). _- Lehed lihtsad, suurehambulised-hõlmised või hõlmised, ainult alu-
mine hõlmade paar mõnel ļiikidest lehelabast täiesti eraļdatud. Emaka-
kaeļu 2-5, alusel on nad peaaegu alati liitunud. Viljalehed keskosas
tavaļiselt täiesti liitunud; samuti õiepõhjaga. Viljapesade seinad jäigad.

l. sektsioon Arįo DC. Prodr. il 1rs2s1 635. - Viljaliha kivisrakkudeta.
Viljalehtede ülemine osa ļįitumata.

l. alamsektsioon Lobatae ZinserĮ. in <D.n. CCCP IX (1939) 395. --
Tupplehed säilivad ka vaļminud viljadel. Lehed hõlmised, allküljel hallvilt-
jad. Lehe külgroodude paare 7-9 (l0); nad moodustavad pearooga 45o-se
nurga.

2' Pooppuu - Sorbus scand.įįa FriesFl'Hailand. (l8l7) 38; Wiedem.et
Weber Beschr. phanerog. Gew. (lB52; 263; Įnuseplranr eo Qn. CCCP x
(1939) 396. - S. suecįca Krok et Almq. Svensk Fl. ed. 3 (18Bs) |32;
Hegi Il1. Fl. Mitt'-Eur. IV, 7 (l922-lg23) 716. s. įntermedįa
,Pers. Synops. pl. II (ļ807) 38; C. Schneid. Laubho|zk. I (1906) 192',

.Aschers. et Graebn. Synops. vI, 2 (1906) 92.- Crataegus Aria B. suecįca
L. Sp. pl. ed. l (1753) 476 (ex parte) ' _ Pįrus scandįca Babingt. ap.

Klinge Holzgew. (l8B3) 184' - Arįa suecįca Koehne D. Dendrol. (lB93)
250' - Pg1nga cKaHĀHHaBcKafl.

h. Väheldane, kuni l0 (l2) m kõrge puu ovaalse võraga. Noored võr-
sed läikivad rohekaspruunid, karvased; okste koor haļĮ või hallilajguline.
Lehed piklikud, elliptilised kuni munajad, hõlmised teravalt saagjate hõlma-
dega, umbes l l cm pikad ja 8 cm laiad, pealt läikivrohelised, peaaegu paljad,
alt hallvilijad, ümardunud või talbja alusega, 5-B paari kiilgr,oodudega;
hõlmad (eriti tipmine) ogaterava tipmise hambaga. Õisikuraod valgeviltjad-
Õied urnbes l2 mm läbimõõdus. Tupplehed viltkarvased kogu välisküljel,
seesküljel aga ainult tipul. Kroonlehed valged, ümarad, alusel karvased'
Tolmuterad puudulikult arenenud. Vili ümar kuni lühiovaalne, pisut üle
l cm pikk, valminult oranžpunane, kollase viljalihaga, söödav. Õitseb mais,
juunis, viljub septembris. (113. joon. a- c.)
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1 l,4. joon. Pooppuu (Sorbus scandĮca) areaa|

Üldlevik. Kodumaine Skandinaaviamaades, eriti lõunapoolses Rootsis
ühes saartega, Soome edelaosas ning Eesti NSV-s. Nõukogude Liidu įeisįes
osades puldub. Kasvab metsades; ilupuuna vahel parkides, puiesteedel,
tänavatel. (Areaal l l4. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Üsna harilik Saaremaa metsades. Pole haruldane
ka mandri lääneosas; nähtavasti jevitavad teda linnud, nagu võib otsustada
seemikute järgi; seega on ta edasi levimas. Eriti Saare- ia'Hiiumaal leidub
teda sageli ka istutatult. (Leiukohad ll5. joon.)

Kasutamine. Ilusa lehestiku ja rohke vi1jumise tõttu on poopputr väga
dekoratiivne. Saare- ja Hiiumaal ļeidub teda sageli istutatult kiriklate üm'ber
ja surnuaedadel (papipuu nime all). Vilju on Valem leivaküpsetamisel jahule
juurde lisatud. Puu sobib aluseks pirnipuude vääristamisel. Ta on ka Eesti
mandriosas täiesti külmakindel, pole pinnase suhtes nõudlik ega põuatund_
ļik, on aga nõudlikum valguse suhtes. Talub suitsu_ ja tolmurohkeid kasvu-
tingimusi ning on seetõttu linnades ilupuuna kohasem kui harilik pihlakas.
Sobib parkides üksikasetuses, puiesteedel ja tänavatel, nagu võib näha
Pärnus'

2. alamsektsioon Euarįae Zinserl. l. c. - Tupplehed säilivad vaļminud
viljadel. Lehed allküljel viltkarvased, mittehõlmised, nende serv on hambu-
line või kahelihambuļine. Küļgroodusid 7-l2'
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ll5. joon. Pooppuu (Sorbus Scandįca) leiukohad'

3. Tuhkpihlakas - 'soräus ArĮ4' (L') CranĮz2 Stirp' Austr' fasc' I

(1762) 46: C.Schneid. Laubholzk. I (1906) 687; Hegi lll. Fl. Mitt..

Eur. iV, 2 (lg22-1g23) 713; I-Įuuaep.ltuur so Q, 6CCP IX (1939) 397;

TotuuH so O.rr. ECCP ļII (l95O) 44. - s' saĮicifoĮia Hedl. Monogr.

d. Gatt. Sorbus (l9ol) apud auct. - Crataegus Arįa L.Sp.pļ. ed. 1 (1753)

475. - Pįrus Arįa Ehrį' geitr' IV (1789) 26; Klinge Holzgew' (ļBB3)

184; Aschers. et Graebn. Synops. VI' 2 (1906) 95' - Pn1una apun'

h Väheldane, harilikuļt mitte üle 9 m kõrge puu tiheda munaja või

ptiramiiclja võraga. Noored võrsecį va1geviltjad, hiljem paljad, prrrunid või

iohekaspinased, ļäikivad. Lehed 4 10 cm pikad ja 3- 6 cm ļaiad.,. suhteii;

selt paLsud, ümar_e1lipti1ised, ovaa1sed või äraspidimuna jad-el1iptiļised,

I Arįa (kreeka k.) - ühe puu nimetus Theofrastoseļ
z Meie floristilises kirjanduses, nagu T. Lippmaa, Eesti geobotaanika põhijooni

(1935), ja G. Vilbaste, Looduskaitse alļ oļevaid taimi (1938), i.dentifitseeri'

üķ.. Ļ.iī esinevat tuhkpihlakat ühe SorÖrzs Aria'lre väga lähedase liigiga (resp. aļaliigiga),

mida pihlakate monogräaf Hedļund nimetab Sorbus saĮicif oĮia'ks. See S. saliclf oįia Hed1'
.on HĮgi järgi (l. c. lk. 716) sama, mida tuntakse tuhkpihlaka alaliigi, ssp. rupicola

(Symej Llndm., nime alļ ja mis Rooisi mandri lõunapoolses osas ja Gotlandi saarel esi_

n.ū trĻ1ut ut1udel. NimetaĮud tuhkpih1akas mei1 kahįlemata puudub; tema 1ehed on kit-

sas-piklikud, 6-12 cm pikad ja 2,5-6 cm laiad, talbja alusega ning alumises osas tetve-

servalised. Mainigem, įt t.ķ. terveservaline alus on omane mitte alnuli' Sorbus salįcĻ

foĮia'1e; ta esinū ka meie tuhkpihlaka1 ning mõningatel tuhkpihlaka Kesk-Euroopa

teisenditel (näit. teisendiĮ var. cgclophgĮĮa C. Schneid.). Kahilemata on Norras esinev

įrķįpiįr.ķ.'r1a.liik, ssp. noruegicā Hedl. (tömpide lehtedega) meie tuhkpihlakale palju

ļähedasem kui S. saĮĮcifolią Hedl.
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tömbi või terava tipuga, alusel ümardunud või talbjad, 1_2 cm pikkadei
rootsudel; leheserv alumisest l/g-st alates ebakorrapäraselt hambuline või
sisse lõikunud, allpool terve või vaeva1t täkiline; arenenud lehe laba peal_
küljel läikivroheline, paljas, allküljel tihedalt valgeviltjas , B-l2 paari krilg-
roodudega. Õied valged, l,5 cm läbimõõdus, asetunud kändana, valgeviltjā-
tel õieraagudel. Emakakaelu 2, nad on karvased, alusel liitunud. Tolmu-
kaid 20. Viljad ümar-ovaalsed, l0-l5 mm pikad, punased või oranžkolla-
sed, noorelt karvased, kollase, jahuka viljalihaga, läägemaitselised. Õitseb
juunis. (113. joon. d.)

Üldlevik. Levinud Euroopas Lõuna_Ingļismaal ja iõunapooļse Rootsi
ning Norrani. Kasvab kuivemateļ nõlvadeļ, klibul, hõįedates iegametsades.
(Areaal ll6. joon.)

Levik Eesti NSV-s. TuhkpihĮakat ļeidub enamasti noorte puukestena
Saaremaa lääneosa ja Sõrve poolsaare metsades ja puisniitudel. šuuremaicļ,
vi1jakandvaid puid leidub harva (Viidumäel). oį tõenäoline, et Saaremaa
tuhkpihlakad on kultuurist revinud ning naturaliseerunud. (I_eiukohad
117. joon.)

Hübriidne sektsioon Eu-Sorbus \ Hahnia. Lehecļ ülemises osas jaguma_
tud, alumises sulgjad.

4. Soome pihlakas e. hübriidpihlakas -- Sorbus fennįca (Kalm.) Fries
Summa veget. Scand. (1846) 42; I_ĮNusep.rraur so Õ,,. CCCP IX (1939)
405. * s. hgbrida L. sp. pl. ed. 2 (1762) 684 (ex p.); wiedem. et weber
Beschr. phanerogam. Gew. (ļs52) 262; C. Schneid. Laubholzk. I (1906)

99ļ - S'-aucuparia\intermedįa Aschers. et Graebn. Synops. VI,2 (ļ906)
104. * crataegus Aria p. fennica L. Fr. Suec. ed. 2 (risi) 16T. - c.
įennica Kalm. Fļ. Fenn. I (1765) 6. - Pįrus pinnatifiia Ehrh. Beitr. VĪ(l79l) 93. _ Psllųna Quucxax unu rulpugnaa.

-. h, į _Tiheda ümara võraga, 4-l0 (l2) m kõrge 'puu, harvem põõsas.
Noored võrsed karvased, üheaastased paljad või pāaaegu paljad, įruunidkuni purpurpunased. Lehed pealt tumerohelised, paljad *i į.rä"gu paljarl,
ait hallvi1tjad, keskel ja ülemises osas hõlmised, tipul vahįl ainult suure-
hambuļised, alusel l kuni 2 paari sulglehekestega; üūeaastastevõrsete lehte_
del on vahel sulglehekeste paaride afv Suurem; lehehõļmade ja suĮglehekeste
serv hambuline või kahelihambuline. Õied vaļged, umbes t-6 mm läbimõõ_
dus, viltkarvastel raagudel. Emakakaeļu enamasti 3, nad on peaaegu liitu_
nrata. Tolmuterad puudulikult arenenud. Vili ovaalne kuni ümar, l0--l2 mm
1äbimõõdus, 1äikivpunane, maitselt hapukas. Õitseb juunis. (1l3. joon. e.)

Üldlevik. Levinud Skandinaaviamaade lõunapoolses oSaS' eriti Soome
edeļaosas kuni põhjalaiuse 65o_ni, kus ka kultuurist kergesti metsistub.

Levik Eesti NSV-s. Võrdļemisi harva kultuuris ilupuuna (Tartu botaa-
nikaaed).

Kasutamine. Puu on meil küļmakindel, kuid kasvab pikkamööda. Tõe_
näoļiseļt kujutab endast hariliku pihlaka ja pooppuu voi tūhkpiirlaka värda.
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ll7. joon. Tuhkpihlaka (Sorbus āria) 'leiukohad



Sobib ilupuuna parkidesse ja aedadesse. on kasutatud alusena pirnipuude
vääristamisel.

l0. perekond küdooniad _ Cyd'onin' Mill.
Mill. Gard. Dict. ed. VIII (1768).

Lehed ļihtsad, terveservaļised. Õied suured, üksikud. Tolmukaid 20, ema-
kakaelu 5. Sigimik koosneb 5-st, õiepõhjast täiesti üņbritsetud viljalehest.
Vili suur, l5-20 Seemnega igas pesas. Üheliigiline (monotüüpn.j tri*"-
perekond.

l. Harilik küdoonia - Cgd,onįfl obĮonga 2 Miļl. Gard. Dict. ed. 8 (t768);c. Schneid. Laubholzk. I (1906) 654; Hegi lil. Ft. Mitt.-Eur. rv, z
(1922_1923) 6s9; lloapxoaa so ofl. CCCP,IX (1939) 334; Xyxoncxuü
Ky.rrņr. pacr. (1950) 307. - C. auĮgaris Pers. Synops. pl. IĪ 1tsoz) ao
corrig.; Ledeb. Fļ. Ross. II, 1 (1844) tOl. ---- Pgrus Cgdonīal.Sp.pl. ed. l
(1753) 4B0. - Aržea npo4oJlroBaTafl.

'Fį.'. Ļ-. Võrdlemisi suur, 1,5-.4 m kõrge põõsas, harvem väike puu. Lehed
munajad või ovaalsed, harvem ümarad, terveserva1ised, ümardunuĮ või pisut
südaja aiusega, kuni 1O cm pikad ja 6,5 cm laiad, arenenult pealküljel tįme-
roheļised, paljad, allküljel ha1lviltjad. Abilehed kuni !2 mm pikad, äras-
pidi-munajad, tömbid, serval ja allküijel näärmekad, uuru mrhrlangevad.
Õied üksikult, valged või kahvaturoosad, kuni 5 cm .läbimõõdus. ÕĪepõhi
munajas. Tupplehed, ovaalsed, näärrnekad. Toimukaniidid violetsed' tofmu-
kotid koļļased. Vili noorelt viltkarvane, valminult paljas, õuna- või pirni-
kujuline, suur, metsikutel vormidel 2,5-3,5 cm labimoodus, punkteĒritud
rohekaskollane, tipul säilivate tupplehtedega. Viljaliha kivisrakkudeta, aro-
maatselt ļõhnav, mõrkjas. Õitseb mais. (llB. joon. a, ä.)

Kromosoomide arv 2n : 84.
Ūldlevik. Kodumaine Taga_Kaukaasias, Iraanis' Turkestanis j a kirdepool_

ses Araabias' Kultiveeritav ning naturaļiseerunud Vahemeremaädes, kohati
ka Kesk-Euroopas ning NSV Liidu lõunapoolsetel aladeļ.

Kasutamine Eesti NSV_s. Külmatundlik; esineb harva aedades (Tartu,
Tāllinn). Viljad meiļ ei vaļmi. Küdoonia on dekoratiivne põõsas, mis vajaks
läänesaarteļ katsetamist ilupõõsana. Vilju kasutatakse rnarmelaadi 1a žĮ1ee
valmistamiseks. I. V. Mitšurini poolt aretatud sort ,,Põhja küdoonia'' on
arvatavastį meilgi harilikust küdooniast perspektiivsem.

t Cgdonia - Hippokratese ja Palladiuse poolt tarvitatud nimi, nähtavasti tarvitu_
sele võetud Kreeta saarel asuva linna Kydonia (käesoleval ajal Kanea) nime ning Kreeta
saarel kord elanud poolmüütilise küdoonlaste suguharu järģi.

z obĮongus (lad. k.) _ piklik.
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1l8. joon. Küdoonia (Cgdonia) ja ebaküdoonia (Chaenomeles). Cgdonia obĮonga:

a - oks õiega; b - vili pikilõikes (C. Schneideri järgī). Chaenomeļes. Įagenaria:

c, d - kaks'erineva kujuga lehte; e - õis. Ch. japonįcai f - õiisev oks: g - õis
pikilõikes (C. Schneideri järgi) ļ h, i - erineva kujuga viljad.



ll. perekond ebaküdooniad _ ClmnnomeĮes ļ t.indļ.
" Lindl. in Transact. Lįnn. Soc. xIII (ļ822) 97.

Asteldega, jagumata lehtedega, meil suvihaljad madalad põõsad. Õied
kimpudena. Tupp- ja kroonlehti 5, tolmukaid 20 (ja rohkem). Emakakaeru 5,
nad on alusel liitunud. Sigimik 5-pesaline, igas pesas mitu seemnealget.
Vili võrdiemisi suur, õuna meenutav. Neli liiki, mis on levinud Aasia soe-
parasvööndis ja subtroopi1ises osas.

EESTI NSv-S KULTIVEERITAVATE EBAKŪDooNIAL|IKIDE
' MfuįRAMISTABEL

l. Lehed täkilis-saagja Servaga. oksad siledad
' l. Sile ebaküdoonia - ChaenomeĮes Įagenaria (LoiseĮ.) Koidz.

Leheserv hõredalt täkilis-saagjas; täkked teravneva või tömbi tipuga,
Võrsed karvased, oksad' (teisest aastast alates)' näsadest ka.redad

2. Näsaline ebaküdooni a * Chaenomeļes japonica (Thunbg.) Lindl.

ļ' Sile ebaküdoonia _ ChnenomeĮes Įagena,ria2 (Loisel.) Koidz. in
Bot' Magaz. Tokyo XXIIĪ (1909) l73; oeĀųeuKo ņo o;t. ECCP IĮI (1950)
46. - Cųdonia įaponica Pers. Synops. pI. II (ls07) 46 (ex p.) . - C.
.Įagenaria Loisel. in Duham' Tiaitė d. Arbr. ed. 2, VI (1816) 255, t.76. -Xeuomelec JrareHapHfl.

į Kuni 2 m kõrge põõsas haraliste, laiuvate, asteldega varustatud
siledākooreliste okstega' Lehed munajad või piklikud, teravad, 3*6 cm
pikad, täkilis-saagja servaga, pealküljel läikivad, puhkemisel pronkspuna-
sed, hiljem tumerohelised, nahkjad. Abilehed suured ning ümarad. Õied
suured, harilikuļt roosad või punased, harva valged. Emakaįaelad enamasti
paljad. Vili kerajas või munajas, õuna meenutav, 3- 4 (5) cm pikk, kollakas
või kol1akasroheline, väga aromaatseļt lõhnav, tooreļt rnittesöödav, ei suuda
meil täiesti valmida. oitseb mais, juunis (pärast lchistumist). (llB. joon
c-e.)

Ūldlevik. Kodumaine Lõuna-Hiinas. XIX sajandist peale kultiveeritakse
Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Nõukogude Liidus, eriti Ukraina
NSV_s, väga populaarne ilupõõsas.

Leįik Eestį NSV-s. Vähesel määral kuįtuuris levinud (TartLr botaanika-
aias, Tallinnas Pirita teel l2, ka Pärnus)

Kasutamine. Aromaatsed viljad on väga sobivad želee valmistamiseks,
kujd põõsas ei vilju meil igal aastal ja viljad ei valmi täielikult. Külmadel
talvedel küļmub 'lumeni ning vajab seetõttu katmist. Taļub hästi lõikamist
ja linnade suiisu- ning tahmarohkeid kasvutingimusi. Vajab paremat, värs-
ket, toitaineterikast pinnast. Īlupõõsana tohiks meil oļ1a perspektiivsem Saar_
tel ja mandri lääneosas.

l Kreeka keeļest: haįno - lõhestan ja meĮea - õunapuu. Lindley oįetas ekslikult, et
selle perekonna liikide viljad lõhkevad mitmeks osaks.

2 Įagenaria (lad' k.) - pudeljas, sõnast Įagena - pudel; nimi viitab vilja kujule.
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2. Näsalįne ebaküdoonia _ ChacnomcĮes japoniea (Thunbg.) Lindl. in
Transact. Linn. Soc. XIII (1822) 97; @e4ueuro so Or. ECCP III (1950)

46. C. ĮV\auĮeį C. Schneid. Laubhoļzk. I (1906) 73l; Aschers.
et Graebn. Synops. VI,2 (1906) 116. - Cgdonia Mauleį Th. Moore in
Fį. et Poiaol. (lB75) 45. - Pgru,s Mauļ,eį Mast. in Gard. Chron. I (1874)
756. - P. japonica Thunbg. Fl. Japon. (1734) 207. - Xeuoue.nec snos-
cxt.tü.

Ļ. Väike,0,6-l m kõrge asteldega mägipõõsas. Noored võrsed ude-

melišecį, teisel aastal kattuvad väikeste näsadega. t,ėhea nahkjad, tumerohe-
lised, allküljel heledamad, piklikud või äraspidi-munajad, tömbid või terav-
nevad, talbja alusega, 3--5 cm pikad ja l,2-2 cm laiad, paljad, pikkamööda
rootsuks ahenevad, hõredait täkilis-saagja servaga. Õied teļliskivipunased,
suured, 2,5*3,5 (5) cm läbimõõdus. Viljad õuna meenutavad, mitmesuguse
kuju ja Suurusega' ovaalsed 'kuni peaaegu kerajad,2,5-3,5 (5) cm läbi-
mõõdus, sidrun- või kuldkollased, väga lõhnavad, maitselt hapud. Õitseb
juunis, õied ei puhke iiheaegselt, õitsemine rikkaļiļ<. (l18' joon. f - r.)

var.aĮpina Maxim. in Bull. Acad. St. Pētersb. xIX (l874) l68. - Väga
madal alpiinne kääbusteisend, harva üle 0,5 m kõrge. Õied tavaļise Suuru-

""uii, Įi"Ļ.xį.'i'iTil1' .b rķ,i aoorl a on kodum aine J aapanis ; kasvab Hon do
ja Kiu-šiu saarte mägimetsades ja mägipõõsastikes.

Kasutamine. Näsaline ebaküdoonia on nii õitsedes kui ka viljudes väga
dekoratiivne madal põõsas. Vajab päikesepaistelist kasvukohta, varjus ei
õitse ega vilju. on meil külmakindlam siledast ebaküdooniast (eriti teisend,
var. alpina). Külmadel talvedel võivad külļ okste tipud külmuda, kuid see ei
häiri rikkalikku õitsemist. Viljad meil tavaļiselt ei valmi; neist vaļmistatakse
aromäatseid keediseid, kompotte ja mahlu. Varieeruva kuju, suuruse jā
maitsega viljad teevad selle põõsa perspektiivseks uute maitsvate viljadegä
sortide aretamiseļ į. Näsaline ebaküdoonia sobib dekoratiivpõõsana muru-
platsidele väiksemate rühmadena kogu Eesti NSV-s.

l2. perekond toompihlakad _ AmeĮanehįcr 2 Medik.
Medik. Philos. Bot. I (1789) 155.

Lihtlehtedega Suuremad põõsad või väiksemad puud. Õied väikesed, val_
ged, paljuõieliste kobaratena. Tupp- ja kroonlehti 5, tolmukaid l5-20. Vilja-
1ehti harilikult 5; nad on aluseĮ liitunud üheks sigimikuks. Vili ümar, liha-
kas, tipul säilivate tupplehtedega ning vilja1ihast väljaulatuvate viljalehtede
tippudega. - Perekonda kuulub umbes 20 peamiselt põhjaparasvööndi

} Vrd. Coķo,[osa O. B., s I4HTpoĀ.@acrenufi Ī4 3e/Ieuoe cTpoLITeJĪbcTBo ĮIĪ (1952),

150--152. \

, Nähtavasti tuletatud provansikeelsest sõnast ameĮanche, mis vįitab viljade mee_

maitseĪe.
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nrägistel aļadel levinud ļiiki. Peale allpool käsitletud liikide on rneiį harva
krrļįiveerimist leidnud veel järgmised liigid: lepalehine toompihlakas (Ame-
ļanchįer alnifoĮia Nutt., Põhja-Ameerika Ühendriikide loodepoolsed osarii-
gid); aasia toompihlakas [,4. asįatįca (Sieb. et Zucc.) Endl., Jaapan, Korea];
sile toompihlakas (A. Įaeuis Wieg., Põhja-Ameerika Ühendriikide idaosa);
kanada toompihlakale väga lähedane pikalehine toompihlakas [,4. obĮongi-

Iolia (Torr. et Gray) Roem., samuti kui eelmine liik].

TĀHTSAMATE EESTI NSV-S ĶULTIVEERITAVATE TooMPIHLAKA
tlIKlDE MÄJįRAMISTABEL

ļ. Sigimiku tipp karvane või viltkarvane; lehed paksud . 2
Sigimiku tipp paljas; lehed suhteliselt õhukesed

2. Kanada toompihlakas - AmeĮanchįer canadensįs (L.) Medik.
2' Emakakaelad alusel ļiitunud. Sigimiku tipp viltkarvane.

3. Peajas toompihlakas _ Amelanchįer spicata (I-am.) K. Koch
Emakakaeļad alusel ļiitumata. Sigimiku tipp karvane

l. Ümaralehine toompihlakas Ameįanchįer rotundifoĮia
(Lam.) Dum.-Cours-

l. Ümaralehine toompihlakas _ AmcĮrnehicr rotund'įfolįq,r (Lam.)
Dum.-Cours' Bot. cult' ed.2, V (lB1l) 459; C: Schneįd. Laubholzk. I (1906)
73l; IlonpxoBa Bo <Dl. CCCP IX (1939) 40B; HecrepoBliĪļ so Qfl.5CCP III
(1950) 48. - A. oualįs Medik. Gesch. d. Bot. ( 1793) 79; Hegi
Iļļ. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 (t922-|923) 756. A' uuĮgaris Moench
Meth. plant. Marb. (1794) 682. Crataegus rotundifoĮia Lam.
Encyclopėd. mėth. I (l7B3) 83. - MespiĮus AmeĮanchįer L' Sp. pi.'ed. l
(1753) 478. - I4pra xpyr.norurcrHan.

rį Väheļdane kuni keskmine, 0,5-2 (3) m kõrge põõsas. Noored võr-
sed īalgeviltjad, hiljem paljad. Lehed paksucl, elliptiiised, munajad või
äraspidi-munajad, tömbid, vahel tipul pügaldunud või väikese teravikuga,
alusel ümardunud või pisut südajad, pealküljel paljad, allküljel nooreļt
valgeviltjad, hiljem paljad, lihtsaagja Servaga. Õied 5-B-õielise kändana-
Õieraod ja õiepõhi viltkarvased, hiljem paljad. Kroonlehed valged, roosa
tipuga. Tupp1ehed süstjas-ko1mnurksed, teravad, pa1jad või noorelt vilt-
karvased, viljadel enam-vähem püstihoiduvad. Sigimiku tipp viltjas. Emaka-
kaelad alusel ļiitumata, lühikesed ja ei'ulaiu õiepõhjast välja. Vili herhetera
suurune, mahlakas, noorelt punane, valminult mustsinkja kirmega, magusa-
maitseline. Õitseb mais. (1l9. joon. c - g.)

Üldlevik. Levinud Kesk- ja Lõuna_Euroopa mäestikes, Nõukogude Liidus
(Ķrimmis ja Kaukaasias ning Taga-Kaukaasias), Väike-Aasias ja Põhja-
Aafrikas. Kasvab kivistel mäenõlvadelokaljudel ja kaljulõhedes, hõredates
metsades ja võsastikes, jõelammidel. (ÄreaaI l20. joon')
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119. joon. Toompihlakad (AmeĮanciier). A. spicata'. a - õitsev oks; b - viįi.

A. ritundifoĮįa: c - õitsev oks; d - õis pikilõikes, (suurendatud);-e-- õis peaĮt-

vaates (suurendatud); l - vili; g - vili pikilõikes (o.rr. BCCP III järgi) .

A.. canaāensį!'h - leht; j -rĮi'^:^i"|^\|iT,y':u|:n' i - õis pealtvaates (suu_
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Levik Eesti NSV-s. Levi-
nud ilupõõsana peamiselt lin-
nades - .Tartus (botaanika-
aed), Tallinnas' Pärnus.

Kasutamine. Dekoratiivne,..põõsas; sügisel muutub ļehes-
tiku värvus oranŽkollaseks'
Külmakahjustusi on meil külļ
esinenud, kuid põõsas näib
ü1diselt ka mandri idaosa
kliimaga leppivat; perspek-
tiivne mandri 1ääneosale ja
saartele. Ei ole pinnase suhtes
nõudlik, lepib peaaegu iga-

l20. joon. Ümaralehise toompihlaka (AmeĮanchier Suguse mullaga; kasvab hästi
rotund'ifoĮia) areaa|. karbonaatmuldadel, eelistab

parkides ja aedades päikese-
paistelisi kasvukohti. Maits-

vad viljad sisaldavad kuni l0/o suhkrut, peale selle ka A-provitamiini ja
C-vitamiini. Neid kasutatakse kompottide ja keediste valmistamiseks ning
veinitööstuses. Põhjamaadēs on vähe väljavaateicį viljade ulatuslikumaks
kasutamiseks.

2. Kanada toompihlakas AmeĮanchįcr canądensįs (L.) Medik.
Gesch. d. Bot. (1793) T9;
Britt. and Brown Ilļ. Fļ. N.
Am. IĪ (1B97) 237; Aschers.
et Graebn. Synops. VI, 2
(1906) 52; C. Schneid.
Laubhoļzk. I (l906) 734;
floxprona , no Q.rr. CCCP
IX (1939) 410; Hecrepo-
Brzq Bo O.ir. BCCp III
(1950) 50; Torr. et Gray
ap. Klinge Holzgew. (lBS3)
186. A. Botrgapium
Dc. Prodr. ĪI ( l825)
632. Mespilus cana-
densįs L. Sp. pl. ed.
1 (1753) 478. ĪĄpra
KaHaĀcKafl.

tįKuni7mkõrge
põõsas, harvem puu, pisut
longus okstega; noored
võrsed karvased, hiljem
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paljad, läikivad punakaspruunid või oļiivrohelised. Lehed .ovaalsed, teiava
või teravneva tipuga, alusel ahenevad, ümardunud vd pisut südajad (var-

Botrgapium), peensaagja Servaga' 1ehistumise ajal eriti allküljel pruunvilt_
jad, hiljem paljad; ļeherootsud paljad, labast 3-4 korda lühemad. Abilehed
pikad, lineaalsed, vara mahalangevad. Õied püstiste või pisut longus, kuni.

20-õieliste hõredate kobaratena. Kroonlehed lineaalsed või piklik-1ineaalsed,.
10-l4 mm pikad, pisut kreemikad. Tupplehed süstjas-kolmnurksed, paljad
i,,õi karvased. Sigimiku iipp paljas. Emakakaeļad aluseļ kuni pooleni 1iitu_

|'22. joon. Peaja ,""*o'l]:};,. (AmeĮanchier spicata\

nud. Vili tume-purpurpunane, tagasikäändunud tupplehtedega, sinkja kir'-
mega' söödav, kuid suhteliseļt kuiv ning vähemaitsev. Õitseb mais_

(l 19. joon. h - k.)
var.'BotrgapiumTorr. et Gray Fl. N. Arn' I (lB40) 473. ĮPgrus Botrųa_

piumL' fil. Suppl. (l78t) 255). - Lehe alus enam või vähem südajas'
Eriti rikkalikuli õitsev teisend.

Üldlevik. Kodumaine Põhja-Ameerikas Newfoundlandist kuni ontario
provintsi lääneosani, lõunasse kuni Floridani ja Louisiana osariigini. Kas-
vab kuivades hõredates lehtmetsades. (Areaal l2l. joon.)

Kasutamine. on meil kultuuris; teisendit var. Botrųapium on Tartu
botaanikaaias kasvatatud juba l836. aastal. on ka mandriosas täiesti külma-
kindel. Lehtede värvus sügisel kollakasroheline. Kanada toompihlakas on

dekoratiivne põõsas rühmiti' ja üksikult istutamiseks ruumikates parkides.
Viljub meil, talub kuivi kasvukohti ning on mulļa suhtes vähenõudlik. Puit
on kõva ning sobib väiksemate esemete valmistamiseks.
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3. Peajas toompihlakas _ A.mcįanchįer spfuataI (Lam.) K. Koch
Dendrol. I (1869) lB2; Aschers. et Graebn. Synops. Vl,2 (1906) 5l; lloap-
KoBa Bo <D,r. CCCP IX (1939) al3; Heueponuv so Qn. ECCP III (1950)

5l. - A. canadensis var. spicata Sarg. Siļv. N. Am. IV (lB92) l29 (ex
p.).- Crataegus spicata Lam. Encyclopėd. mėth. I (l7B3) 84. - I4praxo.lto-
ci,Icrafl.

h Kuni 4 m kõrge põõsas, harva kõrgem. N9ored võrsed viltkarvased,
hiljeū paljad. Lehed lai-elliptilised, munajad võį ovaalsed, iömbid või väi-
kese teravikuga tipul, teravsaagja servaga, umbes 4 (2-6) cm pikad, noo-
Lelt allkülįel viltjad, hiljem paljad; leheroots labast l,5-2 korda lühem,
alusel kaetud hõredate karvakestega. Õisikud - võrdlemisi tihedad peajad
kobarad, helepruunide kõrglehtedega, noorelt sageli viltkarvased. Kroon-
lehed valged, 7-B nrnr pikad, kitsad, ümardunud või pügaldunucl tipuga ja
ripsmelise servaga. Emakakaelad peaaegu pooleni liitunud. Sigimiku tipp
karvane. Vili kerajas, hernetera Sįįurune, musi sinkja kirmega, püsiihoidu-
vate tupplehtedega, söödav. oitseb mais. (ll9. joon. a, b.)

Ü.ldlevik. Põhja-Ameerika Ūhendriikide idaosas, New Yorgi, New Jersey
ja Pennsylvania osariikides. Kasvab kaljupinnasel, liivastel jõelammidel.
(Areaal 122. joon.\

t Ķasutamine. on meil ilupõõsana teistest toompihlaka liikidest sageda-
sem; külmakindel. Erįti hästi kasvab päikesepaistelistes kohtades, toitainete-
rikastel värsketeļ muldadel. Sobib aedade ja parkirle dekoratiivpõõsaks.
Vahel metsistub (näit. Lõuna-Eestis ja Narva-Jõesuus).

. 13. perekond viirpuud - Crataegusz L.

L. Sp. pl. ed. Ī (1753) 475.

Väheldased asteldega, abilehtedega ja valdavalt hõlmiste 1ehtedega puud
või põõsad. Õied väheldased, valged, kahesugulised, enamasti kännasjate,
harvem sarikjate õisikutena. Sigimik moodustub viiest vilja1ehest, mis mõhu-
küljel on vabad või ainult alusel liitunud ning seljaküijel liitunud õiepõh-
jaga. Seemnealgeid 2, millest ülemine ei arene. Õiepõhi kellukjas või ļehter-
jas. Tupp- ja kroonlehti 5, tolmukaid l0-20, harva vähem (5)' Viljal tupp-
]ehed säiļivad. Vili - kollane, punane või must, munajas või ümar,
lihaka või jahuka viljalihaga. Vilja luukõva sisekate (endokarp), mis
ünrbritseb seemet, on kujult väga mitmesugune ning omab perekonna dife-
rentsiaalsüstemaatikas oļuļist tähtsust. Üldiseļt on luuseeme piklik, kolme-
kandiļine, külgedel lohukesega või külgedel ja seljal vagudega; luuseemne
viljalihast väljaulatuv ülemine tipp (hüpostüül) on väga mitmesuguse
kujuga.

Viirpuud on vähenõudlikud, dekoratiivsete omadustega puud ja põõsad.
Neid võib mitmeti kasutada, ka põõsastaradeks; kui selleks otstarbeks kasu-

t spicatus (lad. k.) - peajas, sõnast spica - viljapea.
z krataigos - ühe viirpuu nimetus vana-kreeklastel (Theofrastos jt.); tuletatud

kreeka sõnas! kratos _ tugevus ja agein - omama (nähtavasti puidu omadused).
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tada tugevate asteldega varustatud liike' on viirpuutarad sõna otseses mõt-

ies läbipääseņatud. Viirpuud taluvad hästi lõikamist ning vormimist. Nad
on meetaimed, kuid trimetüülamiini sisaldanrise tõttu lõhnavad õied pisut

ebameeldivalt. Mõnede liikide viljad on lihakad, küllalt 'Suūred, enam_

vähem maitsvad ning söödavad. Noori lehti kasutatakse tee aseainena.
Lehii, koort ning juuri võib kasutada riide kollaseks värvimiseks. Viirpuude
puit on tihe, väga kõva ja raske, punakas või kollakas ning sobib treimis-
toodeteks, keppideks jm. Mõningaid liike kasutaiakse a1useks õunapuude,
pirnipuude ja küdoonia vääristamisel. Paljundatakse seemnetest, mis ida-
nevad kaua ning vajavad eeļidandamist. Ehkki head ilupuud ja -põõsad,

tuleb neid viljapuuaedades ning viimaste läheduses kasvatada ettevaatu-
sega, sest viirpuudel on viljapuudega ühiseid kahjureidļ.

Peale allpool käsįtletavate viirpuuliikide on meil veel kuļtiveeritud mõnin-
gaid, mis ei ole osutunud alati päris külmakindlaks, või nad on seda ühel
juhul, teisel aga mitte. Need liigid, millest mõni võiks sÕbida ilupuuna
mandri lääneosas ja saartel, on: ida viirplttt (Crataegus orientaĮįs Pall. ex

MB., Balkanimaadest Väike-Aasiani) ; kollane viirpuu (C. f Įaua Ait., Põhja-
Ameerika Ühendriikide ida- ja lõunaosas); üheõieline viirpuu (C. unifĮora
Muenchh., Põhja-Ameerika Ūhendriikide idaosa).

Nende enam või vähem külmatundlikkude 1iikide kõrvaļ on rida teisi,

mida meil seni pole kultiveeritud või mille kultiveerimise tulemustest puu-

duvad küļlalclased andmed. Need liigid on väga dekoratiivsed ning peak-

sid meil oļema külmakindlad. Eriti tuļeb seda oletada nendest Nõukogude
Liidu ja Põhja-Ameerika viirpuuiiikide_st, mis Leningradi iingimustes on

osutunud küļmakindlaks'(H. M. Au4pouon, n Hrrrpo4yxI1aa pacreuuft 
'1

3eJIeHoe cTpoļ4TeĮbcTņo, III (l953) l87). Need 1iigid on järgmised. Sekt-

sioonist Sanguineae Zabe\: s a h a l i n i vi i r p u u (Crataegus chļorosarca

r Viirpuud on heaks näiteks taimeperekonna suurest dünaamikast uute liikide kujun_

damiseļ. SĮe perekonnale omane nooruslik inerts on täheļdatav nii Euraasia kui Põhja_

Ameerika liikidel, eriti viimastel. Tulemuseks on väga suur huļk viirpuu kriitilisi pisiliike'

mis on alles puudulikult tuntud ning mille tāksonoomiline struktuur ja nomenklatuul on

alles ku;unemas. Sellest tingitult on krįitįliste ļiikide määramine küllaļtki raske, veelgi

enam seetõttu, et viirpuu liigid annavad kergesti omavahelisi hübriide. Eriti komplitsee-

ritud on arvukate Põhja-Ameerika Ühendriikide ja Kanada viirpuude taksonoomia; neilt
aladelt pärineb ka rida meiļ dekoratiivpuudena kasutatavaid viirpuid' Suur arv seni kir-
jeldatud viirpuuliike (üle i000) langeb Põhja-Ameerika kontinendi idaosale; seejuures

on huvitav, et valdav osa neist ļiikidest on nooted endeemid. M'-Victorin oma teostes

,,Le Dynamisme dans la Fļore du Quėbec" (t929) ,,,Flore Laurentienne" (1935) ja

,,Phytoģeographical Problems oi Eästern Canada" (l938) jõudis seisukohaļe, et viirpuude

sisseränne Kanada. idaossa sai toimuda ainult Ühendriikide idaosast mööda jõeorge, mis

on ka käesoļeval ajal viirpuude eelistatud ļevikualadeks. Viirpuud ei ole metsapuud ja

nad said oma areaale jõeorgudes ļaiendama hakata koos metsade taganemisega kultuuri
eest. Seega on paljud Põhja-Ameerika liigid evoļutsiooniliselt väga noored, alles ajalooli-

sel ajal tekkinud ning retsentselt 'edasi kujunemas. - Need seisukohad väärivad silmas_

pidamist, kui ļahenda.me Eesti NSV tegelikult väheste viirpuuliikide küsimust, sest üks

neist, seni ainult Saaremaalt leitud Crataegus PaĮmstruchįi Lindm., on kahtļemata noor

liik.
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Maxim., Kaug-Ida); dauuria viirpuu (C. cįahurįca Koehne ex
C. Schneid., Ida-Siber, Ķaug-Ida). Sektsioonisl Pentaggnae Zabe|: v i i e -
emak.ane viirpuu (C. pentaggna Waldst. et Kit., Kesk-Euroopa,
Balkan, Väike-Aasia, Ķaukaasia). Sektsioonist Tomentosae Sarg.: v i l t _

jas viirpuu (C. tonlentosa L., Põhja-Ameerika mandri idaosa);
nahkj a1ehine viirpuu (C. succuĮenta Schrad., Põhja-Anreerika
Ūhendriikide kirdeosa, Kanada idaosa). Sektsioonist Coccįneae Sarg.:
punane Viirpuu (c. Hoļmesįana Ashe, Põhja-Ameerika mandri ida-
osa). Sektsioonist Macracanthae Lodd.: asteljas viirpuu (C.
macracantha Lodd. ex Loud., Põhja-Ameerika mandri idaosa). Sektsioonist
MoĮįes Sarg.: pehme viirpuu ĮC. moĮĮis (Torr. et Gray) Scheele,
Põhja-Ameerika mandri idaosa].

EESTI Nsv-S ESINEVATE JA TĀHTSAMATE MEIL
ĶU LTIVE ERITAVATE VI ĮRP U U LI I KI D E MfuįRAMISTAB EL l

1. Leherootsud lühikesed, leheļabast vähemalt 5 korda lühemad . 2
Leherootsud ļehelabast l,5-3,5 korda lühemad . 3

2' Tupplehed näärmekaļt-ļ-rambuļise Servaga. Kultuuris
ll. Täpiline viirpuu - Crataegus punctata Jacq.

Tupplehed terveservaļised või harvade, näärmeteta hanrmastega. Kul-
tuuris

12. Kannus-viirpuu - Crataegus Crus-gaĮĮi L.
3. Emakakaelu 1 või 2-3; vili l või 2-3 luusėemnega . +

:- Emakakaeļu 3-5; vili 3-5 luuseemnega . 7
4. Emakakaelu (ja luuseemneid) 2_3; lehtede tipuosa koįme laia, enam

või vähem tömbi hõlmaga . 5
Emakakaelu (ja luuseemneid) 1;lehed viie enam või vähem terava hõl_
maga (alumised lehed siiski enamasti kolmehõlmased) 6

5. Emakakaelu 2-3. Tupe tipmed ļühi_kolmnurksed, umbes võrdse pikkuse
ja 1aiusega, tömbid, väljapoole kaardunud. Viijad ruljad' 7-12 mm
pikad, pruunpunased. Lehed 2,5-4 cm pikad, nende allkülje roodude
harunemisnurgad karvatopsudeta. Kultuuris

7. Tömplehine viirpuu - Crataegus oxuaca,ntha L.
Emakakaelu 2. Tupe tipmed kitsamalt kolmnurksed, raiusest pikemad,
võrdiemisi teravad, horkunud. Viljad suuremad, 10-12 (15) mmpikad,
pisut lapergused, veripunased. Lehed suuremad, 3-5 cm pikad, nende
allkülje roodude harunemisnurgad vahel karvatopsudega. Kodumaine

B. Lääne viirpuu - Crataegus Paļmstruchįį Lindm.
6. Lehehõlmad üksteisest suhteļiselt laiade sisseiõigetega era1datud, terve-

servalised või tipuosas väheste tömpjate hammastega. Tupe tipmed

t Määramistabeļi lļhtsamaks käsitamiseks on ära jäetud liikide rühmitamine nende
sektsioonidesse kuulumise järgi.
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ļühikesed, tagasi käändunud ja vilja ligi hoiduvad. Viljaci munajad,
tume- või pruunļ,unased. Kodumaine

. l0. Üheemakane viirpuu - Crataegus monogana Jacc1.

Lehehõlmad üksteisest kitsaste sisselõigetega era1datud, vähemalt kes-
keļt alates tihedalt teravahambulised. Tupe tipmed kitsad, laiusest palju
pikemad, teravad, horkunud või tagasi ļ<äändunud. Vi1jad enanrasti
munajad, tumepunased. Kodumaine

9. Harilik viirpuu - Crataegus ll,grtostųla Fingerh.

7. Lehed, õisiku- ja õieraod paljad või hõredakarvalised. B

Lehed a1t tihedakarvalised, õisiku- ja õieraod iihedakarvalised kuni
viitjad .

8. Viljad mustad, ļäįkivad. Lelred hõlmitud või ainult tipuosas pisut hõl-
mised. Kultuuris

5. Douglase viirpuu _- Crataegus DougĮasįį LindI.

Viljad punased. Lehed lõhestunud vähemalt kuni l/e sügarruseni poolest
ļehelabast 9

9. Lehed 3-7- (9-\ hõļmased, kuni '/g-ni poolest ļehelabast uļatuvate
sisselõigetega, või ļehed on 3-7 suure, hõlmakujulise hambaga . l0
Lehed sügavalt 5-7-hõlmased (l23. joon. h). Kultuuris

l. Sulghõlmine viirpuu - Crataegus pinnatifida Bunge
t0. Luuseemned külgedel lohukestega. Tupp1ehed kolmnurksed, terveserva_

ļised või 1-2 hambaga . |2
Luuseemned külgedel peaaegu siļedad, madala pikivaoga; tupplehed
lineaaisüstjad, näärmekate hammastega . l1

ll' Lehed, eriti aļlküļjel, kaetud karedate karvakestega, 2-7 cm pikad,
l,5-5 cm laiad, kummalgi küljel kolme madala hõlmaga. Õisiku- ja
õieraod ning tupp vilļkarvased. Õied umbes 2,5 cm 1äbimõõdus. Kuļ-
tuuris

14. Sarlakpunane viirpuu - Crataegus coccįnea L.

Lehecl paljad, 3-5 cm pikad, 2-6 cm laiad, väga madalate, vahel
suurte hammaste kujuliste hõlmadega. Õisiku- ja õieraod paijad või
pisut karvased, tupplehed siseküljel veidi viļ1karvased. Õied umbes
2 cm ļäbimõõdus. Kuļtuuris

15. Ümaralehine viirpuu - Crataegus rotundifoļįa Moench
12. ViIjad punased, 3-4 luuseemnega. Lehed äraspidi-rnunajad kuni lai-

. 
rombjad, talbja alusega, mõlemal küljel ltarvased. Kultuuris

2. Verev viirpuu - Crataegus sanguinea PaIļ.
Viljad koļlased kuni kollakaspruunid, 5 luuseernnega. Lehed lai-oväaļ_
sed, paljad, harvem pealkiiljel hõredakarvaļised,'nende aļus ļai - tömp
või südajas, harvem lai-talbjas. Kuļtuuris

l3. Viljad punased . . '. 
elta_i viirou1 - Crataegus aļtaįca.':'?;

Viljad ļäikivmustad, nende viljāliha mahlakas, rohekas. Kuļtuuris
6. Must viirpuu - Crataegus nigra Waldst. ct l(it.
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14. Tupplehtede serv näärmekate hammastega. Luuseemned külgedel vähe_
märgatava likivaos1rniĮ*xH" 

viirpuu - Crataegus submoĮĮįs Sarg.
Tupplehtede serv näärmeteta. Luuseemned külgedel lohkudega. Kul.
įtturis

4. MaksimovitŠi viirpuu - Crataegus Maximoaįczįį C. Schneicl.

l. sektsioon Pįnnatįfįd'ue ZabeĮ in Beissn., Schelļe et ZabeI Handh d.

Laubholzbenenn. (1903) l7B. - Luuseemneid 3-5, nad on siledate külge-
ģega. Viljad võrdlemisi suured, punased, valgete täppidega. Lehed sügavalt
lõhestunud.

l. Sulghõlmine viirpuu - Crataegus pinnatifida,| Bunge in Mėm.
Acad. St. Pėtersb. II (l83ļ) l00; C. Schneid. Laubholzk. I (l906) 769;
Kouapon u Anzcoea onpe4. pacr. Įa.nlHeBocT. xpan II (1932) 637; lloap-
KoBa Bo On. CCCP IX (1939) 421 h so Qn. ECCP III (1950) 54. -C. oxgacanthq var. pinnatifida Regel in Acta Hort. Petrop. I (187t-1872)
ļ lB; Kļinge Holzgew. ( lBB3) l54. - MespiĮus pinnatif ida K. Koch Dendrol. I

(l869) l52. - EonpltluHIax IepLIcToHaĀpeaaHHuü.

rr' h Puu või tugevasti harunev, kuni 6 m kõrge põõsas. Astlaid on
vähe või nad puuduvad. Astelde pikkus 1-2,5 cm. Noored võrsed paljad või
karvased, üheaastased - paljad, 1äikivpruunid, pisut vaolised, heledate
lõvedega; vanemad cksad halļid. Abilehed sirpjad või poolsüdajad, kää-
rulise-hambulise servaga, viljumisajaks langevad enamasti maha. Lehed
rohirohelised, paljad' ļäikivad, alt heledamad ja roodrrdel enam või vähenr
kat'vased (eriti alusel), steriilsetel võrsetel 6-8,5 cm pikad, sügavalt sulg-
hõlmised, enamasti 3 hõlmaga kummalgi küljel, alumine hõlm sageli pea-
.aegu keskrooni ulatuva sisselõike tõttu era1dunud, mistõttu Įehe alumine osa
on sulgjagune; hõlmad ovaalsed-koļmnurksed, teravad või tömpteravad,
ebaühlļaseļt terava Servaga. Õisikud l2-20_õieļised, rippuvad, õisikuraod
karvased või paljad. Õied va1ged, B-l2 mm 1äbimõõdus; õitsemise lõpuI
kroonlehtede tipud pisut roosakad. Tupplehed kolmnurksed, teravad, tagasi
l<äändunud. Vili äraspidi-munajas või ümarmunajas, kunj 17 mm pikk, läi-
kiv helepunane, valgete täpikestega. Luuseemneid 3-5, nad on kolmekan-
diļised, seljal laia vaoga, siledate külgedega; väikese kolmnurkse hüpo-
stüüliga. Õitseb juunis, viljub septembris. (|23. joon. h')

Üldlevik. Kodumaine Nõukogude Liidu Kaug-Ida piirkondades (Zeja-
Bureja, Ussuuriniaa), peale se1le Marrdžuurias, Koreas. Kasvab jõekallastel,
metsades ja võsastikes, sageli liivaseļ ja kivisel pinnasel.

Levik Eesti NSV-s. Harva ilupõõsana kultuuris (Tartus juba nröödunud
sajandil, Tallinnas).

Kasutamine. Sulghõlmine viirpuu on meil täiesti külmakindeļ ka idara-
joonides. Ta on iļusa dekoratiivse lehestikuga, nägus õįtsedes ja viljudes.

t pinnatifida (lad. k.) * sulgjalt lõhestunud, sõnadest pinna - sulg ja flssas -
lõhestunud.'
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l23. joon. Viirpuud (CraĮaegus1. C. sanguinea: a _ õįtsev oks; Ö - oks viljadega,

c - luuseeme selg_ ja külgvaates (C. Schneideri järgi). C. aĮtaįca: d - õitsev oks;

e _ vaĪ. įncisa ļeht; f - viļi; g - luuseeme mõhk- ja külgvaates, ülemises osas

hästi nähtava kolmnurkse hüpostüüliga (C. Schneideri järgi) ' C. pinnatĮfįda: h -
oks viljadega (Fl. URSS IX järgi).
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Sobib dekoratiivpõõsana linnade haljasalasiamisel, parkides rühmiti või
üksikasetuses. Puuduseks on kalduvus juurevõsusid moodustada, seetõttu
pole ta kohane põõsastaradel<s, miļleks muudeit omadusteit hästi sobib. on
hiljaõitsevaid viirpuu 1iike.

2. sektsioon Sanguimeae ZabeL in Beissn., Scheļle et Zabeļ Handb. d.
Laubholzbenenn' (t903) 174 (ex.p.); C. Schnpid. Laubhoļzk' I (t906) 768,
76|' - Viljad jahukad. Ī,uuseemneid 3-5, nad on külgedelt tugevasti kokku
suruįud ning lohukestega.

l. tsükkeļ Sangufurcae Pojark. in Fļ. URSS X (l94l) 422. - Viljad
punased või kollased, jahuka viljalihaga; õisik paljas.

2. Verev viirpuu _ Crataegus sanguinea Paļl. Fļ. Ross. I, l (l7B4)
25; Klinge Hoizgew. (1883) 153; Kprrror en. Anras I (1901) a2a;
C. Schneid. Laubhoizk. I (1906) /7l; floapxoea ņo @n. CCCP IX (1939)
422 u so or. ECCP III (1950) 54. - c. sanguinea var. tgpica.Regel
in Acta Hort. Petropolit. I (ls7l-l872) 115 (excl. syn.) . - MespiĮus
sanguinea Spach Hisi. veget. II (lB34) 62. EoapumnuN rponanoxpacHuü.

tz' h'Põõsas, harvem väike, kuni 4 m kõrgune puu jämedate, 2,5-3 cm
pikkade tumepruunide asteldega. Võrsed läikivad purpurpunased. Abilehed
sirpjad või viltusüdajad, suurte näärmekate hammastega, viljumisajaks
enamasti maha langenud. Lehed üldkujult ümarmunajad lai-talbja, terveseL_
vaļise alusega, 3-7 cm pikad, 2-5 cm laiad, vegetatiivsetel võrsetel suu-
remad, pisut karvased, ,üļemises ja keskmises osas 5-9 madala hõlmaga'
peali tumer,ohelised, aĮt heledamad; hõlmad ja lehe talbja aluse ülemine
osa teravsaagja servaga; steriil.setel võrsetel esinevad vahel ļehed, mille
alumiste hõlmade vahe on sügavalt sisse lõikunud, nii et lehe alumine osa
näib sulgjagusena. Õisikud võrdlemisi tihedad, mahalangevate kandelehte-
dega; õisiku- ja õieraod paljad või pisut karvased. Õied valged, ļ2-l5 mm
1äbimõõdus' TuppĮehed piklikud kolmnuiksed, harįliku1t terveservaļisecl.
Tolmukaid 20, toimukotid punased; emakakaelu enamasti 3, har.vem 4, er-an-
dirla 2 või 5. Ebavi1i veripunane, kerajas või piklik-kerajas, jahuka vi1ja-
lihaga. Luuseemneid 3-4' Õitseb mais, juunis, viljub septembris. (|23.
joon. a - c.)

Üldlevik. Kodumaine Nõukogude Liidu Euroopa-o.S.'a kagualaclel, Siberis,
Kesk-Aasias; väljaspool NSV Liiįu --- Põhja-Mongoolias. Kasvab hõrcdates
metsades, metsaservadel, jõgede uhtlammidel, esineb ka metsastepialadel ja
stepiala piirdeosades.

Levik Eesti NSV-s. Verev viirp'uu on meiļ tavalisemaid del<oratiivseid
viirpuid; ta on harilik linnade parkides ja aedades, samuti ka maarajoonides.

Kasutamine. Seė viirpuuliik on kogu Eesii NSV-s ļ<ülmakinclel, õitseb
ning viljub rikkalikuļt. Kasvab ka puukuju1isena, talub lõikamist ning orr
väga eelistatud siis, kui vajatakse läbipääsematuid põõsastarasid, olgugi et
temast moodustatud tarad ei ole kuigi dekoratiivsed. omab tähįsust nree-
taimena. Jahukad viljad on söödavad, kuicl nende maitseomadus polc kõrge.

3. Altai viirpuu _ Cnataegus a.Įtaica Lange Revis. Spec' gen. Crataegi
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(iB97) 42 (syn. ex parte et excl. var' uiĮĮosa); C. Schneid. Laubholzl<. I

(1906) 773; lĮolpxona ņo o.n. CCCP Ix (ļ939) 424 u so @.rr. ECCP III

(1950) 56. C. sanguinea var. įnermįs Kar. et Kir. in Bull. Soc.

nat. Mosc. XIV (1B4į) 32B et XV (1842\ 35l; Ledeb. Fl. Ross. II, Į

(1844) ss. - C. sanguī,nea var. xanthocarpa et var, įncįSa Regel in

Acta Hort. Petrop. I (1871-1872) ļ16. - Eoxpuuguķ anraü'cķuf'l.

h. Väheidane, hara1iste okstega, lehtedelt ja viljadelt varieeruv, ena-

masti aste1deta puu; vähesed esinevad astlad on 0,6-2 cm pikad, sirged,
suhteliselt jämedad, tume-purpurpunased; ülreaastased võrsed samavärvi1i-
sed, paljad, 1äikivad, heledate lõvedega; okste koor kollakas- või punakas-
halļ. Abiļehed suured, südajad või sirpjad, Suurte hammasiega, mille tipul
asuvad näärmed. Lehed üldkujult enamasti lai-koimnurksed kuni peaaegu

ümarad, keskmiseĮt 6,5 cm pikad, tömbi, harvem ümarduriud, pisut südaja
või ümar_talbja alusega, tuhmid, enamasti täiesti paljad, harva pisut karva_

sed, 7-9 mada1a terava hõlmaga kuni peaaegu hõlnradeta; esinevad ka vor-
mid sügavait hõlmiste lehtedega. Õisik 20-50-õieline, paljas, õieraod umbes

6,5 mm pikad. Õied valged, l2-l5 mm iäbimõõdus; tupplehed süstjas-kolm-
nurksed, terveservalised või |-2 hambaga, iagasi käändunud ja õiepõhja
ligi hoiduvad. Tolmukaid 20, tolmukotid valged. Emakakaelu peaaegu alati
5, harva 4. Viljad 8-l2 mm ļäbimõõdus, kerajad või lamedatipu1įsed, val-
minult oranžpunased kuni oranžpruunid. Vilja1iha pehme, jahukas, helekoļ_

-[ane, maitsev. Luuseetlneid 5. Õitseb juunis, viljub septembris rikka1ikult.
(123. joon. d-9.)

Üldlevik. Nõul<ogude Liidus Volga alamjooksuļ üks eraļdatud areaaliosa'
Altais teine. Levila SuureļĪl osa Kesk-Aasias (Äraali-Kaspia rajoonist kuni
Tjan-šanini). VäljaspooĮ Nõukogude Liitu Af ganistanis. Mägiliik, kasvab
mägede keskvööndi metsaga kaetud mäenõlvadeĮ ja kaljulõhede nõlvadel.

Levik Eesti NSV_s. Levik meie dendrofļooras ebaselge, sest puu oir süsie-
nraatiliseli ļähedane verevale viirpuule ning teda identifitseeriti varem vii-
masega. Käesoļeval ajal Tartu botaanikaaias.

Kasutamine. Kogu Eesti NSV-s külmakindel. Sobib kasvatamiseks väik-
sema i1upuuna; on ilusa 1aia võraga' lepib kivise pinnasega. Viljad sööda-

vad. Meetaim.'

4. MaksimovitŠi viirpuu _ Cnataegus Maxįtnoaįczįįl C. Schneicļ. Laub-
holzk. I (1906) 771; Komarov in Acta Hort. Petrop. XXXIX' I (1923) 74;

Ķouapol i.t A;rttcoņa orrp. pacr. ĀanķHesocroĮĮH. Kpafl II (1932) 637; floxp-
KoBa Bo <D.rr. CCCP IX (1939) 428 u so Qr. ECCP IiI (1950) 57. - C.

sanguinea var. rtįĮlosa Max'im. Primit. f i. amur. (1859) l0l.
C. aįtaįca var' uiĮļosa Lange Revis. Sp. gen. Crataegi (1897) 42. -- Bog'
p bIII] Hļ.lK MaNcttttņ osuųa.

tį, h.Põõsas või väike, 5-7 m kõrge puu, asieldeta või r,äheste jäme-

date"l'5-3,5 cm pikkade asteldega. Noored r,õrsed va1getest karvadest hatu'

l Nimetatud kuulsa vene botaaniku, Ida-Aasia lloora uurija, akadeemik Karļ lvano-

vitš Maksimovitši järgi (ls27-l89l; õppis Tartu ülikoolis aastail l845-1850) .
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sed, üheaasiased peaaegu paljad, läikivad punakaspruunid; vanemate okste
koor halļ. Abilehed piklikud, talbja või südaja alusega, näärmekas-hambu-
iise servaga. Viljakandvate võrsete lehed 3,5-B cm pikad, ü1dkujult äras-
pidi-munajad laitalbja alusega, mõlemal küljel enam või' vähem karvased,
allküljel sageli tihedakarvalised, 7-9 (ll) madala hõlmaga, sagėli ainult
sisselõikunud servaga, hõlmade servad ebaühilaselt saagjahambulised; lehe_
rootsud harevalt va1gehatused, samuti ka õisiku_ ja õieraod. Õisik
tihe, kännasjas. Õied valged, umbes l5 mm läbimõõdus; õiepõhi ja
tupp valgehatused. Tolmukaid 20, emakakaelu 3-5. vili karvane, hiljem
paljas, oranžkolļane. Luuseemneid 3-5. Õitseb mais, juuni alguses, viljub
augusiis. (124. joon. a - c.)

Üldlevik. Harva lda-Siberis. Sagedam Ķaug-Idas, ka Sahaļini saarei.
Kasvab enamasti üksikult jõeäärsetes võsastikes ja jõgede uhtļammil, met-
saservadel, mäenõlvadel.

Kasutamine. Liik on lähedane verevale ja altai viirpuule. Tema kuiti-
veerimisest Eesti NSV-s ei ole kirjanduses andmeid. Moodustab vahel tiheda
keraja võraga tüvipuid, mis sobivad parkides üksikasetuses' Väga ilus,
Leningradis täiesti külmakindlaks osutunud viirpuu, seega ka Eesti NSV-s
perspektiivne ilupuu; sobib põõsastarade moodustamiseks.

2. tsükkeļ Nžgrae Pojark' in Fl. URSS Ix (1939) 429. - Viljad mustad
roheka viljalihaga. Luuseemneid 4-5, seljal ja külgedel pikivaolised, Suure
hüpostüüliga. Toļmukaid umbes 20.

5. Must viirpu u - Crrtaegus nigral \Maļdst. et Kit. Plant. rar. Hung. I
(lB02) 62, tab' 61; Klinge Holzgew. (lB83) 153; Koehne D. Dendroļ.
(1893) 240; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) T7B; floapxora so Or_
6CCP III (l950) 58. - c. meĮanocarpavar' po,ĮųphgĮĮa Lange Revis. spec-
gen. Crataegi (1897) 57.- MespiĮus nigra Wil|d. Enumer. pļ. Hort. Berol"
(1809) 524; Aschers. et Graebn. Synops. VI, 2 (1906) 37. Eoapriru-
uux vepHltü.

tį' h. Põõsas või väike, kuni 4 (6) m kõrge puu lühikeste, kuni l cm
pikkade, enamasti läikivate tumepruunide asteldega. Abilehed sirpjad võī
poolsüdajad, teravahambulise servaga. Noored võrsed, leherootsud, õisiku_
ja õieraod peaaegu alati valgeviltjad, l_2-aastased võrsed paljad, pruunid,
hiljem hallid. Lehed pealküljel tumerohelised, pisut karvased, allküljel hele-
damad, eriti nooreļt, ja roodudeļ sametkarvased, üldkujult lai-munajad, lai_
talbja kuni peaaegu tömbi alusega, 5-B cm pikad, kummalgi poolel 4-6 hõl-
maga' mi1lede vahelised sisselõiked ulatuvad vastaval lehepoolel umbes l/3-ni
labast. Hõlmade serv suurte, ebaühtlaste hammastega. Õlsit kuni l4-õieline
kännas. Õied valged, õitsemise lõpul roosad' kuni 2 cm läbimõõdus. Õiepõhi
viltjas. Tolmukaid 20, tolmukotid valged. Emakakaelu 5. Tupplehed ovaaļ-
kolmnurksed, tagasi käändunud, viljadel püsivad. Vili kerajas, läikivmust,
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124. loon. Viirpuud (CrataegusJ. C. Maxįmouįczįį: a - õitsev oks; l - vili; c - luu_

seemį mõhk- (vasakul) ja külgvaates (paremal). C. nigra: d _ õitsev oks; e _ viļi;'

f _ luuseeme külgvaates. C. DougĮasii: g, h _ erineva kujuga lehed; į - õis; l _ viļi;
Ė - vįli ülemises osas kõrvāldaiud viljaliha.ga; Į - ļuuseeme mõhk- (vasakul) ja

külgvaates (paremal). c, f, k ja ļ C' Schneideri järgi. (Suurendaiud')



8-12 mm 1äbimõõdus, lihakas, roheka viljalihaga, väiksem kui douglase
viirpuul. Luuseemneid 5, nad on kolmekandilised, külgedelt kokku surutud,
kummalgi küljel l-2 ebatasase pikiribaga, seljal 2-3 laia pikivaoga ja
suure' laia hüpostüüliga. Õitseb juunis, viljub septembris. (l24. joon. d-f .)

Üldlevik. Must viirpuu on kodumaine Kesk- ja Lõuna_Ungaris ning
Jugoslaavias. Kasvab nõlvadel, metsasaludes, metsades, jõgede ļammil.

Levik Eesti NSV dendroflooras. Musta viirpuud .on Eestis kuļtiveeritud
juba möödunud sajandi keskel. Leįdub Tartu jä Pärnu aedades ning par-
kides.

Kasutamine. Meil, vaatamata Iõunapoolsele' päritolule, I<ülmakintlel.
Sobib, eriti rühmiti, dekoratiivpuu ning -põõsana aedadesse, parkidesse.

3. sektsioon DougĮasĮnnac Rehd. in Vilmor. Frut.'Cat. prim. 1904
(1905);C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 768,?75. -_ Emakakaelu 3 (4) - 5.

Tolmukaid umbes l0. Viļi lühielliptiline, must' B-l0 mm ļäbimõõdus. Lelred
a Įlküljel paljad.

6. Douglase viirpuu _ Crataegus DougĮasįj' Lincll. in S. Edwards
Bot. Regist. (1376) tab. l8l0; Koehne D. Dendrol. (1S93) 237; C. Schneid.
Laubholzk. I (1906) 775. C. punctata p.breaispina Dougl. in
I{ook. Fļ. Bor. Am. I (ls33) 20l.
Torr. .et GrayFĮ. Bor. Am. I (1840) 464. ' Mespilus DougĮasii Aschers. et
Graebn. Synops. VI, 2 (1906) 24. - Eonpurunzķ Āyr.uaca.

tį'h Kõrge põõsas või väheldane,-kuni l0 m kõrge puu ümara võraga
ning väheste, kuid tugevate 2-3 cm pikkade pruunpunaste läikivate asteļ_
dega' Noored võrsed karvased, hiljem paljad, läikivad tumepruunid. Lehed
ovaalsed või äraspidi-munajad, ta1bja alusega, suhteliselt õhukesed, pealkül-
jel läikivad rohinoheļised, paljad, allküljel heļerohelised, roodudel (eriti vii-
maste hargnemiskaenaldes) karvased, 4-9 cm pikad, teravad või tömpjad,
keskmises ja ülemises osas madalahõlmaļised, vahel ainult suurehambuli-
sed, kuni talbja aļuseni saagjaservalised. Õisikud ļ0-20-õie1isecl, paljaste
õisiku- ja õieraagudega. Õied valged, į0-ļ5 mm läbimõõdus' Tolmukaid
enamasti lO. Emakakaelu 4-5. Luuseemneid 3-5. Vili lühiellipiiline, ļäikiv_
must, vähese kirmega, maitsev, vara mahalangev. Õitseb mai lõpus, juuni
alguses. (l24' joon. g - Į.)

Ūldlevik. Kodumaine Põhja_Ameelikas,.kus on levinud Briti Kolumbiast
Kaliforniani ning itta kuni Wyomingi ja Põhja-Michiģanini. Kasvab meel-
sasti jõe_ ja järvekallastel.

.Levik Eesti NSV-s. Douglase viirpuud on meie puuĖoolides küll kasva-
tatud, kuid parkides pole ta sage.

Kasutamine. Eesti NSV tingimustes täiesti külmakindel puu. Väheldase
kasvu tõtttr sobib üksikasetuses parkidesse ning aedadesse. Viljad on söö-
davad, varisevad vara või hävitatakse lindude poolt. Meetaim.

t Nimetatud Põhja-Ameerika, Hiina ja Sandwichi saarte floora uurija David Doug
las'e (l799-1B34) järgi, kellel on teeneid kauge päritoluga dekoratiivtaimede introdut
seerimisel Euroopasse.
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4. sektsioon oxyaeantha Zabe| in Beissn., Scheļle et Zabe\ Flandb. d.

Laubhoļzbenenn. (1903) 175 C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 768, 779.

- Viljad punased või oranžpunakad. Luuseemneid l-3, seljal on neil
1-4 madalat vagu. viljaliha kollakas. Tolmukotid punased. Lehed sulg-

hõlmised kuni hõlmised.

7. Tömplehine viirpuu - CnutaegįB oxu{rcünthnĮ L' Sp.pļ.ed. l (1753)

477 (ex parte); Koehne D. Dendrol. (lB93) 23B; C. Schneid. Laubhoļzk. I

(t906) 2BO; Hegi Iļļ' Fl. Mitt.-Eur. IV,2 (1922-1923) 732 (excl. var'
ex parte); llorpxoea so Qfl. CCCP IX (1939) 437 u ņo (D;t. ECCP III

(1950) 59' - Mespilus oxgacantha Crantz Stirp. Austr. ed.2, I (ļ769) 82;

Aschers. et Graebn. Synops. v|, 2 (l906)'25. - EoapuruHI'IK KoJI'IoĪ{llü ung'

o6HxHoseuHltfi.

b' h Keskmine põõsas või väike, kuni'l0 (l2) m kõrge munaja võraga
puu,'ainult noorelt vahel pisut karvaste võrsetega. okste koor helehall' Ast_

ļad vähesearvulised või peaaegu puuduvad kultuurvormidel, ainult '!,5_2 cm

pikacl, 1äikivad tumepruunid. Lehed harilikult täiesti paijad või allkülje roo_

dudel pisut karvased, karvatopsudeta (domaatsiumideta), pealt läikivad
heleroheļised, allküljei heļedamad' üidkujult äraspidi_munajad, tömbi või
teravneva tipuga ja ialbja alusega; alumised lehed talbja kujuga, hõlma-

deta, hambulise tipuga, teised ļehed üļemises osas 3 enamasti tömbi hõl-

n-raga ja ialbjast osast kõrgemai ebaühtlaseĮt hambulise servaga' Steriilsete
võrsete lehed suuremad ja sügavamalt lõhestunud, 3-5-hõlmased. Õisikud
6-l0-õielised, õisiku_ ja õieraod paljad. Õied vaĮged, l0 mm läbimõõdus.

Tupplehed lai_kolmnuūsed, võrdse pikkuse ja laiusega, umbes õiepõhja
pikkrised, laiuvad, viljadel tagasi käändunud. Tolmukaid lB-_20, tolmu-

kotid purpurpunased. Emakakaeļu 2-3, üksikuteļ õitel vahel ka ainult l.
Viljad kuni 12 mm pikad, munajad või ümarmunajad, pruunpunasęq, tipul
säilivate tupplehtedega. Õitseb juunis. (125. joon. a- c')

Kromo,soomide arv 2n : 32.

Aeclades kasvatatakse mõņingaid iömpĮehise viirpuu aedvorme. Nende

hulgas on ka täidisõieļised vorņid Ī. aĮba pĮena hort. (valge) ja f . rubra
pĮena hort. (punane).

Üldlevik. Kodumairre Lääne- ja Kesk_Euroopas, Skandinaavias (Rootsi)

ja Läti NSV ļõunapoolses osas. Kasvab võsasiikes, hõredates metsądes,

metsaser\radel, päikesepaisteļistel nõļvadel; mägedes esineb umbes 1000 m

1<õrguseni. Liigi 1evik on üksikasjades ebaselge seetõitu, et teda on ära sega_

tud nii üheemakase kui ka lääne viirpuuga.

Levik Eesti NSV dendrpflooras. Meil ainult ku]tuuris; kodumaine on meiļ

tömplehisele viirpuu1e siistemaati1iseli väga lähedane lääne viirpuu (ut'

järgmine 1iik). Dekoratiivpõõsana kuĮtiveeritud Tartus, Talļinnas ja Pärnus

ning teistes linnadcs,

1 oxgacantha (kreeka k.), sõnadest oksüs - terav, akantha-aste\' Mitme asteldega

põõsa nimetus vana-kreeklastel (Theofrastos, Dioskorides)'

267



d
a,

l25. joon. Viirpuud (Crataegus)' C' oxgacantha'. a - õįtsev oks; ä -vili külg_ ja pealtvaates; c - luuseeme mõhk_ (vasakul) ja selgvaates
(parema1, Hegi järgi, Šuurenda-tult) . C. PaĮmstruchįį: d - leht; e -vili pealt- ja külgvaates. C. kgrtostgĮa: f _ õitsev oks; g - vi|i; h -vili pealtvaates' C' monogųna: i - leht; i _ vili külg_ ja pealtvaates
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126. joon' Lääne viirpuu (Crataegus PaĮmstruchii) ļeiukohad'

Kasutamine. Sobib põõsastaradeks; kui soovitakse, et tarad oļeksid

asteldeta, tuleb valida kultuurvorme, millel astļad enamasti puuduvad.

8. Lääne viirpuu _ Crataegul Püįm,StrįĮchįįļ Lindm. in Bot. Notiser

(ļ904) 135 et Svensk. Fanerogamfl., ed. 2 (tg26\ 330,332; Kupffer in
Korrespbl. d. Naturf.-ver. zu Riga 59 (1927) lBB. c. oxaacantha

var. Palmstruchii Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur. lV, 2 (1922-1923) 733' -
EoaplruHux flallwrurrPYxa.

h. Tömpļehisele viirpuule lähedane, kasvult Suurem' puukujuline viir-
puu. Efineb tömplehisest viirpuust järgmiste tunnuste poolest: lehed Suure_

mad (3-5 ", įima1, nende allkiilje roodude harunemisnurgad vaheļ kar-

vatopsudega (domaatsiumidega); emakakaelu 2; vilJad suuremad, 10-12
(15) cm pikad, pisut lapikud, veripunased. (125. ioon. d, e')

Seda liiki tuleb pidada neoendeemiks, miļle lahknemine tömplehisest

viirpuust võis toimuda võrdlemisi hilja, ühel pärast-jääaegsetest-kliimņerĪ-
oodidest, võib-olļa isegi ajaloolise aja algul. Liik meenutab arvukaid Põhja-

Ameerika viirpuu ,,pisiliike" ja tema taksonoomiline erinevus tömplehisest

viirpuust ei ole suur. See on tõenäoliselt alles kujunemisjärgus oļev noor liik,
mille leviku uurimine Eesti NSV ļäänesaartel on vajalik'

Üldlevik. Senisteļ andmeteļ suhteliselt piiratud levikuga 1iik' Esineb

Rootsi mandriļ, selĮe keskosa idapoo1setes provintsides (Södermanland, Upp_

1and), kus on võrdļemisi harilik puisniitudel

.r Nimetatud rootsi taimeteadlase J. W. Paļmstruchi (l770_l8ll) järgi, .kes oli üks

iB0ļ*183t ilmunud tļ-köitelise rootsi fļoora (Svensk Botanik) autoritest.
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'ķįik Eesti NSV-s. Meil seni leitūd Abruka saare ļehtmeisas ja Saare-
maal, Parila lähedal puisniidul. (Leiukohad l26. joon.)

Kasutamine. Puuduvad katsed; võiks sobida ilupuuna parkidesse.

9. Harilik viirpuu - Crataegus legrtostyJar Fingerh. in Linnaea IV
(1929) 372; Rupr. Fl. ingrica (1860) 349; Meinshaus. Fl. Ingrica (1873)
l09; flolpxora so OĮ. CCCP IX (1939) 450 u ņo o.u. ECCP III (1950)
60. - C,. monoggna var. kgrtostgĮa Lange Revis. Spec. gen. Crataegi
(lB97) 39. __ C' rrĮonogana Jacq. ap. Wiedem. et Weber Beschr. pha-
nerogam. Gerv. (lB52) 260' C. curaisepaĮa Lindm. Svensk Fane_
rogamfl., ed. 2 (1926) 33l,332. - EoapltuuzK colHyTocroĮ6ĮķosHž.

h' tį. Väheldane, kuni 5 (6) m kõrge puu, noorelt enamasti tiheda põõ-
Saspuu või põõsa kujuline, väheste lühikeste (0,5-l,5 cm) asteldega. Noo_
r.ed võrsed tumepruunid, enamasti paljad, vanemad võrsed hailikad. Lehe-
rootsud pisut karvased, ļeheļaba pikkused kuni seļlest poo1e pikemad. Lehed
pea1küljel rohirohelised, a1lküljel he1edamad, paljad või a11küljel roodude
harunemisnurkades ripsjate karvadega, vahel servadel pisut karvased, talbja
a1usega, aļumised kolme-, ülemised enamasti viiehõlmased, kttni 5,5 cm pikad,
üldkujult äraspidi-munajad, munajad kuni pēaaegū rombjad; .lehehõlmad
teravatipulised' alumised suuremad, ebaühtlaselt teravsaagja servaga, alusel
terveservalised, suhteliselt kitsaste ja teravate hõļmadevaheliste sisselõige-
tega. Steriilsete võrsete ļehed suuremad, sügavamalt lõhestunud. Õied val_
ged, l2-l5 mm läbimõõdus, harevalt ripsjakarvaliste õieraagude ja õiepõh-
jaga. Emakaka'elu l (harva üksikutel õitel 2). Tupe tipmed kitsas_kolmnurk-
sed, laiusest palju pikemad. Tolmukaid 15-20. viljad piklik-elliptilised kuni
peaaegu ruljad, l2-l4 mm pikad, B-t l mni läbimõõdus, tumepunased,
suuremad ja heledamad kui üheemakasel viirpuul. Luuseemneid 1, seeme
pisut lapik, külgedel ja mõhuosas väikeste õnaratega, seljal 2- 4 mada|a
vaokesega. Õitseb juunis, viljub septembris. (125. joon. Ī h.)

Üldlevik. Hariliku viirpuu levik pole küllaļt selge seetõtįu, et įiiki Varem
ei eraldatud üheemakasest viirpuust või käsitati teda selle teisendina või
vormina.'Nõukogude Liidus (Euroopa_osas) on levinud lõuna- ja edelara-
joonides ning Kaukaasias ja Balti vabariikides; väljaspool NSV liitu Balka_
nimaades, Kesk-Euroopas ja Sl<andinaavias (I(esk- ja Lõuna-Rooįsis, Soome
kõige edelapooisemas osas); sealt on areaal kontaktis Balti nõukogude vaba_
riikidega' Kasvab hõredates metsacles, metsaservadel, puisniitudel, võsas-
tikes.

Levik Eesti NSV_s. Harilik viirpuu on meiļ esinevatest liikidest kõige
levinum. Ta on suhteļiselt harilik Saaremaal, esineb Hiiumaal ning viima_
sest ļõunas asuvatel saartel ja 1aidudel, Kassari saarel jne,, kuįd ka mandri
lääneosas ja piki paekallast umbes Rakvereni (A. Üksip, l953), Saaremaal
tavaļine tammepuisniitudel. (Leiukohad l27. joon.)

t Ķreeka keeļesį: kürtos - kõverdunud, stįLĮos - emakakael, s. o. kõverdunud ema.ka
k aelaga.
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127. joon. Hariļiku viirpuu (Crataegus kgrtostyĮa) ļeiukohad

Kasutamine. Liiki on meil dekoratiivpuuna kasuįatud ja ta on siin-seai
mandril nähtavasti ka. metsistunud (näit. Narvas). Muldkonna suhtes vähe_
nõudlik, sobib ilupuūna parkidesse, põõSaStaradeks jne. Laialdasema leviku
tõttu kodumaal tuļeb teda kultiveerimisel eelistada haruldasele üheemaka_
sele viirpuule; tavaliseļt viimasele vääristatavaid dekoratiivseid, täidisõie-
iisi vorme võiks väga hästi vääristada harilikule viirpuule. Koort, lehti ja
noori võfseid saab kasutada vilļaste esemete värvimiseks (punane värvus) ;

vilju võib tarvitada kodulindude toiduks.

l0. Üheemakane viirpuu _ Cnataegus monoguna,l Jacq.Fl. Austr. III
(1755) 50, tab' 292, f. l; Ledeb. Fļ. Ross. l|,2 (lB44) 89 (ex parte);
C. Schneid. Laubhoļzk. I (l906) 73t; Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur. |v, 2
(1922-1923) 735 (exci. var. pro parte); Lindm. Svensk FaneĪogamfļ., ed. 2
(1926) 33t,332; Ķupff,er in Ķorrespbl. d, Naturf.-Ver. Zu Riga 59 (1926)
1B7-lB8; llorpxona ņo.Q.rr. cccP Ix (1939) 454 u eo oĮ. ECCP III
(l950) 62. - MespiĮus monoglna All. Fl' Pedemont. II (l785) l41; Wilļd.
Enum. plant. Hort. Berol. (1809) 524; Aschers. et Graebn. Synops. VI,2
(1906) 27. - Eoxpltrraux oĀHonecru.ļHHü.

tz' h' Hariļikule viirpuule 1ähedane, haruldasem, noorelt põõsakujuline,
rlanemalt väike, 3-5 m kõrge puu. Astlad puuduvad või neid esineb vähe,'
nad on umbes l cm pikad. Noored võrsed kirsipruunid, vahel hõredakarvaļi-
sed, hiljem hallpruunid, paljad. Viljuvate võrsete lehed äraspidi- kuni piklik-

l Kreeka keelest: monos - iksi, güne - naine (siin mõeldud emakaid resp. emaka-
kaelu).

27t



Į
į

/---t

I

I
ļ
ļ
{

ļ
I

I

ļ
I
I

ļ
ļ

-1

1-

t(

s

tļ+\

(-n

128. joon. Uheemakase viirpuu (Crataegus monogųna) leiukohad

munajad, kolmetäkilise tipuga, ülemised - 5-4,5 cm pikad ja laiad, kolme-
või viiehõlmased; hõlmad sageĮi ebasümmeetriĮiselt asetunud, enamasti töm-
bid, terveserva1ised või tipuosas, harvem keskelt alates, hõlma välisküljel
väheste hammastega; hõļmadevahelised sisselõiked laiemad kui harilikul
viirpuul. Steriiļseie võrsete lehed suuremad, 5-B suure hõlmaga kuni pea-

aegu sulgjad. Õisikud l0-l8-õieļised; õied valged, umbes l5 mm iäbimõõ-
dus; õieraod paljad või pisut karvased, samuti ka õiepõhi. Tupplehed lai-
kolmnurksed, tömpjad, laiusest mitte palju pikemad' tagasi käändunud ja
vilja 1igi hoiduvad. Vili tume- või pruunpunane, lai-munajas või lai-ellip-
tiline. Luuseemneid 1, külgedelt on nad pisut kokkusurutud ja õnaratega,
mõhupoolel lühikese, lai-kolmnurkse hüpostüüliga, seljaosas 2-3 vaoke-
sega. Õitseb juunis' viljub septembris. (l25. joon. l, i.)

Üldlevik. NSV Liidus kodumaine Euroopa-osa lõunapoolsetes rajooni-
des, Krimmis, Kaukaasias ja Balti vabariikides. Väļjaspool NSV Liitu esineb
Skandinaayia lõunaosas, Kesk- ja Lääne-Euroopas, Põhja-Balkaniļ. Kasvab
puisniitudel, jõeka11astel ja -terrassidel, võsastikes, metsaservadel, enamasti
įiksikult.

Levik Eesti NSV_s. Suhteļiselt haruldane. Seni levik kindlaks tehtud Noa-
rootsis ja Matsalu lahe piirkonnas (Saastna). Saartel esinemise küsimus
vajab selgitamist. (Leiukohad 128. joon.)

Kasutamine. Ūheemakast viirpuud kasutatakse dekoratiivpuuna. Eriti ilu-
sad ja eelistatud on punased täidisõielised kultuurvormid (fl. rubro pĮena

hort., f l. kermesino pĮena hort.), esimene punaSe-' teine roosaõieline. Neid
kultuurvorme paljundatakse tavaliselt vääristamise teel ja neid võib vää-
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ristada ka teisteie viirpuuliikidele. -Eestile.
Perspektiivne dekoratiivpuu kogu

5. sektsioon Punctatqe sarg. in Silva XIII (1902) 33; c. schneid.
Laubholzk. I (l906) 769,'7g4. - Viljad iäpilised (punkteeritud), sidrun_
või oranžkollased või punäsed. Luuseemneid 2-.4 (5f, nende seljal on kaks
ebašelget vagu; hüpostüül koļmnurkne. Lehed väikeste hõlmadega kuni pea-
aegu hõlmitud.

'll. Täpiline viirpuu _ Cratangus punetata'l Jacq. Hort. Vindob. ,I'

(1770) 10, tab. 88; Ķļinge Holzgew. (1BB3) l50; Koehne D. Dendroļ.
(lB93) 235; Britt. and Brown I1l. Fļ. N. Un. St. II (|B97) 24l; Eggleston
in Gray's New Manual ed.7 (1908) 463; M.-victorin Fr. Laurent. (r93s)
30l; fIoapxoea eo @n. ECCP III (1950) 64. - MespiĮus punctaĮa Loisel.
Nouv. Duham. IV (l8l5) 152. - Eoapuuuzt< roųeųuuü.

h. Kuni B m kõrge puu laiuva võraga ja hallide, l,5-5 cm pikkade sir-
gete asteldega. Noored võrsed, õisiku- ja õieraod ning õiepõhjad kaetud val-
gete villkarvadega. okste koor hall. Lehed l-l,s (2) cm pikkadel rootsudel,
nooreļt hõredakarvaļised, hiljem ainult allkülje rooc]udel viļļkarvased, peal_
küljel pisut läikivad tumerohelised, allküljeļ rohelised pruunika varjundiga,
kujult äraspidi-munajad, 3-7 cm pikad, teravatipulised, servadel madaļate
hõlmakuju1iste sisseļõigetega, ebaühtlaselt saagjad, aļusel talbjalt lehe-
rootsuks ahenevad. Õied paljuõielise kändana, valged, 1,5_2 cm läbi_
mõõdus. Tupp1ehed pikad, lineaalsed, terveservalised, pisut karvased, pärast
õitsemist tagasi käändunud. Tolmukaid l6-20, toļmukotid roosad. Emaka_
kaelu 2-4. viljad suhteliselt suured, pisut ovaalsed, kuni 20 mm pikad,
täpilised, sidrun- või oranžkollased kuni punakad, jahuka viļja1ihaga, söö-
davad. Luuseemneid 2-4, nende seljal on kaks ebaselget vagu; hüposļiiül
enam-vähem kolmnurkne, kuni luuseemne keskosani uļatuv. Õitseb juunis,
viljub septembris, oktoobris. (129. joon. a- c.)

Kromosoomide arv 2n': 32.
var. aurea Ait. (var. xanthocarpa auct.). - vili sidrunkollane. Ka Eesti

NSV-s kultuuris (Tartu).
Üldlevik. Peamiselt mägismail esinev puu, kodumaine Kanada kaguosas

ja Põhja-Ameerika Ühendriikide idaosas, lõuna suunas kuni Georgia, lääne
Suunas kuni lowa osariigini. Kasvab võsastikes, jõeorgudes. (Areaal
130. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Täpilist viirpuud on Eestis ilupuuna kasvatatud juba
möödunud sajandi kuuekümnendates aastates. KäeŠoleval aja| Tartus
(botaanikaaed), maaparkides.

Ķasutamine. Ilus, külmakindel puu. Sobib kultiveerimiseks parkides ja
aedades. Suhteļiseit suured viljad on söödavad. Perspektiivne ilupuu kogu
Eesti NSV-ļe.

6. sektsioon Crrc galĮi Sarg. in Siļva XIII (1902) 32; C. Schneid.

l punctata (lad. k.) - täpiline, punkteeritud (siin mõeldud vilju)

18 Eesti NSV iloora II 27:ļ
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l29. joon. Viirpuud (Crataegus). C. puncĮaĮa: a - õitsev oks; Ö - vili; c * luušeeme

mõhkvaates (C. Schneideri įärgi, suurendatūd). C. Crus-gaĮĮĮ: d - õitsäv oksl e - üks

tömbitipuline ļeht; f õis pikilõikes (M.-Victorini järgi): g - viļi; į - luuseeme'mõhk-

vaates (C. Schneideri järgi, suurendatud). C. submoĮlįs: j - õitsev oks lehtedega alt
ja pealt; i - õis pikilõikes (M._Victorini järgi\; k - vili; l - luuseeme mõhk-' külg- ja

selgvaates (suurendatud)
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Laubholzk. I (1906) 769.- Emakakaeļu enamasti 2, harvem 1 või 3. Tclmu"
kotid roosad' Viljarl kerajad, punased vähese sinkja kirmega. Luuseemned
siledate külgedega, mõhuosas vaokesteta ja enam kui pooleni SeeĪĪļne pikku-
sest uļatuva hüpostüüliga. Tolmukaid l0 (ja rohkem)

ļ

l30. joon. Täpilise viirpuu (Crataegus punctaĮa) areaaļ.

12. Kannusviirpuu - Crataegus Crus-galli' L. Sp, pl. ed. I (1753)

476 Klinge Holzgew. (1883) 151; Koehne D. Dendrol. (1893) 232; Britt.
and Brown Il1. Fl. N. Un. St. II (1897) 2a0; C. Schneid. Laubholzk. I

(1906) 796; Eggleston in Gray's New'Manual (1908) 462; M.-Victorin Fl.
Laurent. (l935) 30l; floapxoea so ofl. ECCP III (l950) 65. - MespiĮus
'Crus gāĮĮi Duroi Harbk. Baumz. | (|77l) l93; Aschers. et Graebn. Synops.
v|, 2 (1906) t9. - EonpulrJuux urnopųeruft ymu 6' IĪeTyIIIbfl rllrropa.

h. Kuni B m kõrge, harva kõrgem puu tiheda, ümara võra.ga ja arvukate
suurte ning iugevate' 2-B cm pikkade; pisut kõverdunud astėldega. Noored
võrsed pruunid, paljad, okste koor hall. Abiļehed kitsad, sirpjad, näärmekaļt
]hambulise Servaga, vara mahalangevad. Leherootsud lühikesed, 0,5-l,5 cm
pikad, paljad. Lehed paksud (nahkjad), paljad, pealt väga ļäikivad tume-
rohelised, aļt heledamad, tuhmid, reljeefsete roodudega' üldkujult munajas-
:talbjad, tömbi või tömpja tipuga ja kitsas-talbja alusega,2-6 cm pikad, alu-
sel terveservalised, keskel ja tipul peenehambulised, hõlmadeta. Õied liit-
kännastena, valged, l2-l4 mm 1äbimõõdus, paljaste1 raagudei ja pa1ja õie-
põhjaga. Tupplehed pikad,-lineaaļsed, pisut kumerad, terveservalis,ed, pärast

' t Ladina keelest: crįļs _ säär, gaĮĮus _ kukk; nimi viitab selle viirpuu tugevateĪe,
kuke kannuseid meenutavatele asteldeļe.
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õitsemist pooĮpüstiseļt horkunud. Tolmukaid harilikult i0, tolmukotid roo_
sad. Emakakaeiu 2, harva l või 3. Viljad punased, sinkja kirmega, veidi
piklikud, umbes t2 mm pikad ja l0 mm ļäbimõõdus, tiheda, jahuka, roheka
viljalihaga. Luuseemneid enamasti 2 (l-3); nad on koļmekandiļised, sile_
date külgedega ja kitsa, 2/a-3/ą-ni ļuuseemne pikkusest uļatuva hüpostüü-
iiga, selja1 t-2 ]aia vaoga. Õitseb juuni teisel poolel, viljub oktoobris ja vil_
jad ei lange talve jooksul maha. (129. joon. d - h.)

Kromosoomide arv 2n : 48.
Üldlevik. Kodumaine Põhja-Ameerika idaosas, Montrėaļist iõunasse kuni

Põhja-Caroiina osariigini, ļäände kuni Michigani lõunaosani. Kasvab võsas_
tikes, metsades.

Levik Eesti NSV-s. Vanemail andmeil (Klinge 1. c.) Baliimaadel juba
möödunud sajandi viimasel veerandil rohkesti kuļtuuris oļnud; on mainitud
mitu teisendit. Käesoleval ajal Tartu botaanikaaias hästi arenerl väiksem
puu.

Kasutamine. Kannusviirpuu on väga dekoratiivne, meenutades oma ļäiki-
vate paksude lehtedega 1ähistroopilisi puud. Ta on tiheda ümara võraga,
sobib iüvepuudena üksikasetuses ja rühmiti. Põõsastaradena on ta rohkete
iugevate ogade tõttu kohane seal, kus vajatakse läbipääsematuid tarasid.
Vanemail andmeil (Klinge l' c.) täiesti külmakindel; külmatundlikkuse kohta
on samuti andmeid; tõenäoļiselt on külmakindlus oienenud lähtematerjali
päritolust ja külmatundlikuks osutunud kannusviirpuude seemned pärinesid
arvatavasti areaa1i lõunaosadest. Dekoratiivpuuna perspektiivsem Lääne-
Eestis.

7. sektsioon MoĮĮes Sarg. in Silva XIII (1902) 33; C. Schneid' Laub-
holzk' I (1906) 769,797. - Tolmukaid l0 või 20. Vili pirnjas või kerajas,
läikivpunane või pruunpunane. Lehed munajad, väikeste hõlmadega'

l3. Karvane viirpuu _ Crataegus submoĮIįs l Sarg. in Bot. Gaz. XXXI
(ļ90l) 7; Eggleston in Gray's New Manual (l90B) 476; M.-Victorin Fļ. Lau-
rent. (1935) 307; flolpxoea so Õ.lr. ECCP III (t950) 63. - C. coccįnea
var. subaįl,Įosa Lange Rev. spec. gen. Crataeg, (lB97) 3l. - C. moĮĮįs alc!.'
non Scheele. - Eoaplr[IHIļK MrIlKoearlIIä.

h. Kuni B m kõrge laiavõraline puu pikkade sirgete või pisut kõverdu_
nud, kuni 5,5 cm pikkade asteldega. Noored võrsed karvased, r,ohekad, l-aas-
tased paljad, läikivpruunid. Leherootsud noorelt karvased, labast umbes 3
korda lühemad; Lehed munajas-kolmnurksed, kuni l0 cm pikad ja 9 cm laiad,
teravneva tipuga, lai-talbja või pisut südaja alusega, kummalgi poolel
5-7 hõļmaga ja ebaühtlaselt teravsaagja Servaga, pealt tuhmroheiised, alt
heledamad, noorelt mõlemal küljeļ (eriti allküljel) karvased, hiljem paljad
ja ainult piki allkülje pearoodu karvased. Õisik l0-l5-õieiine; õisiku- ja
õieraod, õiekarikas ja iupplehtede väļiskįįlg noorelt hatused' Õied valged,

I Ladįna keeleŠt: sub - peaaegu, pisut, moĮĮis - pehme; nimetus iseloomustab liigi
karvasust.
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2-2,5 cm ļäbimõõdus. Tupplehed lineaalsed, õiepõhjast pikemad, nääre-
karvase Servaga' viljadel iagasi käändunud. Toļmukaid 10, tolmukotid koļ-
ļased. Emakakaelu enamasti 5, harvem 3 või 4. Viljad lai_elliptilised' umbes
l7-18 (20) mm pikad, oranžpunased, kollase viljalihaga, enamasti 5, har-
vem 3 või 4 luuseemnega. Luuseemned kolmekandilised, külgedelt kokku
surutud, seljal l-2 vaoga, kitsa ja pika, peaaegu luuseemne aluseni ula-
tuva hüpostüüliga. Õitseb mais, juunis, viljub septembris, oktoobris.
(129. joon. į- ļ.) l

Üldlevik. Pärineb kirdepoolsest Põhja-Ameerikast, kus on levinud Kanada
Quebec'i ja ontario provintsis ning lõuna Suunas kuni Ühendriikide New
Yorgi ja Massachusettsi osariigini. Kasvab võsastikes, metsades.

Levik Eesti NSV-s. Vt. märkus |k. 277 joone all.
Kasutamine. oma tiheda võra, heledate viljade ning sügisel oranžkollaste

lehtedega on See ilusamaid viirpuid. on külmakindel, taļub hästi lõikamist
ja võra vormimist ning sobib põõsastaradeks, kui soovitakse, et need oleksicl
läbipääsematud.

8. sektsioon Intrįca,tm Eggleston in Rhodora (l90B) et in Gray's New
ManuaĮ ed. 7 (l90B) 465; Sargent in Siļva XIII (|902) 32 (ex parte). - Õisi-
kud 3-7- (l0-) õielised. Abilehed näärmekād, Vara maha1angevad.

Tupplehed teravsüstjad, eriti tipul hambulised. Tolmukaid enam kui l0, toi-
mukotid enamasti kollased. Emakakaelu 2-5. Luuseemneid enamasti 3-4;
seljal on nad vaolised.

14. Sarlakpunane viirpuu - Crataegus coccinea2 L. Sp. pl. ed. 1

(l753), ex parte; Britt. and Brown Ill. Fļ. N. Un. St. II (l896) 2a2;

C. Schneid. Laubholzk' I (t906) 799 et II (l9l2) ļ00B; Eggleston in
Gray's New Manual ed.7 (1910) 466; Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur. Īv,2
(lg22-1g23\ 737; floxprona Bo Õ.rr. ECCP III (l95O) 64' C.

intrįcata Lange in Bot. Tidskr. XIX (1895) 264. - C. modesta Sarg'
in Rhodora III (1903) 208. C. praemorsd Ashe in 'Annal. Corn.

Mus. I (1902) 391. C. rotundifoĮia var. pubera M.-Victorin Fl.
Laurent. (1935) 3l0. - Eonpntuuux xpxoxpacuuü.

h, į. Kuni 7 m kõrge tiheda võraga puu või kõrge põõsas, umbes 3ctn
pikkade] pisut kõverdunud asteldega. Noored võrsed karvased, hiljem läiki-
vad pruunpunased. Lehed pealküljel läikivad, hajusali karedakarvalised, all-
küljel heledamac|ja peamiselt'roodudel karvased, 2-7 cm pikad ja l,5-5 cm

laiad, ümarmunajad, teravad, enamasti tömbi või südaja alusega, kummalgi
poolel 5-8 madaļaļt sisselõikunud hõlmaga, alusest peale teravahambuļise

ļ Seda liiki on meie dendroloo,gi1ises kirjanduses seni käsitletud pehme viirpuu

|Crataegus moĮĮis (Torr. et Gray) Scheele] nimetuse aļl. Viimane erineb karvasest viir-
puust peamiselt järgmiste tunnuste poolest: tolmukaid 20, viljad enam või vähem kerajad,
pruunpunased. Luuseemned seljal tavaliselt va'gudeta. Lehed paksemad, vegetatiivsete

võrsete lehed südaja alusega. Levinud Põhja-Ameerika Uhendriikide idaos,a keskmistes

osariikides.
2 coccįnea (lad. k') __ sarlakpunane.
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sefvaga. Õisikud 5-7- (l0_) õieļised, karvaste õisikuraagudega. Õied
valged, t5-20 mm läbimõõdus, enam-vähem karvaste õieraagude ja õie_
põhjaga. Tupplehed süstjad, serval hõredate näärmehammastega. Tolmukaid
10, tolmukotid neerjad. Emakakaelu 3-4. Viljad kerajad, karvased kuni
paljad, sarlakpunased, l0-ļ2 mm läbimõõdus, kollase viljalihaga. Luu_
seemneid 3-4; nad on koĮmekandilised, külgedel ühe ebaselge p'ikivaoga,
seljal 2-3 suhteliseĮt laia vaoga; hüpostüül pikk, kitsas' peaaegu luuseemne
aļuseni ulatuv' Õitseb juunis, viljub septembris, oktoobrisļ. (l3l.: joon.
a- e.)

Ūldlevik. Ķodumaine Põhja-Ameerika Ūhendriikide kaguosa mägismaa-
deļ; sellest sõltuvalt'pole areaal pidev (Vermonti ja Massachusettsi osariik;
Nerv Yorgi osariigi kaguosa; Lääne-Pennsylvania ja Põhja_Carolina). Kas-
vab mägimetsades.

Levik Eesti NSV-s. Liiki on meil üsna rohkesti ilupuuna kasvatatud, kuid
et teda käsitati kolļektiirrliigina,,puudub ülevaade, missuguseļ määraļ meil
on kultiveeritud sarļakpunast viirpuud ja tenra sõsarliiki, ümaraļehist viir-
puud. Ķindlasti on seda ļiiki kasvatatud Tartu botaanikaaias, Tallinna par_
kides ja aedades, Audrus ja Pärnus.

Kasutamine. Kogu Eesti NSV-s külmakindeļ. Talub hästi lõikamist ning
sobib põõsastaradeks' .

9. sektsioon Rotund,įfoĮįqeEggleston in Rhodora (l90s) 75 et in Gray's
New Manu al ed. 7 ( l90B) 467 ' - Leherootsud üksikute näärmetega, ülemi-
ses osaS pisut tiivulised. Õisįkud rohkeõielised. Tupplehed süstjad, teravad,
näärmekalt saagja servaģā, tagasi käändunud. Tolmukaid 5-20, toļmu_
kotid enamasti kolļased' Ebaviljad lühiovaalsed' punased. Luuseemneicį
3-4, seljaosas on nad vaokestega.

15. Ümaralehine viirpuu - Cro,taegus rotund,įfol,įaz Moench Verz'
ausl. Bäume Weissenst. (l7B5) 29, tab' l; Koehne D. Dendrol. (lB93) 23l;
Britt. and Brown I1l. Fļ. N. Un. St. II (ls97) 243; Eggleston in Gray's
New Manual ed.7 (1908) 468; M.-Victorin Fl. Laurent. (1935) 310. - C.
gĮanduĮosa Ait. Hort. Kew. II (l7B9) 169. - C. coccįnea var. rotundifoĮia
Sarg. in Bot. Gaz. XXXI (l90l) 14. - EorplrulHLIK KpylJloltxcrrruž.

h' h.Väheldane, 4-6 m kõrge puu tiheda įimara võraga rlõi kõrge põõ-
sas ļühemate (2,5-4 cm) läikivpruuņide asteldega. Võrsed läikivad pruun-
punased, ka nooreļt paljad. Lehed ümarovaalsed või äraspidi-munajad,
3-6 cm pikad, 2-5 cm laiad, ebaühilaseļt saagja Servaga' peaaegu hõlma-
deta kuni 3-4 madala, enamasti terava hõlmaga kummalgi laba poolel,
talbja alusega, pealt läikivad tumerohelised, a1t heledamad ning reijeefsete
roodudega, mõļemaļ küljel paljad. Õisiku- ja õieraod ning õiepõhjad paljad

l' t Sarlakpunast viirpūud mõistis Linnė laiemas uļatuses kui käesoleväl ajal, mil
Linnė liik omab kollektiivliigi (iuumliigi) mõiste, millest on eraldatud rida taksonoomi-
lisėļt erinevaid ühikuid; üks neist, mida 

-ka 
Eesti NSV-s on ilupuuna kuįtiveeritud, on

kõikides osades täiesti paljas üm'aralehine viirpuu.
r Ladina keelest: rotundus _ ümar, folium:|eht.
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131. joon. Viirpuud (Crataegus), ketr\a (Kerria) ja ebakerria (RhodotgpoĄ... Cra.tae.gus

*r;i"ro, a, b'_ lehįd; c .- oisik; d _ vil1; e - vili ülemises osas kõrvaļdatud vilja_

i**.:4. r:otundifoĮia: t, e - Įehed; į - õis pikilõikes (M.-Victorini järgi);l _- vili; j -
viļi'ülemises osas kõrvaldatud viljalihaga. Ķerrįa laponica"'k' - ļeht 

-į - 
õis; rrr - tuppi

J? - Seeme (Į-.nHegi järgi). RhīdoĮgposkerrĮoides: o _ leht; p _ õis (Hegi järgi);q-
õie pikilõige'(C. Schneideri järgi, tugevasti suurendatļd); t- tupp; s - koguvili; / _

seerne' (r_l Hegi järgi)



(harva pisut karvased), õisikud l0- (ja rohkema-) õieļised. Õied valged,umbes 2 cm Ļäbimõõdus. Tuppiehed siseküljel pisut karvased, näärmekaļthambuįise Servaga' laiuvad. įolmukaid 5-l0. Emakakaelu 2_.4. Viljadpunased, umbes 10 mm läbimõõdus, poolümarad, kollase viljaiihaga, sööda-vad, magusamaitseļised. Luuseemneiā hariļikult 2-3, ..rĖį;;įį-il;;
vad 'luuseemnete tipust allpool. Õitseb juunis, viljub septembris. (l3l' joon.
Ī - i.)

Kromosoomic-Įe arv 2n: 64'
Üldlevik. Kodumaine Põhja-Ameerikas, kus on levinud Nova Scotiast(Kanadas) kuni Ühendriikide Minnesota osariigini, lõuna suunas kuni lļli-noisi ja Virginia osariigini' Kasvab eriti mägimĮtsades.
Levik Eesti NSV-s. Tartu botaanikaaias (vt. sarrakpunase viirpuu revik,tk. 278).
Kasutamine. Külmakindel, väga ilus, sügisel kaua püsiva lehestikuga

viirpuu. Linnade suitsu- ja tahmarohkeis tingimustes on įa sobivamaid viir-puid. Ķasutatav ka põõsastaradeks.

III alamsugukond roosilised _ Rosoįd.eae Focke
Focke in Engl. u. pranil Nat. pflanzenfam. III, B (l8BS) 27.

Õisikud mitmesugusecļ või õied asetsevad üksikult. Õiekarikas mitme-
Suguse kujuga. Välistupp olemas, harvem puudub. Tupplehti 4-5, kroon-lehti niisama palju või rohkem, vahel kroonlehed prraruäa įķ".t.įr,iĮjJi.Tolmukaid harilikult palju. Sigimikke enamasti pāliu, nad on üksteisega ja
õiekarikaga liitumata, 2 seemnealgega. Viļi miįt;Vanev' enamasti Seem_nis, r'ahel koguvili. Mõnedel perekondadest on viljad iimķ.itseįuJ **;
19nud, mõnikord poollihakaks muutunud õiekarikaga (hüpantiumiga).
Mõnel perekonnal (FiĮipenduĮa, Kerrįa, PotentiĮĮa) ,.räd sĮemnised kume-raļ, lamedal või veidi nõgusal õiepõhjal. Abilehed olemas. Lehed on liit-lehed, harvem lihtlehed. Alamsugukonda kuuluvad enamikus roht_
iad püsikud, poolpõõsad ja põõsad. Teatavad perekonnad' nagu Ķerria ja
Rhodotųpos, meil aga eriti Rosa, omavad suurį tähtsust kultuur-ilupõõsas-
tena. Suurima majandusliku tähtsusega on söödavaid vilju omavad maasi_
kad, murakad ja vaarikad.

EESTI NSV_S ESINEVATE JA TĀHTSAMATE IvrEIL
KU LTIVEERITAVATE RooS ILIsTE P EREKoNDAD E M/įÄRAMISTABEL
l. Viljalehed asetsevad enam või vähem lameda'I õiepõhjal. Viljad on kui_

vad sulgviljad' Ilupõõsad 2
Vilja1ehed asetsevad kumeraļ rrõi õõnsal (karikja1 või keilukjal) õie-
põhjal. Viljad teist ļaadi . 32. Lehed vastakad lihtlehed. Õied neljatised,'valged

15. perekond ebakerriad (rodotüpos) - Rhodotgpos Sieb. et Zucc.
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J Lehed - vaheļduvad lihtļehed. Õied viietised või õiekrooni osas täidis_
õielised, kollased

14. perekond kerriad - Kerrįa DC.
3. Õied väikesed, arvukad, asetunud tihedate kännastena, peajate kobara-

tena või nuttidena . 4
Õied keskmised kuni suured, üksikult või väheseõieļiste õisikutena . 9

4. Lehed lihtsad, hõlmised, kujult enam või vähem neerjad. Kroonlehed
puuduvad 5
Lehed sulgjad. 6

5. Püsikud. Toļmukaicl 4, tupplehtedega vaheļdumisi, välistupplehtedega
vastakuti asetunud

23' perekond kortslehed - AĮchemįĮĮa L.
Üheaastane põllu-umbrohi. Üksainus, ühe tupplehega vastakuti asetu_
nud įoļmukas

24. perekond põldkortslehed - Aphanes L-
6. Õied koļlased, pikkade peajate kobaratena. Õiekarikas kelļukjas, väļis-

küljel kaetud haakjaie harjaskarvadega
25. perekond maarjalepad - Agrimonįa L-

Õied teisiti värvunud ja teisiti asetunud . 7
7. Õied tihedate peadena, tumepunased või rohekad. Õiekarikas putkjas'

servaļ ahenevalt kokku tõmbunud. &
Õied kännasjate pööristena, valged. Lehed katkestunuļt sulgjad, suurte
poolsüdaj ate abilehtedega

22. perekond angervaksad - FiĮipenduįa Adans-
8. Õied tumepunased. Toļmukaid 4, emakaid l

26. perekond punanupud - Sanguisorba L-

27. perekond mustpead - Poterįum L.
9. Välistupp puudub . 14

Välistupp olemas. Valdavalt kollaste, harvem valgete või pruunpunaste
õitega rohtjad taimed, poolpõõsad või põõsad . 10

lo. Emakakael pikk, liigestunud, kogu'ulatusel või osaliselt karvane

Emakakaeļ lühike, paljas ' . .o'. :*:u":o.':u:o. -. o'"": 
|;

l l. Vilja valmides muuiub õiepõhi Įihakaks; seemnised asetsevad õiepõhjar
asuvais väikestes ļohukestes. Õied valged

17. perekond maasikad - Fragaria L.
Õiepõhi ka viljudes kuiv; kui ta muutub lihakaks (soopihlal), on ta
lohukesteta .. lz

l2' Õied punakas-tumepruunid. Õiepõhi viljudes kobelihakas
18. perekond soopihlad - Comarum L.

Õied (kodumaistel liikidel) kollased. Õiepõhi viljudes kuiv . l3
l3. Kuni l,5 m kõrge põõsas. Lehed sulgjad. Tipmine ja alumised kül'gmi-

sed lehekesed älusel liigestunud
19. perekond põõsasmaranad -_ .Dasiphora Rafin,
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,Madalamad poolpõõsad ja rohtjad taimed. Sulglehekeste alus liigestu-
mata

perekond rnu:l:ud. - Potentįlļa-.L'

14. Õiepõhi karikjas, alumist sigimikku meenutav. Viijudes muutub õie-

põhi lihakaks. Paaritrrsulgjate lehtedega ogalised põõsad
28. perekond kibuvitsad - Rosa L.

Õiepõhi pole karikjas, vaid kumer või kuhikjaS, urbne ning koos ema-

katega moodustab valmides lihaka koguvilja

l. triibus Kerrįņe Focke in Engl. u. Prantļ Nat. Pflanzenfam. III, 3

(lB83) 27. - Õiepõhi lame, enam või vähem kettakujuline, või õiepõhi on

karikja ülemise Servaga. Tolmukaļd palju. Viljalehti 4-6. Vili pähklikese

taadi. Suvihaljad ilupõõsad munajate või munajas_süsijate lehtedega.

. 14' perekond kerriad _ Kerrįm| DC'
DC. in Transact. Linn. Soc. XII (1817) 156; Koehne D. Dendrol. (1893) 263'

Õiekarikas poolkerajas. Välistupp puudub. Õied viietised, tupplehed ter-

veserva]ised. Kroqnlehed kõllased. Tolmukaid palju (umbes 40). Emakaid
4-B, nad on liitumata. Vili kuiv, mustpruun. Monotüüpne perekond.

t. Kerria _ Kerrįa japonĮca" (L.) DC. in Transact. Linn. Soc. XIĮ
(lBl7) l56; Ķlinge Holzgew. (lB83) 2l5; Koehne D. Dendrol. (l893) 263,

265; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 501; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I

(1905) 89l; Iosenuyx so oū. CCCP X (l94l\ 4. - Rubus japonicus L.

Mant. | (1767) 145. - Corchorus iaponicus Thunbg' Fl. japon. (1784)

227. - Ķepprzr fnoHcKafl.

tį Kuni 3 m kõrge suvihaljas, juurevõsusid moodustav.põõsas. _oksad
sirgjd, vitsjad, ruljad, triipudega, noorelt rohelised, paljad. Abiiehed 1ineaaļ-

naaskeijad, kuivkilejad, vara varisęvad. Lehed munajas-süstjad, pikali
teravneva tipuga, ebaühtlaseļt kaheli-suurehambulise Servaga. Õied üksikult
ļühivõrsete tipul, suured, 2,5--3, cm ļäbimõõdus, ku1dko1ļased, kuļtuuris
tavaliseļt täidisõied. Tupplehed Suured, laiuvad. Kroonļehed surrred, lühi-
kese pinnukesega. Emakaid 4-B, enaņasti 5. E'makasuue niitjas. Õiepõhi
enam-vähem ļameda keita kujuline. Viljad paljad, ümarpiklikud, mustpruu-
nid, kuivad, mittesöödavad. Õitseb mais. Meie kliimas ei vilju. (l3l. joon.

h-n.)
Ī. pĮena hort. (f. pĮenifĮora Witte). - Täidisõieline kuļtuufVoftlļ;
Üldlevik. Kodumaine Hiinas - Hubei, Kiangsi ja Setšhuani provintsis.

Esinemisviis selguseta. Hiinas ja Jaapanis kultiveeritakse kerriat sageli ilu-
põõsana. i ] . :'1

Levik Eesti NSV dendroflõoras. Kerriat pedtakse üheks vanematest ilu-

r Nimi antud inglise õpetatud aedniku Wiļliam Kerr'i auks (sufn. a. lBl4 Tseiloni
saarel), kes.inįrodutseeriŠ Euroopassė taimį 'Hiinast, Filipiinideļt ja Tseiloni saarelt.
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põõsastest, mis Hiinast ja Jaapanist Euroopasse on.introdutseeritud. Eestis
kultiveeriti teda juba mööclunud sajandi keskeļ (Tallinnas, Haimres). Tartu
botaanikaaias kultuuris

Kasutamine. Õitseb rohkesti ning on õitsemisajal eriti ilus. Ta cin aga
külmaõrn ja külmub vaheļ lumekatteni. Vajab seega kaitstud kasvukohta;
eeļistab niisket pinnast ja päikesepaistet, poolvarjus õitseb vähem. Sobib
ilupõõsana üksikasetuses ja rühmiti. Paljundatakse juurevõsude ja pistiku-
tega' Eestis kultiveerimiseks tõenäo1iseļt perspektiivsem lääneosas.

l5' perekond ebakerriad (rodotüpos) _ Rhod,otgpos ļ Sieb. et Zucc'

' Sieb. e!Zucę. Fl. Japon. (lB35) lB7, t.99; Koehne D. Dendrol. įr8gg) zoa'

Õiekarikas lame, seest karvane. Välistupp oļemas. Õied neljatised; päris-
tupe lehed välistupe omadest mitu korda pikemad ja laiemad, teravsaagja
servaga' Kroonlehed valged. Toļmukaid palju. Emakaid enamasti 4, nad on
ļiitumata, ümbritsetud õiepõhja pikendusega. Üksikviljad kuivad, võrkja
pinnaga, arvult on neid l-4. Monotüüpne perekond.

ļ. Ebakerria (rodotüpos) _ Rhodotųpos lcerrįoįdes2 Sieb. et Zucc. Fl.
Japon. (1835) l87 t.99; Klinge Holzgew. (lBB3) 216; Koehne D. Dendrol.
(l893) 263,265; Aschers. et Graebn, Synops. VI, 1 (l905)-B92; Hegi Iļl. Fl.
Mitt.-Eur. IV, 2 (t922-|923\ 665. R' tetrapetaĮa Makino in
Tokyo Bot.Magaz' XVI (1903) 13; C. Schneid. Laubhoļzk. I (1906) 50l.-
R' scancļens Rehd. Cult. trees (1927) 4OB; floxpr<oea Bo tD.ir. 6CcP
III (1950) 66. - Corchorus scandens Thunbg. in Transact. Linn. Soc.
Il (1794) 335. - Po4orunoc xpacueltü (.nNexcppnx).

Iį' Laiuvalt harunev, kuni 2,5 m kõrge põõsas. Abilehed olemas. Noored
võrsēd paljad, oliivroheĮised või pruunikad. Lehed vastakad, munajad või
piklik-munajad' mõlemal küljel rohirohelised, pealt paljad, alt, eritį noorelt,
siidkarvased reljeeisete roodudega,4-6 (S) cm pikad, 1,2 2 (4) cm laiad,
pikalt teravneva tipuga, ümardunud alusega, terąvaļt kahelisaagja. Sef-

vaga' Leherootsud ļühikesed, harilikult 3-5 mņ (harva l cm) pikad. Õied
üksikud, tipmised, välistupega, 3-5 cm läbimõõdus, lihtsad, valged. Välįs-
tupe lehed päristupe omadest palju väiksemad, kitsad,. teravad. Emakaid
2-6, enamasti 4, ümbritsetud õiepõhja pikendusega,, mille' välisküljele ,kin-
niturlad tolmukad. To1mukaid palju (50-60), nad on kroonļehtedest poole
]ühemacl. Vili ümarmunajas või viļtuelliptiline, 1äikiv pruunikasmust või
must, võrkja pinnaga, 6-7 mm pikk ja 5-6 nrm ļäbimõõdus. Oitseb mais,
viljub augustis, meil juhuslikult. (131. joon. o- l.)

Üldlevik. Kodumaine Jaapanis (Bithu provintsis). Jaapanis ja teistes
Ida.Aasia maades laialdaselt ilupõõsana kultuuris. Esinemisviis,liigi kodu-
maal ebaselge.

l Kreeka keelest: rodon - roos ja tüpos - kuju; ta'õitel on teatav sarnasus liht,
õielise roosi õitega.

2 Nimi on antud Sarnasuse tõttu kerriāga
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Levik Eesti NSV dendroflooras. Külmatundlikkrrse tõttu kultuuris vähe
levinud. Tartu botaanikaaias kannatab mõnel talvel vähem kui kerria.

Kasutamine. Ebakerria oma 1umiva1gete õitega, hiljem ļäikivmustade viļ-
jadega on väga dekoratiivne põõsas. Euroopas kultuuris l866. aastast aļates.
Ilupõõsana sobib üksikasetuses muruplatsidele. Vajab kaiistud kasvukohti
ja tohiks perspektiivsem olla Eesti NSV lääneosas.

16. perekond murakad - Rubttsr L
L. Gen. pl. ed. 1 (1737) 146.

Õied üksikult või kobarjate ebasarikatena (dihaasiumidena), enamastį
mõlemasugulised, harvem ühesugulised ja kahekojalised, vaļdavalt viieti-
sed, harvem neljatised, või tupp- ja kroonlehtede arv on 6 või B. Välistupp
puudub. Tupplehed süstjad, säilivad viljadel. Tolmukaįd palju, enamastį on
nad asetunud mitmereaļiselt. Õiepõhi (hüpantium) lame või kelĮukjas.
Emakaid palju, nad asetsevad enam või vähem kumeraļ või koonusjal güno-
fooril (karpofooril) ning on 2 rippuva seemnealgega. Sigimik ühepesane_
Emakakaelad lühikesed, niitjad, peaaegu tipmised. Lihakad luuviljad aļusel
enamasti liitunud, moodustavad koguvilja, rahvapäraselt,,marja". Püsikud
või kaheaastased põõsad; viimasel juhul on üheaastased võrsed, nn. turioo-
nid, rohtjad, säsikad, puituvad teisel aastal, viljuvad ning asenduvad uute
turioonidega. Varred enam või vähem ogalised, vaheļ ka nõeljate ogadega'
Lehed liht- või liitlehed, rootsulised, aluseļ abilehtedega. - Parasvööndites,
lähistroopikamaades ja troopikamaade mäestikes levinud iaimeperekond,
miļļe üksikuid alamperekondi (AnopĮobatus, orobatus) on uuemal ajal kal-
dutud klassifitseerima iseseisvate perekondadena (gen. Rubacer, gen. Oreo-
batus). 2 Üks Rubus'e alamperekondadest (pärismurakad, Eubatu.s Focke)
on Kesk- ja Lääne-EuroopaS erakordseļt vormirohke' Sįtį.įre arvu kriitiliste
pisiliikidega; Sama alamperekonna Põhja_Ameerika ļiikidel seevastu ei
esine polümoffsus, mis näitab, et Lääne-Euroopa Eubatus-rihma polümorf-
sus on fülogeneetiliselt noor, pleistotseeni mu.rrangulistest teguritest põh_
justatud nähtus. Eesti NSV-s ei esine Eubatus-rihmas polümorfsus nįme_
tamisväärselt; Kaukaasias seevastu on rühma vormirohkus suur.

Süstemaatiliselt on perekond Rubus lähedane perekonnale Rosa. Mõļe-
mad omavad koņvilju, selle vahega, et Roso ļiikideļ on lihakas õiepõhi,
Rubus'e liikidel seevastu muutuvad lihakateks viljalehed ning liitudes moo-
dustavad koos õieteljė pikenduse, günofooriga, lihaka koguvilja.

l Mur-aka nimetus vana-roomlastel, nähtavasti sõnast ruber - punane' kuna viljade
va,ldav värvus (eriti enne valmimist) on punane.

2 Perekonna Rubus ühtsuse'probleem on komplitseeritudl käesoleval ajal -on pere_
konna jagamine uuteks perekondadeks fülogeneesi seisukohaļt raskendatud. Kui püstitati
näiteks uus perekond Rubacer [esindajana Rubacer odoratLLm (L.) Rydbg. pro Rubus
odorątus L.], oleks fülogeneetiliselt veel enam õigustatud uue monotüüpilise perekonna
püstitamine, kuhu kuuluks teistest Ra&ls'test nii morfoloogiliseļt kui ka ökoloogias vāga
erineV rabamuraka s - Rubus Charnąenorus L'
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Murakate.perekonna evolutsioon on kulgenud dünaamiliselt, alates inter-
glatsiaalidest, võib-olļa juba neogeenist, ja kestnud käesoļeva ajani. on
evolutsiooniliselt kujunenud boreaaļne rühm, alamperekond s o o m u r a k a d
(Cglactis Rafin.). Nõukogude Liidus viivad Rubus'e liikide paĮeontoloogili-
sed ļeiud tagasi pliotseenini, arvukamalt interglatsiaalideni.

Perekonna majanduslik tähtsus. on mainimisväärne; siia kuulub rida
väärtuslikke vilju omavaid liike, milļest kultuuris omavad suurt tähtsust
Euroopas vaarikas, Põhja-Ameerikas murakad (pamplid). Rida liike leiab
kasuiamist ehistaimedena. Eesiis kultiveeritud dekoratiivsetest vaarikatest
on mainitavad: nutka vaarikas (R. nutkanus Moq., Põhja_Ameerika Ühend-
riikide lääneosa); kollaseviljane vaarikas (R' xanthocarpįrs Bur. et Franch.,
Lääne-Hiina); purpurviljane vaarikas (R. phoenicoļosįus Maxim., Korea,
Jaapan); ļääne vaarikas (R. occidentaļis L., Põhja_Ameerika Ūhendriigid,
Kesk-Ameerika mäestikucl); viirpuulehine vaarikas (R. crataegifoĮius Bunge,
Ķaug-Ida, Põhja_Hiina, I(orea, Jaapan); näärmekas vaarikas (R. strigosus
Michx., Põhja-Ameerika Ühendriikide idaosa). Viimast liiki on uute sortide
loomisel kasuiatud hübridiseerimiseks hariliku vaarikaga. Murakatest on
meil harva kultiveeritud lõhisļehist murakat (R. l'acinįatas 'ū/ilļd., kuļtuur-
taim, päritolu teadmata).

EESTI NSV-S ESINEVATE JA MEIL KULTIVEERITAVATE MURAKA.
(VAARIKA-) LIIKIDE M/įĀRAMISTABEL

ļ. Rohtjad taimed 2
Põõsastaimed, üheaastaste steriiļsete, säsikate turioonidega, nrille lehe-
kaenaldest järgmisel aastal arenevad fertiiised harud . Ļ

2' Kahekojalised (isas- ja emas-) taimed; lehed tavaliselt viie tömbi hõl_
, maga; valminud viljad kollased (alamperekond rabamurakad, Chamae-

morus Focke)
l. Rabamurakas - Rubus Chamaemorus L.

Ühekojalised taimed. Lehed kolmetised. ViIjad punased (alamperekond
soomurakad, CyĮacĮis Ratin.) 3

3. Õied üksikud. Kroonleher1 punased, ļaiad, tupplehtedest pikemad
2. Soomurakas - Rubus arctįcus L.

Õied 2-lO_kaupa õisikutes. Kroonlehed valged, kitsad
3. Lillakas - Rubus saxatįlįs L.

4. Lehed 3-S-hõlmased, suured; õied suured (kuni 4 cm ļäbimõõdus),
karmiinpunased (osai liikidest valged). Ilutaim (alamperekond lõhna_
vad vaarikad, AnopĮobalus Focke)

4' Lõhnav vaarikas - Rubus odoratus L.

Lehed koļmetised, kämmaljad või paaritusulgjad; õied väiksemad' Kodu-
maised taimed 5

5. Kroonlehed kitsad, l,5-3 mm laiad, tupplehtedest lühemad, tagasi
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käändunud. Vaļminud viljad kuįva karpofoori küljest äralangevad.
Lehed kolmetised või paaritusulgjad (alamperekond vaarikad, Īdaeo-
bal,us Focke)

5. Harilik vaarikas -- Rubus ldaeus L.
Kroonlehed ļaiemad. Valminud viljad karpofoorist raskesti -erāIdata-
vad, koos,viimasega äralangevad,'valminult mustad või mustpruunicl.
Lehed kolmetised või (turioonidel) kämmaljad, viiest kuni seitsmesį
Įehekesest koosnevad (alamperekond pärismurakad, Eubatus Focke) 6

6. Turioonid lookjalt maapinnale kaarc]unud, tiįpudel iuuiduvad. Tupp_
lehed süstjad. Viljad sinakasmustad, vahakirmega kaetud

7. Põldmurakas - Rubus caesįus L.

- Turioonid püstised, longus tippudega. Tupplehed lineaalsed. Viljad
mustpruunid, kirmet a

6. Kitsemurakas -- Rubus nessensįs W. Hall.
l. alamperekond rabamurakad - ChamaemorįIs Focke in Abh. Nat.

Ver. Brem. IV (1874) 145 et Spec. Ruborum I, I (1910) 12. - Kahekoja-
ļised, üheaasiaste rohtjate vartega, ogadeta taimed. Õied varre tipul üksikult"
Lehed ļihtsad, neerjad, enarri või vähem hõļmised. AbiĮeherļ lehcrootsuga
pisut 1iitunud, 1aiad, lehekujulised, üļemistel ļehtedel puuduvad. Õied ühe_
sugulised, õiepõhi lame. Luuseeme sile. - Monotüüpne, murakate süsteemis
isoleeritult seisev alamperekond.

l. Rabamurakas _ Rubtt'sChamaemorusI L. Sp. pļ. ed. l (1753\ 497;
Ledeb. Fl. Ross. II, I (1844) 7l; Wiedem. et Weber Beschr. phanerogam.
Gew. (1852) 266; Focke in Aschers. et Graebn. Synops. VI, ļ (1902) 442 et

Spec. Ruborum in Bibl. Bot.72, I (1910) 12; R. Keller et Gams in Hegi
Ill. F'l. Mitt.-Eur. Iv,2 (1922-1923) 764; Įosenuyx eo Õfl. CCCP x
(l94l) l1l MraxaüJloBcKafl so On.6CCP III (1950) 69. - Moporuxa npu-
3eM14CTafl.

4. Kahekojaline, 5-30 cm kõrge püsik pika, peene, haruneva risoomiga.
Varred üheaastased, püstised, ogadeta, lühikarvalised ja pisui näärmekad,
aļumises oSaS pruunide, labata lehetuppedega, millest kõrgemal asub 2-3
ümarneerjat, voltis varrelehte; lehed l-6 cm pika rootsuga, madaļalt 5-7-
hõlmascd tömpide, serval täkiļis-hambuliste hõlmadega, 2-B cnr pikad ja
3-5 (l0) cm laiad. Abilehed munajad, tömpjad, lehelootsuga pisut liitunud.
oied vįietised, varre tipul üksikult, ühesugu1ised, 4-6 cm pikkadeļ õieraa-
gudel, isasõied umbes 3 cm läbimõõdus, emasõitesi pisut suuremad. Tupp-
lehed munajad, tömpjad kuni teravad, liht_ ja näärekarvased. Kroonlehed
valged, valrel pisut roosaka varjundiga, äraspidi-munajad, 10-12 nrm pikad
ja 9-10 mm laiad, tupplehtedest märksa pikemad. Tolmukad pikad, niitjad,
emasõitel arenemata tolmukottidega. Emakakaelad pikad, niitjad. Väikesed

l Kreēkakeeļsetest sõnadesL hamaį - mada.l ja mauros - must; viima,sest on tule-
tatud Iadinakee|ne morus ' - mooruspįlu; rabamuraka lehed ja viljad meenutavad pisut
mooruspuud. . .
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132. joon. Murakad (Rubus). R. Chamaemoru,s'. Ģ - isastaįme üldkuju; b - koguvili

R. arctįcus: c -taime üldkujū. R. saxatį'Įįs: d -taime üldkuju; e .- õis; f _ kogu-

vili; g - luuseeme, suurendatud. (b ja e _ Fl,'URSS X järgi')

q"

f
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ļihakad luuviljakesed moodustavad peaaegu keraja, umbes l,5-cni_se ļäbi_
mõõduga, alguses punase' valminult oranžkollase maitsva koguvilja. Luu-
Seeme võrdlemisi suur, kuni 1,5 mm läbimõõdus, sile. Õitseb mais, juunis.
(132. joon. a, b.)

oktoploidne ļiik, kromosoomide arv 2n: 56. Fülogeneesilt noor, pleistot-
seeniaegse tekkega liik, mille kujunemiskäik kulges rööbiti jääaegsete tund-
rate ja pärastjääaegsete rabade arenemisega.

Ūldlevik. Tsirkumpolaarse levikuga, kuid puudub kõrgarktilistei aladeļ.
Leviļa lõunapiiri tähistab rabade ja rabastunud aļade lõunapiir. Kasvab
rabadeš, siirdesoodes ja samblatundras, sageli massiliseit.

Levik Eesti NSV-s. Ulatuslikumalt levinud suurematel rabakompleksidel
(Alutaguse, Vahe-Eesti jt'), saartel haruldasem ja vähem massiline.

Kasutamine. Viljad söödavad, sisaldavad 3-6% suhkrut, sidrun- ja
'õunhapet ning kollast pigmenti; süüakse värskelt' sobivad hästi keedisteks
ja moosideks (eelistaiud koogimoos). Rabamuraka vilju, juuri ja lehti iarvi-
tatakse rahvameditsiinis diureetilise vahendina ja skrofuloosi raviks. Värs-
ked viljad sisaldavad ka 0,2/o C-vitamiini.

Hübriid: Rubus Chamaemorus L. \ R. saxatįļis L.,Tranzschel in Meddel.
Soc. pro Faun. et Fl. Fenn.49 (1925) lļ. - R. Tranzschelii Juzepcz' in
Fl. URSS X (1941) 12; Eichwald in Loodusuur. Seltsi Juubelikogu'leos
1853-1953 (1953) lB0. - Tranzscheli murakas. - Tunnustelt
kahe 1iigi vahepea1ne hübriid. Erineb rabamurakast sügava1t lõhesiunud koļ_
mehõļmaste lehtede poolest, mille külgmised hõlmad on mõnel 1ehtedest oma_
korda ļõhestunud, nii et leht näib viiehõļmasena. Õied meenutavad kujult
ja suuruselt rabamuraka õisi, kuid on mõlemasuguļised. Tupplehed kitsa_
mad kui rabamurakal' Lillakast erineb värd lehteāe ja suuremate, üksikute
õite poolest; tal puuduvad lilļakale omased maapealsed roomavad võsundicļ
ning pisiogad. Senistel andmetel steriilne. Leitud Leningradi oblastis ning
Eestis l932. aastal Alutagusel, Gorodenko metskonnas. Tõendeksemplar TRÜ
Eesti Herbaariumis.

2. alamperekond soomurakad - CyĮactšs Rafin. in Sillim. Journ. I

(l8l9) 377 (pro Ben.); Focke in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1874) 142, 146 et
.Spec. Rubor. I, l (l9l0) 23. - Püsikud, harvem poolpõõsad roomava risoomi
või juurtega. Varred üheaastased, ogadega või iļma. Varreļehtede abilehed
vabad või leherootsuga pisut liitunud. Õiepõhi lehterjas. Toļmukaniidid 1api-
kud; günofo,or lame. Luuviljad vabad või koguviljaks liitunud. Luuseeme sile
või pisut rõmeline.

l. rida Arctįeae Focke Spec. Rubor. I, l (l9l0) 23. - Juured rooma-
vad, pesapungadega. Varred ogadeta. Roomavad võsundid puuduvad.

2. Soomurakas (e. mesimurakas) _ Rubtts arctįcus, L' Sp. pl. ed, l
(1753) 708; Ledeb. Fl. Ross. II, I (184a) 70; Wiedem. et Weber Beschr. pha-
nerogam. Gew. (1852) 267; Norman Norge Arkt. Fl. II (1895) 232; Kpbr-
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ĮoB (DĮ. A.rrr. II (1903) a09; Focke Spec, Rubor. I, l in Bibļ. Bot. 72, l
(l9l0) 24;Hjeļt Consp. Fļ. Fenn. V' 4 (l919) 52; Eichwald ap. Lippmaa
Beitr. z. Kenntn. d. Fl. u. Veget. Südw.-Estl. in Eesti Loodustead. Arhiiv'
2. seer. XIII, 3 (1932) 152; Eichwaļd in Eesti Loodus I, 1 (1933) 5 et in
Looduskaitse I (1937) l3l et in sched, ad exsiccat. Eesti Taimed II (1935)
no 67 et in Teadusļ. tööd, pühend. TRÜ l50. aastap. (l952) 3l5;
Įosenuyx Bo O.n. CCCP X (l94l) 12; Hultėn Fl. of Alaska and
Yukon in Lunds Univ. Ärsskr. N. F'. 57 (1941-46) 993; MĮxali.Įoņcxaq
so oĮ. ECCP III (l950) 69. - Kocrggaķa apKTuqecKaa (xHxxenll(a' IĪoJIf-
Huxa, uanrypa).

4. Roļtjas tainr puitutrud juurekaelaga ja roomavate niitjate ning
harunevate juurmiste,osadega. Maapealsed roomavad võsundid puuduvad.
Vars l0-30 cm kõrge, lihtne või veidi harunev, püsiine või tõusev, sile või
veidi pehmekarva1ine, sõ1mekohtadel enamasti siksakjalt kõverdunud,
2-6 lehega ning alusel soomusjate alalehtedega. Abilehed võrdlemisi suu-
red, munajad kuni piklikud, tömbid. Koļmetised ļiitlehed, võrdlemisi pika
rootsuga; ļehekesed õhukesed, al1küljel väheste lidus karvakestega, kahelį-
täkilise Servaga. Keskmine liitleheke külgmistest pikema rootsuga, külgmi_
sed mõnikord hõļmised (Ī. subquinqueloba); külgmised ļehekesed kujult 1aiad
äraspidi-munajad, otsmine - munajas-rombiline, sage1i talbja alusega.
Õied üksikud, tipmised, või peale selle veel 1-2 külgmist õit, võrdlemisi
suured (umb. 2,5 cm ļäbimõõdus), 6-l0 kroonlehega, kahesugulisecl (harva
ühesugulised), punased, harva valged (Ī. aĮbiflora), lõhnavad; kroonlehed
äraspidi-munajad, enamasti pügaIdunud tipuga,'harva lõhestunud (Ī. sc|tizo-
petala) või hambulise (f. dentipetaĮa) tipuga, värvtrselt tumeroosad. Tupp,
eriti selle alus, väljast pehmekarvaline ning veidi näärekarvane. Tupplehed
süstjad, õitsemisajal laiuvad või tagasi kooldunud, viljumisel tagasi kooįdu-
nud. Tolmukad arvukad, nende niidid alusel laienevad. Vili iumepunane,
aromaatne ning maitsev, umbes 20-st (mõnel juhul kuni 40-st) liitunurļ luu-
viljast koosnev. Õitseb juunis' juulis. (l32. joon. c.)

Kromosoomide arv 2n : 14.
Väärtuslikkude, väga aromaatsete viljade tõttu omab liik põhjamaades

majanduslikku tähtsust, eriti likööritööstuses. Nõukogude Liidus ja Soomes
seetõttu kultiveerimisele võetud.

oma suure areaali ulatusel on Soomįlrakas mitmeti varieeruv liik; mõned
allpool toodud vormidest kujutavad endast lokaliseerunud ökoiüüpidena uusi
liigialgeid. Tavaliselt varieerub soomurakas kasvukujus, karvasuses, lehtede
konsistentsis (õhemad või paksemad lehed), lehiede ja kroonlehtede täkili-
suses ning õite suuruses ja värvuses. Kirjeldatud on järgmisi teisendeid
ning vorme:

Ī. subquinqueĮoba Sėr. in DC. Procįr. II (1825) 565. - Külgmised lehet
kesed hõlmaga, lehed Seega peaaegu viietised. Näib Eestis oļevat hari-
lik, võib-o1ļa on seda kogu R. arctįcus'e areaali uļatuses.

Ī. schizopetaĮa Neum. ap. Hjelt Consp. Fl. Fenn. V' 4 (1919) 58. -
Kroonlehed tipul hambulise servaga' Soomes mitte haru1dane,.ka Nõu-
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kogude, Liidu herbaarsetes materjalides (Leningradis) on autor seda
vormi näinud. Esineb ka Nõukogude Eestis. Selle vormiga identne
näib olevat järgmine:

Ī. pĮenifĮora Mela Kasvioppi 2 tr. (lBB4). Kroonlehti normaalsest roh-
kem (s-t0), nad katavad üksteist Servaga' mistõttu õis meenutab
täidisõit. Märgitud Soomest. Eesti materjalis mitte haruldane.

i. aĮbifĮora Mela Kasvioppi 2 tr. (tssa) (var. Įeuciticas Laest.). Kroon-
lehed tupest veidi lühemad, vaĮged. Nagu enamik vormidest, on ka
see Soomest kirjeldatud. Tecļa mainib Brenner (Arkiv för Bot. IX,
l909-l9l0, lk. 68) Nõukogude Liidust Jenissei piirkonnast

. (Hantaika, umb. 1400 km Jenisseiskist). Valgeõieļine vorm esineb
ka Eestis Ķaansoo piirkonnas. Õied on valged, vaevaļt märgatava
roosaka tooniga, kroonlehtede soonestus on roosakas. On huvitav, et
tema viljad on normaalsetest heledamad. - Vorm on esitatud eksi-
kaatkogus Eesti Taimed II (1935), nr. 68.

Üldlevik. Tsirkumboreaa1ne subarkti1ises ja boreaāļses Euraasias ja
*Põhja-Ameerikas. Põhjapiir kulgeb Skandinaavia poolsaare kõige põhja-

poolsemast osast įile Koola, Kanini ja Jamali poolsaare kuni Jenissei ja
Hatanga jõe a1amjooksuni. Viimase, Taimõri poolsaarel kuĮgeva jõe
alamjooksul asub liigi kõige põhjapoolsem esinemise punkt - põhjalaiusel
73"30'. Ida pool, I eena jõe aiamjooksul, asub põhjapiir urnbes põhjalaiuse
7lo-1 ning Tšuktšiņaal nähtavasti poolsaare siseosas, umbes polaarjoonel
(põhjalaiuse 66'-1). Lõunapiir kulgeb Kesk-Rootsist üļe Soome lõunaranniku,
lõuna poolt Leningradi kuni Kirovi, Molotovi ning Uraalini (kõige ļõuna-
poolsem punkt põhjalaiuse 54o-l), üĮe Altai ja Põhja-Mongoolia Sahaļini
saareni ning Kuriili saaresiikuni, kus üks lõunapoolsemaid levikupunkte
asub Eterofu (Iiurup) saarel (põhjalaiuse 45"-1). Nagu põhjapiir, nii pole
ka areaali lõunapiir pidev ning tegelikult asuvad sellest piirist lõuna pool
üksikud eraldatud leiukohad. Selliseid eraldatud leiukohti on Põhja-Koreas
ja Nõukogude Eestis. (Areaal l33. joon.)

R. arctįcus'e leviku küsimus Põhja-Ameerikąs on komplitseeritud seaļ
esineva sõsarliigi R. acauįis Michx. tõttu.

Kasvab soistes ja ka kuivemates metsades, soodel, soistel niitudel ja
võsastikes, kraavipervedel, meeleldi kergemateļ muldadel (turvas, liiv).

Levik Eesti NSV-s. Soomurakas esineb Nõukogude Eestis üksikuil väik-
semail ja suuremail ļokaliseeritud leiukohtadel. Need leiukohad on ko1me
laadi' Ühtedel (Allika-Nõmme Haniļa lähedal, leg. S. Kaaber 1926; Kaspre
Helme Veisjärvest kirdes) on taim oļetatavasti püsinud mõne aasta,
kasvades kohiadel, mille ökoļoogilised tingimused ei vastanud liigi mini_
maalsetele nõueteie. Seļlised enam või vähem lühiajalise püsivusega leiu_
kohad on ornitohoorse tekkega' S. o. -rändlindude ģoolt toodud seemnetesį
tekkinud; sageli kaovad,nad mõne aasta pärast, nagu kaks'mainiiud ļeiu-
kohta.

Teist laadi on Borovnja metskonna Avintse vahtkonnas (Alutagusel)
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133. joon. Soomurakd (Rubus arcticus) areaali Euraasia-osa

selgitatud endine, 1926. aastal lõplikult hävinud leiukoht. Koht asub Avintse
vahtkonna kvartaĮis nr. 38, Narva jõkke suubuva Borovnja jõ" vasakul
kaldaļ. Mõned kohaļikud elanikud, kes R. arctįcus't häsii tundsid, tõendasid,

et nad on siin soomurakat umbes 25 aasta välteļ näinud, ta on õitsenud
ning vahel ka viljunud. Kadumine toimus pärast mõneaastast kiratsemist
ning oli iingļtud kvartaļi osalisest kraavidega piiramisesi, mis. põhjustas
pinnase järsu kuivenemise. Esimese maailmasõja algul oļi R. arcticus siin
veel rohke ja tol ajal kasvas selles kvartali osas kuuse-männi-sookase sega-

mets. Käesolevaļ ajal areneb endisel raiesmikul noor sookasemets ning
pinnakaite moodustavad suured, kompaktsed PoĮgtrichum cornmune pad'
jandid.

Võib-o1la sarnanes Avintse 1eiukohaga üks väiksem, Tegeieri poolt umbes

aastal l850 avastatud leiukoht Piiometsas Järvamaal (Wiedemann et Weber
1B52), kus taim samuti enam ei näi esinevat.
. Kolmas R. arctįcus'e esinemisviis Eestis on püsivat laadi. Säärane Suu-

rem, püsiv soomuraka levila on Kaansoo Suure-Jaani ja Vändra vahel ning
andmed selle üļe ulatuvad ll5 aastat tagasi' Nimelt leidub Eesti NSV Tea-

duste Akadeemia juures asuva Loodusuurijaie Seltsi herbaariumis kolm

R. arctįcus'e indiviidi sisaļdav herbaareksemplar, mille kogujana Kaansoost
on märgitud ,,v. Rathlel lB39''. Koos Piiometsa leiukohaģa on See Vane_

maid teadaolevaid R. arctįcus'e leide; kuna Piiometsas R. arctįcus nähta-

vasti enam ei esine, püsib Kaansoo levila endiseļi ning on uuemate uuri-
miste järgi osutunud isegi võrdlemisi uļatuslikuks. See on kuni 40 km2 suu-

rune ala, kus R. arctįcus ei esine küll pidevaļt, kuid po1e haruldane või on
paiguti (soistel niitudel) isegi rohke. Muide kuuiub Kaansoo leiukohtade

re* 291



s

s

"į

I

i

I
I

I

,/ a

aļ

/-_-ļ
f-

I

?r
į
į
,

I

a I
I

I

I

-1

(
I

)

d./-

l34. joon. Soomuraka (Rubus arcticus) leiukohad. Valgete ringidega tähįstatud leiu_
kohtadel taim nähtavasti ena.m ei esine.

kompleksi ka ļį7illkomm'i pooĮt (lB72) mainitud leiukoht Saarniidu talundi
juures Pärnu jõe kaldal. (Leiukohad l34. joon.)

Hübriid: R' arctįcus X R. saxatįļis (R' castorells Laestad. Nov. Act'
Uppsal. XI (1839) 246,296). - Pole võimatu, et sama hübriidi on juba
enne Laestadius't kirjeldanud Gilibert R. į.įthuanįcas'e nime all (Gilib. Hist.
Fl. Europ., l7l8). - Exs.: Fries Herb. Norm. III nr.43; Pļ. Finnl. exs.
nr.263,722; Eesti Taimed II (t935), nr. 69. - Eestis esinev R. castoreus on
morfoloogiliseļt R. saxqtiļis'ele ļähemaļ kui R. arctįcus'eļe: üksikuil juhtudel
esinevad mõnel indiviidil maapealsed võsundid, mis on sellel värraļ harul_
dane. Hariļikuļt on taim püstine, R. saxatįlls'eļe omaseid väikesi ogasid on
vähe või nad puuduvad. Õied sarnanevad väga lillaka õitega, kuid roosade
kr'oonlehtede tõttu on punakad. Värd on viljatu, mõnikord arenevad ūksikud
luuviljad. Kaansoos pole värd haruldane kohtadeļ, kus mõļemad vanemad
koos kasvavad; viljumine on väga väike ja siin_seal võib viljade asemel
näha ühte kuni kahte luuvilja, mis meenutavad lilļaka luuvilju.

Kasutamine. Soomuraka viljad on väga aromaatsed ning maitsl,ad. Neid
süüakse värskelt, eriti hinnatakse neid vürtsise aroomi tõtiu likööri- ja
konservitööstuseš. Et liigi ļevik Eestis on piiraiud, viljumine ebareegli_
pärane ja harilikult vähene, ei oļe kuigi suuri väljavaateid nende kogu-
miseks spontaansetelt kasvukohtadelt. Kultuuri väijavaated seerlastu pole
haļrlad ja põhjamaades, ka Nõukogude Liidus, on alustatud soomuraka kulti-
veerimist. Lõuna-Euroopas (Prantsusmaa1) seevastu ei andnud varemad
kultiveerimise kats'ed soovitud tagajärgi.
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2. rida SaxatįĮes Focke Spec. Rubor. I, l (1910) 23' - Juurmised
osad ei moodusta pesapungi. Esinevad maapealsed, roomavad (steriilsed)
võsundid. Lehed kolmetised või viietised. ogad puuduvad või esinevad har-

jasjatl ogad.

3. Lillakas _ Rubus saxatįIįs' L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 494; Sėringe
in DC. Prodr. II (1825) 504; Ledeb. Fl. Ross. II, ļ (ļB44) 69; V/iedem. et
'Weber Beschr. phanerogam. Gew. (ls52) 266; Kplr.nor <D,r. A;rr. II (ļ903)
408; Focke in Aschers. et Graebn. Syriops. VI, I (1902) 443 et Spec.

Rubor' I, t in Bibl; Bot' 72, 1 (1910) 27; R' Keiler et Gams in Hegi lll'
Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 (1922-1923) 766; Eichwald in sched. ad. exsįccat.
Eesti Taimed II (1935) n'.66; Lippmaa Areal u. Altersb. in Loodusuur.
S. Aruand. 44, l-2 (1938) 58; IOsenuyx so Or. CCCP X (l9al) la;
Mzxaž"noņcxag Bo Õrr. ECCP III (l950) 70. R. ruber Gilib. Fļ.
Lithuan. V (178l) 243. -: ĶocrxnuĪ{ā KaMeHIĮcTafi.

4. Rohtjas taim l0-3O cm kõrgete viljakandvate vartega ja lanravate
või tõusvate, sügisel juurduvate vegetatiivsete r,õsunditega, kaetud 1ühikeste

eemalehoiduvate karvade ja väikeste ogadega. Viljakandvaiļ vartel alumine
osa pärislehtede asemel kaetud väikeste soomusjate lehekestega. Pįkaroot-
sulised, kolmeiised ļiitlehed. Lehekesed veidi karvased, kahelisaagja ser-

vaga, külgmised lehekesed väga lühirootsulisecļ, otsmine pikemavarreline,
rombjas, mõnikord kahe hõlmaga. Võsundiie abilehed munajad või Įai-ellip_

tilised, tipul Įineaal_süstjad; viljuvate varte abilehed süstjad. Õied väheĮda-

sed, 3-l0-kaupa sarikjas või kobarjas otsmises õisikus, l-2-kaupa ka

ļehekaenaldest arenevatel harudeļ, va1ged, mõiemasugu1ised. Kroonlehecl
väikesed, kitsad, püstised, mõlajad; tupplehed süstjad, tagasi käändunud.
Lihakad luuviljakesed 1-S-kaupa, helepunased, võrdlemisi suured, aļusel
vaevalt liitunud, hapukad, söödavad. Luu suhteliselt suur, rõmeline. Õitseb
juunist augustini. (132. joon. d- e.)

Kromosoomide arv 2n : 28.

Ī' muĮtįļoba Hiit. Suom. Kasv' (l933) 459. - otsmine liitleheke kolme_

hõlmane ning lehed Seega peaaegu viieiised. Lõuna_ ja Kesk-Soomes;
ka Nõukogude Eesti herbaarsetes materjalides olemas.

Üldlevik. Levilasse kuu1uvad: Ķesk-Euroopa, Skandinaavia, Island,
Gröönimaa lõunatipp (põhjalaiuse 60"), Vahemeremaad (mägedes). Levi-
nud Nõukogude Liidu Euroopa-osas (peale lõunapoolse ala), Kaukaasias,
Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas' Peaļe seļle Hiinas, Himaalajas. Areaali
lõunapoolsetes osades esineb mägedes ja siin on märgitav vertikaalne esi-
nemine: Alpides kuni 2400 m, Lääne-Tiibetis 3000 m kõrguseni.

Kasvab peamiselt varjulistes metsades, võsastikes' kaljudel, mäestiku-
nõlvadel, soodel, rabamätastel. (Areaal l35. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Kogu Eestis väga harilik kuusemetsades, kuuse-

I saxatįĮįs (lad. k.) - kaljudel esinev, sõnast saxum - kalju
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l35. joon. Lillaka (Rubus saxatiĮis\ areaal ja osaareaalid (T. Lippmaa järgi, veidi
täiendatud).

Segametsades ja lodumetsades, Eeļistab niiskemat, mitte väga lubjavaest
pinnast.

Kasutamine. Majanduslik tähtsus puudub. Viljad on söcjdavad, kuid
väikesed ja suhteliselt suurte luuseemnete tõttu toiduks vähe sobivad.

3. alamperekond Anoplob,oürņs Focke in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (l874)
l43 et in Engl. et Prantļ Nat. Pflanzenfam. III,3 (1888) 29 et Spec. Rubor.
I,2 in Bibl. Bot. 72, 2 (191l) l23. Lõhnavad vaarikad. - Põõsakujulised,
püstised, ogadega, 2_ kunį mitmeaastaste vartega' Lehed pikarootsulised,
lihtsad, hõlmised. Õied suured, mõlemasugr-r1ised. Ķarpofoor lamekumer'
koguviljad poolkumerad.

4. Lõhnav vaarikas _ Rubus od,orqtĮļs L. Sp. pl. ed. | (|75Ų 49a;
Britton et Brown Il1. Fļ. N. Un. St. II (lB97) l99; Robinson et Fernald in
Gray's New Manual (1903) 487; Lepik in Loodusuurijate Seltsi Aruanded
44,3-.4 (1939) 3l3; JIos.-,rIo3I4HcKafl s Āep. I.r KycTapH. CCCP III (l954)
5B4. - R. graņdifĮorus Salisb. Prodr. stirp. (1796) 364. Rubacer
odoratum Rydb. in Bulļ. Torr. Boi. Club 30 (1903) 27a; Ioaerruyx go oJĮ.
CCCP x (1941) 5; MzxaüJIoBCKafl so QJĮ. ECCP III (1950) 68. - Ma.nuHa

ÄyiļJHcTafl.

h l-ļ,5 (2) m kõrge põõsas mitmeaastaste, kestendava koorega võr-
seiega, mis esimesel aastal on hątused ja näärmekad. ogad puuduvad. Lehed
pikarootsulised, kämmaljalt 3-5-hõļmased, südaja aluse ja teravate hõlma-
dega, kahelisaagja Servaga' mõlemal küljel karvased ning näärmekad. Abi-
lehed väikesed, süstjad, poolkilejad, varisevad, leherootsuga peaaegu liitu-
mata. Õisikuharud, õieraod ja'tupp tihedalt kaetud pikkade, purpurpünaste
kleepuvate näärekarvadega. Õied suured, kuni 4 cm ļäbimõõdus, roosad või
purpurpunased, üksikult või väheseõieliste õisikutena. Kroonlehed peaaegu
ümarad, tupp1ehtedest pikemad. Tolmukaid palju, nad on kroonlehtedest
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186. joon. Vaarikad (Rubus). R. Įdaeus: a - õitsva varre tipp; ä - ļeht; c -. õis;

d -. koguvili; e -',,...i:nĮ:i:,;lT,Įl,"fiš;?iliįii - õitsva varre tipp; g -



iühemad; toļmukaniidid punased, tolmukotid kollased. Emakasuue pisut
kahehõļmane. Ķarpofoor kuirr. Koguvi1i lamekumer, punāne, läägemaitseline,
karpofoorist kergesti eraldatav vaarikviļi. Õitseb juunis, juulis. (l36. joon.
I-e.)

Üldlevik. Kodumaine Kanada.ja Põhj'a-Ameerika Ühendriikide idaosas,
Nova Scotiast iäände kuni Michiganini, ļõunasse Tennessee, A1abama ja
Georgia osariigini' Kasvab metsades, kaljustel nõlvadeļ.

Levik Eesti ŅSV-s. Ehispõõsana vaheĮ parkides ja aedades, .ka pool-
meįsįsįunuli.

Kasutamine. Iļusa ļehestiku ja suurte punaste õite tõttu dekoratiivne
põõsas. Talub varju. Sobįb üksįkasetuses muruplātsidele. Paljuneb kergesti
võrsete abil. ĮlupõõSana pefSpekįiivsem Eeslį NSV lääneosas ja saartcl'
mandri idaosas ehk pisut küļmatundlik. - Euroopasse introdutseeritud
XVII t sajandil.

4.. alamperekortd ld.aęobaüzs Focke in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1874)
l43 eį Spec. Rubor' ĮI' (l9ll) l23. Vaarikad. - Varred kaheaasįased, oga_
lised, sageli ka harjaskarvade ja näärmetega. Lehed enamasti ko]metiĮd
või sulgjad, harvem viietised-kämmaljad. Abiļehed rootsulised, ļineaalsed,
püsivad. Õied mõlemasugulised, õiepõhi lame. Viljad punased või kollaserl.
Luuviljad arvukad, moodustavad liiįunucl koguvilja' mis õõnsast koonilisest
karpofoorist kergesti eraldub. Luuseeme rõmeline.

l. sektsioon Id'qeanthį Focke Spec. Rubor. ĮI (l9ll) l7l. Lehecl
kolmetised või paariiusulgjad, 2 -3 (4) küIgmiste ļehekesie paariga, all-
küljel karvased.või valgeviltjad. Õied väheļdased, 0,5-2 cm läbimõõdus.

5. Harilik vaarikas (e. vabarn) - Rubtts ldąeus t L. Sp. pl. ed. l
(1753) 706; Ledeb. Fl. Ross. II,,i (l8aa) 65; \Mieāem.Įt w"ķ., Beschr.
phanerogam. Gew. (1852) 267; Focke in Aschers. et Graebn. synops. vr, 1

(1902) 444; C' Schneid: Laubholzk. I (l906) 509; R. Keļler et Gamsin Hegi
Ill. Fl. Mitt.-Eur. |v,2 (1922-1923) 768; Įosenuyx so Õ,,. ccCP į(l94l) l6; Maxaü.noņcķag eo on. ECCP III] 1ro!o1 72; Xyroecxuli
Kylur. pacr. (l950) 347; JIos.-JIosNIIcķag e Āep. LI KycTapH. iccp Ilt
!ļ9|1ļ 594 

-- 'R. Įcįaeus SSp. uuĮgatus Arrhen. Ruķ. Suec. Monogr-
(1839) 12; Focke Spec. Rubor. II in Bibl. Bot. T2,2 (lglt) 202. _ R.
serįceus Gilib. Fļ. Lithuan. IV (l78l) 24l. - Maluga o6ltķHoseĪ{rļag.

. t2 50-l20 cm kõrge põõsas püstiste, longustipuliste, ruljate, sinkjate,
ļühikarvaliste vegetaiiivsete turioonidega, mis teisel aastal viljuvad ning
kuivavad' ogad koonilise alusega, punakaspruunid, asetsevad varrel hõre_
damalt või tihedaļt; vahel esinevad varrel ka harjaskarvad ja näärmed. Aļu-
mised ļehed paaritusu1gjad, 5-st, harvem 7--st ļehekeļest koosnevad,

t Idaeus - ühe taime nimi Pliniusel, Kreeta saare keskosas asuva lda mäe järgi
(tuntud ka Psilorįtise mäestiku nime all). Linnė nimetas harilįku vaariĮa nii, kuid vana-
kreeklased pidid selle nimega tähistama mingit teist taime, sest harilik vaarikas ei esine
Kreeta saare spontaanses taimkattes.
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t2-20 cm pikad, l0-l3 cm ļaiad, 2-4,5 cm pika, pealt,renja rootsuga-

Lehekesed piklik-munajad, 2-B cm pikad, 1,5-4 cm l,aiad, teravad, kahe-

lisaagja Servaga' pealt peaaegu paljad või väheste harilikkude või tähtkar_

vadega, alt pehmetest lühikestesi karvakestest koosneva valgeviltja karvas*

iusega; tipmine leheke laiem, pikema rootsuga kui peaaegu rootsuta külg_

mised. Abilehed ļineaaļsed, leherootsuga ļiitunud. Õisi kandvad harud ļühi_

kesed, kolmetiste lehtedega. Õied väheldased, viietised; hõreda, väheseõie-

ļise, otsmise, kännasjas-pöörisja õisikuna; peale selle esinevad õied vähese-

õieliste kobaratena lehekaenaldes. Tupplehed rohekashaļlid, munajad, iera-
vatipulised, viljadel tagasi käändunud. Kroonļehed piklikud või mõlajad,
püsiised, va1ged. Tolmukad rlaļgete tolmukaniitidega, emakakaeltega umbes
ühepikkused. Viljad punased, nrõnel kultuursordil kollased, kerajas-
ovaalsed, sametjatest, liitunud luuviljakestest koosneva, kuiva karpofoori
küljest kergesti eraldatava koguviljana. Õitseb juunią juulis. (136. joon.

a-e.) . . .#
Kromosoomide arv 2n: 14.

Ökoloogiliseļt mesofüüt. Talub hästi madalaid taļvetemperatuure; tenra

kuļtuuri optimaalne areaal asub parasvööndi metsa- ja metsastepi vööndis.
Et ta end kergesti teiste Rubus'e liikidega hübridiseerida ļaseb, on kuļtuur_
värdade arv üsna suur; nende hulgas leidub ka värdi pärismurakatega
(alamperekonnast Eubatus). Furoopas kultiveeritavate vabarnasortide hui-
gast on mõningad (,,Marlborough'', ,,Cuthbert") saadud ristamisel süsie-
maatiliselt lähedase, Põhja-Ameerika näärmeka vaarikaga (Rubus strigo-
sas); selle õisikuosad on näärekarvased ja kaetud sirgete ogajate harjas_

karvadega..Valdav enamik vaarika sortimendist on aretatud aga Euraasias
metsikult esinevast vaarikast selektsiooni teel. Zukovski (1. c., p. 348) eel-

dab, et aedvaarikas oma laiaļdasel areaaliļ kodustati üheaegselt mitmes
kohas; see kodustamine pidi toimuma mitte väga ammu' sest metsiku vaa-
rika viljad on külļalt kvaliteetsed ning rahuldavad elanikkonna nõudeid' -
Hariliku vaarika teįsenditesį ja vormidest on maįnitavad:

var. maritįmus Arrhen' Rub. Suec. Monogr. (1839) 13. - Ka kahe-
aastased võrsed tihedaļt kaetud harjasjate karvadega. Kroonlehed
pisut rohekad. Rannikuļuidetel esinev teisend.

Ī. denudata Schimp. et Spenn. Fļ. Frib. (1829) 743; var. aįridįs DoelĮ
Rhein. Fl. (1843) 766. - Peaaegu ilma harjaskarvadeta. Lched alt
rohelised. Meisades niiskel huumusrikkal pinnasel.

Ī. chĮorocarpa Krause. - Viljad koļlased. ogad ja harjasjad ogad kah-
vaiurohelised. Mõned kultuursordid (,,Magnum bonum" jt.). Väga
harva metsisiunult (Tartu ümbruses).

Üldlevik. Euraasia parasvööndi ļiik, mille Ida-Aasias ja Põhja-Ameerikas
esinevaid geograafilisi rasse uuemaļ ajal käsitaiakse ļiikidena (Rubus strĻ
gosus Michx., Põhja-Ameerikas; R. sachaļįnensįs Lėveill., Uraalist Kaug-
Ida ja Jaapanini; R. Komarouj Nakai, Ķaug-Ida, Jaapan, Korea). Levinud

Kesk- ja Lääne-Euroopas (välja arvatud Portugal ja suurem osa Hispaa-
niast), Nõukogude Liidus Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne- ja lda_Siberis,
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KeEk-Aasias (Džungaaria-Tarbagatai, Tjan:šan). Kasvab niiskemates met.
Sades, metsaservadel, orunõlvadel, sageli rnassiliselt raiesmikel, me'Įsa1agen_
dikeļ, jõelammidel, huumusrikkamal inullal; eeļistab poolvarju, kuid
paremaļ pinnasel kasvab ka lagedatel kohtadel. Areaa1i lõunaosa-
,des esineb mägedes. Marjapõõsana paljudes sortides kultuuris. (Areaal
137. joon.)

Levik Eesti NSV-s. I-evinud kogu territooriumiļ; sagedam,huumusrikka-
mal pinnasel, ulatusļikumalt mandri kesk- ja lõunaosas.

l37. joon. Harįliku vaarika (Rubus Idaeus) areaaļ (Āep. 
, 

ra

KycTapH. III järgi).

Kasutamįne. Vaarikas on Suure rahvamajandusliku tähtsusega. Tema
viljade maiįse ja aroom on head. Suhkrusįsaļdus kõigub 5,58-l0,67vo vahe|,
seļļest on puuviljasuhkrut 1,36-8,l|%, viinamärjasuhkrut (g1ükoosi)
2,78-4,26c/o ja roosuhkrut 0,56-6,47%. Viljad sisaldavad 0,62-2,17%
happeid (peamiseli sidrunhapet' vähem õunhapet) ning pisut salitsüülhapet,
millest on tingitud nende higistamapanev toime. Metsvaarika viljad sisal-
davad salitsüülhapet vähem kui kuįtuurvaarikad, nende viljad on aromaat-
semad, väiksemad ja isegi suhkrurikkamad kuį kultuurvaarikaįel. Vilju
kasutatakse värskelt, neist valmistatakse , keediseid, želeed, siirupeid,
likööre, Veine, mahla. Kuivaiatud vaarikas on higistamaa jav droog,
vaarikasiirupit kasutatakse apteekides ravimite maitse paranda-
miseks.

5. alamperekond Eubatus Focke.in Abh. Nat. Ver. Brem. IV (1874)
i48. Pärismurakad. - Varred tavaliselt kaheaastased. Lehed kämmaljad,
kolmetised või vįietised, harvem seitsmetised liitlehed, mille,iiprrrine leheke
on kõige pikema rootsuga. Õied mõļemasugulised; õiepõhi lame' Luuvilja-

$
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kesi palju; liitudes moodustavad nad musta või tumepruuni, vahelisinkja
kirmega kaetud koguvilja. Nad ei varise karpofoori küljest, nagu vaarikatel,
vaid langevad ära koos lihakaks muutunud karpofooriga '.

l. sektsioon Suberectį.P. J. Müller in Fļora (lB5B) |2g. _ Turioo-

nid esimesel aastal peaaegu püstised, kaarjalt longus tipuga, kandiļised'
soonilised, üļemises osas pisut karvased. ogad ühelaadilised, lapikud, varre

kantidel asetsevad. Lehed mõlemal küljel rohelised. Õisik hõre. Tupplehed

väljast rohelised, viltjalt karva'ste Servadega.

6. Kitsemurak as - Rubus n'essensįs2 W. Hall in Transact. Edinb. lII

{l7g4) 20; R. Kelļer u. Gams in Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 ( |922-1923)
i77; Io""nųyKBo <D.rr. CCCP X (1941) 23; Mvxatr;loBcKafl so Qfl. ECCP IIĮ

(1950) 72; IIos.-ĮĮ,o3LIHcKaf e Äep, I'I KycTapH. CC9P III (1954) 602' - R'
suberectus Anders. in Transact. Linn. Soc. XI (1815) 218; Focke in Aschers.

et Graebn. Synops. VI, I (1902) 454' - R' fruticosus L. ap' Wiedem' et

Weber Bescįrr. phanerogam. Gew. (lB52) 268 (ex partė); Ledeb. Fl.

Ross. II, 1 (1844) 68 et auct. mult. R. corųĮifoĮius S', ap' Fr'
Schmidt Fl. d' sil. Bod. in Arch. f. Naturk. Liv-, Est_ u. Ķurl., 2 Ser. I

(1355) 209; Russow F1. d. Umg. Revals, ibid.,2 Ser' VI (1862) 70; Gru-

ner Fl. Alļent., ibid.,2 Ser. VI (l864) 109. - Exeszķa HeccKaf'

į. Kuni 1,5 m kõrge põõsas. Üheaastased võrsed (iurioonid) peaaegu

püstfted, hiļissuvel ja sügisel longus kuni kaarjate tippudega, kandilised-
soonilised, vahakirmeta, kantidel hõredalt asetunud ühelaadiliste, peaaegu

sirgete, tavaliseļt veidi a1lasuunatud ogadega' Noorte turioonide lehed viie_

tised või seitsmetised, omap.ärase lehekāste asetusega, kusjuures seįtsmetįste

lehtede alumine lehekeste paar on rootsuta; samalt pearootsu tasemelt väļ-
juv järgmine Įehekeste paar on rootsuline; kõrgemal pearootsul asub veel

üks paar rootsulisi lehekesi ja ka tipmine ļeheke on rootsuline; kolme viimast
ļehekest tuleb pidada jagunenud tipmiseks ļehekeseks. Turioonide alumised

lehed vahel kolmetised; kolmetised on ka kaheaastaste, viljakandvate võr_

sete lehed. Lehekesed roheļised, alt pisut heledamad, pealt paljad, alt pea_

miselt ainult roodudel lühikarvalised, munajad, pikalt teravneva tipuga,

ebaühilaseit kahelisaagja Šervaga, tipmine ļeheke südaja alusega. Abiļehed

väga kitsad, ļineaaļsed. Õisik harunev, ļühikeste, rõhtsalt asetsevate haru-

t Pärismurakate (Eubatus) alamperekond (sektsioon Moriferi Focke) on üks Lääne-

Euroopa floora süsiemaatilįselt raskemaid taįmerühmi, tohutu arvu'hübriidsete mestidega

kahe ja rohkema 'liigi vahe1. Et hübriidid on-väga sageli fertiilsed, moodustavad nad

omakorda uusi hübriide, mille'ļähtemestįde taksonoomiline dešifreerimine on erakordselt

raskendatud. Eestį NSV-s ja Nõukogude Liidus (välja arvatud murakaterohke Kaukaasia)

ei esine polümorfseid murakaid; Eesti kitsemurakas (Rubus nessensįs, vt. allpool) on seda

vähemal määral. Polümo'rfism'puudub ka Põhja_Ameerika'murakatel (sektsioon Ursįnį

Focke).
ū'oninguid Lääne-Euroopa .ja Põhja-Ameerika pärismurakaid ning nende hübriįde

kultiveeritakse eriti Põhja-Amee1ikas 1aialdaęelt. Neid tuntakse ka Eestis pamplite nirne-

tuse a1l. Pamplite maitseomadused po1e eriti kõrged, kuid nad sobivad hästi igasugusteks

keedisteks ja moosideks ning on Ameerika konservitööstusele tähtsaks toormaterjaliks-
l LocĖ Ness'i järve iarĮi Šotimaal, kus W. Halļ selļe liigi avastäs'
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dega, hõredaõieline, 5-l0 õiest koosnev, tipmine õis teistest ļühema faoga-
Õieraod karvased, väikeste näärekarvadega, vahel ka pisiogadega. Õied
suhteliseļt suured, umbes 2 cm läbimõõdus. Tupplehed rohelised, siseküljel
ja servadel tihedalt valgevilijad, viljadel tagasi käändunud. Kroonļehed val-
ged, elliptilised või äraspidi-munajad, laiuvaįį. Toļmukad emakakaeltest
pikemad, puuduiikult arenenud õietolmuga, mis viitab hübriidsele päritolule;
sigimikud paljad või üksikute karvadega. Viljad paljad, ļäikivad pfuun"
punased, valminuļt mustpruunid, söödavad, pisut nrõrkjad; osa luuviljakesi
vaheļ ei arene. Luuseeme väike, kolmnurkne. Õitseb juuni lõpusi augustini-
(138. joon. a-d.)

Seļļel SaÕereclr-sektsiooni esindajal on pisitunnustes kaļduvus polümor-
fismi, rrris ilmneb õisikuosa karvasuses, pisiogade esinemises või nende puu_
dumises õie- ja õisikuraagudel jne.; väärib märkimist väikeste näärekarvade
esinemine õieraagudel - tunnus, mida fļoristilistes.töödes ei mairrita. Gru-
ner (l. c., 1864) mainib varieerumise ühe ekstreenrina indiviide, milļel õisiku-
osas ogad ja näärekarvad peaaegu puuduvad, kuid esineb tihe karvariba
varre ülemises, õisikuosas.

Ūldlevik. Euroopas piiratud areaaļi omav liik. Esineb Skandinaaviamaa-
des (Soomes tegelikult puudub), Inglismaal, Belgias, Taanis, Põhja-Saksa-
maaļ, Kesk-Prantsusmaal, Ķarpaatides ja Alpides, Nõukogude Liidus Lenin-
gradi oblastis ja Volga-Doni rajoonis. Kasvab metsades ja metsaservaclel,
jõekallastel, ka kuļtuurist mõjutatud kasvukohtadel. (Areaal t39. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Hajusa levikuga. Ūks ļevikukeskus on Põhja_Eestis,
teine Ķagu-Eesti valdkonnas (Eor), kus üsna tihe levik näib olevat Põlr,a
rajoonis. Kasvab segametsades (Taevaskoja ümbrus)' nreeleldi ka maantee_
ja raudteeservade1, põllupeenardel ja -kraavides, vahel kogumikke moocļus-
tades. See esinemisviis viitab antropohoorsusele, mitte apofüütsusele, sest
liik on meil pisut külmaõrn, ta turioonide tipud osutuvad (teise kasvuaasta
kevadel) sageli külmast kahjustatuiks, põhjustades ebastabiiļsei viljumist.
(Leiukohad 140. joon.)

Kasutamine. Kitsemuraka viljade kasutamisest peaaegu puuduvad kir-
janduses andmed. Taļ on Eestis pisut halvustav rahvapärane nimetus s e a -
v a b a r n, millega nähtavasti kvaļifitseeritakse kitsemuraka viliade maitse_
omadust, mis tõesti pole kõrge; viljad on maitseļt, eriti enne iõplil<ku vaĮ-
mimist, mõrkjad, kuid sobivad keedisteks. Ķas liiki tasub kultiveerida, vajab
ļähemat selgitamist ja katseiamist; väljavaated ku1tiveerimiseks ei ole palju-
tõotavad.

2. sektsioon CorgĮtfotii Focke in Abh. Nat. Ver. Brem. Į (1868)
277. - Ūheaastased turioonid kaarjad-pooļlamavad, enamasti näärmekacl,
sageli sinkja vahakirmega kaetud, paljad või karvased, ebaühtlaste, sirgete
ogadega' Lehed rohelised või a1lküljei ha1likad, enamasti kolmetised;
ļehekesed laiad, sageli kattuvate servadega, aļumised kaks väga 1ühiroot_
suļised. Abilehed süstjad. Tupplehed vilja ligi hoiduvad.

300



b

&

i38. joon. Murakad (Rubus)' R. nessensįs: a - üheaastase turiooni įeht; & -
õitsev haru; c - haru noorte viljadega; d - koguvili. R. caesįus: e - õitsva

l vafre tipp; f - viljad. (a - originaal, teised osaļt 'Hegi järgi..1
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l39. joon. Kitsemurāka (Rubus nessensis) areaal,.
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140. joon. Kitsemuraka (Rubus nessensis) leiukohad



7, Põldmurakas _ Rubtts c'aesįusļ L. Sp, pl' ed. 1 (1753) 483; Ledeb.

Fļ. Ross. II, l (lB44) 66; Wiedem. et Weber Beschr. phanerogam. Gew"

(1852) 268; Gruner Fl. Allent. in Archiv f. Naturk: Liv-, Est- u. Kurl.,2 Ser.

VI (1864) 479; Focke in Aschers. et Graebn. Synops' VI, I (1903) 626;

R. Keller et Gams in Hegi Ill. Fl. Mitt.-Eur. IV,2 (t922--1923) 802; Lipp-
maa Beitr. z. F!. u.Veget. Sįidw.-Estļands in Eesii Loodustead. Arhiiv, 2 seer.

XII, 3 (1932) l51; Įoaerruyx eo OJI. CCCP X (l94l) 56; Muxaü,roscNag
Bo Q.rr. ECCP (l950) 73; Xyxoecxzü Kynlr. pacr. (l950) 34B; JIos.-

JlosllHcxaa ņ Äep. Ī.r KycTapH. CCCP III (l954) 606. - 'R. caesįus var.
turkestanįcus Regel in Gartenfļ.4l (lB92) 4l; Focke Spec. Rubor. III in
Bibl. Bot. 74 (I9|4) 254 (pro' SSp.) - Exeņuxa cļlga'].

h Põõsas, 0,5-l,5 m kõrge' Turioonid ruljad, kaetud sinkja vahakir_
nlegä, a1guses püstised, hilissuvel harunevad ja 1ookja1t maha kaarduvad

ningtippudeljuurduvad.ogadväheldased,kujultjasuuruseltebaühilased,
sirged või kõverdunud; peale seĮle esinevad harjasjad ogad, vahel ka harjas_

karvad. Steriiisete turioonide ļehed koļmetised, lai-süstjate abiĮehtedega,

karvastel ja pisiogacĮega varustatud ļeherootsudei;' lehekesed helerohelised,'

mõlemal küljel hajusalt karvased, ebaühtļaselt suurehambulise, vahel sisse-

iõikunud Servaga' külgmised väga lühirootsulised, vahel kahehõlmased; tip-
mine leheke pikemarootsuline, mõnikord kolmehõlmane. Õįsi kandvad harud
hara1ised, suhteļiselt pikad, õisikuosas ogadega ja näärekarvased. Õied
suhteliselt suured,, ligi 2 cm ļäbimõõdus' Varre ja selle harude tipul hõreda,

kännasja õisikuna. Tupplehed munajad, pisut teravneva iipuga, peenviltja

karvastusega, alusei vahel ka näärekarvased, vilja 1igi hoiduvad. Kroonlehed
valged, piklikud, veidi pügaldunud tipuga, tupplehtedest palju suuremad.

Viljad Suufed, mustad, tuhmid, kaetud sinkja vahakirmega, võrd1emisi
suurtest luuviljakestest koosnevad, koos lihakaks muutuva karpofooriga
varisevad; viljade maitseomadused pole kõrged (välja arvatud osa kuĮ_

tuursorte). Luuseeme suur, 1apik, kõverdunud tipuga. Õitseb juunis, juu1is.

(l3B. joon. e-Ī.)
var. aquaticas (Weihe et Nees) Aschers. et Graebn. Synops. VI, I

(1903) 627. - R. caesįus aquaticus Weihe et Nees Rub. Germ. (1827)
l05. - R' caesįus a. umbrosus Reichenb. Fļ. Germ. exc. (lB32) 608. -Jõemurakas (rahvapäraselt). - Turioonid paljad, väheste pisi_

ogadega. Lehed õhukesed, hõlmja1t sisselõikunud servadega, alt hõre_

dakarvalised. Jõgede äärsetes ka1datihnikutes, sageli Pedja ja Põltsa-
maa jõe ääres (näit. Naeļa tammik)

Polümorfismi kalduv põõsas. Esinedes tihedamas alusrnetsas, kasvab
püstisena ning on peaaegu ogadeta või varreļ esinevad ainult pisiogad.

Moodustab vaarika ja teiste murakaliikidega värdi.
Ūldlevik. Mitte väga uiatuslikku areaali Euraasias omav murakas. Levi-

nud Kesk_Euroopas' Nõukogude Liidu Euroopa-osas' Kaukaasias, Lääne-

! caesius (lad. k.) - sinkjasroheline või sinkjashall.
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Siberis, Ķesk- ja Väike-Aasias, Iraanis. Puudub Nõukogude Liidu ja Skan-
dinaaviamaade põhjapoolses osas (ei ületa palju põhjalaiuse 60'). Kasvab
metsades, võsastikes, kuristikes, raiesmikel, jõe- ja ojakallastel, jõgede uht-
lammidel, teeservad,ei, elamute ümbruses. Lubjalembene ning kehvematel
karbonaatmu1dadel võib kujuneda halvaks põ11u-urnbrohuks. (Areaal
l4l. joon.)

l4l. joon. Põldmuraka (Rubus caesius) areaal

Levik Eesti NSV-s. Rohke Põhja-Eesti lubjapae aladel' kus esineb põllu-
umbrohuna. Lõuna-Eestis suhteliselt hajusalt ega esine massiliselt.

Kasutamine. Vilju kasutatakse värskelt; maitseomadustelt on nad sobi-
'vamad keedisteks, marmelaadiks, mahlaks ja veinitootmiseks. Nende suhkru-
.sisaldus pole kõrge (keskmiselt 2,8%). Noori lehti õn kasutatud teena. Kuļ_
tuursortide viljade maitseomadused on paremad kui meisikul põldmurakal,
kuid ka kultuursordid ei suuda maitselt vaarikat asendada.

Hübriid: Rubus caesįus L. X R. Idaeus L' in Aschers. et Graebn. Synops.
VI, l (1902) 446; Eklund Beitr. z' FL. d. Ins. Wormsö in Acta Soc. pro
Faun' et Fi. Fenn. 55, 9 (1929) 82' - Turioonid vahakirmega, väikeste, naas-
keljate, teravate ogadega. Lehed Ļolmetised, allküljei tihedalt ļiduskarvased
kuni peaaegu viitjad; lehekesed ebakorrapäraselt saagjaservalised. Õied
väikesed valged, õietolm puudulikult arenenud. Viljub harva, paljuneb vege_
tatiivselt. Vormsi saarel (Saxby, Borby). Tõendeksemplar (leg. Eklund
16. VI 26) TRÜ Eesti Herbaariumis.

į

I

304



17. perekond maasikad _ Fragarįn| L.

L, Sp. pl. ed. I (1753) 494.

Õied tavaliselt väheseõieliste kännasjate õisikutena, enamasti mõļema-
sugulised, harvem ühesugu1ised ja kahekoja1ised, viietised, krooni, tupe ja
välistupega. Väļimised tupplehed sisemistest väiksemad; kroonļehed äras-
pidi-munajad, valged või kreemikad. Toļmukaid palju. Sigimik ühe seemne-
algega. Emakakaei külgmine, väikese emakasuudmega. Koguvili koosneb
väikestest seemnistest; noed asetsevad kuhikjal, munajal või kerajal õieielje
pikendusel (günofooril e. karpofooril); seemniste valmides viimane Suure-
neb, muutub ļihakaks, värvub punaseks ning moodustab koos seemnistega
lihaka koguvilja, rahvapäraselt marja. - Püsikud roomavate ja sõlme-
kohtadeļ juurduvate maapea1sete võsunditega, . kolmetiste, pikarootsu1iste
juurmiste 1ehtede ja peene Varrega, mil1e ülemised lehed on tava1iselt 1iht-

sad. Umbes 50-liigiline, Euraasias ja Ameerikas levinud taimeperekond.
Nõukogude Liidus 6, Eesti NSV-s 3 liiki, peale selle tähtsa kultuurtaimena
I liik (aedmaasikas,l. Varematel aegadel kultiveeriti tihti Virgiiniasi ja
Kanadast pärinevat virgiinia maasikat (Fragaria uirginiana Duch.).

EESTI NSV-S ESINEVATE JA ÜHE KULTIVEERITAVA MAASIKA-
LIIGI MĀĀRAMISTABEL

l. Kultuurtaim
jadega

Suurte, 2-3,5 cm 1äbimõõdus, erinevakuju1isie vii-

4. Aedmaasikas - Fragarįa ananassa Duch.

Väiksemate viljadega kodumaised (või natrrraliseerunud) 1iigid 2

2. oieraod ülespidi liduskarvased 3

Õieraod kaetud rõhtsalt harevate karvadega. Õisikuvars ļehtedest
märksa pikem. Õied sageli ühesugulised (kahekojalised). Vilja alu-
mine osa seemnisteta

2. Kõrge maasikas - Fragaria moscltata Duch.

3. KrÕonlehed valged. Tupplehed viljast eemaļe hoiduvad; viļi kuhik-
jas, punane, aluseni kaetud seiemnistega

l. Metsmaasikas - Fragarįa aesca L.

Kroonlehed veidi kreemid. Tupplehed tihedait viljale ļiibunud; vili
rohekasvalge, vahel ühel küljel või tipul veidi punane, aļumises osas

seemnisteta
3. Muulukas - Fragaria uįrįdis Duch.

l. rida Vescae Jlzepcz. in Fļ. URSS X (1941) 59. - Õieraod lidus-

karvased. Tupplehed viljasi eemale hoiduvad.

\ fragum - maasika nimetus Vergiliusel; tuļetatud ladinakeelsest sonast |ragro -'
lõhnan, mi1lega iseloomustaiakse maasika aromaatseid vilju.
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1. Metsmaasikas _ Fragarįaaesca,L.Sp.pi. ed. l (1753) a94 (p' p.);
wiedem. et weber Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 269; Aschers. et
Graebn. Synops. VI, 1 (l904) 6a9; Hegi I11. Fl. Mitt._Eur.lY,2 (ļg22-|g23)
B99; CIsenĮļyK Bo o.rr. CCCP X (l94t) 59; Muxaünoscxag so O"rr. ECCP III
(l950) 74' F' sįļaestrįs Duch. Hist. nat. Frais. (l766) 6l.
r'. uuĮgaris Ehrh. Beitr. VII (1792) 2|. F. succuļenįa Gilib-
Fl. Lithuan. V (l78t) 1247. - PotentįĮļa aesca Scop. Fl. Carn., ed. 2, į
(1772) 363. - 3eursnnxa rrecuafl.

4. Väike või väheldane, 6-20 cm kõrge püsik püstiste või tõusvate,
juurmisi lehti pisut üļetavate vartega, miļle alumine osa on kaetud harevate,
üļemine ja õisikuosa lidus karvadega. Ęisoom lühike, rõhtne või viltune, tihe-
dalt kaetud vanade lehtede ja abilehtede jäänustega; risoomil asuvate juur-
miste lehtede kaenaldest väljuvad pikad, roomavad maapealsed võsundid,
mis sõļmekohtadest juurduvad. Juurmised lehed. pikkadel, harevate karva-
dega kaetud rootsudel, kolmetised; tipmine leheke munajas või rombjas,
ļühirootsuline, külgmised lehekeded pisut viltu-munajad, peaaegu rootsuta;
lehekesed pealt tumerohelised, hõredalt ļicluskarvased, alt sinakas_ või haļl-
rohelised, tihedalt kaetud lidus siidkarvadega, kummalgi serval 6-13 suure,
viltu-poolmunaja hambaga, mille tipul asub väike, pruun teravik; tipmine
hammas külgmistest mitu korda väiksem. Ülemised varrelehed hariļikuļt
lihtsad, suurehambulised. AbiIehed süstjad, terveservalised, pikaIt teravne-
vad, aļt liduskarvased, juurmised pruunid. Õisik väheseõieline' kännasjas,
aļusel lihtsate lehtedega. Õieraod pikad, siidiļäikeliste ļidus karvadega. Õied
mõlemasugulised, kuni 2 cm läbimõõdus. Tupplehed kolmnurksed, teravad'
liduskarvased, viljadel laiuvad või tagasi käändunud; välistupplehed ena-
masti süstjad, vaheļ lineaalsed, tupplehtedega ühepikkused. Kroonlehed vaļ-
ged, munajad või ümarad, 4-B mm pikad, pinnukesega, varjus kasvavatel
taimedel sagedasti servadel kattuvad. Tolmukad umbes emakatenuti pikku-
sed. Viljad munajad kuni peaaegu ümarad, valminult vähemalt päikese_
poolel helepunased, kuni aluseni kaetud lihaka õietelje pikenduse (karpo_
foori) pinnal asetsevate seemnistega' aromaatsed ja maitsvad. Õitseb mai
lõpul, juunis. (142. joon' a, b')

Kromosoomide arv 2n: 14.

var. semperflorens Sėr. in DC. Prodr. IĪ (1825) 569; Fragaria semper-
fĮorens Duch. Hist. nat. Frais' (1766) 652. Kuu _ ehk r em ont ant _

m a a S i ka s. - Mai lõpust või juunist kuni sügiseni õitsev ning vil-
juv, kultiveeritav teisend. Suurem, kuni 30 cm kõrge. Õisik suurem,
ļaiuv, õied suhteliselt väikesed. Viljad enamasti piklikud või kuhik_
jad, harvem kerajad, kuid mitte suured, maitsvad. Ķagupoolses Euroo-
pas kodumaine rass, mida pidevalt jätkuva viljumise tõttu sageli
aedades kuļtiveeritakse'

I uesca (lad. k.) - väike, kõhetu; metsmaasikas on kultuurmaasikatest palju
väiksem.
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142. joon. Maasikad (Fragaria). F' uesca'. 'a - taime üldkuju; ä - vili. F. aįrįdįs: c -taimeüldkuju; d-vili.F.moschata:e-varretippõiega; f-vili.F.ananassa:g-
neli erinevakujulist vilja.
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l43. joon. Metsmaasika (FragarĮa uesca) areaal ja osaareaalid (peamiselt T. Lipp
maa järgi)

Üldlevik. Areaal haarab peaaegu kogu Lääne-Euroopat, Skandinaaviat
(kuni põhjalaiuseni 70'28'\ ning Islandit. Põhja-Aafrikas nähtavasti natura-
liseerunud, samuti Kanaari saartel, Uus-MeremaaĻ ja mitmel pool teisal.
Nõukogude Liidus levinud Euroopa-osas, välja arvatud kõige lõunapoolse-
mad alad, Siberis (ida suunas kuni Taga-Baikalini), Kesk-Aasias (Džun-
gaaria-Tarbagatai, Tjan-šan), Himaalajas (osaareaal). Põhja-Ameefikasse
on liik introdutseeritud ning seal metsistunud. Kasvab sega- ja lehtmetsa-
des, vahel massiliselt raiesmikel, puisniitudel, rohtunud nõlvadel, põõsasti-
kes, loodudel, kraavi- ja teepervedel. (Areaal 143. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Kogu territooriumil tavaline liik vasįavatel kasvu-
kohtadeļ. Puudub soodes, rab'ades, niiskemateļ niitudel ja kuival 1iival.

Kasutamine. Kuivatatud maasikavilju kasutati meditsiinis (Fructus
Fragariae) ja teena. Rahvameditsiinis tarvitati maasikavilju podagra ning
neeru- ja sapikivide puhul; kogu taime kasutati diureetilise ning higistama-
paneva vahendina. Nendest tarvitamisviisidest on oiulisem maasiļ<a rahva-
majanduslik tähtsus. Vilju süüakse värskelt, neist valmistatakse kõrgekva1i-
teedilisi keediseid ja džemmi ning neid tarvitatakse kondiitritööstustes. Et
maasikas on harilik liik, on maasikate aastane kogusaak tavaļiseļt suur.
Kultuuri on viidud metsmaasįka raŠS, mida nimetatakse kuumaasil<aks (vt.

eespool) ; kuigi selle viljad ei ole suured, on ta saagirohke. Maasika viljad
sisaldavad õun- ja sidrunhapet, suhkruid (ligi 9vo invertsultkruid ja alla |/o
roosuhkrut), eetrilist õli, parkaineid ja teataval hulgal C-vitamiini.

Hübriid: Fragaria uescaL. )( F. airidis Duch. ap. Focke Pflanzenmisch-
linge (lSBl) 126; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (190a) 657; Kupffer
in Ķorrespbl. d. Naturf..-Ver. zu Riga 59 (|927) l90 (osmussaar); Eklund
Beitr. z. Fļ. d. Ins. Wormsö (1929) 82 (Haapsalu lähedal' H. Lindbergi
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järgi). Vanemate Suul'e Sarnasuse tõttu raskesti eristatav. Kindļamaks tun-
nuseks on puudulikult arenenud õietolm. Lehed vähem karvased kui muu-
lukal; tupplehed viljale ligi hoiduvad või horkuvad, harva tagasi käändunud.

2. riįa Moschatae Jlzepcz' in Fj. URSS X (l94l) 60. oieraod
ļrarevakarvalised. TLrpplehed vi1jadel laiuvad või tagasi käändunud.

2. Kõrge maasikas _ Fragarįn mnschnta| Duch. Hist. nat. Frais.
(ļ766) l45; Aschers. et Graebn. Synops' VI, ļ (l904) 653; Lippnraa Beitr.
z. Kenntn. d. Fl. u. Veget. Südw.-Estlands in Eesti Loodustead. Arhiiv,
2 seer. XIII, 3 (1932) l52; ĪosenųyK Bo Q.rr. CCCP X (l9al) 60; Muxafi-
JIoBCI(afl eo QJ. ECCP III (l950) 76; Xyxoncr<rzü Ky;lrr. pacr. (l950)
35ļ. F. elatįor Ehrh. Beitr. VII (1792) 23; Ledeb. F''l. Ross. II
(l84a) 6a; Fr. Schmidt Fļ. d. sil. Bodens in Archiv f. Naturk. Liv-, Est-
u. Kurl., 2 Ser. I (lB55) 209' - F. magna Thuilļ. Fļ. Paris ed. 2

(l799) 254' - 3eu.rigHIlxa ļvIycl{ycuaf, x.uy6uuxa.
ų. Metsmaasikast kõrgem, 15-40 cm kõrge püsik püstise varfega'.

mis on juurmistest lehtedest märļ<sa pikem ja tihedalt kaetud rõhtsalt-hare-

vate või pisut allasuunatud harevate karvadega. Risoom rõhtne kuni pea-

aegu püstine, vanade lehtede ja abilehiede jäänustega. Maapealsed rooma-

vad võsundid lühikesed, peened, sageli puuduvad. Lehed meenutavad nrets-

maasikaļehti,' kuid on Suufenlad ja vähem karvased, aĮt sinkjasrohelised,
a1lküljeļ, eriti roodudeļ, ļraetud siidiläikeļiste karvadega; 1ehekesed nruna-
jas_rombjad, ļühirootsulised, väga suurehambuĮise servaga. Abiļehed lai_

siistjad, teravad. Õisik kännasjas, 5-12 õiest koosnev, harunemiskohtadeļ
enamasti lihtsate kõrglehekestega. Õieraod veidi allasuunatud hareva kar-

vastusega, pärast õitsemist pikenevad. Õied suuremad kui metsmaasikai'
kuni 2,5 cm ļäbimõõdus, ühe- või mõlemasugulised, sageli kahekojalised.
Tupplehed süsijad, kroonlehtedest märksa lühemad; välistupplehed harili_

kuli pisut lühemad, lineaalsüstjad, kõik liduskarvased, peale õitsemist laiu-
vad või iagasi käändunud. Kroonlehed valged,5-10 (12) mm pikad, äras-
picli-munajad kuni ümarad, 1ühikese pinnukesega, servadel kattuvad' Tolmu-
kad isasõitel kuni 5 mm pikad, mõlemasugu]istel õiteļ umbes emakatenuti
pikkused' Viļi munajas või kerajas, alusel ahenev ja ilma seemnis-

teta, aromaatne ja maitsev. Õitseb mais, juunis. (l42' joon. e - |.)

Kromosoomide arv 2n: 42.

Üldlevik' Kõrge maasika spontaanse areaali piiritiemine on raskendatud.

Ta esineb Euroopa parasvööndis, kuid on Inglismaal, Taanis, Lõurra-Skandi-
naavias, Balti nõukogude vabariikides ja nähtavasii ka Leningradi oblastis
metsistumise tagaj ärjel natura1iseerunud. Esineb Nõukogude Liidu Euroopa-

osa kesk- ja osali lõunapoolsetes rajoonides, hajusalt ka Vahemeremaades.

Kasvab hõredates metsades, parkides, tava1iselt poolvarjulistes kohtades
rohu sees. (Areaal 144. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Ėsineb hajusali, tavaliselt liivakaļ pinnasel ning kr-rl-

t 
'moschata (lad. k.) - muskuselaadiline (tuletatud kreekakeelsest sõnast moschos -_

muskus).
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l44. joon. Kõrge maasika (Fragaria moschata) areaa|

tuurist mõjutatud paikades (parkides ja pargimetsades, metsaServadel), ena-
masti poolvarjus. Levik antropohoorset laadi. (Leiukohad 145. joon.)

Kasutamine. Viljad on vürtsiseit aromaatsed ning taime kuļtiveeriti eriti
varematel aegadel, millega on seletatav ta naturaliseerumine Eestis, Kõrge
maasika viljad sisaldavad 5-9,45% suhkruid ja l,l2-1,5/o happeid. Nact
rįknevad võrdlemisi kiiresti ning taluvad halvasti transporti. Kultuur on
raskendatud ka taime kahekojalisuse tõttu.

Hübriid: Fragaria moschata Duch. \F' uiridis Duch. in Aschers. et
Graebn. Synops. VI, l (l904) 658; .p. negĮecta Lindem. in Bull. Soc. nat.
Mosc.28' 2 (l865) 2lB. - Õieraod osalt kaetud lidus, osalt enam või vähem
harevate karvadega. Õied väheldased, kreemikad. Välistupplehed sisemistest
pikemad. Eestis väga haruldane: Talļinn, Kakumäe, mererannikuļ liivasel
nõlval. Leg. A. Üksip 14. VI 1943, det. K. Eichwald 13' XII ļ954 (TRÜ
Eesti Herbaarium).

3. rida Vįnį^d,es Juzepcz' l. c. - Õieraod kaetud lidus või harevate kar-
vadega. Tupplehed ebavilja ligi hoiduvad.

3. Muulukas - Fragarin uįrWįsl Duch. Hist. nat. Frais. (1766) l35;
Aschers. et Graebn. Synops. VI, t (1904) 654; Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur. IV,2
(|922-|923) 904; Lippmaa Beitr. z. Kenntn. d. Fļ. u. Veget. Südw.-Estl.
in Eesti Loodustead. Arhiiv,2 seer. XIII,3 (1932) l53; Įosenuyx so olr.
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l45. joon. Ķõrge maasika (Fragaria moschata) naturaļisatsioon.

CCCP X (1941) 6l; MuxaüJloBcKafl'Bo o.rr. ECCP III (1950) 37; Xyron-
cKflü KyIbT. pacT. (1950) 35l. F. coįįįna Ehrh. Beitr' VII (1792)

26; Ledeb. Fl. Ross. II, I (184a) 64; Wiedem. et Weber Beschr. phanero-

gam. Gew. (1852) 272; Glehn Fl. Dorp. in Arch. f. Naturk. Liv-, Est-
u. Kurl.,2 Ser. II (1360) 536; Gruner Fl. Alient., ibid.,2 Ser. IV (1864)

4B0. - 3elņ.lggaķa 3eJIeHaf' noJĪyHIįIĮa.

4. Väike või väheldane, 5-20 cm kõrge püsik püstise, juurmiste leh-

tede pikkuse või pisut pikema Varrega' mis alumises oSaS on tihedaļt kaetud
harevate, üļemises osas püstiselt harevate või lidus karvadega. Risoom vil-
tune, lihtne või veidi harunev, kaetud vanade lehtede ja abilehtede jäänus-

' 
tega, arvukate 1isajuurtega. Maapealsed roomavad võsundid tavaiiselt väga
lühikesed ning niitjad või puuduvad. Lehed kolmetised, tihedaļt harevate
karvadega kaetud rootsudeī, pealt tumerohelised, liduskarvased, aļt, eriti
roodudel, tihedait kaetud siidiläikeliste lidus karvadega; ļehekesed munajad
või äraspidi-munajad, allküljel reljeefsete roodudega, serva1 väikeste, töm-

pide hammasiega ning väga väikese iipmise hambaga; tipmine leheke kuni
, 7 mm pika rootsuga, külgmised peaaegu rootsuta. Abilehed kitsad. Õisik

kännasjas, hõreda_ ja väheseõieline, 1ihtsate või koļmejaguste kõrglehtedega.
Õieraod lüheldased, kaetud lidus või (eriti õisiku alumistel õitel) püstiselt
harevate karvadega. Õied võrdlemisi suured, 2-2,5 cm läbimõõdus, tava_

liseļt kahesugulised. Tupplehed kolmnurksed, tipul teravikuga, 1iduskarva-
sed, viljadele ligi hoidrrvad; välistupplehed kitsamad, lineaalsüstjad' sisemis-
tega ühepikkused või isegi pisut pikemad, liduskarvased ning samuti viljale
ligi hoiduvad. Kroonlehed ümarad või äraspidi-munajad, servadeĮ ļ<attuvad,
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iühikese pinnukesega, 5-l0 mm pikad, pisut kreemid. Viljad kerajad või
äraspidi-munajad, alusel ahenevad ning seemnisteta, kollakasvaiged, ena-
masti ainult tipul punased, õiepõhjast raskesti eraldatavad, väga aromaat-
sed, pisut karusmarju meenutava maitsega. seemnised asetsevad karpofoori
väikestes ļohukestes. Õitseb mai lõpusi juunini. (l42. joon. c- (ļ.)

Kromosoomide arv 2n: 14.

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Euroopa-osas' Kaukaasias, Siberis,
Kesk-Aasias (Džungaaria_Tarbagatai, Tjan_šan) ning peaaegu kogu Euroo-
pas, peale kõige põhja'_ ja iõunapooļsemate alade. Kasvab kuivade1 roh_
tunud nõlvadel, aasadel, metsaservadel, põõsastikes. Lubjaiembene.

Levik Eesti NSV-s. Esineb enam-vähem kogu Eestis, sagedamirii ja hulgi
Põhja-Eesti rähkmuldadel. Kasvab meil kuivadel kinkudel, ļoodudel, liivas-
teļ aasadel (Koiva uhtlamm), jõekallastel, teeservadel.

Kasutamine. Viljad on aromaatsed ning söödavad, kuid vähem maits-
vad kui metsmaasikai. Kasutatakse keedisteks. Kuļtiveerimiskatseic1 pole
meil seni tehtud; arvestades, et muuluka viljad on suuremad metsmaasika
viljadest, tuļeks selgiiada tema kultiveerimise võimalusi.

4. rida Neogeae Juzepcz. ļ. c. - Suhteļiseļt paksuiehelised, suureviljali-
sed, suure kromosoomide arvuga liigid uues Maailmas, Euroopas ainult
kultuuris.

4. Aedmaasikas _ Fragarįn ana,fįn'sscl Duch. Hist. nat. Frais. (1766)
l90; Įosenuyx no Q.rr. CCCP X (t94l) 63; Mrzxatl.Įoscxag eo (DI. ECCP III
(l950) 77; Xyxoacxutž Ky;rlr. pacT. (l95O) 353, 354. - F. grand,i-
fĮora Ehrh' Beitr. VII (1792) 25. - F. chįļoėnsįs (L.) Ehrh. I F. aįr-
giniana Duch. ap. Aschers. et Graebn. Synops. vI, l (1904) 6s9; Hegi lll.
Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 (1922-1923) 896. 3eu.lgguķa aHaHacHa'I' ĻlJ|IĄ

caĀoBa 
'Ī.4. Väheldane kuni keskmine, 10-30 (45) cm kõrge püsik alguses püs_

tiste, juurmisi ļehti mitte ületavate, hiljem viljade raskuse tõttu lamandu- 
'vate, rõhtsalt harevakarvaliste vartega. Risoom lihtne või veidi harunev.

Roomavad maapealsed võsundid iühikesed. Jüurmised lehed suured, pikka-
del, püstiselt harevate karvadega kaetud leherootsudel, paksud, kolmetised;
liitlehekesed lühįrootsulis.ed, 4-l5 cm pikad, laiad äraspidi-munajad, ümar-
dunud tipuga, pealt läikivad tumerohelised, peaaegu paljad, alt kahvatu_
rohelised, eriti roodudel tihedakarvaļised, servaļ suurte, lühikeste hammas-
tega. Õisikud pole rohkeõielised' Õieraod 2-5 cm pikad, kaetud püsiiselt
hareväte karvadega. Õied suhteliseļt suured, üle 2 cm ļäbimõõdus. Tupp-
lehed mrtnajad, teravad, viljadele ligi hoiduvad; väiistupplehed peaaegu sise_
miste pikkused, süstjad. Ķroonlehed ümardunud, äraspidi_munajad, üle 1 cm
pikad, valged, mõnedel sortidel ka punased. Viljad suured, 2-3 cm
1äbimõõdus, ebakorrapärase kujuga, vahel teravad, 1apikud või püramidaal_
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Sed jne. Seemnised asuvad lihaka karpofoori pinnal asuvais ļohukestes. Õit-

seb mai lõpus, juunis. (1a2. joon. g.)

Kromosoomide arv 2n : 56'
Aedmaasikas on tšiili ja virgiinia maasika vaheline hübriid, ristamisel

saavutatud Euroopas pärast 17|2. aaslat, mil suureviljaline tšiiļi maasikas

|Fragaria chiĮoėnsįs (L.) Ehrh.] esmakordselt Euroopasse introdutseeriti-

Järelikult on selļe tähtsa aedmarja teke suhteliselt hiline. Aedmaasika edasi_

aretamisel on saavutatud märkimisväärseid tuļemusi. Zukovski (l. c' lk. 35a)

leiab, et aedmaasika suurte koguviljade ebareeglipärane kuju on nii-

nimetatud fastsiatsiooni näht, mida tuntakse peamiselt vegetatiivsetel taime-

organitel ning mis aedmaasikal on kujunenud ja edasi kujuneb pideva ping

roūke väetamise tõttu 1audasõnnikuga.
Üldlevik. Ainult kuļtuuris' Kultuurareaal ulatub kõige kaugemaļe Põhja-

Norras (kuni põhjalaiuse 69"-ni), ida suunas järsu langusega ktrni põhja-

laiuse 60o_ni Karjala-Soome NSV-s. Põhja_Ameerikas on kultuuri põhjapiir

lääneosas umbes põhjalaiuse 50"-ļ; Lõuna-Ameerika lääneosas kulgeb kul-

tuurareaal Andide alaļ suhteliseļt kitsana kuni lõunalaiuse 40o-ni. Laialda'
semalt kultiveeritakse aedmaasikat ka Kagu-Austraalias ja Uus-Meremaa
põhjapoolsemas oSaS (mõlemates kuni ļõunalaiuse 40"_ni). Põhjapoolkeral

ületab kuļtuuri lõunapiir põhjalaiuse 20o ainult Põhja_Ameerikas; Vanas

Maailmas kõigub vastav piir põhjalaiuse 40 ja 35" vahel.

Levik Eesti NSV-s. Väga sageli aedades kultuuris, eriti ļinnades.

Kasutamine. Aedmaasika viļjad on suured ning seetõttu on ta mets-

maasikast palju saagikam. Suhkrusisaldus on tal üldiselt väiksem, viljad
vähem aromaatsed. Üļeliidulise Taimekasvatuse Instituudi ja teiste nõu-

kogude uurimisasutuste andmeil kõigub aedmaasika suhkrusisaldus 5,l2 ja

12,65% vahel; vaļdav osa sellest on viinamarjasuhkur. Happe- (peamiselt

sidrunhappe-) sisaldus kõigub O,77 ja 2,2/o vaheĮ. Suhkrute ja hapete suhe

on 3,Bl-l l/o. Maitseomadustelt jagatakse aedmaasikaid dessert-,'laua-
ja tehnilisteks (konserv-) maasikateks; tehniliste soriide suhkrusisaldus on

kõige madaļam. C-vitamiini-sisaldus viljades on võrdlemisi kõrge (50-
80mgįO kuivkaalust) ja aedmaasikas jääb ses suhtes maha ainuļt must_

sõstrast. Maasikaid tarvitatakse värskelt ja külmutatuļt; neist vaļmistatakse
keediseid, džemmj, marmeļaadi, mahlu, 1ikööre, veini, kondiitritooteid ja

muud. - Aedmaasika sortide arv ulatub kuni 2000-ni. Nõukogude Liidus
kasvatatakse rida rajoneeritud sorte.

' 
lB. perekond soopihlad - Comarumt L.

L. Sp. pl. ed. I (1753) 502.

Õied võrdlemisi suured, väheseõieļiste kännasjate õisikutena. Õiepõhi

lame või pisut liudjas, koos tupega enamasti punasevärvuseļine, viljudes

l Kreeka keeIesį: kort'aros - maasikapuu (Arbutus L}nedo) nimetus Theofrastosel;

maasikapuu ja soopihla viljadel on teatav sarnasus.

313



Suurenev. Õied viietised, tupe ja välistupega. Tolmukaid palju. Õietelje
pikendus (günofoor) pooikerajas, viljudes tugevasti arenev ja kobedaūs
muutuv. Emakaid paļju; emakakaeļ külgmine, niitjas. Seemnised paljad või
(meil mitteesineval liigil) karvased' Poolpõõsad roomava' peaaegu
täiesti puitunud risoomi ja sulgjate lehtedega. Perekond on väike, 2-liigine
ning asub süstemaatiliselt maranate\e (PotentiĮĮa) väga lähedal. Kaūest
perekonda kuuluvast liigist esinevad mõlemad Nõukogude Liidus (üks
Aasias); Eestis üks liik.

l. Soopihl - Camarum pahu,stre,L.Sp.pl. ed. I (1753) 7lB; Ledeb.
Fļ. Ross. II, l (1844) 62; Wiedem. ei Weber Beschr. phanerogam. Gew.
(lB52) 270; Aschers. et Graebn. Synops. VĮ, l (t904) 663; Hegi I11. Fl.Mitt._
Eur. IV, 2 (1922-1923) 805; IOsenuyx Bo <D;r. CCCp X (194t) 74;
Touutl so Õ.,r. ECCP III (1950) 80. -- Potentilļa paĮustris Scop. Fl. Carn.,
ed. 2, I (1772) 359; Th. wotf Monogr. potent. in Bibt. Bot. XVi (1908) 7s;
M.-Victorin Fl. Laurent. (1935) 337. Comarum rubrum Giļib. Fļ.
Lithuan. II (l78l) 255. - P. rubra Haļl. f. in Sėr. Mus. Helvet. I
(lBlB) 56. P. Comarum Nestl. Monogr. potent. (1S16) 36.
Ca6elķulzx 6onorguü'

4- Poolpõõsas maa-aluse, pika ja roomava, puituva, sõļmekohtadel
juurduva Varrega. Maapealsed varred üheaastased, piistised või tõusvad,
30-90 cm kõrged, alumises osas paljad, üļemises karvased ja näärekarva-
sed. Lehed paaritusulgjad, 2 (3) külgmise ļiitlehekese paariga, alumisecl
pikarootsulised, õisiku alusel esinevad lehed peaaegu rootsuta; 1iitlehekesed
rootsuta, piklik-süstjad, pealt rohelised, alt sinakasrohelised, peamiselt alt
karvased, teravahambulise servaga; vahel on ļiitļehekesed niivõrcl ligistu-
nud, et ļeht näib kämmaljana. Abiļehed leherootsuga pikalt ļiitunud, kõrva-
kestega, alumised pruunid, ülemised rohelised. Õisik väheseõieļine, hõre,
kõrglehekestega. Õieraod ja tuped kaetud harevate liht_ ja näärekarvadega.
Tupp tume-purpurpunane, viljudes suurenev; tupplehed munajacl, teravi-
kuga; välistupplehed 1ineaalsüstjad, sisemistest kaks korda lühemad. Kroon_
1ehed väikesed, tupplehtedest lühemad, tume-purpurpunased. Tolmukaid
15-25. Õietelje pikendus (günofoor) kuhikjas, viljudes Suurenev ja kobe-
daks muutuv. Seemnised arvukad, paljad, külgmiselt asetatud emakakae_
laga. Õitseb mai lõpust augustini' (l46. joon. a- c.)

Üldlevik. Tsirkumpolaarse areaa1iga, arktilisest Ameerikast, Grööni-
maalt, Islandist ja Nõukogude Liidu arktilistest aladest lõunasse kuni His-
paaniani, Alpideni ja Balkanimaadeni. Nõukogude Liidus levinud Euroopa-
osas (välja arvatud kõige lõunapoolsemad rajoonid), Kaukaasias, Siberis,
Kesk-Aasias. Esineb ka Armeenias, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis. Kasvab
alates madaļikkudest kuni puukasvu piirini (Wallise Alpides kuni 2100 m
kõrguseni), soodes, siirdesoodes, rabades ja rabaälvestes, ļodudes ja vee-
kogude kaldaosades; olles tugeva risoomiga, soodustab soopihl veei<ogude
kinnikasvamist.
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Levik Eesti NSV-s. Tavaline kogu territooriumiĮ vastavatei kasvukohta_
del; näib olevat pisut lubjapelglik.

Kasutamine. Meetaim. Sisaldab rohkesti parkaineid ning oli seetõttu
varem ravimtaim. Rahvameditsiinis kasutatakse soopihla risoomi kohati
praegugi kõhulahtisuse puhul, samuti parkimiseks ning villa ja villaste ese_

mete värvimiseks (punane värvus).

19. perekond põõsasmaranad - Dasiphora'į Raf.

Raf. Act. Bot. (1838) 167.

Õied üksikult või väheseõieliste õisikutena, suhteĮiseļt suured, viietised,
tupe ja välistupega, kollased (mei1 mitteesinevatel ļiikidel ka valged). Oie-
põhi liudjas. Tolmukaid umbes 25, asetsevad viisnurksel, karpoĪoori ümbrit-
seval kettaļ. Emakad arvukad, peaaegu aluselt väljuva emakakaelaga.
Emakasuue hõļmine. Seemnised tihedakarvalised. - Põõsad kilejate abileh-
tede ja sulgjate lehtedega. Alumiste ja tipmiste sulglehekeste roots alusel
1iigestunud. Süstemaatiļiselt maranateļe ja maasikatele ļähedane perekond,
levinud põhjapooikeral. Nõukogude Liidus 6 liiki, Eesti NSV-s l liik.

l. Põõsasmaran - Dasiphorq'frut'įcosd'' (L.) Rydb. in Mem. Dep. Bot.
Columb. Univ. II (1898) 188; Iogen,{yx eo ol' CCCP X (l94l) 69; ToirņNg

ņo <D.n. ECCP III (1950) 78; LLIünquHcķ. B Äep. Iį KycTapH. CCCP III
(t954) 612. - Potentįļļa fruticosa L. Sp. pl. ed. l (1753) 495; Ledeb.
Fļ. Ross. II, l (1844) 6l; Wiedem' et Weber Beschr. phanerogam. Gew.
(1852) 276; Fr. Schmidt Fļ. d. sil. Bodens in Arch. f. Naturk. Liv-, Est- u.

Kurl., 2 Ser. I (1855) 62; Russow Fl. Revals, ibid.,2 Ser. VI (1862) 70;

Poeverl. ap. Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1904) 672; C. Schneid. Laub-
holzk. I (1906) 523; Th. Wolf Monogr. Poient. in Bibl. Bot. XVI (1908) 55
(ex p.);Hegi I1ļ. Fl. Mitt.-Eur. Iv,2 (1922-|923) Bl6; M.-Victorin Fl. Lau.
rent. (1935) 33B; Vilbaste Põõsasmar. Eesti NSV-s in Loodusuur. S. Juubeli-
kogut. l853-l953 (l953) 154. - Fragaria frutīcosa Crantz Inst. II (l766)
176. - PotentįlĮa tenuifoĮia wįlld. ex Schlecht. in Magaz. Geseļļsch. Nat.
Freund. Berļ. VII (lB15) 275. - Kypulrlcxaü uaü xycraprrzxosķIfi.

tį Püstine, tugevasti harunev, 90-120 cm kõrge põõsas. Varred ja
oksad noorelt siidkarvased, hiljem punakaspruunid rlõi haļlid, kestendava
koorega' Lehed kollakasrohelised, sulgjad, enamasti 5-st, harvem 7-st ļehe-
kesest koosnevad, üksikud lehed ka kolmetised. Lehekesed piklikud, piklik-
munajarl või süstjad, tefveservaļised, teravneva tipuga, kuni 3 cm pikad ja
l,1 cm Iaiad, vahel allapoole käändunud Servaga' alt heļedamad, eriti aļļ-
küljel kaetud peaaegu ligihoiduvate, valgete kuni hallide lihtkarvadega, lehe-
rootsudeļ 1idus või poolpüstise karvastusega. Abi1ehed kilejad, süstjad,

ļ Kreeka keeļest: dasüs -- tihedakarvaline, ja foros _ kandevl põõsasmaranad on

karvased põõsad'
2 ft'uticosa (lad. k.) - põõsasjas, sõnast frutex - põõsas.
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pikalt teravnevad, leherootsuga liitunud. Õied kuļdkoļ1ased, suured,
1,5-3 cm ļäbimõõdus, üksikuļt lehekaenaldes või tipmiste, väikeste ja hõre-
date, kobarjaie või kännasjaiä õisikutena. oiepõhi hõredamalt või tiheda-
malt siidkarvane. Tupplehed munajad, teravad; välistupplehed ļineaalsüst-
jad, sageli sämpunud tipuga, sisemiste pikkused või pisut pikemad. Kroon-
lehed peaaegu ümarad, umbes 12 mm pikad, tupplehteģest umbes kaks korda
pikemad. Tolmukaid enamasti 25. Emakakael umbes 2 mm pikk, niiijas, pea-
aegu emaka aļuselt väljuv. Giinofoor kuhikjas, tihedakarvaline. Seemnised
munajad, pruunid, tihedalt kaetud pikkade, peente karvadega, kõverdunud
tipuga või kogu seemnis on sirpjalt kõverdui-rud, l,5-2 mm pikk ja
0,7--1 mm läbirr-rõõdus. Õitseb juunist augustini. (146. joon. d - h')

Kromosoomide arv 2n: 74.
Võrdļemisi polümorfne liik, milļest omaette liikidena on eraldatud mitu

geograafilist rassi; sellele vaatamata püsib 1iik süstemaati1iseli kollektiiv_
iiigina. Uute taksonoomiliste üksuste eraldamine on võimalik liigi mono-
graafilise uurimise teeļ, milleks on vajalik suur herbaarne materjal põõsas-
fitarana areaali paljudest osadest.

Üldlevik. Põõsasmarana areaal on Suur, kuid katkendlik ning tairh
puudub ļaia1dasteļ territooriumidel. Leviku iseļoom tsirkumpolaarne
(Siberis põhjalaiuse 67o25'-st alates). Nõukogude Liidus esineb peamiselt
metsa- ja metsastepivööndis, Uraalist kuni Ķaug-Idani ja Kesk-Aasiani
(DžLrngaar'ia-Tar'bagatai) ning Kaukaasias, kuid purrdub Euroopa-osas,
vä1ja arvatud Eesti ja Läti NSV. Väljaspool Nõukogude į.iitu levirrud Kesk-
ja Atlantilises Euroopas (ka Inglismaal, välja arvatud Šotimaa), Skandi-
naavias (Rootsi Ölandi ja Gotlandi saartel, puudub Rootsi mandril, Soomes
ja Norras), Armeenia Kurdistanis, Mongoolia Rahvavabariigis, Jaapani ja
Hiina mõningatel aladel ning Põhja-Ameerikas. Kasvab põõsastikes, paljan-
ditel, loodudel, kaljupinnasel' jõekal1astel, soodsatel kasvutingimusteļ vahel
massiļiselt.

Levik Eesti NSV-s. Põõsasmaran omab Eestis areaali mandril, Loode-
Eesti valdkonna (Einf) loodeosas, mille tihedamalt asustatud keskus on
Keilast põhja pool asuvatel loodudel. Keila osaareaal on suhteliselt kom-
paktne, üksikute, kaugemale lõunasse ulatuvate eelpostidega (Enge, ohu-
koisu). Põõsasmaran kasvab loopealsetel, kus ei puudu teatav murenemis-
ļ<iht, niiskemateļ kohtadel, eriti massiliselt Väänast ļäänes. Vilbaste (l. c.

lk. ļ66) leiab, et põõsasmaratr on Eestis oma areaali viimase l50 aasta kes-
tel iugevasti laiendanud ning et see laienemine kestab edasi ka käesoļeval
ajal. Põõsasmaran on Seega tõenäoliselt antropohoorne liik' milļe osaareaaļi
kujunemine Eestis pidi alguse saama kultuurist (ilutaim!) metsistumise
ning traturaliseerumise teel. Et Keila-Vääna piirkond põõsasmaranaļe öko-
loogi1iselt väga sobivaks osutus, esineb ta siin paiguti massiliselt. - 

põõ-

Sasmarana teine osaareaal Ba1ti nõukogude vabariikides asub Läti NSV-s'
Abava jõe ürgorus Ķandava lähedai. (Leiukohad l47. joon.)

Kasutamine. Välja arvatud kitsed, ei söö koduloomad põõsasmaranat.
On selgunud, et ta lehed, mida Siberis tarvitatakse tee aseainena, sisaldavad

a
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147. joon' Põõsa.smarana (Dasiphora fruiicosa) leiukohad.

umbes 269 mg/o C-vitamiini. Liigi peamine tähtsus seisab iema dekoratiiv-
suses. Põõsas õitseb kaua ning on õitsemisajal väga dekor.atiivnei on aga
ilus ka vegetatiivses seisundis. Sobib üksikasetusse parkides ja aedades ning
kuni l m kõrgusteks põõsastaradeks.

20. perekond maranad _ PotentįlĮa| L.
L. Sp. pl. ed. I (1753) 4e5.

Õied viietised, harva neljatised, tupe, välistupe ja krooniga, mõļema-
sugulised, üksikult või ebasarikjate või kännasjate_pö'örisjate õisikutena.
Õiepõhi (hüpantium) kausjas, harvem peaaegu lame. Kroonlehed peaaegu
pinnukeseta, pügaldunud või tömbi tipuga, enamasti kollased. Tolmukaid
l0-30, tavaliselt 20; nad on niitjate või naaskeljate tolmukaniitidega: Ema-
kaid palju (30-80), nad asetsevad poolkerajal või koonusjal õieteįe piken-
dusel _- günofooril (e. karpofooril) ' mis osal liikidest viljumisel suuįeneb'
kuid ei muutu lihakaks. Emakakaelad peaaegu tipmised, külgmised või väl_
juvad peaaegu emaka aluselt, varisevad. Seemnised pähklikese laadi, paljad
või karvased, sageli rõmelised, üksikult varisevad. - Püsikud, harvem üįe-
või kaheaastased taimed või poolpõõsad enamasti püstise või tõusva, har-
vem lamava ja sõlmekohtadest juurduva varrega.

' l Ladina keelest, sõnast potentla - võimsus, tugevusl mõningaid marana liike kasu_
tati ning kasutatakse rahvameditsiinis praegugi, omistades neile tugevat ravitoimet.
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Kogu maakeral levinud taimeperekond, mille liikide arv polümorfsuse
ning kalduvuse tõttu värdade moodustamiseks on ebaselge; liigimõiste laial
piiritlemisel on ļiikide arv kuni 400, kitsamal - mitu korda suurem. Nõu-
kogude Liidus esineb l48 liiki, Eesii NSV-s, koos mitme tulnukliigiga - 16.

Maranate klassifitseerimisel alamperekondadeks lähtutakse eeskätt emaka
ja emakakaela kujust. Liikide määramisel on mõnikord kasulik. mikroskoobį
väike suurendus, milļe abil saab kindlaks teha emakate karvasust, emaka-
kaeļade kuju ja nende väljumiskohta emakast, milleks tuleb kasutada täiesti
arenenud õisi; ka tähtkarvade esinemise kindlakstegemiseks on soovitatav
kasutada mikroskoobi nõrka suurendust, jälgides karvastust 1äbivas valgu-
Ses - leheservadel, õieraagudel, lehe murdekohtadel jne.

Maranate paleontoloogilised ļeiud viivad tagasi kuni tertsiaarini. Vaļ_
dav osa Nõukogude Liidu paleobotaani1istest leidudest kuuluvad siiski
kvaternaaii ning selle interglatsiaalidesse.

EESTI NSV.S ESINEVATE MARANA ALAMPEREKONDADE
MÄĀRAMIsTABEL

ļ. Emakakael külgmine
Emakakael peaaegu tipmine, aļusel või tipul märgatavalt jämenev,
seemnise pikkune või pikem; seemnis alati paljas 3

2. Emakakael nööpnõelakujuline, peenest alusest ülespoole tugevasii jäme-
nev, emakasuudme alusel sissesoondunud vöötmega, seemnise pikkune
(148. joon. b). (Eesiis üks ļiik: sämpmaran _ P. bifurcaL')

l. alamperekond SchįstophgĮĮįdium Juzepcz -

Emakakael kepikese kujuline, kogu pikkusel ühejämedune, vaļminud
seemnisest tavaliselt lühem (l52. joon. f). (Eestis üks liik: hanijalg -P. anserina L.)

4. alamperekond ChenopotentįļĮq Focke

3. Emakakael koonusekujuline, alusel või alusest pisut kõrgemal jämene-
nud, tipu Suunas pikkamisi peenenev, seemnise pikkune või sellest
mįjrļ<sa pikem (l49. joon.' d, į, j, m; |50. joon. d). Taimed eriti ļehtede
allküljel viltja, käharatest, läbipõimunud karvakestest koosneva karv-
kattega või ilma selleta. Lehed kolmetised või sõrmjad, meil mitte esi-
nevai1 liikideļ vahel ka su1gjad. (Eestis 8liiki: hõbemaran - P' argentea
L., läiketa m. - P. impoĮita )ū'/ahlenb., püsim. -- P. recta L., lamav
m. _ P. supina L., norra m. - P' noruegica L., keskmine m. - P. įnter-
medįa L., karvane m. - P. Heįdenreichįį Zimmet', tõusev m. - P. Goļd-
bachįi Rupr') 

2. alampere kond HuparggriurmFourr.

Emakakael suhteliseļt peen, ühejämedune, järsku laieneva emakasuud-
mega, seemnise pikkune või lühem (l52. joon.. d, f). Taimedel esineb
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sirgetest või looklevatest (kuid mitie käharatest) karvadest koosnev
karvastus; sageĮi esinevad tähtkarvad, vahel ka näärekarvad. Lehec]
(meil esinevatel 1iikidel) koimetised või sõrmjad. [Eestis 5 liiki: mägi_
maran - P. CrcĮntzįį (Crantz) Beck., kevadm. -- P. Tabernaemontanį
Aschers., tedrem. - P. erecta (L.) Hampe, roomav m. - P. reptans
L., värdm. - P' subarenarįa Borb. ja üks, nriļle esinemine on ebakindel,
ļiivm. - P. arenarįa Borkh.]

3. alamperekond Dgnanlįd'įum Fourr.

EESTI NSV_S ESINEVATE MARANALIIKIDE MfuįRAMISTABEL

1. Lehed paaritusulgjad; ainult kõige ülemised varrelehed on mõnikord
kolmetised . 2
Lehed sõrmjad; ainult kõige alumised lehed on mõnikord sulgjad (viie-
tised, vt. norra maran) 4

2. Õisi kandev VarS f.oomav, pika, peene võsundi kujuline, sõlmekohtadest
juurduv 

16. Hanijalg - PotentįĮĮa anserįna L.

Vars tugevam, püstine, tõusev või lamav, kuid sõlmedest mittejuur-
duv.:3

3. Väh.e arenenud juurega ühe- või kaheaastane tulnuktaim lamava või
tõusva varrega. Kroonlehed tupplehtedest lühemad või nendega ühe-
pikkused

5. Lamav maran _ PotentįļĮa supina L.

Madaļ poolpõõsas puiiunud maa-aluse osaga. Kroonlehed tupplehtedest
pikemad. Vähemalt osaļ lehtedest on tipp lõhestunud

l. Sämpmaran - PotentįĮĮa bif urca L.

4' Ķroonlehti, tupp1ehti ja välistupplehti tavaliselt 4. Juurmised lehed pika-
rootsulised, koļmetised kuni viietised, varrelehed kolmetised

|4. Tedremaran - Potentįļļa erecta (L.) Hampe

Kroonļehti, tupplehti ja välistupplehti peaaegu aļati 5 5

5. Ühe- või kaheaastane taim. Lehed kolmetised või kõige alumised mõni-
kord tipmise lehekese lõhestumise tõttu viietised

6. Norra maran - PotentįĮĮa noruegica L.

6.

7.

Mitmeaastased taimed. Ainult ülemised varreļehed kolmetised, teised
sõrmjad, 5-7 lehekesest koosnevad .' ' 6

Emakakaeļa alumine osa jämenenud . . 7

Emakakael kogu ulatuses ühejämedune või jämenenud otse emaka-
suudme all . 12

Lehekesed eriti a1lküljel käharatest, läbipõimunud karvadest va1ge-
viltjad 8
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Lehekesed allküljel tihedakarvalised kuni vilijad, kuid hallid, mitte val-
ged 9

8. Lehekesed pealküljel väheste karvadega, veidi läikivad tumerohelised,
allküljel tihedalt valgeviltjad

2. Hõbemaran - PotentįlĮa argentea L.
Lehekesed ka pealt enam-vähem viltjad, 1äiketa, alt tihedalt valgeviltjad

3. Läiketa mafan - Potentįļļa impoĮita V/ahlenb.
9. Taimedel puuduvad õitsemisajal juurmised lehed l0

Taimedel on õitsemisajal juurmised ļehed olemas
9. Tõusev maran : PotentįĮĮa GoĮdbachli Rupr.

10. Alumised lehed koosnevad kõige enam viiest lehekesest . 11

Alumised lehed koosnevad viiest või seitsmest lehekesest. Vars ja alu-
miste lehtede rootsud kaetud tikjate, harevate karvakestega

4. Püstmaran - Potentįļļa recta L.
1l' Lehekesed mõlemal küljel ainult sirgete karvakestega; lehekeste SerV

lame
7. Keskmine maran - PotentįĮla įntermedįa L.

Lehekeste allkülg peale sirgete karvade kaetud ka udejate karvakestega;
lehekeste serv tavaliselt pisut alla käändunud

B. Karvane maran - Potentįļįa Heįdenreįchįį Zimmet.
1'2. Varred pikad, peened, sõlmedest juurduvad

15. Roomav maran - Potentįļla reptans L.
Varred pole roomavad; taimed väheldased 13

l3. Lehekesed mõlemaĮ küljel enam-vähem ühtlaselt rohelised, paljad või
lihtkarvased . 14
Lehed rohekad või eriti allküljel ha11ikad; peale iihtkarvade esinevad
eriti allküljel ka tähtkarvad . 15

ļ4. Juurekaelal on säilinud vanad, pruunid abilehed; juurmiste lehtede abi_
lehed süstjad, varrelehtede abilehed ovaalsed

l0. Mägimaran - Potentilį.a Crantziį (Crantz) Beck
Juurekaelal on eelmiste aastate abilehed kõdunenud; juurmiste lehtede
abilehed lineaalsęd, varrelehtede abilehed süstjad

l l. Kevadmara n - PotentįĮļa Tabernaemontani Aschers.
l5. Lehed allküljel hallid, peale lihtkarvade tiheda, tähtkarvadest koosneva

viltja kattega
(l2.) Liivmaran - PotentįĮļa arenarįa Borkh.

Lehtede allkülg pealküljega peaaegū ühevärvuseline; peale lihtkarvade
esineb lehekestel ja vartel ka tähtkarvu; karvastus on harva viltjas,
sageli üsna hõre

13. Värdmaran - Potentįļla subarenarįa Borb.

l. alamperekond ,ScfusüophųĮĮidiwn Juzepcz. in. Fļ. URSS X (l94l)
Bl. - Peaaegu kahekojalised taimed (isasõied väheste, arenemata ema-
katega, emasõied lühikeste tolmukatega, mille toļmukotid on arenemata).
Õied kollased, kroonlehed pügaldumata tipuga. Günofoor karvane. Seemni_
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sed paljad või peaaegu paljad. Emakakael külgmine; peenelt aluselt iipu
suunas pikkamisi laienev, suure emakasuudme all pisut sisse soondunud,

umbes seemnise pikkune. - Madalad kuni keskmised poolpõõsad sulgjate
lehtedega; vähemalt osa Sulglehekeste tipp lõhestunud.

l. Sämpmaran - Potentįļįa btįfurca' L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 497;

Illvra.llrayseu (Dn. Cp. a ĮoN<g. Pooc. I (lB95) 329; Kpulon <D.rr" A.rrr. IĮ
(1903) 372 u O.n. 3an. Cu6. VII (1933) l4B8 (excl. var. canescens);

Th. \Molf Monogr. Potent. in Bibl. Bot. XVI (1908) 62 (ex p.) ' - P-

bifurcata Poir. Encyclop. mėth. V (lB04) 5B7 (ex p.). - Jlan'ļarķa
BI4JIbųaTafl'

ų. Väike, 5-25 cm kõrge poolpõõsas puitunud juurmiste osade ja

tõusvate või lamavate, alusel pisut puitunud vartega' Varred tavaļiselt aļu-

selt peale harunevad' tihedaļt 1ehistunud, ļidus rlõi püstiselt harevate kar-

vadega. Lehed ainuļt vartel, juurmised puuduvad, sulgjad, 2-7 külgmiste
sulglehekeste paariga; lehekesed piklikud või talbjad, kõik või ainult mõned

kaheks lõhesturrud tipuga, tömpjad, terveservalised, allküljel pisut heleda_

mad; ülemised ļehekesed leherootsul pisut laskuvad, tipmine leheke lai-talb-
jas, sügavalt kolmeks lõhestunud, sageli ebaühtlaste hõlmadega; kõik lehe_

Ļesed pealt peaaegu paljad, alt kaetud karedate, lidus või ligihoidtrvate kar_

vadega. Abiļehed piklikud, teravad, terveservalised või sügavalt sisselõiku_

nud-hõlnrised. Õisik tipmine, hõre. Õied keskmised, B-l5 mm ļäbimõõdus.
Õiepõhi ja tuppĮehed tihedaļi kaetud ülespidi ligihoiduvate karvadega. Sise-

mised tupplehed piklik_ kuni lai-munajad, teravnevad; välistupp1ehed süst-
jad, teravnevad või teravad, sisemistest pisut pikemad. Kroonlehed äraspidi-
munajad, tupplehiedest l,5 korda pikemad, koļļased. Toļmukaid t5-20.
Emakakael väljub peaaegu emaka küljelt kuni peaaegu selle aluselt, on tipu
suunas tugevasti laienev ja emakasuudme alusel sisse soondunud. Seemni-
sed vähesearvulised, noorelt alusel, vahel ka tipul pisut karvased, hiljem
paijad. Õitseb juunist augustini. (148. joon. a, b.)

Üldlevik. Kodumaine Nõukogude Liidu Euroopa-osa idapoolsetes rajoo-
nides (Volga keskjooksul), Lääne- ja lda_Siberis, Mongoõlias. Kasvab step-

pides, kuivadel savistel ja klibusiel nõlvadel, .liivastel aasadel, karjamaa-
del; vä1jaspool areaaļi sageli raudteedeļ tulnuktaimena.

Levik Eesti NSV-s. Ilmus meile käesoieval sajandil tulnuktaimena raud-
tee kaudu (Haapsalu, Tallinn).

2. alamperekond Hyparggrįum Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon II, 16

(1B6s) 37!; Juzepcz' inFI. URSS X (194l) l0l. - Õied kännasja-pöörisja
õisikuna, viietised, krooni, tupe ja välistupega; kroonlehed kollased, harva
punased või valged, pügaidunud või ümara tipuga. Tolmukaid tavaliselt 20,

kolme ringina asetatud (l0,5 ja 5 tolmukat ringis). Günofoor poolkerajas

või kooniļine, arvukate'emakatega. Emakakael tipmine, kooniline, laia alu-

Ļ bįfurįa (lad. k.) - kaheks harunev, sõnadest bls - kahekordne, ja furca - hark;
Šämpmarana'lehekeste tipp on sageli kaheks lõhestunud.
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148. joon. Maranad (PotentiĮĮa)' P. bifurca: a - taime üldkuju; ä - emakas. P. argen-
tea: c - taime üldkuju; d - lehekese pealmine pind, suurendatud. P. impoĮita: e -lehekese pealmine pind, suurendatud. (Ö _ Fl. URSS X järgi.)
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Sega ja tipu suunas pikkamisi ahenev, seemnise pikkune või seļlest märksa
pikem. Seemnised paljad. - Enamasti piīsikud sulgjate või sõrmjate iiit-
1ehtedega, vahel hästi arenenud viltja karvastusega või ilma selleta.

l. sektsioon Argentea,e Th. Wolf Monogr. Potent. in Bibl. Bot. XVI
(ļ90B) 252. - Enamasti suured, püstise või alusel tõusva varrega rohtjad
taimed, milĮel õitsemisajal puuduvad juurmised ļehed. Viltjas karvastus esi_
neb eriti lehtede allküljel. Lehed - sõrmjad ļiitlehed, koosnevad 5-7 lehe-
kesest, Õisik rohkeõieline. Emakakael peen, pikk, valminud seemnisest
2-3 korda pikem, kooniliselt jämenenud aĮusega.

2. Hõbemaran - Potentį.ĮIa argrcntea' L. Sp. pl. ed. | (1753\ 473;
Ledeb. Fļ. Ross. II, l (ls44) 47 (ex p.); Kpu;lor @.rr. A.nr. II (1903) 305
u O.rr.3an. Ca6. VII (1933) 1505 (ex p.); Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur. IV,2
(1922-1923) 837 (ex p.); Marklund in Mem. Soc. pro Faun. et Fl. Fenn. 9
(l933-l934) 3' - P. argentea var. tgpica Beck Fl. Nied.-oest. (|89Ą 75a;
Th. Wolf Monogr. Potent. in Bibļ. Bot. XVI (l90B) 260 (f. Iatisecta, angusti-
secta, septenata). - P. argentea var. decumbens Focke ap. Hall.-Wohļf.
Kochs Synops. (1892) 811. - Fragaria argentea Crantz Inst. II (1766)
177. - Hyparggrium argenteum Fourr. Ann. Soc. Linn. Lyon II, 16 (1868)
37l. - Jlanųarxa cepedpncraa.

4. Püsik tugeva, vanade pruunide abilehtedega kaetud risoomiga. Var_
recl l0-30 cm kõrged, kaarjalt tõusvad, ļehistunud, koos ļeherootsude ja õie-
põhjaga kaetud valge_ või hallviltja karvastusega, mis varre ālumises osas
sageli pole pidev. Lehed sõrmjad; juurmised ja alumised varrelehed ena_
masti viietised, harva seitsmetised, keskmised ja ülemised _ kolmetised võį
viietised; lehekesed äraspidi-munajad, kitsa, talbja aiusega, l-3 cm pikad,
talbjas oSaS terveservalised, ülemises ebaühtlaselt sisse ļõikunud,
2-5 hõlma või suure hambaga kummalgi serval; lehekeste hõlmad (ham-
bad) tömbid kuni teravad, allakäändunud servaga, pealt paljad või hõredate'
üsna pikkade karvadega, rohelised, läikivad, alt tihedaļt valgeviltjad. Juur_
miste ļehtede abilehed pruunkilejad, pikkade, 1ineaalsüstjate kõrvakestega;
varreļehtede abilehed rohtjad, munajad, teravad, hambulised või terveserva_
]ised. Õisik kännasjas-pöörisjas, rohkeõieline, mittetihe. Õied enamasfi lühi-
raolised, l0-l2 mm läbimõõdus, viietised, krooni, tupe ja välistupega. Õie-
raod, õiepõhi, tupplehtede ja välistupplehtede väliskülg tihedalt valgeviltjas;
iupplehed munajad, teravad; välistupplehed piklik_lineaalsed, tömpjad, sise-
miste pikkused või lühemad. Kroonļehed helekolļased, äraspidi-munajad,
pügaldunud tipuga, tupplehtedest pisut pikemad. Tolmukad lüheldased,
väikeste helekoļlaste tolmukottidega. Emakakael tavaliselt alusel jämene_
nud ja näsajas, 1aia emakasuudmega, valminud seemnisesi pisut lühem.
Günofoor veidi karvane. Seemnised väikesed, peenekortsulised. Õitseb juu-
nis, juulis. (148. 1oon. c, d.)

Kromosoomide arv 2n : 42.
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Vorrnirohke. Eestis esinevad järgnrised vornricļ ja üks teisend:
yar. decuftibens Focke ap. Halļ.-Wohif. Kochs Synops. (1892) Bll. -Taim suuremakasvuļine, lõtvade, tõusvate Variega. Lehed suured;

ļehekesed serval mitte või üsna vähe alļa käändunud. Õisik hõredam,
vars. ja õisik pisut viltkarvased. Esineb toitaineterikkamateļ kasvu-
kohtadel.

Ī. septenata Lehmann Rev. Potent. (1856) 97; Ī. septemsecta Beck Fl.
Nied._oest. (l892) 754' -_ Juurmised lehed kõik või osalt seitsmeti-
sed.

Ī.'ļatįsecta Sauter in oest. Bot. Zeitschr. 39 (1889) 2l0. - Lehekeste
hõļmad (hambad) ļai_ kuni piklikmunajad.

. f. angustisecta Sauter l. c. - Lehekeste hambad (hõĮnrad) kitsad.
Ūldlevik. Levikuandmed käivad sageli P. argentea kui kollektiivliigi

kohta (vt. ka läiketa maran) ; Seega on areaali piiritlemine raskendatud'
Nõukogude Liidus näib esinevat Euroopa-osa põhja- ja läänerajoonides ning
Siberis. Väijaspool Nõukogude Liitu levinud Skandinaavianraades ja Kesk-
Euroopas. Kasvab kuivadel, ļiivasteļ aasadel ja kuivadel nõlvadeļ, karja.
maadel, teeservadel, jäätmaadel, metsaniitudel.

Levik Eesti NSV-s. Vastavateļ kuivadel kasvukohtadel (teeservacle1,
rohtunud aladeļ, müürideļ, iiival), tavaline.

Kasutamine. Peetakse sobivaks luiteliiva kinnistamisel. Võib kasutada
värvimiseks, nagu teisigi maranaliike

3' Läiketa maran _ PotentįĮĮa impoĮita l Wahlenb. Fl. Carpat. princip.
(lB14) 155; Marklund inMem. Soc. proFaun. et Fl. Fenn.9 (1983-1934) 3;
Įosenuyr no Õ.rr. CCCP X (l94l) 146. P. įncanescens opitz Nat.
Tausch. (|B24) 136. - P' argentea var. įncanescens Focke ap. Ha11'_
Wohlf. Kochs Synops. (1892) 8ll; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1904)
719; Th. Wolf Monõgr. Potent. in Bibl. Bot. XVI (l90s) 26l. - P.
cįnerea willd. ex Schlecht. Magaz. Ges. Naturf. Fr. Berl. VII (1816) 296,
non Chaix. - Jlanr{a'rxa He6lecraųaa.

4. Eelnevale liigile väga lähedane, harilikult suurema, püstisema kas-
vuga. Lehtede pealmine külg tuhm hallroheļine, tihedalt hallvalge-karvane
kuni peaaegu viltjas, ainult sügise poole vahel peaaegu paljas ja pisut läi-
kiv; lehekeste allkülg valgeviltjas' nagu hõbemaranalgi. Lehekeste hõlmad
(ha.mbad) arvukamad. pisut teravamad, laiema talbja alusega; hammaste
(hõlmade) arv Suurem -_ suurte juurmiste ļehtede keskmise lehekese kum-
malgi serval on 4-5 hammast. Õisikuharud ļähtuvad teravama nurga all.
Õieraod pikemad, õied väikesed, l-l,5 cm läbimõõdus, kolļasemate kroon-
lehtedega. Tolmukotid suuremad ja tumedamad kollased. Emakakael pisut
jämedam, alumises, jämenenud osaS hästiarenenud näsadega. Teistes
tunnustes ei erine hõbemaranast. Õitseb hiljem, juulist augustini.
(148. joon. c.)

r impoļįtą (lad. k.) - adjektiiv sõnasĪ poĮitus - sile, poleeritud, läikiv, ja lm -mitte-.
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Polümorfne. Vormidest on maįnitav:
Ī' absįnthįifoĮia Tratt Rosac. Monogr. IV (ls24) 49 PotentiĮĮa argen-

tea i,. tephrodas Reichenb. Fļ. Germ. excurs. (lB32) 594; P. argentea
y. cinerea Lehmann Monogr. Potent. (1835) 93. -- Lehekeste peal-

külg tihedalt valgevilijas. Eriti areaali lõuna- ja kagupoolsetel aladel
esinev vorm; esinemisest Eestis puuduvad kindļad andmed.

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Euroopa-osas' Kaukaasias, Lääne_
Siberis, Ida-Siberis (Angara-Sajaani rajoon), Kesk-Aasias (Džungaaria-
Tarbagatai' Tjan-šan), Skandinaaviamaades, Kesk- ja Lääne-Eurogpas,
Vahemeremaades, Balkanil, Väike-Aasias. Põhja-Ameerikasse on introdut-
seeritud. Kasvab kuivadel aasadel, karjamaadel, steppides, kuivadel nõlva-
dei ja kinkudel, jäätmaadel, põlluservadel, hõredamates, kuivades metsades.

Levik Eesti NSV_s. Üksikasjaliselt selgitamata. Liik ei ole Eesti vanemas
floristiļises kirjanduses tähelepanu pälvinud. Herbaariumide järgi otsusta-
des on kogu Eestis haruldasem kui hõbemaran.

Kasutamine. Nagu hõbemarana1'

2. sektsioon Rectac Th. Wolf Monogr. Potent. in Bibl. Bot. XVI (1908)

332. - Sageli näärmekad püsikud, millel puudub viltjas karvastus. Varred
kõrged, püstised või tõusvad. Õitsemisajal puuduvad juurmised lehed. Peale
pikemate karvade esineb tihe, lühįkestest, tikjatest karvakestest koosnev
kate. Emakasuue lühike, jäme, valminud seemnise pikkune või seļļest lühem.

4. Püstmaran _ PotentįļIq rectq| L' Sp. pl. ed. l (l7$) a97; Ledeb.
Fl. Ross. II, I (l84a) a5; Kprtroe Qr. A;rr. II (1903) 384 r Q.n.3an.
Cn6. VII (1933) l5l2; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1904) 751;
Th. Wolf Monogr. Potent. in Bibl. Bot.XVI (1908) 334; Hegi lll. Fl. Mitt.-
Eur. |Y,2 (1922-|923) B4B; Īoserruyx ņo O.n. CCCP X (1941) 160;

OeĀqegķo Bo @.rr. ECCP III (1950) 87' P. acutifolia Gilib. Fl.
Lithuan. II (l78l) 253. - P. paĮĮens Moench Meth. (|794) 658. -
P. obscura Willd. Sp. pl. II (l800) ll00' - Jlan.Įarķa,n'pflMaf.

4. Tugeva, mitmepealise risoomiga, 30-70 cm kõrge püsik. Varred
jämedad, püstised, lehistunud, õisikuosas dihhotoomiliselt harunevad, tihe-
cįalt kaetud väga lühikeste karvakestega ning peale selle pikkade, enam-
vähem harevate; madaļatel konaratel esinevate karvadega. Juurmised ja
vlarre alumised lehed suured, pikarootsulised, sõrmjad, 5_7 liitlehekesest
koosnevad; üļemised vafrelehed koļmetised või viietised, lühirootsulised või
rootsuta. Lehekesed piklikud äraspidi-munajad või piklikud, talbja, terve-
servalise alusega, kõrgemal ühtlaselt suurehambuļised, 7-'l7 munaja või
süstja, tömbi kuni terava hambaga kummalgi serval, mõļemal küljel rohe-
lised, kaetud pikkade, karedate, peaaegu lidus karvadega, allküljel reljeef_

sete roodudega. Alumiste varrelehtede abilehed munajas-süstjad, terveser-
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vaįised või hambulised, leherootsuga įisut liitunud. Õied laia, pa1juõielise

õisikuna, Suured, kuni 2,5 cm läbimõõdus. Tupplehed munajas-süstjad, tera-

vad; välistupplehed peaaegu lineaalsed, umbes sisemiste pikkused, kõik kae_

tud pikkade, ligihoiduvate karvadega. Kroonlehed äraspidi-munajad, kaarjalt
pügaldunud tipuga, tupplehtede pikkused või.pikemad, heledamad või tume_

damad kollased. Toļmukaid 25-30. Emakakael valminud seemnisest lühem,

alusel pisut laienenud. Günofoor kuhikjaS' .Sirge' viljudes elliptiline, pisut

lihakas, karvane. Seemnised arvukad, väikesed, munajad, pruunid ning
rõmelised_kortsunud, kitsatiivulise anduriga. Õitseb juunis, juulis.
( 149. joon. a - d,)' 

Krāmosoomide arv 2n:42. l

.Polümorfne liik, rea ida- ja läänerassidega. Millisesse rassi kuuluvad
vähesed Eestis leitud taimed, pole võimaļįk vähese herbaarse materjali
tõttu kindlaks teha.

Üldlevik. Kodumaine Nõukogude Liidu Euroopa-osa ida_ ja 1õunarajoo-

nides, Lääne-Siberis, Kesk-Aasias, Iraanis, Väike-Aasias, Balkanil, Vahe_

meremaades ja Kesk_EuroopaS. Kasvab steppides, stepinõlvadel, jääimaadel,

teeservadel. Mitmel pool ka tulnukana levinud.

Levik Eesti NSV-s. Haruldase tulnukana põldudel, põllupeenardel.

3. sektsioon Rįrxl.ļes Th. Woļf Potent.-Stud. II (1903) ll et Monogr.
. Potent. in Bibl. Bot. XVI (l90B) 3B4. - Kahe- või mitmeaastased taimed,

millel puudub viltjas karvastus' Varred aluseļt või aļumisesi kolmandikust
peale harunevad; õitsemise ajal puudub juurmiste lehtede rosett. Lehed sulg-
jad või sõrmjad. Õisik tavaliseit lehistunud, paljuõieline. Emakakael jäme,

lühike, valminud seemnisest lühem, harilikult kaetud näsadega, alusest
peale kooniline või ainult alumise kolmandiku ulatusel laiunud.

5. Lamav mafan _ PotentįļĮa supina' L. Sp. p1. ed. | (|753) 497;

Ledeb. Fļ. Ross. II, l (1844) 35; Kpulor O;r' Anr' II (1903) 394 u <Dl'

3an. Cį6. vII (1933) l513; Wied. et Weber Beschr. phanerogam. Gew. (lB52)
271; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I ( l'904\ 744 Th. Wolf Monogr. Potent.
in Bibl. Bot. XVI (l90B) 3B9; Hegi I1ļ. Fl. Mitt.-Eur. Iv,2 (|922-|923)
854; IosenųyK Bo <D.rr. CCCP X (1941) 165; OeĀųegxo eo Õfl. ECCP IĪI
(1950) BB. -- P. paradoxaNutt. in Torr. et Gray Fl. N. Am. I,(1840) 437. -
Comarum fĮauum Roxb. Cat. hort. Beng. (l814) 39. -- .C,'supinum Alef . in
Bot".Zeit. XXIV (l866) 262. - Jlanųarķa HI43KarI.

O, o. Enamasti ühe- või kaheaastane taim vähe arenenud, iihtsa juu-

rega. Varred t5-40 cm kõrged, lamavad või tõusvad; sageli juba alusel
dihhotoomiļiselt harunevad, eriti ülemises osas kaetud hõredaie, pehmete,

pisut kähardunud karvadega. Lehed paaritusulgjad; juurmised ja alumised

varrelehed. pikarootsulised, 2-5 külgmiste 1ehekeste paariga ning lai_muna-
jate, terveserva1iste, teravnevate abilehtedega; ülemised varrelehed peaaegu

rootsuta, enamasti koļmetised. Lehekesed vähe erineva Suurusega, pikli_

t aupĮna (lad. k.) - lamav, laiuv
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l49. joon. Maranad (Potentilla). P. recta: a - õitsev haru; b _ õis pikilõikes; c _ õis a.lt_

vaates; d - seemnis ühes emakakaelaga. P. supina: e' f - lehed; g - õis pealtvaa-
tes; į - tupp ja välistupp; l, i -,seemnised emakakaelaga. P. noraegica: l - õitsev
taim; Į _ õis pikilõikes; ,n _ seemnis emakakaela.ga. (a, b, c, h, k, / _ Hegi järgi; c, i'

l - Fļ URSS X järgi.)



kud või äraspidi-munajad, üļemised leherootsul 1askuvad, tipmine leheke
sageli ülemise 1iitlehekeste paariga liitunud, servadel sisselõikunuri-hambu_
lised või hõļmised, enamasti tömpide hammastega (hõlmadega), mõlemal
küljel rohelised, paljad või karvased. Õisikuosa lehistunud. Õied väheldased,
õieraod pärast õitsemist allapoole käänduvad. Sisemised ja väiimised 'iupp-

lehed ühepikkused või välimised on lühemad, äraspidi-süstjad ja sageli
2-3-jagused. Kroonlehed munajas-talbjad, pisut pügaldunud tipuga, tupp-

ļehtede pikkused või märksa ļühemad, kollased. Toļmukaid l5-20' lühi-
keste tolmukaniitide ja väikeste tolnrukottidega. Günofoor viljudes Suurenev,

poolkerajas, kobedakoeline, karvane. Emakakael peaaegu tipmine, kooniline
või pisut käävjas, alumise kolmandiku ulatusel jämenenud, näsajas, valmi_
nud seemnise pikkune. Seemnised arvukad, väikesed, mõhuosas sageli väi-
kese korl<ja lisemega. Õitseb juunist augustini. (149. joon. e - i.)

Üldlevik. Marana liikidest kõige ulaiuslikumat hoļarktilist areaali omav
liik. Nõukogude Liidus laialdaselt levinud, kuid Euroopa-osa põhjapoolsetes
rajoonides tulnukana hajuv või puuduv. Lõunasse ulatub areaal Põhja_

Aafrikasse, Iraani, Tiibeti ja India-Himaalajani. Esineb ka Põhja_Ameeri-
kas. Kasvab jõekallastel, rohtunud nõlvadel, teeservadel, karjamaadel, ela-

mute läheduses. - Idapoolsetes Vahemeremaades ja Musta mere piirlron-
nas ürgselt päriskodune liik; suur levimine käesolevaļ ajal on tingitud sisse-
viimisest uutele aladele liiklemise kaudu.

Levik Eesti NSV-s. Siin-seal ajutise tulnukana leitud (Pärnu, Tallinn).

6. Norra maran - PotentįlĮq noraegį.cal' L. Sp. pl. ed. l (1753) 499;

Ledeb. Fl. Ross. II, 1 (l8aa) 36; Lehmann Monogr. Potent. (1820) 153

et Revis. Potent. (1856) 198; Wied. et Weber Beschr. phanerogam. Gew-
(1852) 27l; Ķpt'tllos Q.lr A.rrr. II (1903) 394 u Q.rr.3an' Cu6. VII (1933)
1514; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1904) 746; Th. Wolf Monogr.
Potent. in Bibl. Bot. XVI (1908) 40l; Hegi Iļl. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2
(1922-|923) 856; Ioserruyr so o"rr. CCCP X (1941) 167; oeĀ'{eHķo eo
Õ.rr. ECCP III (1950) 89. P. trifoĮiata Gilib. Exerc. phyt. (1792)
36l. - P. ruthenįca Willd. Sp. pl. II, 2 (lB00) l097. - ,Įan'ļarxa
HOpBe)KCKafl

o,o. Lihtsa, vähe arenenud juurega ühe- ja kaheaastane, 15-50 cm
kõrge taim' Varsi üks või mitu, harilikult on nad püstised, lehistunud, üļe_

mises osas dihhotoomiliseļt harunevad, kaetud enam-vähem harevate, kare-
date, vahel pisut käharate karvadega. Lehed enamasti kolmetised, harva alu-
mised tipmise 1ehekese ļõhestumise tagajärjel viietised; liitleheļ<esed äras_
pidi-munajad või piklikud, talbja terveservalise alusega, kõrgemal ebaühtla-
seļt suurehambulise Servaga, allküljel heļedamad, mõlemal küljel kaetud
hõredate, karedate, pooleldi 1igihoiduvate karvadega. Abilehed lai-munajad,
harvem süstjad, teravad, terveservalised või väļisserval suurehambulised..

Õied rohkearvuļised, vaheļ üsna tihedas, lehistunud õisikus, ka pärast õitse-

|' nora.egica (lad. k.) - norra, sõnast ilorr.regla - Norra.
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mist püstiste või laiuvate, mitie alļakäänduvate õieraagudega. Tupplehed
piklik-süstjad, ieravad; välistupplehed õitsemisajal umbes sisemiste pikku-
sed ja laiused, pärast õitsemist pikemad ja vaheĮ ka laiemad; kõik tupplehed
kaetud harevate, karedate karvadega. Ķroonlehed äraspidi-munajad, mada_
lalt pügaldunud tipuga, tupplehtede pikkused või märksa lühemad, kollased.
Õiepõhi karvane, viljudes tugevasti Suurenev. Tolmukaid 15-20, nad on
ļühikeste tolmukaniitide ja väikeste tolmukottidega. Günofoor kooniline,
karvane, paljuseemniseļine. Emakakael peaaegu tipmine, kooniline, alusel
tugevasti laienenud, kuid ilma või, peaaegu ilma näsadeta, pisut laiema
emakasuudmega, valminud seemnise pikkune või lühem. Seemnised arvukad,
väikesed, munajad, pisut rõmelised. Õitseb juunist septembrini. (l49. joon.
h-m.)

Ī. ruthenįca Wiļld. Sp. pl. II, 2 (lB00) 1097 (pro spec.); Ī. rlarians
Moench Meth. (t794) 608. - Juurmised ļehed sõrmjad, viietised või
isegi seitsmetised. Taim lopsakas, tugevakasvuline. Esineb peamiselt
toita ineterohketel kasvukohtadel.

Üldlevik. Levinud laiaļdaselt Vana Maailma subarktilises ja boreaalses
vööndis. Nõukogude Liidus esineb peaaegu kõikides Euroopa-osa rajoonides
(välja arvatud Krimm ja Alam-Volga rajoon), Siberis ja Kaug-Idas. Esi-
neb Põhja_Mongoolias, Jaapanis ja Hiinas, Kesk- ja Lääne-Euroopas ning
Skandinaaviamaades, kus on sageli intrqdutseeritud ja naturaliseerunud.
Kasvab jõe- ja järvekallastel, jõgede uhtlammįl; sage ruderaaltaimena ela-
mute ümbruses, teeservadel, raudteejaamades; esineb aedades, põlluservadel,
põldudel, jäätmaadel. Lähedane sõsarliik (P' monspeįįensįs L.) Põhja_Amee-
rikas. - Pika õitsemise ja viljumise perioodi tõttu on seemniste hulk väga
'Sįįįįr' millega on seletatav liigi Suur levimispotentsiaal ja ta leviku
antropohoorne iseloom kogu areaali ulatuseļ. Levib seemneviljaga ning
endozoiliselt hobuste ja veiste kaudu. Laialdane levik on nähtavasti
alguse saanud kultuurist; igatahes kultiveeriti norra maranat XVIII sajan-
dil Prantsusmaal.

Levik Eesti NSV.s. Meie tavalisemaid antropohoorseid maranaid. Ilmub
üsna pea uute tööstuskeskuste ümbruses; pole,haruldane põllu. ja teeserva_
del, ka metsateedeļ, kuid ei moodusta massivegetatsiooni. osa taimi õitseb
ja viljub juba esimesel aastal, rkuid suuremad isendid on tavaliselt talvitu-
nud taimed

7. Keskmine maran - PotentįĮįa įntermcd'įgįL' Mant. | (|767) 76;
Rupr. Fl. Ingr. I (1860) 322; Ledeb. Fl. Ross. II, I (1844\ a9; V/iedem. et
'Weber Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 275 (ex p.); Petunnikov Potent.
Centralrussl' in Acta Hort. Petrop. XIV, l (lB9B) 13, |4 (Ī. tgpica);
Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1904) 7aB; Th. Wolf Monogr. Potent. in
Bibl. Bot. XVI (l90B) 409; Hegi Īll. Fl. Mitt._Eur. Īv,2 (|922 1923)
B59; Iosenuyr so O"rI. CCCP X (l94l) 169; Oeguexxo so oĮ' ECCP III

I įntermedįa (lad. k.) keskmine, vahelmine, sõnadest įnter - vahel, ja
lnedįum - keskus.
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l50; joon. Maranad (PotentiĮta). P. įntermedįa: a _ leht; b - tükk varrest (suu-

rundā,tud); c - õis; d'- seemnis.. P. Heįdenreįcltįį', e - taim; l _ tükk varrest.

' P. GoĮd'bachii: g - taim; h - tükk varrest. (c, d' t ja h suurendatud')



(1950) 90. P. diffusa Rchb. Ft. Germ. excurs. (1832) 870.
P- ruthenįca Steud. Nomencl. bot. II (184l) 3B9, non willd.
P- fĮabeĮĮata A. Braun Ind. sem. Hort' Berol. (ls5l) 3. Jlanųa:rķa
cpeÄHffl.

4' Jämeda, haruneva risoomiga, l5-50 cm kõrge püsik tugevate, alumi-
SeS osaS tõusvate, ülemises püstiste, lehistunud, alumisest koļmandikust aļa_
tes harunevate vartega. Õitsemisajal puudub juurmiste lehtede rosett. Yarredja leherootsud kaetucį lühikeste, pehmete, käharate karvadega, peale selle
esinevad pikemad, pehmed karvad. Juurmised lehed ja alumised varrelehed
aļati viietised (norra maranast eristamise tunnrrs), ülemised koļmetised;
kõige ülemised, õisiku kõrglehed, terveservalised (teine erinevus norra
maranast). Alumiste lehtede liitlehekesed õhukesed, äraspidi-munajad või
piklikLrd, lühitalbja alusega, lameda, ebaühtlaselt suurehambulise .ārurgu,
mõlemaļ küljel, eriti allkülje roodudel, hõredate lidus karvadega, rohelisād;
lehel<este servahambad ebaühtlased, munajad või piklikud, tömįid või tömp-
teravad. Varrelehtede abilehed 1ai-munajad, välimisel serval tavaliselt haā-
bulised. Õisik rohkeõieline, harunemiskār,tra"t alumistest lehtedest väikse-
mate, lühirootsuļiste lehtedega. Õied väheldased, pikkadel tihedakarva1istel
õieraagudel' Tupe osad ei Suurene pärast õitsemist. Tupplehed teravnevad
või teravad, 1ai_munajad; välistupplehed sisemistest kitsamad, nendega ühe-
pikkused. Kroonlehed äraspidi-mu najad, madalalt pügaldunud tipugį tupp-
lehtede pikkused või pisut 1ühemacl, kol1ased. toīmūķaia umbes įo, tiit i-
keste tolmukaniitide ja väikeste, neerjate tolmukottidega. Günofoor kooni_
line, karvane, paljuseemniseline. Fmakakael peąaegu tipmine, alusel jäme-
nenlld, umbes valminud seemnise pikkune. Seemnised pruunid, munajad,
viirulised-rõmelised. Õitseb juunist augustini. (l50' joon. a-d')

Lehekeste kujus ja nende servahammastes väga tlarieeruv. Varju-
liste kasvukohįade taimed on Suuremad, helerohelised, lagedateļ ja kuive-
matel kohtadel esinevad taimed karvasemad ja karvastusest sõltuvalt hal1i-
kamad.

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Euroopa-osa keskrajoonides (Laa-
doga_Ilmeni, Ülem-Dnepri, Ülem-Volga, Volga-Ķaama ja Vo1ga_Doni
taimegeograafiļises rajoonis). Kesk-EuroopaS, Skandinaaviamaādes ja
Balti nõukogude vabariikides ainult tulnukana. Kasvab steppides, niitudõl,
jäätmaadel, teeservadel, aedades, tänavatel, raudteedel'

Levik Eesti NSV_s. Järgmisest, karvasest maranast haruldasem; seni
ainult mandril.

B. Karvane maran _ PotentįĮĮa ĮIeįdenreįahįį| Zimmet. Europ. Art.
Gatt. Potent. in Jahresb. d. ober-Realsch' Steyr XIII (lBsa) l0; Įosenuyrc
so Ofl. CCCP X (194l) l70; @egueHxo so ofl. ECCP III (1950) 9ļ. -P- intermedia f. canescens Rupr. Fļ. Ingr. I (1860) 322; Petunni-
kov Potent. Centralrussļ. in Acta Hort' Petrop. XIV, l (lsgs) 14 et in

t Nimetatud Tilsįtis töötanud arsti F. A. Heidenreichi järgi (18l9-l90l), keļleļ on
teeneid Kirde-Saksamaa fļoora uurimises.
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sched.; Aschers. et,Graebn. Synops. VI, t (1904) 750; Th. Wolf Monogr.
Potent. in Bibl. Boi. XVI (1908) 410 (p.o var.). P. digitato-fla'
beįĮata Heidenr. in oest. Bot. Zeitschr. (l87l) 169; (1872\ 76 (non

A. Braun). -- Jlalųarķa ležĀeupetĮxa.

o,4. Keskmiseļe maranaļe väga lähedane' kahe- kuni mitnieaastane
taim, mida peetakse P. argentea L. ja P. noruegica L. spontaanselt tekkinud
värraks. Õitsemisajal puudub juurmiste lehtede rosett. Erineb keskmisest
maranast peamiselt järgmistes tunnustes: varred' tavaliseļt punakad; lehe-

kesed paksemad, sügavamalt sisselõikunud hambulise ning sageli pisut alla-
poole käändunud Servaga; lehekeste pealkülg tuhm, hõredalt ļiduskarvane;
ļehekeste peamine erinevus seisab nende allkülje hallis või peaaegu valges,
viltjas karvastuses, mis koosneb pisut kähardunud karvakestest; lehekeste

reljeefsed roodud on peale selļe kaetud pikemate, sirgete ja ligihoiduvate
karedate karvadega' Õisik tihedam, vähem harunev, vahel väheseõieline.
Õitseb juunist augustini. (150. joon. e, f.)

Üldlevik. Keskmisele maranale Sarnaneva areaaliga liik; .antropohoorne,
kasvab samadeļ kasvukohtadel.

Levik Eesti NSV-s. Ūksikud ļeiukohad mandril (Põlula, Taļlinn, Rõuge).

Kasvab põldudel, teeservadel, tänavatel. Keskmisest maranast sagedam.

4. sektsioon Ahrysanthae Th. Wolf in Aschers. et Graebn. Synops. VI, I

(l904) 67l et.Monogr. Potent. in Bibl. Bot. XVI (1908) 455. - Varred nõr-
gad, loogeiised, tõusvad,.ülemiseš osas dihhotoomiliselt harunevad. Juurmi-
sed lehed sõrmjad, 5-7 ļehekesest.koosnevad; lehekesed enamasti õhukesed,

vähe reljeefsete külgmiste roodudega. Õisik vähese- kuni rohkeõielinel õie-

raod peened, pärast õitsemist sageli allakäänduvad. Emakakael jäme, sageli
kaetud näsadega, valminud seemnisest lühem; emakasuue lai.

9. Tõusev maran _ Potentįļįa Gold'bachįr" Rupr. FĮ. Ingr. I (1860)

319; Petunnikov Potent. Centraļrussl' in Acta Hort. Petrop. XIV, l (lB95)
22; Īosenuyx so o.rr. CCCP x (l94l) 182; QeĀųegxo so QĮ. 5CCP III
(į950) 9l. - P. thuringiaca auct. mult', non Bernh. - P. thuringiaca
var. elongata Th. Woļf in Bibļ. Bot. xVI (l90B) 466; Kupffer
Fļorist. u. krit. Not. ü. ostbalt. Pflanzen in Korrespbl. d. Naturf.-Ver. zu

Riga 6l (l934) 2|6. P. įntermedia y.eĮongata Sėr. in DC.
Prodr. ĪI (1825) 577. - Jlan,]arxa lolķĀ6axa.

4' Püsik tugeva risoomiga, millest areneb mitu 15-50 cm kõrgust,
enamasti punakat, alusel tõusvat, hõredalt lehistunud, keskelt või veel kõr-
gemalt alates dihhotoomiliselt harunevat vart; varred, samuti kui leheroot-

sud, õisiku_ ja õieraod, kaetud lühikesie karvadega ning peale selle pikkade,
vahel pisut kähardunud, varre ja leherootsude alumises oSaS rõhtsate, üle_

mises püstiselt 1rarevate karvadega. . Õitsemisajal juurmiste lehtede rosett

t Nimetatud K. L. Goldbachi järgi (1773-1824), kes töötas Moskvas. omab teeneid
krookuste (Crocus\ perekonna uurimįsel.
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oļemas. Juurmised ja alumised varrelehed pikarootsulised, suured' sõrmjad,
enamasti seitsmest ļehekesest koosnevad, mille hulgas esinevad ka viieti-
sed; ülemised varrelehed viietised ja koļmetised. Aļumiste lehtede lehe-
kesed enamasti rootsuta, piklikud äraspidi-munajad või munajas-süstjad,
keskel kõige laiemad, aluse ja tipu Suunas ahenevad, alusel lühitalbjad ja
terveservalised, kõrgemai sügavalt sisselõikunud-hambulised, arvukate tera-
vate; lehekeste tipuosas vaheļ, tömpjate hammastega, rohelised; alt heleda-
mad, pealt hõreda-, aļt tihedakarvalised, Juurmiste lehtede abilehed kilejad-
pruunid, suurte, teravaie, süstjate kõrvakestega, terveservaiised; varreleh_
tede abiļehed rohelised, lai-munajad; teravad, enanrasti terveservalised, har-
Vem on serv hambuline. Õisik suhteliselt hõre ning kitsas, sageli rohkeõie-
line. õied võrdļemisi suured, pikaraolised, ka pärast õitsemist püstised. Sise-
ja välistupplehed peaaegu ühepikkused, tikjakarvalised, teravad, välimised
kitsad, lineaalsüsijad, sisemised süstjad. Kroonlehed 1aiad äraspidi_munajad,
madaļalt pügaldunud tipuga, tupplehtedest pikema,d, kuldkollased. Tolmu-
kaid 20, pikkade tolmukaniitide ja piklikmunajate toimukottidega. Günofoor
poolkerajas, pisut karvane' Emakakael peaaegu tipmine, alusel õige vähe
jämenenud, valminud seemnisest pisut lühem. Seemnised piklikmunajad,
kortsunud, pisut andurjad. Õitseb juunist augustini. (150. joon. g, lr.)

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Euroopa-osas (Karjala-Lapi taime-
geograafilisest rajoonist kuni Volga_Doni rajoonini), Lääne_Siberis, Skandi_
naaviamaades ja Kesk-Euroopa idapoolsemas osas. Kasvab hõredates met-
sades ja metsaservadel, raiesmikel, põõsastikes, niitudel ning teistes rohtu-
nud kohtades, vahel ka põldudeĪ.

Levik Eesti NSV_s. Nähtavasti ainuļt tulnukana. Seni Põhja-Eestis ja
Saaremaal (Ķingissepp),'harva. Kasvab põllupeenardeļ, nõlvadel, niidu-
servadel.

3. alamperekond Dynamid.lurn Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon II, 16
(1868) 37l; Juzepcz. jn Fl. URSS x (l94l) l94. - Õied kännasja-pöörisja
õisikuna, harvem üksikult ļehekaenaldes. Õied tupe, välistupė ja krooniga,
viietised, ainult vähestel 1iikid'el neljatised. Kroonlehed kollased, pügaldu_
nud või ümardunud tipuga. Tolrnukaid harilikult 20. Günofoor poolkerajas
või kooniline, paljude emakatega. Emakakael emakasuudme all järsku laie_
nev, alusel kitsas, seemnise pikkune või lühem. Seemnised paljad. - Püsi_
kud, enamasti sõrmjate, harvem sulgjate liitlehiedega, millel puudub viltjas
karvastus ja vahel esinevad tähtkarvad.

1. sektsiobn Aureae Th. Wolf in Aschers. et Graebn. Synops. VI, I

(1904) 671,786 et Monogr. Potent. in Bibl. Bot. XVI (1908) 521. - Varred
ei üļeta pikkuselt juurmisi lehti või on harva pisut pikemad. Juurmised
lehed enamasti sõrmjad, 3-9 ļehekesest koosnevad. Õisik kännasjas, palju_
õieļine; õie kattelehed väikesed, redutseerunud. Tolmukotid väikesed, üma-
rad või lühimunajad' Põhiliselt arktilise päriioluga või alpiinsed liigid.

l. tsükkel AĮpestres, Th. Wolf in Aschers. et Graebn. Synops. VI, 1

(1904) 7B7 (subgrex Aureae aĮpestres Th. Wolf Monogr. Potent. (1908)
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522, 524). - Õitsvate varte kõrval esinevad ka lühikesed, steriiļsed; mõle-

mad aļusel kaetud pruunide, kilejate, kaherealises asetuses abilehtedega.

Arktilised ja alpiinsed, harvem subalpiinsed, väheldased kuni keskmised,
pisut karvased liigid. Lehed viietised. Alumiste lehtede abilehed lühikesed,

1ai-munajad kuni munajas-süsijad (mitte lineaalsed),.

10. Mägimaran _ P'otentįļĮq arantzįll (CranĻz) Beck in sched. ad. Fl-
Nier].-oest. (l892) 760; Hegi Ilļ. Fļ. Mitt.-Eur. VI,2 (1922-1923) 868;

Ekļund Beitr. z. Fl. d' Ins. Wormsö in Acta Soc. pro Faun. et Fl. Fenn. 55,

9 (l929) 83; Lippmaa Beitr. Z. Kenntn. d. trl. u. Veget. Südw._Estl-
in Eesti Loodust. Arhiiv, 2 seer' XIII, 3 (1932) l54; Įosenuyx so QĮ"
CCCP x (194l) 202. - P. uįĮĮosa Zimmet. Europ. Ari. Potent, (l8B4)

25; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1904) 790. - P. uerna L.Sp.pl. ed. I

(1753) 498 (ex p.); Ledeb' Fl. Ross. II, l (įs44) 55 (e, p'); Wied. et Weber

Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 273. P. aĮpestris Halļ. fil-
in Sėr. Mus. Helv. I (1BlB) 53; Fr. Schmidt Fļ. d. siļ. Bod. in Archiv
f. Naturk. Liv-, Est- u. Kurl.,2 Ser. I (1855) 208; Glehn Fl. Dorp., ibid.,

2 Ser. II (1860) 536; Th. Wolf Monogr. Potent. in Bibl. Bot. XVI (1908)

541; Kplr;ron <D.rr. 3an. Cu6. VIĪ (l933) t52|. _ P. saĮisburgensis
auct. mult. - Fragaria Crantzįį Cranlz Inst. rei herb. II (1766) |7B. _
Jlan,{arxa Kparrųa.

ų' Püsik tugeva risoomiga, millest väljuvad õisi kandvad, kuni 20 cm

kõrged varred ja lühikesed vegetatiivsed võsud, mõlemad tihedaļt kaetud

vanade pruunide abilehiedega ja leherootsude jäänustega, miļle kahereaļise
asetuse įõttu risoomi kaeļ näib lapikuna. Varred rohekad, püstised, äärmised

enamasti tõusvad, vahel loogeldi kõverdunud, juurmistest lehtedest pikemad,

harunevad, kaetud enam või vähem harevate, valgete, kähardunud karva_

dega; mõnikord esinevad ka varreta näärmed. Juurmised ja alumised varre_

lehed lühirootsulised, sõrmjad, viietised; keskmised ļehed kolmeįised, lühema

rootsuga; ülemised lehed enamasti lihtsad, rootsuta. Lehekesed äraspidi-
munajad, lai_talbja ja terveservalise aļumise osaga ning ainult ülemises
sügavalt sisselõikunud-hambulised, kummalgi serval 2-5 tömbi hambaga,

peālt tiauskarvased kuni paljad, alt ainult serval ja roodudel harevakarva-
ļised, mõlema1 küljel rohelised. Juurmiste lehtede abilehed süsijad, Varre-

lehtede abilehed ovaalsed. Üksikute varte õite arv pole suur, umbes 5-l2-
Õied pikkadel peenekarvalistel, ka pärast õitsemist püsiistel õieraagudel,

millel vahel esinevad ka näärmed, |,5-2 cm läbimõõdus. Tupplehed muna_

jad, teravnevad; välistupplehed piklikud või elliptilised, tömpjad, sisemis_

test lühemad, nagu õiepõhigi harevakarvalised, vahel ka vähesie tumedate

näärmetäppidega. Kroonlehed laiad äraspidi-munajad, enam või vähem

pügaldunud tipuga, tupplehtedest pikemad; kuldkollased, vahel alusel pisut

įuāedamad koļlased. Tolmukaid 20, pikkade tolmukaniitide ja munajate'

l' Nimetatud Linnė kaasaegse bota.aniku, Vįini professori ja botaaniliste tööd.e autori

H. V. Crantz'i (1722-1799) poolt iseenda järgi'

335



mõlemal tipuĮ pisut pügaldunud toļmukottidega. Günofoor alguses madal,
arenedes kooniline, karvane. Emakakael peaaegu tipmine, pęen, laiema
emakasuudmega' valrninud seemnise pikkune või lühem' Seemnised piklik-
munajad, rõmelised-kortsunud. Õitseb mai lõpust augustini. (l5l' joon;
u-d.)

Kogu areaaļi ulatusel polümorfne liik, Eestis nähtavasti vähem variee_
1ņy; vajab 1ähemat süstemaatilist läbitöötamist Suure herbaarse mater-
jali baasil.

Üldlevik. Levinud arktilises Euraasias, Kaukaasias, Läärre-Siberis
(Altai), Skandinaavias, Kesk- ja Lääne-Euroopas, Baikaniļ, Väike_Aasias,
Iraanis' Areaali lõunapoolsetes osades esineb mägedes. Kasvab kivikļibul,
kuristikunõļvadel, metsaservadel, niitudel, karjamaadel, loodudel. Mägedes
tõuseb kuni 2000 m, Alpides (Monte Rosa) isegi kuni 3000 m kõrguseni.

Levik Eesti NSV-s. Kasvab kuivadel nõlvadel, ļoodudel, kruusaseljandi-
kel, kuivematel puisniitudel; sage ning rohke Põhja- ja Loode_Eestis. Apo-
füüt, lubjalembene.

2. tsükkel Vernac Th. Wolf in Aschers. et Graebn. Synops. VI, l (1904)
787 (subgrex Aureae aernae Th. wolf Monogr. Potent. in Bibr. Bot. XVI
(l90B) 522). - Alumiste lehtede abilehed pikad, lineaalsed. Mitteõitsvad
võrsed pikemad kui eelmise (AĮpestres) tsükli liikidel, juurduvad, ainult
varakevadel rosetjalt asetunud. - Madalikkude ja montaansete aļade, har_
vem subalpiinse vööndi liigid; näärmeteta või näärmekad.

l1. Kevadrnaran _ Potentį'Įįa TabernaemontanļI Aschers. in Verh. d.
Bot. Ver. Brandenb. XXXII (l89l) 156; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I
(l90a) B05; Eklund Beitr. z. Fl. d. Ins. Wormsö in Acta Soc. pro Faun.
et Fl. Fenn. 55, 9 (1929) 83. - P. uerna L. Sp. pl. ed. I (1753)
498 (pro minima parte); Fr. schmidt Fl. d. sil. Bod. in Archiv f. Naturk.
Liv-, Esļ- u. Kurl.,2 Ser. I (lB55) 20B; Th. Woļf Potent.-Stud. I (l90l)
.62 et II (1903) 33 (e* parte). - P. aerna var. tgpica Th. Wolf
JVlonogr. Potent. in Bibl. Bot. xvl (l90B) ,589. - P. uerna ssp' auĮ-
.garis Gaud. ap. Hegi I1l. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 (t922-tg2ī) 880.
P. mįnor Gilib. Exerc. phyt. (1792) 362 (ex p'). - Jlanųarra Ta6epHe-
MOHTAHA.

4. Väike kuni keskmine, 5-l5 (20) cm kõrge rohiroheline püsik tugeva
mustpruuni risoomiga, millel puuduvad vanad abiļehed ja leherootsude jää_
lused (erinevus mägļmaranast). Kogu taimel puuduvad tähtkarvad. Varred
ļamavad ning sõlmekohtadest juurduvad, alumised osad tumepruunid nagu
risoom; noored varrecį pooleldi tõusrlad, kaetud poolpüstiselt harevate, val-
gete, tikjate karvadega, kuni 30 cm pikad, kuid harva üle tO_20 cm kõrged.
-Juurmised lehed pikarootsulised, enamasti viietised, harva seitsmest ļehe_
kesest koosnevad, hõredalt tikjate karvadega kaetud rootsudel. Lehekesed

t XVI sajandi Elsassi taimeteadlase J. Th. Mülleri (surn. a. l590 Heidelbergis) järgi,
tes avaldas oma tööd Tabernaemontanus'e nime all (oma sünnikoha Bergzaberni latini_
seerįtud nime järgi).
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äraspidr-munajad kuni peaaegu kolmnurksed, talbja terveservalise alumise
Osaga' ainuļt tipuosas või keskelt alates 3-7 hanbaga, millest keskmine
tipmine on kõige väiksem, eriti servadel ja allkülje roodudeļ valgete, tikjate
lihtkarvadega. Juurmiste lehtede abilehed pruunid, lineaalsed, varrelehtede
abilehed süstjad, rohelised või punakad. Õisik enamasti väheseõieline, hõre.
Õieraod kaetud valgete, püstiselt harevate karvadega, mil1e. hulgas sageli
esineb näärekarvu ja varreta näärmeid. Õied l0-l5 mm läbimõõdus, kolla-
sed. Tupplehed munajad, teravad, välistupplehed pikĮikud, iömbid, tupp-
iehtedest ļühemarļ, nagu õiepõhjadki kaetud tikjate, harevate kzirvaclega.
Kroonlehed tipul pisut pügaldunud, tupest pikemad. Günofoor poolkerajas,
karvane, paljuseemniseline. Emakakael pea'aegu tipmine, viljunud seemni-
sest lühem. Seemnised piklikmunajad, kortsunud_rõmelised. Õitseb väga
i,ara, maikuus. (151. joon. e-g.)

Üldlevik. Kesk-Euroopas ja Skandinaavias piiratud areaaļi omav liik.
puudub Nõukogude Lįidus (välja arvatud Eesti NSV) lring Alpidest lääņes.
Puudub ka kompaktsema areaali üksikutes osades.' Kasvab päikesepaistelis_
tel nõlvadel, ļoodudel, kinkudel.

Levik Eesti NSV_s. Levinud läänesaartel, osait ka Põhja- ja Loode-
Eestis. Kasvab loodudel, pael, metsaservadel, liival. Areaaļi ļähem kontakt
on Soomega (loodepoolsem osa ühes Ahvenamaaga) ja. Rootsį Ölandi ja
Gotlandi saarega.

(l2.) Liivmaran _ PotentįĮIa arenarįn I Borkh. Fl. d. obern, Grafsch.
Catzenellenbogen (17,95-1796) ei in Fl. Wett. II (1800) 248; Th. Wolf
Potent.-Stud. I (1901) 86 ei Monogr. Potent. in Bibl. Bot. XVI (1908) 619l
Iosenuyx so ÕĮ. CCCP x (l94l) 20B. P. įncana Boīkh. Fl. Weit.
l. c. - P. cįnerea auct. plur., non Chaix; Lecleb. Fl. Ross' II, l
(1844) 54. P. arenarįa A. tgpica Aschers. et Graebn. Synops. VI, l
(1904) 821. - P. aerna ssp. arenaria (Borkh.) Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur.
lv,2 (l922-t923) 87B. - ,Ilan,ļarxa ilecĮ{aHafl

4. HallroĖeline, madal, 5-l5 cm kõrge püsik. Risoom tumedavärvuse-
line, tugev, mitmeharuline, lamavate või 1ousvate, sõlmekohtadel juurdu-
vate vartega, mille pikkus ei ületa palju juurrhisi lehti; varred, nagu kogu
taimgi, kaetud lidus või poolpüstiselt harevate lihikarvadega ning tiheda,
viltja, hallidest tähįkarvadest koosneva karvastusega. Lehed sõrmjad, viie-
tised ja koļmetised, harva seitsmest ļehekesest koosnevad; juurmised lehed
pikemarootsuļised, enamasti kolmetised. Lehekesed 'enamasti rootsuta, väi-
kesed, õhukesed ja pehmed, talbja alusega, äraspidi-munajad, 5-10 tömpja
lrambaga kesk- ja tipuosas, talbjas osas terveserva1ised, eriti 1aba al1küljel
tähtkarvadest koosnevast viltjast karvastusest tuhkhallid (tähtkarvad on luubi
abil hästi jälgitavad lehe pealkülje kohtades,,kus karvastus on hõredam).
Lehekeste allkülje' rood nõrgalt arenenud. Juurmiste lehtede abilehed
pikkade, kitsaslineaalsete kõrvakestega; varrelehtede abilehed munajad või
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piklikud, terrleservaļised. Õied väļreļdaser], umbes l3 mrri ļäbinrõõdus, peen-
tel õieraagudel. Tupplehed rnunajad, teravad või tömpjad; r,älistupplehed
piklikud, sisemistest ļühemad,'karvased rragu õiepõhigi. ĶroonĮehed tuppleh_
tedest piltemacl, madalalt pügaldunud tipuga, koļlased. Tolmukaid 20, ļühi-
l<este tolmukaniitide ja ümarmuriajate tolmukottidega. Emakakael peaaegu
tipmine, valminud seemnisest pisut liihem. Günofoor poolkerajas, karvaiie,
paljuseemniseline. Seenrnised munajad või piklikmunajad, kortsunud_rilme-
ļised. Õitseb mais, juunis. (151. 'joon. /.)

Ūldlevik. Euroopas suhteliseļt piiratud areaāļi orrrav liik. Levinucl Kesk-
Euroopas ja Skandinaavianraades (Soomes Ahvenamaal, Rootsis nlandrį
1õunaosas, Öļandi ja Gotlāndi saarei). Nõukogude Liidus I.äti NSV-s (pii-
ratult) ja Volga ning Dnepri kesk- ja alanrjooksul. Kasvab ļiivasel pinnal
-- männinretsade serval, hõrddates nrännil<utes, steppides ja stepinõlvaclel,
ka kaljupinnasel ja kiviklibul.

Levik Eesti NSV-s. Ebaselge; puuduvad andmed liigi leidmisest ning
tõendmaterjal herbaariumides. Käesolevasse töösse võetud sellest lähtudes,
et meiļ esineb iema värd kevadmaranaga (r,t. värdmaran)

.13. Värdmaran - PotentįlĮa subarenoriiat 3or5ās in Zinrmet. Europ.
Art. Potent. (lBBa) 2l; Kupffer in sched. (n" 16025, 20. VII 1902) et
Florist. u. krit. Not. in Ķorrespbl. d. Natur.-Ver. z. Ęiga 6l (1934) 2|6. -P. Tabernaemontani\ arenarįa Aschers. et Graebn. Synops. VI, l
(l904) B25; Lippmaa Beitr. z. Kenntn. d. Fļ. u. Veget. Sįidw.-Estl. in Eesti
Ī oodust' Arhiiv XIII, 3 (1932) l53.. -- P. arenarįa\aerna Th. Woļl
Potent.-Stud. I (l90l ) 92 et Monogr. Potent. in Bibļ. Bot. XVI (l90B) 625. -P. opaca\arenaria Zimmet. Europ, Art. Potent. (lBB4) 21.
P. subcįnerea Borbās Akad' Ertesitö (1Bs2) 9; Zimmel. Beitr. Z'
Kenntn. d. Gatt. Potent. (lBB9) 33. - Jfanqarxa [oJiynecĪļaHa'I.

?1. Liiv- ja kevadmarana vaheline, tunnustes vahepealne värd, mis esine-
misviisilt on kujunenud spontaanseks liigiks. Peamised eristantistunnused
on järgmised: lehtede allkülg pealküljega peaaegu ühevärvuseline; peale
lihtkarvade esineb lehekestel ja vartel ka vähema1 l,,õi rohl<enraļ arvul täht-
karvu, kuid kogu karvastus otr harva viltjas, enamasti üsna hõre või siin-
seal esinevad tihedamad karvatordid; ka võivad tähtkarvad peaaegu puu_
duda. Tähtkarvade olemasoļu on kõige paremini nähtarl kohtadel, kus kar-
vastus on hõre, või lehekeste servadel. Varred sõ1mekohtadest juurc'luvaci.
Alumised lehed enamasti väikesed-. Teiste tunnuste amplituud ļ<õikuv' Fer_
tiilne. Õitseb maist juulini: (151. joon. h-k.)

f. gĮanduĮosa Th. Wolf Monogr. Potent. (l9OB) 625. - Esinevarl näįįr_
med. Tähtkarvu Suhteļiseįt rohkcsįi. Saarcrnaal. Kingissepa linna lähedaI
kuival karjamaal. leg. 4. V l90l Th. Lackschewitz, det. A. Petunnikov (TRŪ
Eestį Herbaarium). Meil peaminc Vornļ.

t subarenarįa (lad. k.)' sõnadest sub - all-, pooleldi-, peaaegü, ja arenaria -- iiiv_.
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Üldlevik. Spontaanselt esinevat värdmaranat peetakse Kesk-Euroopas
įavaļisemaks maranavärraks. Esineb koos ļähteliikidega, kuid kasvab ka

seaļ, kus üks või isegi mõlemad vanemad puuduvad. Piiratud ulatusel lei_

tucļ Läti NSV-s.
Levik Eesti NSV_s. Värdmaran on võrdlemisi ļevinud Saaremaal ja

Loocle-Eestis. Kõikjal, kus värdmaran meil esineb, puudub senistel andmetel

ļiivmaran, sageli ka kevadmaran. Et ta on fertiilne hübriid, on levimine
kahtlemata spontaanne, sõltumata ļähteliikide olenrasoļust. Kupfferi järgi
(l' c.) puuduvad ka Läti NSV-s värdmarana ļeiukoha1 (Dobelē) 50 ja
200 km kauguses lähteliigicl.

2. sektsioon TormentįĮĮqc Rydb. Monogr. N. Am. Potent. (1898);

Th. Wolf Monogr. Potent. in Bibļ. Bot. XVI (190B) 64l. - Varred juurmis-

test ļehiedest pikemad, lehistunud, püstised, tõusvad' lamavad või rooma_

\,'ad, ViimaSel juhul sõļmekohtadest sageli juurduvad, 1ihtsad või dihhotoo_

miliselt harunevacl. Juurmised ļehed sõrmjad, 3-7 lehekesest koosnevad.

Õied enamasti üksikuli varrelehtede kaenaļdes.

14. Tedremaran _ PotentįĮla erecta' (L.) Hampe in Linnaea xĮ
(lB37) 50; Hegi Ilļ. Fl. Mitt._Eur. IV,2 (1922-|923) 8B2; Eklund Beitr.
z. Fl. d. Ins. Wormsö iį Acta Soc. pro Faun. et Fļ. Fenn.55, 9 (1929) 83;

Lippmaa Beitr. z. Kenntn. d. Fl. u. Veget. Südw.-Estļ. in Eesti Loodustead.

Arhiiv, 2 seer. XIII, 3 (1932) 154; Kpu.non @;r. 3an. Cu6. VII (1933)

1526; IoserĮųyK Bo cD.rr. CCCP X (l94l) 2lB; Oe4'1gHķ' so OĮ' ECCP IIt

(l950) 95. - P' Tormentllla Neck. Hist. comm. Acad. Theod. Paļat. IĪ ( l770)

491; Ledeb. Fl. Ross. II, 1 (1844) 5l;Th.Wolf Monogr. Potent. in Bibl. Bot.

XVI (l90B) 643. - P' sįĮaeslrls Neck: Del. Gaļl._Belg. I (1768) 222; Aschers.

et Gr.aebn. Synops. vI, l (l904) B33. - P' strįctįssįmaZtmmet. Europ. Art'
Potent. (lBB4) 5. - TormentįĮla erectą L.Sp.pl. ed. l (1753) 500 et auct.

rnult.; Wied. ei r,Veber Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 276' - Fragaria
TormentįļĮa Crantz Stirp. Austr., ed. l, II (l763) 23' - Jlan,{arķa rĮpflMo_

cToflĪ{afl' y3ĪlK' KaJIraH.

4' Püsik, tugeva, l-3 cm jämeduse, püstise, viļtuse või rõhtsa, eba-

reegĮipäraseli mugulja, enam_vähem puitunud risoomiga, mille värvus pealt

on iumepruun, seest veripunane. Varsi enamasti mitu, l0-30, tavaliselt on

nad 15'25 cm kõrged, püstised või tõusvad, saļedad, peened, lehistunud,
ülemises osas 2-3 korda dihhotoomiliseļt harunenud, samuti nagu lehe-

t'ootsud ja õieraodki, hõredalt kaetucl 'ülespicli ligihoiduvate karvadega, näär-
nteteta, sageli punakad. Juurmised lehed enamastį kolmetised, pikarootsu-

lised, juba õitsemisajaks kuivanud. Varrelehed kolmetised, rootsuta või üsna
ļühirootsu1ised suurte, lehekujuliste, Servaļ sügavalt sisselõikunud abilehte_

dega. Varrelehtede lehekesed rootsuta või väga lühirootsulised, piklikud,
äraspi.cli-munajacl või süstjad talbja, terveserval'ise alusega, keskelt aļates
sügavalt sisseļõikunud-hambulise Servaga; hambad 1aialihoiduvad, iömpjacĮ
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152. joon. Maranad (PotentiĮla). P. erecta: a - taim; Ö - õis altvaates (suu-
rendatud); c - õįs pealtvaates (suurenda'tud); d - seemnis (tugevasti Suuren-
da,tud). P. reptans: e - õitsev taim; f - seemnis (tugevasti suurendatud).
P. anserįna: g - õitsev Īaim; h - õis aļtvaates; i - seemnis (tugevasti suu-

rendatud).
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või iömpteravad; ļehekesed rohelised, alt pisut heledamad, mõļemal küljel,
eriti a1lkülje roodudeļ liduskarvased. Õied üksikud, pikkadel karvastel õie-
raagudel,. neljatised, harva mõnedeļ viietised või kuuetised, B-l2 mm ļäbi-
mõõdus. Tupplehed ja õiepõhi karvased, sisemisecļ tupplehed munajas_süst-
jad, välimised kitsamad, tömpjad, vahel sisemistest pikemad. Kroonlched
tupplehtedest pikemäd, äraspidi_munajad, pügaldunud tipuga, koļlased tume-
dama alusega. Toimukąid '15-20, pikkade tolmukaniitidega ja väikeste
ovaalsete ; kuni ümarate tolmukottidega. Günofoor väike, karvane,
harva peaaegu paljas. Emakakael peaaegu tipmine, valminud seemnisega
ligikaudu ühepikkune, peen,' kogu ulaiusel peaaegu üheļämedune. Seemni-
sed munajad, rõmelised' ebaselge anduriga. Õitseb juunist augustini.
( 152. joon. a - d)

Väga varieeruva kujuga liiĮc, mille teisendid ja vormid on tunnustes üļe-
ininevad ning taksonoomiļiselt vähese väärtusega.

Üldlevik. Levinud aiktilises Euroopas, eriti boreaalses metsacle vööndis
Kesk-Euroopast itta kuni Lääne-Siberini (Altai; puudub Nõukogude Liidu
Euroopa_osa kõige lõunapoolsemates rajoonides), Kaukaasias, Türgi Lasis-
tanis, Ķesk_ ja l-ääne.Eufoopas (põhja kuni Shetlandi saarteni ja Stavanger_
fjordini NorraS, 70"20'P'-l.), lõunasse kuni Portugalini ja Kesk_Hispaaniani'
Itaaliani (nrandriosas) ja Kesk-Balkanini. Tedremaran on väga suure öko-
loogilise amplituudiga liik; esįneb madalikest kuni alpiinse vööndini (Kesk_
Alpides kuni 2450 m), niihästi happelisel turbamullal kui ka neutraalseļ
huumusel ning lubjapinnasel. Kasvab rabamäta'stel, soodes, märgadel ja
kuivadel niitudel ning pui'snlitudeļ, hõredamates metsades, raiesmikel, jäät-
maadel, nõmmedel, loodudel jne.

Levik Eesti NSV_s. Esineb kogu Eesti NSV territooriumil, on meiļ hariļi-
kumaid marana1iike. Eriti tava1ine niitudel ja puisniitudel, lodumätastel,
rabastuvates metsades, loodudel. Kultuuri suhtes indiferentne või apofüüt.

Kasutamine. Tedremarana risoom sisalcļab 20-35% parkaineid' pealc
selle värvaineid, vaiku, tärklįst ning teisi aineicl. Kootava toime tõttu kasutaįi
l,arematel aegadei laialdaselt meditsiinįs (Rhįzoma TormehtįĮĮae nime all)
ja rahvameditsiinis (ka kaasajaI paiguti) düsenteelia ja kõhulahtisuse puhul,
suuloputusvahendina (keedise ja tinktuuri kujul). , Rahvameclitsiinis oli
tedremarana risoom peaaegu universaalvahendiks väga'mitmesuguste hai-
guste puhuĮ (langeiõbi, nakkushaigused, peaValu, isegi katk jne.). Risoomi
saah kasutada nahaparkirrriseks. Rauavitrioļiga võib tedremarana risoomi
tarvitada tnustaks värvimiseļ. maarjajääga - punaseks värvimisel. Tedre-
nlaranaļ on teatav tähtsus ka meetaimena.

ļ5. Roomav nlaran * PotentįĮĮq reptans, L.Sp. pl. ed. l (1753) 499;

.Wied. et Weber Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 272; Lehmann Monogr.
Potent. (lB20) ļ54; Zjmmet. Europ. Art. Potent' (lBB4) 6; Aschers. et
Graebn. Synops. VI, l (l904) 844; Th. V/olf Monogr. Potent. in Bibļ.
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Bot. XVI (1908) 654; Hegi lll. Fļ. Mitt.-Eur. |v,2 (1922-|923) EB7;
Eklund Beilt' z. Fļ. d' Ins. Wormsö in Acta pro Faun' et Fl. Fenn. 55, 9
(1929) 83; Lippmaa Beitr. z. Kenntn. d. Fl. u. Veget. Südw.-Estl. in Eesti
Loodustead. Arhiiv, 2 seer. XIII, 3 (l93Ą l1a; Kpunoe <D;rr. 3an. Cu6. VII
(1933\ 1527; Iosenuyx eo on. CCCP X (194l) 2l9; <DeĀ.{eHķo so Q.ļt.

ECCP III (1950) 98. - P. anomāla Ledeb. F'l. Ross' II, l (lB44)
53. - Fragaria reptans Crantz Inst' iI (1766) . t79.- - Jlan,ļarķa ūo"rr-

3yųafl.

4. Tugeva mitmepealise risoomiga püsik foomavate, sõlmekohtadest
juurduvate vartega. Varred väga pikad (kuni 1 nr), enam või vähem karva-
sed, püstiseli Įigihoiduvate karvadega, sageli värvunud. Juurmised lehed
pikarootsulised, sõrmjad, 5-7 lehekesest koosnevad, nende abilehed pruun-
kilejad, süstjate, terveserva1iste kõrvakestega. Varreļehed juurmiste Sarna-
sed, viietised, lühemarootsulised, nende abilehed rohelised, munajad või
piklikud, teravad, hambu1ised või terveservalised. Liitlehekesed äraspidi-
munajad, lühitalbja alusega, sisselõikunud hambulise, vahel (vähematel tip-
mistel lehtedei) täkilise Servaga, tömpide kuni teravate hammastega, pealt
hõtedalt, alt ja leherootsudeļ tihedamalt liduskarvased. Õied ļehel<aenaĮdes
įįksikult, harva kahekaupa, suured, lB-25 (keskmiseit 20) mm läbimõõdus,
tavaliseļt viietised, pikkadel, ülespidi ligihoiduva1t karvastel õieraagudel,
mille pikkus sageli ületab leherootsude pikkuse. Tupplehed munajad, tera-
vad; välistupplehed munajad või piklikmunajad, tömpjad, kõik pisut karva-
sed nagu õiepõhigi, ning peale õitsemist suurenevad. Kroonlehed ļaiad äras-
pidi-munajad, tupplehįedest palju - vahel kaks korda - pikemad, kuld-
kolļased. Tolmukaid umbes 20, piklik-ovaalsete tolmukoitidega.,Günofoor
suhteliseļt suur, kooniline, karvane. Enrakakael peaaegu tipmine, vaļminud
seemnise pikkune või lühem, pisut laiuva emakasuudmega. Seemnised piklik-
munajad, rõmeļised_kortsunud. Õitseb juunist augustini. (|52. joon._ e, f.)

Kromosoomide arv 2n : 32.
Üldlevik. Euraasias paiguti katkendlikku areaali omav ļiik. Nõukogude

Liidu Euroopa-osas ļevinud Eesti NSV-s (lääne- ja keskosas) ning Lenin-
gradi oblaslist kuni lõunarajoonideni, Kaukaasias, Lääne-Siberis, Ķesk- ja
Väike-Aasias, Īraanis, Afganistanis, Kašmiris. Läänepoolses Euroopas ļevi-
nud põhja kuni Kesk-Rootsini, Šoti- ja liriniaani, lõunasse kuni Põhja-AaĪri-
kani (Atlas, Egiptus, Abessiinia). Introdutseeritucį Põhja- ja Lõuna-Ameeri-
kasse, Austraaliasse, Įjus-Meremaale. Kasvab uhtlammniitudeļ, kaļlasteļ,
tee-, kraavi- ja põlluservadel, loodudel, madaiikkudest kuni mägede subal-
piinse vööndini (Wallise Alpides kuni l675 m kõrguseni). Esineb väga eri-
'neval muldkonnal, meeleldi kuivemaļ, kuid mitte 1iiga kuivaļ, toitainete-
rikkamal pinnasel.

Levik Eesti NSV-s. Ūsna levinud läänesaariel; mandriosas kuni Vahe-
Eesti valdkonnani (Einf ), paari eelposiiga Lahkme-Eesti vaļdkonnas
(Emed). Käesoleval'ajal'purarl r..g, areāaļi kontakt idas asuva'Lenin-
gradi oblastiga. Teistel naaberaladel on roomav maran levinud Läti NSV-s,
{-oode-Soomes ja Ęootsi olandi ja Gotlandi saarel. Kasvab Eestis liiva- ja
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l53. joon. Roomavar marana (PotęntĮĮĮa reptansJ leiukohad.

klibupinnasel, puisniitudel, randvaļlidel, loodudel, teeservadel, ka hõredates
männikutes. Kultuuri Suhtes indiferentne kuni pisut apofüütne liik. (Leiu-
kohat.l 153. joon.)

Kasutamine. Risoomi kasutati Varem palaviku, malaaria, neeru- ja põie-
kivide ja teiste lraiguste puhu1. Käesoleval ajal ei tarvitata nähtavasti ka
ra hvameditsiinis.

4. alamperekond ChenopotentįĮIa Focke in Abh. Naturw. Ver. Bre-
men X (lBB9) 415; Gen. Argentina Lam. Fl. Frang. III (1778) llB (exp.).-
Õied asuvad üksikuļt roomavate varte lehekaenaldes; nad on viieiised, tupe,
välistupe ja krooniga. Kroonļehed koļlased, pinnukeseta, tipul pügaldumata.
Tolmukaid 20-25, kolmereaļiselt asetatud, ļühikeste tolmukaniitidega. Ema-
kakaeļad külgmised, umbes seemnise keskosast väijuvad, peened, Seemni-
sest ļülremad. Püsikud roomavate' sõlmekohtadest juurduvate võrsetega ja
katkestunult-sulgjate lehtedega, mille lehekeste arv on rohke.

l. rida ArlsenįnaeLehmann Rev. Potent. (1856) lBB (ex p.); Juzepcz-
in Fl. URSS x (l94l) 221; Grex Anserįnae Th. ĪÄ/olf Monogr. Potent. (l908)
667. - Lehekesed allküljel siidiläikelised-viltjad; välistupplehed enamasti
sisse lõikunud või hambulised. Seemnised suhteļiselt suured, korgistunud
seemnekestaga, seljal vaoga.

16. Hanijalg _ PotentįĮla antsęrįna| L. Sp. pl. ed. l (1753) 495;

. l anserįna (|ad. k.) - hani_, sõnas! anser - hani. Liik esines sa'geli hanekoplites ja
loli hanedele toiduks. : I
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Ledeb. Fļ. Ross. II, l (|B4Ņ a4; Wied. et Weber Beschr. phanerogam. Gew'

īigs2l 272;' Kpgno, õn. A.rrr. II (1903) 393 u Q;r.3an. Cu6. VII (1933)

i5zg;'A."ķ"rs. et Graebn. Synops. VI, l (1904) B54; Th. Wolf Monogr'

Potent. in Bibl. Boi' XVI įrooa; 669; Hegi I1l. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2
^ttgīz_tgz3) 

BB9; 
,Lippmaa Beitr. z. Kenntn. d: Fl. u Veget. Südw._Estl.

in pestl Loodusteacļ. Aihliv,2 seer. XIII,3 (1932) l5a; Įosenuyr so QĮ-

CCCP x (ļ94l) 22t; OeĀ'{eĮ{xo so ÖĮ' ĖCCP III (1950) 99' - P' Argen-

tįnaHuds. Fl. Angl. (|762) 195. - Fragaria anserįnaCrantz Siirp. austr'

iasc.2(1763)9'ArgentinauuĮgarisLam.Fl,Frang.III(|77B\
1t9. - Argentina argentia Rydb. in Bulļ. Torr. Bot. Club. 33 (1906)

143. - Jlan.rarxa ryclzHafl.

4. Püsik suhteliselt jämeda, ļühikese, mõnikord harunenud mitmepea-

lise, ülemises oSaS urnrā", pruunide abilehtedega kaetud risoomiga. Õisi

kandvad varred peened, 10--80 cm pikad, roomavad, sõlmekohtadest juur-

duvad, hõredalt või tihedamaļt kaetud ligihoiduvate või pisut püstiselt ligi_

hoiduvate karvadega. Juurmised ļehed arvukad, 7_20 cm pikad, katkestu-

nult_sulgjad, enamasti 6-10 külgmiste ļehekeste paarist koosnevad, miļle

vahel lehįrootsui asuvad väikesed lisaļehekesed. Lehekesed rootsuta, harva

lühirootsulised, üksteisele vastaļ<ad või vahelduvad, piklik-lineaalsed kunį

piklikud äraspidi-munajad, l-4 cm pikad, lehe aluse Suunas vähenevad,

Ļog, .u.uu uļatuses süģavaĮi sisseļõikunucļ-hambulised kuni peaaegu lõhes-

tuāud, pealt hõredr.rļt või įihedamaļt liduskarvased, aļt hõbesiidjaĮt läi-

kiva vilīja karvastusega, harvem ka pealt Samasugused (var. sericea). Juur-

misie leįtede abiļeheā suured, Įeherootsuga pikalt ļiitunud, pruunid, tera-

vate, munajate või süstjate, terveservaļiste kõrvakestega; varreļehtede abi-

lehed rohijäd, lehekujuiised, sügavaļt narmastunud-ļõļrised' Õied üksikud

või kahekaupa sõlmekohtadelt väljuvatel, 3-10 cm pikkadel, ülespidi ļidus-

või ligihoiduvalt karvastel õieraagudel, suured, l,5_2,3 cm ļäbimõõdus'

rupp šiiatarvane; sisemised tupplehed lai-munajad, teravad, välisiupplehed

.i.įĻi.t" pikkused, harilikult ko1me- kuni mitmehõ1maļise1t lõhestunud'

Kroonlehed äraspidi-munajad, pügaldumata tipuga, tupplehiedest kaks korda

pikemad, helekollased. Toīmukaid 20; toļmukaniidid ļüheldased, tolmukotid

munajad, kummalgi tipul pügaldunud. Emakakael külgmine, niitjas, valmi-

nud įemnisest lühem. Günofoor suur, poolmunajas, tihedaļt pikakarvaline-

Seemnised munajac1 kuni peaaegu ümarad, seljal vaoga' Õitseb maist

augustini. (l52. joon. g* į.)

Kromosoomide arv 2n : 32.

var.uuĮgarisHayneArzneigew'IV(1816)t.3l;var.dįscoĮorWallr"
Sched. crit' I įazų 2g6. - Taimed üsna vähe karvased, välja arva-

tud lehtede allkülg, mis on 'sageli väga tihedalt valgesiidjas. Lehe

pealkülg mõnikord paljas, enamasti siiski enam või vähem karvane-

Harilik, iüüpiiine teisend, rea karvastuses erinevate vormidega.

var. serīcea Hayne l. c.; var. p. concoĮor Wallr. l. c. - Eelmisest ļ"ļ_'*
dist haruldasem. Ka 1ehtede pealkülg tihedaļt kaetud siidjalt ļäikiva
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karvastusega. Harilikkudel kāsvukohtadel ja tavaļise teisendiga
sageli koos.

Üldlevik. Peaaegu kosmopoliitse levikuga taim. Tavaline suuremas osas
Euroopast (puudub Püreneedest ļõunas, Vahemere saartel ja Lõuna-Balka-
nil). Nõukogude Liidus esineb peaaegu kõikides rajoonides (ühes Kau-
kaasia ja Kaug-Idaga), Mongoolias, Jaapanis, Hiinas, Kesk-Aasias, Tiibe-
tis, Himaalajas, Põhja-Iraanis ja Süürias (puudub Türgimaal ja Põhja-
Aafrikas). Levinud Gröönimaal ja Põhja-Ameerikas (Įõuna suunas kuni
Uus-Mehhikoni, Põhja-I(aļiforniani ja ArĪzonani), Lõun3_Ameerikas (Tšiiļi)
ja Kagu-Austraalias (Victoria). Mägedes tõuseb kuni 2000 m ja kõrgemale
(Tiroolis kun|2426 m). Kasvab seisvate ja voolavatg vete kaļļastel, kįaavi-,
tee- ja põlluservadel, karjamaadel, jäätmaadel, elamute ümbruses ja õuedel,
umbrohuna põldudel; tavaline ka mereranna1 soolase vee mõjupiirkonnas.

Levik Eesti NSV-s. Väga harilik teeservadel, põllupeenardeļ jne., mere-
ranna suprasaliinses vööndis, kuid ka saļiinses ja subsaliinses vööndis.
Apofüüt.

Kasutamine. Hanijala muguljalt paksenenud risoomį tarvitatakse Siberis
toiduks, Noored võrsed sobivad salatiks. Kogu taime kasutatakse (peenesta-
tult) Iindude, eriti hanede toįduks. Nagu peāaegu kõikidel maranatel, sisal-
dab risoom parkaineid ning oli kootav.a toime tõttu kasutusel meditsiinis.
Hanijalg on ilus taim, kuid ta dekoratiivsusele on vähe tähelepanu pööra,
tud; eriti üleni hõbeläikeļine teisend (var. sericea) sobib hästi kiviįtaim-
lates madalaks ilutaimeks. Negatiivseks omaduseks on hanijala kalduvus
umbrohuks muutuda.

2l. perekond mõõlad - Geum| L
L. Sp. pl. ed. I (1753) 500.

Õied üksikud või hõredate, kännasjate õisikutena, keskmised kuni võrd_
lemisi suured, viietised, tupe ja välistupega. Õiepõhi liudjas või kellukjas.
Välistupplehed sisemistest umbes poole lühemad, viljumisa.ial sageli taģasi
käändunud. Kroonļehed (meil esinevatel liikidel) kollased või punakad. Tol-
mukaįd palju. Arvukad emakad paiknevad enamasti silinderjält pikenenud,
harva 1amedal günofooril. Emakakaeļ tipnrine, niitjas, kõver'dunud, ülemises
osas liigestunud, viljumisel mahalangeva ülemise osaga. Vili pähklikese
ļaadi, pika, tipul haakja nokaga, miļle rr-roodustab püsimajäänud emakakaeļa
alumine, pikem osa. Püsikud juurmiste, suhteliselt pikarootsuliste, kannel-
jalt-sulgjate lehtedega, mille tipmine ļeheke on külgmistest suurem; Varre-
ļehed väiksemad, üļem'ised neist ainult kolme- või neljajagused. _- Umbes
40 liiki, ievinud peaaegu kogu maakeral (välja aņvatud Arktika ja Antark_
tika); Nõukogude Liidus 7 liiki; Eesti NSV-s 3 liiki. Moodustavad sageli
omavahelisi värde.

l (reekä'kėelest: geuo - maitsen hästi; mõõlade risoom lõhnab hästi ning omab ka
ieatavat maitset; juba Pliniuse poolt tarvitatud nimi.
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ļ, Õied longus, kellukjad, määrdunud-punase tupe ja valkjate või roosa-
kate tupplehiedega

l. ojamõõl - Geum rįaale L'
Õied püstised või poolpüstised, laiuvate (mitte kellukjate) õieosadega;
kroonlehed kollased 2

2. Tupplehed õitsemisajal tähękujuliseļi laiuvad. Kroonlehed peaaegu tupp_

lehtede pikkused
Vahemine mõõl - Geum įntermedįum Ehrh.

Tupplehed õitsemisaja lõpul tagasi käändunud. Kroonļehed tupplehte_

dest lühemad . 3

3. Taim pehmekarvaline. Kroonlehed valkjaskolĮased. Emakakaela üļemine
osa alumisest neli korda,lühem

3. Maamõõl - Geum urģanum L.

Taim tikjakarvaline. Kroonlehed kuldkollased. Emakakaela ülemine osa

alumisest kaks korda lühem
2' Pįistmõõl - Geum aleppicum Jacq.

l' Sektsioon Ca,ruophuĮIafa Sėringe in Mėm. Soc. Phys. Genėv. II

(lB24) l39. - Õied kellukjad,' enamasii longus. Tupplehed viļjumisajal
püstised või poo1püstiseį. Kroonlehed pika pinnukesega. Vilikond pikaraolise

nutina.

l. ojamõõl - Gęutn rįaaĮe' L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 50l; Ledeb' Fl'
Ross. II, I (1844) 23; Wiedem. etweber Beschr. phanerogam. Gew. (1852)

265; Aschers. et Graebn. Synops. vI, I (1902) 876; Hegi Il1. Fl. Mitt.-Eur.
lv,2 (lg22-l923) 9l5; Lippmaa Beitr. z. Kenntn. d. Fl. u. Veget. Südw.-

Estl. in Eesti Loodustead. Arhiiv,2 seer. XIII,3 (1932) l5a; Įoaeluyx eo

<D;r. CCCP X (l94l) 252;MvxaülJloBcKafl ņo ol. ECCP III (1950) |02' -
G. nutans Granlz Stirp. Austr., ed. 2 (1763) 70. - G. paĮĮidum Fisch.

et Mey. in Index sem. Hort. Petrop. XI (1846) 49' - lpaevIlar peuHož.

4. Keskmise Suurusega, 25-75 cm'kõrge püsik tugeva, viltu-horison-
'taaļse risoomiga, millel säilivad vanade lehtede poolkõdunenud jäänused.

Varsi'1-3, nad on püstised, lihtsad või tipuosas harunevad, vaolised, hare-

vakarvalised ja pisut näärmekad, sageli punakad. Juurmised lehed pikaroot_

suliserl, kanneljalt sulgjagused, 2-3 paari äraspidi_munaja, aluselt tipu

Suunas Suureneva, 2,5-7 cm pika ja 3-5 cm laia, servaļ kaheli-suureham_

bulise külgmise lehekesega; tipmine leheke külgmigtest. Suurem, neerjas või

ümalneerjas, vahel ko1mehõlmane. Varrelehed lühirootsulised, koimejagused,

väikeste munajate abilehtedega' Kõik lehed mõlemal küljel hõredamalt või
tihedāmalt liduskarvased. Õied asetsevad . iavaliselt 2-3'kaupa, 'longus,
kellukjad, pärast õitsemist püstised. Tupplehed, õiepõhi ja õieraag määrdu_

nį1d-tumepunased, näärekarvased; tupplehed munajas-süstjad, kroonlehterle

l rįaaĮe (lad. k.) - oja-, sõnast rįaas -_ oia.
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ligi hoiduvadl väļistupplehed lineaalsed,, väikesed. Kroonlehed kahvatu-
koļļased punase varjundiga, äraspidi-munajad pika pinnukese ja pügaldu-
nud tipuga, umbes tupplehtede pikkused, võrdļemisi kaua püsivad. Toļmu-
kaid palju, nad asetsevad õiepõhja serval 4-6_realiselt. Viljalehed asetse_
vad 4_'l2 mm pikal günofooril, on karvased; emakakaelad pikad, niitjad,
liigestunud; alumine osa alusel karvane, ülemine, eriti noorelt, peaaegu
tipuni karvane ja näärnrekas, maha langev, õitsedes mõļemad ühepikkused'
viljudes alumine kaks korda pikem. Viļikond munaja nutina, viljad kareda-
karvalised, säiliva, tipul haakja emakakaeļa alumise osaga. Õitseb mai
lõpust juuli a1guseni. (l54. joon. c-f.)

f. paĮlidum (Fisch. et Mey.) Blytt et Dahl Norges Fl. (1904) 440. -Taim kollakasroheline, enamasti väga sügavalt sisselõikunud įehte-
dega. Tupplehed kolļakasrohelised, kroonļehed kollased või kollakad'
Paiguti (Jämejala, Voldi, ftannamõisa).

Tųļeb mainida ojamõõla õite prolifikatsiooni (läbikasvamist); seĮ juhul
tupplehed suurenevad, meenutades pärislehti, ja õied on algusest peale püs-
tised, mitte longus. See ebanormaalne vorm on üsna sage, teda mainitakse
nimede all: Geum hgbridum Wulf.; G' rįuaĮe Ī. ļuxurians Trott; G. rioaĮe Ī.
monstrosum Hagenb.

Hübriid: vt. Vahemine mõõļ.
Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Euroopa-osa põhjapooĮsetes ja kesk_

osades, Ķaukaasias, Siberis, Kesk-Aasias (Džungaaria, Tjan-šan). Peale
selļe Kesk-EuroopaS (välja arvatud lõunapoolsed, Vahemere_lähedased alad)
ja Väike-Aasias. Kasvab niisketel niitudel ja puisniitudel, lehtmetsades,
põõsastikes, kallastel, poolsoistes kohtades, lodudel ja lodumetsades, raies-
mikel, sageli massiliselt. Mägedes esineb kuni 2000 m kõrguseni (ja kõrge-
*ąt)'

'Levik Eesti NSV-s. Eestis levinud kõikjal vastavatel kasvukohtadel.
Hajub epizoohoorselt, loomade ja inimese kaudu, kelleļe viljad kinnituvad.

Kasutamine. Varem ļeidis kasutamist peamiselt risoom droogina. Taime
tarvitati ka rahvameditsiinis.

' 2. sektsioon Caruophulįastrum Sėringe in Mėm. Soc. Phys. Genėve II
(1824) l38. - Õied laiuvate tupplehtedega, mitte kellukjad, püstised, vilju-
des tagasi käänduvad. Vilikond raota või lühiraoline. Kroonlehed pinnukes-
teta või väga lühikese pinnukesega.

l. rida Strįcta Juzepcz. in Fl. URSS x (194l) 254. - Varred enamasti
karedakarvalised, harva peaaegu paljad. Krooniehed tupplehtedest pisut pike-
mad. Vilikond äraspidi-munaja nutina. Viljanokk näärmeteta. Õiepõhi lühi-
karval ine.

2. Püstmõõl - Geum aĮeppicum'.Jacq. Icon. pl. rar. I (į7B6) 88;
Aschers,. et Graebn. Synops. VI, I (1905) 879; Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur.lY,2

I aĮeppīcum - Põhja_Süüria linnast Aleppost pärinev, kus Jacquin ekslikuli. oįetas
liigi päriskodu olevat.
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(1922-1923) 920; Įosenuyr so olr. CCCP X (l94l) 254; MuxaüJļoļ]cKan Bo
o"rr. ECCP III (1950) l02. - G. strįctum Ait. Hort. Kew. II (17s9) 2t7;
Ledeb. Fl. Ross' II, l (IBaŅ 22; Glehn Fl. Dorp. in Archiv f. Naturk. Liv-,
Est- u. KurI', 2 Ser. II (1860) 535. - G. hispidum Klinggr. Fļ. Preuss.
(lB4B) l2B, non Fries. - G. įntermedium Bess' ap. Wiedem. et W'eber
Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 205. - lpaeia"uar anencxutŽ.

+. Eelnevast liigist tugevamakasvuļine, 40-70 cm kõrge püstine püsik
lühikese, jämeda risoomiga. Vars peaaegu alusesi peate tāniitunud, nagu
leherootski kaetud pikkade, karedate karvadega .'ning peale selļe 1ühikesįe,
pehmete karvakestega. Juurmised lehed pikarootsulised, kämmaljalt suig-
jad või sulgjagused' Külgmisi lehekesi 3-6 paari, nād on äraspidi-munajad
talbja alusega, serval sisselõikunuļt hõļmised ja hambulised, aļumisea vai-
kesed, .ü]emised suuremad; tipmine leheke tavaliselt Sįļurem' ümar või
ümarkoļmnurkne, südaja alusega. Varrelehed enamasti kolmejagused, vahel
sulgĮõhised, elliptiliste osadega. Abilehed munajad, kunį 2,5 cm pikad, ser-
val sügavalt sisse lõikunud. Õied püstised, suhteļiselt jämedateļ,'karerlakar_
valistel ja näärmekatel õieraagudel. Tupplehed munajas-kolmnurksed, pärasi
õite puhkemist ja viljudes alla käändunud ning õierao ligi hoiduvad. Väļis-
tupplehed lineaalsüstjad, sisemistest 2 korda lühemacį ja 3-4 korda kitsa-
mad. Õiekroon kuļdkollane, 17-22 mm läbimõõdųs. Kroonlehed äraspidi-
munajad, pinnukeseta, tupplehtedest pikemad. Tolmukad rohkearvulised,
asetsevad õiepõhja serval kaherealiselt. Õiepõhi, pisut munajas, tihedalt
ļühikarvaline. Viljad aļusel liduskarvasert, tiįul 'pit 

tuao" ļ<aredate karva-
dega; emakakaela alumine, pikem, viljal säiliv osa alusęl karedakarvaļine,
viljaga peaaegu ühepikkunel emakakaela ülemine, mahalangev osa alumi-
sest ļ<aks korda lühem, peaaegu tipuni karvane. Õitseb'juulis,.augustis.
(l54. joon. g-į.)

ŪIdlevik. Uļatuslikku holarktilist areaali ontav liik, mille rasse kįtsamaļ
süstemaatilisel piiritlemiseļ tuleks diferentseerida,eri:liįkideks: enamik neist
rassidest esineb Kaug-Idas ja Põhja_Ameerikas. Laiemal kasitlusįį
haarab liigi areaal Euraasias Kesk-Euroopat, Nõukqgude Liidu kesk- ja
lõunaosi (välja arvatud Krimm ja Volga alamjooksu aīa), Siberii ja Kauģ-
Ida, Kesk-Aasiat (DŽungaaria_Tarbagatai ja Tjan-šan), MongooliaĮ, Jaapā-
nit ja Hiinat. Pole võiinafu, et vähemaļt areaali Kesk-Euroopa-osa on tįķ-
kinud sekundaarselt (kuļtuuri mõjutusel).l Ķasvab hõredates metsades ja
metsaservadel, heittamaadeļ, rohtunud nõ1vade1, teecļe ääres ja elamute
ü mbruses. -,'.. .

Levik Eesti NSV-s., Ainuļt mandri kaguosas, Lahl<me-Eesti (Emed) ja
Kagu.Eästi' (Eor) valdkondades; omab meil Seega areaali loodepiiri. Võrį-
iuseks naaberaladega olgu mainitud, et liik puudub Skandinaaviamaades,
välja arvatud Ķagu-Soome, kus on areaaļi kontakt Karjala-Soome NSV-ga.
Lõunapoolnę kontakt on Läti ŅSV-ga, kus püstnrõõļ on levinud eriti idaosās.
Esineb meil tavaliselt seoses kultuuriga - prügil, įeeservadel, põĮlupeenar-
del; vähemalt osa neist leiukohtadest on kahtlemata tekkinud kultuuritegu-
rite mõjul. (Leiukohad l55. joon.)
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l55. joon. Püstmõõla' (Geurn aĮeppicurn') ļeiukohad.

Ķasutamine. Ei oļe kuigi suure rakendusliku tähtsusega, välja arvatud
See, et liiki oleks võima1ik dekoratiivtaimena kultiveerida; paiguti on seda

varematel aegadel juba tehtud. Mõned aedvormidest (nagu Ī. hįrsutum
hort.) on suhteliselt suurie õitega.

2' rida Į]rban'a Juzepcz. ļ. c. - Varred pehmekarvaļised. Kroonlehed
pole harilikult tupplehtedest pikemad. Viļikond ümara nutina. Viljanokal
puuduvad näärmed. Õiepõhi karvane

3. Maamõõl - Geutnurbanum'L.Sp.pl. ed. l (1753) 50l; Ledeb. Fl.
Ross. II, I (1844) 2l;Wiedem. et Vy'eber Beschr. phanerogam.Ggw. (1352)

265; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1905) 877; Hegi lll. Fl. Mitt'-Eur'
Īv,2 (1922-1923) 9l7; Lippmaa Beitr. z. Kenntn. d. Fl. u. Veget. Südw'_

Estlands in Eesti Loodustead. Arhiiv,2 seer. XIII,3 (l932) l54; Įoaenuyx

ņo Õl. CCCP X (l94l) 260;MnxaüĮoscKarĪ Bo Õ"rr, ECCP III (1950) l03. -
G. įberįcurn Bess. ex Boiss. Fl. or. ļI (ls72) 696. - CarųophgĮĮata urbana'

Scop. Fl. Carn. ed. 2,1 (|772) 304. - lpanular ropo4cxoü.

4. Tugeva roomava risoomiga' 30-70 cm kõrge püsik. Vars püsiine,.

õõnes, tihedait lühiudemeline ning peale selle hõredamalt üõi tihedamaļt
kaetucl pikkade karedate karvadega. ,Juurmised lehed pikarootsulised, kat:
kestunult paaritusulgjad, ļ-3 paari įraspidi-munaja, Suure-' sageli kaheli-
hambulise külgmise lehekesega ja harļļikult 3--5-hõļmaSe, suufema otsmise

|,urbanum (lad. k.) _: linnā-, linņades või linnade ümbruses kasvav,.sģnasl''urbs -
linn
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iehekesega. Varrelehed (eriti ülemised) üsna lühirootsulised, kolmejagused
kuni kolmehõlmased ellipti1iste või rombjate, teravate hõlmade või liitlehe-
kesiega. Abilehed suured, varreümbrised, serval suurte, sügava1t sisselõiku-
nud hammastega. Õied püstised, väheldased, umbes l,5 cm Įäbimõõdus,
pikkadel, peentel, varre ja harude tipul üksikult asetsevaiei õieraagudel.
Tupplehed laiuvad, pärast õitsemist tagasi käändunud, rohelised, sisemised
terav-kolmnurksed, välimised lineaalsed, tömpjad, sisemistest 2 korda lühe_

mad ja 4-5 korda kitsarnad. Kroonlehed kahvatuļ<olļased, 1aiuvad, äraspidi-
munajad, peaaegu pinnukeseta. Günofoor puudub. Õiepõhi karvane; õieraag
tilredaudemeline, peale selle kaetud hõredate pikkade karvadega ja nääre-
karvadega. Emakakaela liiges asub keskelt kõrgemal; emakakaela ülemine
osa aļusel kaetud ļühikeste lidus karvadega, aiumisest osast neli korda
lühem. ViĮjad äraspidi-munajad, aļusel peenekarvalised, tipul karedama-
karvaļised; emakasuudme alumine, viljumisel säiliv osa viljast kaks korda
pikem. Õitseb juunist augustini. (l5Ļ. joon' a, b')

Meil vähe teisenev ļiik, kuid ulatusliku areaali idapoolsetes sektorites esi-
neb veidi erinevate rassidena.

Hübrįid (ojamõõlaga): vt. Vahemine mõõ l, ļk. 352.
Üldlevik. Põhiliselt levinud Euraasia ja Põhja-Ameerika parasvöõndis-

Põhjas uiatub areaal Lofootideni (põhjalaiuse 68ol5'-ni), lõünas kuni Põhja-
Aafrikani (Atlas) ja Himaalajani. Vahemeremaades esineb peamiseĮi
mägede montaanses astmes. Peale Kesk- ja Lääne-Euroopa ļevinud ka
Väike-Aasias ja Iraanis. Nõukogude Liidus haarab areaal Euroopa-osa, Ķau-
kaasiat, Lääne-Siberit' Kesk-Aasiat. Kasvab võsastikes, hõredates metsades,
metsaservadeļ, aedades, teeservadel, parkides, sageli ka ruderaaltaimena.

Levik Eesti NSV-s. Erineva sageduse ja ohtrusega levinud kogu Eesti
NSV territooriuņil, kuid ei ,moodusta ojamõõla taoĮiselt massivegetatsiooni.

Kasutamine. Risoom sisaldab roosuhkrut, tärklist, park_ ja' värvaineid
ning väheseļ määral eetrilist õli, mille tähtsamaks osiseks on eugenool; vii-
masest on tingitud risoomi neļke meenutav aroom ja toniseerivad omadu-
sed. Varematel aegadel tarvitaįi risoomi droogina ning taime isegi kulti_
veeriti sel otstarbel. Risoom oļi tarvitusel ka rahvameditsiinis väga mitme-
suguste haiguste (kõhulahtisus, skrofuļoos, ma1aaria) puhul.

Mõõlade perekonną liikidel on.kalduvus liikidevaheiiseks ristlemiseks.
Eesti NSV-s on seni korduvalt leitud alljärgnevat värda maa- ja ojamõõla
va hel:

Vahemine mõõl - Geum įntermęd'ium į Ehrh. Beitr. VI (l78B) 143;

Ledeb. Fl. Ross. IĮ, l (lB44) 22; Salasoo Fl. Not. in Eesti Loodustead.
Arhiiv,2 seer. XV, 2 (1934) 54; Iosenuyķ ņo Õ.iI. CCCP X (194l) 26l;
Muxaü.u,oņcKafl Bo <D"u. 6CCP III (l950) 104. - G. riaaļį-urbanum Reichenb.
ex Russow Fl. d. Umg. Revaļs in Archiv f. Naturk. Liv-, Est- u. Kurl., 2 Ser.
VI, l (1862) 69. - G. rįuaĮe)(urbanurz Skottsb. et Vestergr. Z. Kenntn.

t įntermedįum (|ad. k.) - vahemine, keškmine; sõnadest įnter - vahet, medium -
keskus.
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d. Veget. d. Ins. oesel in Bih. į. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 27, aĪd. II|, 7
(1901) 56; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1905) 883; Eklund Beitr. z. Fl.
dl Ins. Wormsö in Acta Soc. pro Faun. et Fļ. Fenn.55,9 (1929) 83. -lpannlar npomexyrouuufi.

4. Sageli iseseisva Įiigina käsitatud, peaaegu kõikides tunnustes maa-
ja ojamõõla vahepealne, uļaiuslikumalt varieeruv ning vahel ühele, vahel
teiseļe vanematest rohkem Sarnanev. Õied püstised või pisut longus. Kroon
pooleldi laiuv; kroonlehed kollased punakate soontega, vaheļ ka välisküljel
punakad. Tupplehed punakaspruunid, viljumisaja1 rõhtsaļt asetunud. Kogu-
vili raota või lülriraoline. Emakakael aļusest kuni keskkohani karvane,
tema alumine osa ülemisest koļm korda ļühem. Viljuv hübriid. Õitseb juu-
nis, juulis.

Üldlevik. Mitte haruldane; on rohkesti ļeiukohti Eurosiber'i alalt. Esineb
samadel kasvukohtadel, kus' tema vanemadki.

Levik Eesti NSV-s. Ei ole eriti haruldane' nagu näitavad seni teadaole-
vad ļeiukohad, mis asuvad hajusalt ļäänesaartel ja mandril.

22. perekond angervaksad - FįIįpend.aļcį Adans
Adans. Fam. d. plant. II (1763) 295.

Õisik paljuõielise kännasja pöörisena. Õisikutelg suhteliselt lühike, külg_
mised harud pikenerlud. Õied mõlemasugulised; õiepõhi lame. Tupp- ja
kroonlehti 5-6; kroonlehed kreemid, valged või roosad. Tolmukaid palju
(20-40), tipu suunas laienevate tolmukaniitidęga. F'makasuue nuti kuju_
line. Emakaid 5-15, nad on liitumata. Seemnealgeid 2, nad on rippuvad.
Viljad mitteavanevad üheseemnelised kukkurviljad. - Mitmeaastased, ena-
masti suured taimed sulgjate või katkestunult sulgjaguste .lehtedega. Abi-
,lehed .leherootsuga liitunud. - Mittesuur; umbes l4_liigiline, põhjaparas-
vööndis laialdaselt levinud taimeperekond. Nõukogude Liidus' l0, Eesti
NSV-s 3 liiki.

EESTI Nsv_s ESINEVATE ANGERVAKSALIIKIDE M/įÄRAMISTABEL

l. Lehed koosnevad paljudest (l0-30) yäikeste, sulgjalt lõhestunud lehe-
keste paaridest; tipmine leheke teisiega ühesuurune. Õied kuuetised.
Kukkurvilju kuni t2,nad on sirged, üksteise ligi hoiduvad, karedakarva_
lised. Risoom muguljalt paksenenud lisajuurtega (alamperekond'Eu-
FiĮipenduĮa Juzepcz.)

3 Angerpist - FiĮipenduĮa hexapetala GiIļb.
* Lehed koosnevad ainuļt 2-3_st suuremate suiglehekeste paarist; tip_
' mine ļeheke teistest pisut suurem. Õied viietised. Kukkurvilju 5-10,

t Ladina keeļest: fiĮum _ niit, penduĮus _ rippuv; nimi iseloomustab ühe liigi
(angerpisti) peentel juurtel nagu rippuvaid juure muguljaid paksendeid.
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nad on paljad, spiraalseĮt keerdunud (alamperekond UĮmarįa
Moench) . 2

2. Lehed pealt rohelišed, alt valgevilijad
l. Viltjalehine angervaks - FiĮipenduįa UĮmarįa (L.) Maxim.

Lehed mõlemal küljel ühevärvilised, rohelised või ait pisut heledamad,
kuid täiesti paljad või ainult roodudel udeme1ised

2. Paljalehine angervaks - FiĮipenduĮa denudala (Presl) Frįtsch
l. alamperekond al'mnria įloench Meth. pl. Marb. (|7g4) 663 (pro

gen.). - Lehed koosnevad vähesearvulistest küigmistest sulglehekestest ja
pisut suuremast tipmisest ļehekesest. Kukkurvilju kuni l0, nad on poolsüda_
jad, paljad, spiraalselt keerdunud.

l. Viltjalehine angervaks - Filipendda almarį.Į ' (L.) Maxim. in Acta
Hort. Petrop.VI (1879) 251; Hegi lll. Fļ. Mitt.-Eur. |v,2 (1922-1923)
97l (pro parte); Įosenuyx go o,Ī. CCCP x (l94l) 284; MuxaütJtÕgcNaq so
@"rr. ECCP III (1950) 106. - F' uįmarįab.2 gĮauca Aschers. et Graebn.
Synops. VI, l (1902) 43s. - Spiraea Ulmarįa L.Sp.pl. ed. l (1753) 490;

Ledeb. Fl. Ross. II, 1 (ls44) lB (pro parte). - s. gĮauca Schultz Fl. Stargr'
Suppl. (lB19) 26; V/iedem. et Weber Beschr. phanerogam. Gew. (ļB52)
264. - S. Uį'maria p. gĮauca Schultz ap. RuSSow Fl. d. Umg. Revals in
Archiv f. Naturk. Liv-, Est- u. Kurl.,2 Ser. III (1862) 69. - S. Ulmaria p.

dįscoįor Koch Synops. ed. l (1837) 208; Glehn Fl. d. Umg. Dorp. in Archiv
f. Naturk. etc., 2 Ser., II (1860) 535; Gruner Fl. Aļlent., ibid. VI (1864)

448, - ĮJlmarįa pentapetaĮa Gilib. Fl. Lithuan. V (l7B2) '236- '-
(}. paĮustris Moench Meth. pl. Marb. (1794) 663. - ĪIalaglluķ sggoflIdcrHķtü.'4' Suur,60 cm - l,5 m kõrge, roomava risoomiga püsik. Vars lihtne
või harunev, paljas, sooneline, tihedalt lehistunud. Lehed suured, l0-25 cm
pikad, katkestunult sulgjad, pealt tumerohelised, paljad, alt peentest kar-
vadest valgeviltjad. Suuremaid sulglehekesi 2-3 (-5) paari; nad on

teravad, 4-l0 cm pikad ja l,5-Ļ cm laiad, ebaühtļaselt saagja kuni
pisut hõlmise servaga; tipmine leheke teistest pisut suurem, kämmaljalt
3-S-hõlmane. Suuremate lehekeste vahel ja nendest allpool on mitu kuni
palju paare väikesi, teravahambulisi lisa1ehekesi. Abilehed suhteliselt
suured, 1aisüdajad, servalt hambuļised. Õied arvukad, tiheda, kuni 20 cm
pika pöörisja õisikuna, väikesed, 6-8 mm ļäbimõõdus, pisut kreemid,
meeldiva lõhnaga. Kroonlehti 5 (6)' nad on äraspidi-munajad, pika pin_

nukesega, tolmukatest kaks korda 1ühemad' Emakaid 6-10. Viljad
umbes 3-4 mm pikad, l,5 mm läbimõõdus, spiraalselt keerdunud, paljad.

Õitseb juunis, juulis. (l56. joon. d- e.)
Ūldlevik. Nõukogude Liidus levinud arktiliselt alalt kuni lõunarajooni-

deni (välja arvatud Alam-Volgamaa), Kaukaasias, Siberis, Kesk-Aasias
(Džungaaria-Tarbagatai). Peale selle peaaegu kogu Euroopas, Väike-
Aasias, Mongoolias; Põhja-Ameerikasse introdutseeritud ning seal met_

sistunud. Kasvab soistel aladel, luhtadel, jõe', järve-, oja_ ja'kraavikal-

l ĮJįmarįa (lad' k.) - jalakala'adne või'lehine, sõnast uĮmus - jaūakas,,
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156' joon. Angervaksad (FĮĮipenduta). F. hexapetaĮa: o - taime üldkuju; Õ -
õis; c- koguvili. F. [Jļmarįa: d- leht; e- õis; i - koguvili; 9 - vili üksikutt.

(b'cjag-Hegijärgi.)
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Įastel, metsaservade1, puisniitudel, lodumetsades ja ļodudel, raiesmikeļ,'
vaheļ massiļiselt'

Levik Eesti NSV-s. Eesti NSV_s ļevinud kogu territooriumil, kuid näib
mandriosas järgmisest 1iigist haruldasem oĮevat' Esineb ü1diselt. kuive-
matel ja vähem varjulistel kasvukohtadei kui järgmine liik.

Kasutamine. Sisaldab park- ja värvaineid ning on nreetaim. Õied
sisaldavad eetrilist õļi, millest on tingitud nende mandleid meenutav
lõhn. Varematel aegadeļ kasutati rahvameditsiinis angervaksa tema pisut
kootava toime tõttu kõhulahtisuse, nahahaiguste ja podagra puhul; anger-
vaksa õite teed tarvitati higistamisvahendina.

2' Paljalehinē angervaks - FüĮįpend'uĮa d,enud.'atq| (Presl) Fritsch
in Abh. d. zool.-bot. Ges. Wien 39 (ļBB9) 59l; Ioeen,ļyK Bo o'rr. CCCP X
(l94l) 2B5; MrxaržJloBcKafl so ÕĮ. ECCP III (1950) 106. - F. uĮmaria p.

denudata Maxim. in Acta Hort. Petrop. VI (lB79) 252; Beck Fl. Südbosn.
in Ann. nat. Hofmus. II (1887) ll8; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I

(1902) 43B. - Spiraea denadata Presl Fl. Čechica (l8l9) l0l; Wiedem.
et Weber Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 264; Glehn Fl. Dorp. in Archiv
f. Naturk. Liv-, Est- u. Kurļ.,2 Ser. II (1860) 535; Russow Fl. d. ĮJmg'
Rev. ibid.,2 Ser. VI, l (1862) 69; Gruner Fl' Aļļent. ibid.,2 Ser. VI,5
(1864) 478; Skottsb. et Vestergr. Z. Kennin. d. Veget. d. Ins. Oesel in Bih.
t. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 27, afd. III, no 7 (1901) 56. -- S. uĮmaria f
concoįor Lange Dansk. Fl. ed. 2 (1859) 334; Neilr. Fļ. N.-oesterr. (lB59)
9l7. - JIa6asuzx o6naxeHnstü.

4. Eelmisele liigile väga lähedane püsik; erineb sellest mõļema1 kül-
jel roheliste, vaheļ alt pisut heledamate, paljaste või ainuļt allkülje roo-
dudel karvaste lehtede poolest.

Esinevad mõningad karvasuses vahepealsete tunnustega teisendid
(nagu var' subdenudata Fritsch l. c.), mis arvatavasti tekivad hübriidselt.

Üldlevik. Eelmise liigi läänepooļsem rass. Levinud Nõukogude Liidu
Euroopa-osas, Kaukaasias, Skandinaaviamaades ning Kesk-Euroopas;
Põhja-Ameerikas metsistunud. Kasvab niitudel, ojakallastel, saludes, põõ-
sastikes, metsaservadel, lodumetsades.

Levik Eesti NSV_s. Lähemalt selgitamata. TRÜ Eesti Herbaariumis lei-
duvate materjalide järgi otsustades vähemalt,mandriosas viltjalehisest
angervaksast märksa hariļikum. Kasvab meil viimasest niiskematel ja varju-
rikkamatel kasvukohtadel.

Kasutamine. Ei erine viltjalehise angervaksa kasutamisest.

2. alamperekond Eu-FĮIipend'uĮa Juze:pcz. l. c. - Sulglehekeste arv
suur (kuni 30 paari); tipmine leheke külgmiste Sarnane ja viimastega ühe-
Suurune. Kukkurvilju kuni l2, poolsüdajad, keerdumata, karvased.
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3. Angerpist - FįIįpend'ula hcxapeüaJaļ Gilib. Fļ. Lithuan' IĮ (l78l)
237; HegĪ lll. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 (1922_1923) 974; Lippmaa Beitr. Z.

Kenntn. d' Fl. u. Veget. Südw.-Estļands in Eesti Loodust. Arhiiv, 2 seer',
XIII,3 (1932) l55; Iosenuyx no <D.n. CCCP X (l94l) 286; Mxxaü;loņcKafl Bo

o.rr. BCCP III (1950) I07' - F. auĮgaris Hill. Brit. Herb. (1756) 24;

Moench Meth. (1794) 663. - F. FiĮipendula Voss in Vilmor. Blumengärtn.
3 Aufļ. I (1896) 240; Aschers. et Graebn. Syrrops. VI' l (1902) 439. -
Spīraea FiĮipenduĮa L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 490; Ledeb. Fl. Ross. II' l (1844)

ļ6; Wiedem. et Weber Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 263; Gruner Fļ.
Allent. in Arch. f. Naturk. Liv-; Est- u. Kurl., 2 Ser. VI (1864) 478. -
ĮJįmarįa FilĮpenduĮa Hiļl Hort. Kew. 1|768) 2|4; Kostel. Ind. Prag. (l844)
l 38. - J7a6asunķ uecru.nenecrH ķtž.

ų. Umbes 30-BO cm kõrge püstine püsik. Risoom viļtune, suhteĮiseļt
peen, käävjate kuni peaaegu kerajate, mugulakujuliselt paksenenud ļisa-
juurtega. Vars peenesooneline, enamasti lihtne. Juurmised lehed katkesiLt-
rlult-sulgjad, arvukate (kuni 30 paari) piklikkude, sügavalt sisselõikunud-
hambuliste kuni sulglõhiste, lehe aluse suunas vähenevate sulglehekestega,
mille vahepeal asub üks paar väiksemaid lisalehekesi; tipmine leheke ei

erine külgmistest.'Kõik ļehekesed mõlemal küljel peaaegu įihevärvuselisecį,
rohelised, pealt paljad, serval ja aĮlkülje roodudel pisut karvaFed. Varrel
asuvad lehed on juurmiste lehtede sarnased, kuid väiksemad ja vähema arvu
sulglehekestega. Abilehed väheldased, hambulised. Õisik tipmine, pöörisjas,
paljuõieline, 3-10 cm pikk ja umbes niisama lai. Õied harilikuļt kuueiised,
suhteliselt suured, 12-15 mm läbimõõdus. Tupplehed tömbid, kroonleht,edest

mitu korda lühemad. Kroonlehed äraspidi-munajad, ļühikese pinnukesega,
valged või eriti enne puhkemist väljast roosad kuni punased. Tolmukad
kroonlehtede pikkused või pisut pikemad. Kukkurvilju 9-|2, sirged (keer'
dumata), umbes 3 mm pikad ja 1,5 mm laiad, kokkuhoiduvad, karvasecļ.

Õitseb juunis, juulis' (l56. joon. a- c')
Vähe varieeruv liik. o

t]ldlevik. Levinud peaaegu kogu Euroopas, välja arvatud arktiline a|a la
Suurem osa Balkani poolsaarest, Kaukaasias, Lääne_ ja Īda-Siberis; Põhja-
Ameerikas metsistunud. Geograafilise leviku laadiļt Eurosiberi areaali
9ņ2y pontiline 1iik, mille optimaalne ala on steppides. Eurosiberi metsa-

vööndis kasvab kuivadeļ aasadeļ, metsalagendikel ja -servadel, põõsastikes"
hõredamates kuivades metsades, puisniitudel, loodudel.

Levik Eesti NSV-s. Levinud kogu Eesii Nsv territooriumil. l,ubjalem-
bene, eriti rohke ja sageli massiline Fõhja-Eesti ja Saaremaa loodudel ja

paemännikutes. Soo- ja rabarikkamates osades puudub, näit. kohati Alu-
tagusel ja teistel mandri soo- ja rabakomplekside aļadel.

Kasutamine. Kogu taim sisaldab parkaineid. Muguljad juurepaksendid

on tärkliserikkad ning meeļdiva lõhnaga; neid on kasutatud leivatege-

I hexapetaĮa (kr. k.) - kuue kroonlehega, sõnadest heks - kuus ja petalon -
kroonleht; angerpisti õied on enamikus kuuetised. 
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misel ning viinapõletamiseļ; loomadest armasiavad mugulpaksendcid sėad,
otsides neid muļda tõngudes. Keskajal ja kuni XVII sajandini kasutati
mugulaid droogina neeru- ja põiekivide, Iangetõve, soolenugiliste jne. vastu.

23' perekond kortslehed - Alchem'įĮĮat L.
' L Sp.pl. ed. I (1753).

Õied mõlemasugulised, väikesed ja ilmetud, hõredateks kuni tihedateks
õiekeradeks koondunud, mis kokku moodustavad kännasjas-pöörisja õisiku.
Õiepõhi (hüpantium) kujult poolkerajas, kellukjas või äraspidi-kuhikjas;
neeluosa näärmeka ringiga. Õied neljatised, s. o. tupplehti ja nendest väik-
semaid välistupplehti on 4; kroonlehed puuduvad. Emakaid (meil esinevail
liikidel) üks, emakakael niitjas, emakasuue emakakaelast laiem. Tolmu-
kaid 4, nad kinnituvad vaheldumisi tupplehtedega väijapoole õieneelu ringi;
tolmukotid (kõikidel mei1 ėsinevaieļ ļiikideļ) arenemata. Vili pähklikese
laadi, munajas, areneb apogaamselt, on õiepõhjaga ümbritseiud ja variseb
koos sellega. - Püsiktaimed tūgeva, enam või vähem roomava juurikaga,
juure kaelaosa vanade, kõdunevate abilehtede ja 1eherootsudega, pikarootsu-
liste juurmiste lehtede kodarikuga. Varreļehed väiksemad, lühenrate root-
sudega kui juurmised või rootsuta. Abiļehed suured, leherootsuga kokku
kasvanud. Kõik lehed pungaseisundis kurdunucl' meil esinevatel liikideļ hõl-
mised, sõrmroodsed.

Õie ehituselt kuuļuvad kortslehed süsteemis punanuppude (Sanguisorba)
lähedale; vegetatiivsetes osades on neil ühiseid jooni ka maranatega
(PotentiĮĮa). Perekonda kuuluvate süstemaatiiiste ühikute klassifikatsioonis
on seisukohad aegade jooksul väga erinenud; käesoleval ajal va1itseb ten-
dents kortsleheļiike kitsalt piiritleda; selle tulemusena on pisiliikide arv Suu-
reks kujunenud ja perekond osutub roosõieliste sugukonnas üheks kriitili-
semaks. Liikide näilisele sarnasusele vaatamata on eri ļiikide erinevused
peaaegu kõiļ<ide organite pisitunnustes enam või vähem konstantsed. Ühte
liiki kuuļuvad kortslehed kasvavad sageli hulganisti koos, sageli aga kas-
vab koos rida liike, milleļ hübriidsed vahevormid puuduvad. Hübriidseici
vahevorme ei esine selle tõttu, et kortslehtedel puudub arenenud, sigitusvõi-
meline õietolm ja et nad paljunevad apogaamselt (nn. somaaįiļine parteno-
genees). on teada, et sarnased mestid annavad väga konstantsete tunnus-
tega järglasi. on tõenäoline, et kaasaegsed kortslehtede apogaamsed liigid
on mitte väga kauges geoloögilises minevikus tekkinud ļiikidevahelise hüb-
ridiseerumise teel. Nõukogude Liidu tähtsamaid kortslehtede tundjaitl
S. Ju zeįczuk ütļeb (Fļ. URSS x, lk.290): ,,Kortslehtede erinev hoiak
ökoloogilises suhtes teeb nende iäpse määramise tähtsaks geobotaanļkule,

l t Tuletatud araabiakeelsest sõnast aĮchgmia (alkeemia - keskajal keemias valitŠēnud
püüd leida viįse odavatest metalļidest kulļa valmistamiseks); aļkeemikud arvasid, et-koņts'-
ļehtedel on mingi salapärane toime. Seda nime tarvitas esmakordseļt XVI sajandil Hiero-
nymus Bock, ravi-botaa.niliste tööde au,tor. Vastava'lt rahvusvaheļisiele botaanilise
nomenkļa,tuuri reeglitele tarvitataļ<se käesolevas teoses Linfiė kirjutu sviisi Aļclrc'mįļįa
(ortograafiliselt õigema AĮchįmįĮĮa asemel).
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kuna peaaegu kõikide ļiikide rangelt individuaalne levik, mis viitab nende

erinevaļe kujunemisloole, lubab Aįchemįļļa-perekonna materjalide najal edu_

kalt lahendada rea Euraasia floora ajaloo tähtsamaid küsimusi."

Kortslehed on ļ<riitiĮine taimeperekond, milļe liikide määramine, eriti

algajale, sageli osutub üle jõu käivaks. Määramiseks on vajalik, et herbaarne

materjal oleks võimalikult täielik ning rohke ja kogutud suvekuudel (juuni'
juuli, augusti alguses), kuna sügiseks võivad tunnused (karvasus jne.) muu-

tuda. Kuid ka kõige parema ja rikkalikuma materjaliga töötades tekib mõni-

kord raskusi. Seetõttu on väga tähtis, et kortslehtede määramisel vähe vilu_

nud isikud saaksid kasutada vastavate spetsialistide abi või et neil vähemalt

oleks võrdlemiseks kasutada autentseļt määratud herbaarne materjal. -
Kortslehtede pisiliikide afv on võrdļemisi suur. Nõukogude Liidu suures floo-

fas on kirjeldatud l5l liiki, miļlist arvu peetakse esialgseks. Eesti NSV-s
seni kindlaks tehtud liikide arv on 17. * 

- Kortslehed sisaļdavad parkaineid
ja neid kasutaiakse rahvameditsiinis mitmeti, eriti nende õisikuid teena. Loo_

mad neid värskelt ei taha, kuid söövad meeleldi kuivalt, heinana.

EESTI Nsv-S ESINEVATE KoRTsLEHELIIKIDE M/įĀRAMISTABEL

1. Kõik õieraod karvased 2

Õieraod paljad; harvem on õiekera alumiste õiie raod karvased 3

2. Õiekerad pole tihedad; tihedate siidkarvade tõttu on nad halļid; õite

värvus hallikasroheline
l. Väike (e. pehmekarvane) kortsleht- AĮchemįĮĮa mįnor Huds.

kasroheline
3. Karedakarvane kortsleht - AĮchemįĮļa hįrsuįįcquĮįs H. Lindb.

3. Kõikide õite õiepõhjad enam-vähem karvased (harva täiesti paljad,

vt. A' pastoraĮis) 4

Õiepõhjad paljad, ainuļt õiekera kõige alumistel õiteļ vaheļ pisut kar-

vased (A. f iticauĮis'el peaaegu alati hõredaļt karvased) 6

4. Varred ja juurmiste lehtede rootsud kaetud püstiselt harevate, vaheļ

ka peaaegu ligihoiduvate karvadega. oiepõhjad tihedakarvalised
2. Kurd-kortsleht - AĮchemįįĮa plicata Bus.

Varred ja juurmiste lehtede rootsud kaeiud rõhtsalt harevate, harvem
pisut püstisuunatud karvadega. Õiepõhjad tavaliselt enam või vähem

hõredakarvalised

* Eestį kortslehļede koosseisust on esialgu välja jäetud AĮchemįĮĮ'a Lindbergiana

Juzepc'z.,' mille esinemist Baltimaadel küļl mainitakse, kuid mida Eesti NSV-s seni pole

kindlaks tehtud. See on hallroheline, mõļemal küljel karvaste, pisut lainjate, rteerjate kuni

ümarate 1ehtedega püsik, lühikeste tömpide 1ehehõlmadega, milļe kummalgi küljel on

5-9 (lt) väheļdast hammast. Varte alumine. osa ja juurmiste lehtede rootsud kaetud

pisut püstiselt harevate, kohati rõhtsalt harevate karvadega. Õisik laįuv, õįekerad hõre_

dad. Õied väikesed 1z-l ,* pikād), roheļised. ÕiepõhjaJ kellukjad, paļjad. Süstemaāti:

liselt kuulub ta NemoraĮes_tsükļisse. :
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5. Juurmised lehed heledamad rohelised, neerjad, madalate, poolümarate
hõlmadega, mille kummaļgi serval on 6-8 (5-7) hammast. Lehe alļ_
külje rood kaetud ligihoiduvate karvadega. Õied suhteliseļt suured; õie-
põhjad karvased

5. Ümarahõlnrine kortsleht - AĮchemiĮĮa propinqua H. Lindb.
Juurmised ļehed halļrohelised, neerjad, poolümarate või piklikkude hõl_
madega, miļle kummalgi.serval on7-9 hammast. Lehe allkülje pearood
kaetud harevate karvadega. Õied väikesecļ; õiepõhjad pisut karvased
kuni peaaegu paljad

4. Karjus_kortsleht .-* AĮchemįlĮa pastoraĮis Bus'
6. Varred ja juurmiste lehtede rootsud täiesti paljad

l3. Paljas kortsleht - AļchemįĮĮa gĮabricauļįs H. Lindb.
Varred ja juurrniste lehtede rootsud karvased T

7. Varred ja juurmiste įehtede rootsud kaetud harevate karvadega B
Varred ja juurmiste lehtede rootsud kogu ulatuses või osalt kaetud
lidus (ligisurutud) karvadega . lb

8. Varred ja juurmiste ļehtede rootsud veidi ülespidi suunatud harevate
või ka rõhtsate karvadega. Juurmiste lehtede pearood .kogu ulatuses
ligihoiduvate või lidus karvadega

B. Küüt-kortslehį - Aļchemįįįa mįcans Bug

aļlasuunatud karvadega. Juurmistel lehtedel vähemalt pearoodude tip-
mine osa harevate või tipu poole suunatud karvadega 9

9. Varred enam-vähem kogu ulatuses hõredamaļt või tihedalt karvased,
õisikuosas sageli paljad . l0
Varred keskmises ja ülemises osas või sageli kogu ulatuses paljad'
vahel kogu ulatuses pisut karvased. Alumiste õite õiepõhjad pisut kar-
vased

12. Niitjas kortsleht - AĮchemįĮĮa fiĮicauĮis Bus.
l0. Ūlemiste juurmiste lehtede pearood alumises osas paljad või õige vähe

karvased. Lehed madalahõļmalised, ilma hõlmaclevahelise sisselõiketa,
kokkupuutuvate või servadel teineteist pisut katvate äärmiste hõlma-
dega. Varred ja juurmiste lehtede rootsud pisut allasuunatud harevate
karvadega

ll. Seitsmetine kortsleht - AĮchemįĮĮa heptagona Juzepcz.
Kõikide juurmiste ļehtede pearood kogu ulatuses karvased . l l

11. Üļemiste juurmiste lehtede hõļmad teravnurksed, kummalgi küljel
7-l2 terava hambaga. Lehed ļamedad. Õied kolļased või kollakad

9. Teravahõlmine kortsleht - AlchemilĮa acutanguļa Bus"

munajad, või hõlmad on teravnurksed, kuid kummalgi serval
6-8 suure, tömbi hambaga. Lehed lainjas-voldilised ' 12

12. Täiesti arenenud õied kollakad või kollased, suhteļiselt suured, kuni
4 mm läbimõõdus' Õisik rohkeõieline. Lehehõlmad võrdlernisi sügava
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hõlmadevaheļise sisselõikega. Varred ja juurmiste lehtede rootsud pik-
kade, rõhtsate r,õi pisut allasuunatud harevate karvadega

6. Tikjakarvane kortsleht - AĮchemiļļa sarmatįca Juzepcz-
Ka täiesti arenenud õied enamikus või kõik rohelised . 13'

t3. Lehe hõlmad kummalgi serval 5-9 suhteliselt suure tömbi või tömpja
hambaga . 14

Lehe hõlmad 5_B väheldase, viļtuselt poolmunaja, suhieliselt terava
hambaga kummalgi serval. Lehed lai-neerjad, tumeroheļised, 7-9 ļįįhi-
kese hõļmaga, veidi lainjad

Poolkuujas kortsleht - Alchemiļįa semįlunaris Aiech.
14. Lehed rreidi sinakasrohelised, juurmistest 1ehtecļest ü1emised tavaliselt

tömpide, enam-vähem kaarjate hõlmadega, mille hambad on võrdkülg-
sed. Varred ja juurmiste lehtede rootsud hariļikult pisut allasuunatud
harevate karvadega

7. Lainjas kortsleht - Alchernįlla cgmatophgĮĮa Juzepcz.
Lehed hele- või kollakasrohelised. Ülemiste juurmiste lehtede hõlmad
tavaliseļt poolümarad, kuid enamasti mitte kaarjad, hambad ebasüm-
meetriliste külgedega. Varred ja. juurmiste ļehtede rootsud rõhtsalt
harevate karvadega

10. Pigahambune kortsleht - At'chemįįļa subcrenata Bus.
ļ5. Varred liduskarvased ainult alusel, kuni teise sõļmevaheni; juurmiste

ļehtede rootsud ainult noorelt pisut karvased, vanemalt paljad. Lehtede
allkülje pearood ainuli tipul liduskarvased. oite 1äbimõõt 3,5-4,5 mm.

17. Mägi.kortsleht - AĮchemįĮla aĮpestris F. W. Schm.
Varred ja juurmiste ļehtede rootsud osaliselt või kuni tipuni liduskar-
vasecl. Lehtede allkülje rood vähemalt tipuosas liduskarvased. Õied
väiksemad, 3-4 mm läbimõõdus ..16

l6. Varte ülemine osa paljas; õieraod ja õiepõhjad täiesti paljad . |T
Varred ja leherootsud tipuni liduskarvased. Õieraod ja õiepõhjad paljad
või üksikute karvakestega

14' Kerajas kortsleht - AļchemiĮĮa gĮomeruĮans Bus-
17' Lehehõlma serv tömpjahambuline, tipmine lrammas teistest palju väik-

sem' Varrel asuvate abilehtede.serv hambuline. Õisik hõre
l6. Tömp kortsleht - AĮchemįĮĮa obtusa Bus.

Lehehõlma serv teravahambuline, tipmine hammas teįste suurune võį
pisut väiksem. Varrel asuvate abilehtede serv ebakorrapäraselt ļõhes_
tunud. Õisik tavaliselt tihe

t5. Teravahambune kortsleht - Aį.chemiįĮa nebuļosa G. Sam_

1. alamperekond Pes-Leonįs Juzepcz. in Fl. URSS X (l94l) 3ll. _
Hõremurusalt kasvavad, enamasti pit<ātt roomava risoomiga įaimed. Lehed
madalalt kuni sügavamalt hõļmised. Varred enamasti kogu ulatuses lehistu_
nud. Välistupe lehed võrdlemisi hästi arenenud.

1. sektsioon Pubescentes Bus. in Buļl. Soc. Dauph. (lB92) 98 et in
Bull' Herb. Boiss. IV (1896) 756. - Väheldased, kuivuslembesed taimed,
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miļle kõik osad on tihedakarvaļised. Lehed väikesed, neerjad, 7-9'hõļmased,
kummalgi lrõlma serval 3-6 terava hambaga. Õied tihedate õiekeradena,

enamasti väikesed, karvase õierao, õiepõhja ja tupplehtedega.

l. tsükkel Glctucescentes Juzepcz. ļ. c. -- Varred ja juurmiste leh-

tede rootsud kaetud püstiselt harevate karvakestega. Lehed peaaegu ilma
hõlmadevahelise sisseļõiketa, allküljel kaetud siidise1t 1äikivate l<arvakes_

tega. Õieraod kogu ulatuses karvased.
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I57. joon. Väike kortsļeht (AĮchemilĮa minar). Taime

üldkuju.

l. Väike (e. pehmekarvane) kortsleht AlchemįįIc mįnorI
Hucļs. Fl. Angl. ecl. l (1762) 59r, Bus. in Bull. Soc. Dauph., sėr.2 (l892) 98;

Iosenuyr so Õ,Ī. CCCP X (1941) 316 Į so O'rI. ECCP III (1950) l0B. -
A'' pubescens Lam. Tabl. encyclop. et mėthod. I (l79i) 347, n" 1703 (ex

parte); Buser Alchimilļ. Valaisann. (ls94) 94; H' Lįndb. Nord. Alchemiļ1a
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vulgaris-Formen (1909) 45 in Acta Soc. Sc. Fenn.37, 10; Lippmaa Beitr. z.
Fļ. u' Veget. Südw._Estl. in Eesti Loodust. Arhiiv, 2 seer., XIII 3

(1932) l55. - A. gĮaucesceres Wallr. in Linnaea XIV (1840) l34, 549. -
A' angĮica Rothm. in Fedde Repert. 42 (|937) 167' - Mauxerxa Maūag.

4. Väheldane, kaarjalt tõusvate vartegziL hallroheļine, 6-30 cm kõrge

karvane püsik. Risoom võrdlemisi lühike. Varredla juurmiste lehtede rootsud

kaetud pehmete, veidi püstisuunatud harevate karvakestega. Lehed peaaegu

b

a

l58. joon'. Väike'kortsleh|' (AĮclteniĮĮa minor): a - lehe
allkülg (suurend. 2X); b - õis (suurend. l0\); c *

viljunud õis (suurend. l0 X).

ümarad, umbes 3,5-5 cm laiad, pisut voldilised, peaaegu ümarate, kuni alu_

seni hambuļiste hõļrnadega, miile kummalgi servaļ on 4-5 laia, tömpi'ham_
mast, .kummalgi küljel tiheda, pehme, pisut ligihoiduva karvastusega, pealt

tumedamad halļrohelised, alt, eriti noorelt, siidiseļt ļäikiva lidus karvastu-

sega; varjus kasvafatel taimedeļ võib see siidine läige peaaegu puududa.

Varrelehed väikesed, hambuļiste abilehtedega. Õisik kitsas, pisut hõre, tihe-

cĮate valgekarvaste, siidiselt 1äikivate õiekeradega. Õied väikesed, umbes

3 mm pikad, rohekad; õieraod, tupplehed ja välistupplehed, eriti aga õiepõh-
jad, kaetud tihedate valgete, harevate siidkarvakestega. Viljudes on õiepõh.
jad kujult peaaegu poolkerajad. Tupplehed lühikesed, tömbid, įärast õitse_

misį kokkukooļduvad' Õitseb juunis, juulis. (l57' ja l58. joon.)
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Üldlevik. Levinud peamiselt Euroopas. Nõukogude Liidus haarab areaal
põhja- ja keskrajoone kuni Ülem-Dnepri taimegeograaf i1ise fajoonini'
osali ka Lääne-Siberit' Peale seļle levinud Skandinaaviamaades, Kesk- Ja
Lääne-Euroopas. Kasvab meeleldi kuivadel, päikesepaisielisteļ nõlvadeļ, kus
taimkate on madal ja hõre, metsaservadel, loodudeļ, teeservadel, kuivemateĮ
niitudel ja puisniitudel, meeleidi lubjarikkamal pinnasel. Varjus kasvades on

suurema kasvuga ning õhemate, vähem siidiläikeliste lehtedega.
Levik Eesti NSV-s. Vastavatel kasvukohtadel kogu Eestis tavaļine, kuid

harilikult mitte massiliselt esinev. Väga rohke Saaremaal.
Kasutamine. See välimuselt väga iseloomulik kortslelrt ei oma majan-

duslikku tähtsust. Ta on tava1iselt madalakasvuline ega o1e harilikult hei-
nana kuigi suure osatähtsusega.

2. tsükkel P|į'cat'ae Juzepcz. l. c. - Varred ja juurmiste ļehtede root_

sud kaeiud püstiselt harevate karvakestega. Lehed enam-vähem sügava
hõlmadevahelise sisselõikega, allküljel tuhmid. Vähemaļt õiekera ülemiste
õite õieraod paljad või peaaegu paljad.

2. Kurd-kortsleht - Alchetnilla pticataļ Bus. in Bull. Herb. Boiss. I,

append. 2 (1393) 20; H. Lindb. Nord. Alchemilla vulgaris-Formen (1909)

54; Lippmaa Beitr. z.Fl'u. Veget. Südw.-Estļ. (l932) l55; Ioeen'Įyr< ao (D;r-

CCCP X (l94l) 3l9 tl so ÕĮ. ECCP III (1950) ll0. - Mauxerķa cKJIaÄ-

uu'u|r. 
Enamasti väheldane, ?-25cm, varjus kasvades kuni 40 cm kõrge,

hallroheline, kõigis osades karvane püsik. Risoom roomav' tugev, pikk. Hari-
likult kaarja1t tõusev vars ja juurmiste lehtede rootsud kaetud püstiselt
harevate, vahel ka ligihoiduvate, pehmete; umbes I mm pikkade karvakes-
tega, vars umbes sisemiste juurmiste lehtede rootsu pikkune või pisut
pikem. Juurmised 1ehed ha11rohelised, 1ai-munajad või lai-neerjad, pisut
lainjad, 7- kuni mittetäieļikult 9-hõimased, kaarjate, poolümarate või tömpide
hõlmadega, mille vaheļ on sügavad, kitsad sisselõiked, 4-6 suure' tömbi
hambaga hõlma kummalgi serval, mõlemal küljel võrdlemisi tihedalt ļidus-
karvased' allkülje roodudel tihedaļt kaetud tipu poole suunatud harevate
karvadega. Lehe äärmiste hõlmade vahe lai. Varrelehed väikesed, hõlmade-
vaheliste sisselõigetega, suurehambuliste abilehtedega. Õisik kitsas' väheste
püstihoiduvalt harevate harudega ja tihedate, rohekate õiekeradega. Õiect

3,5-4 mm läbimõõdus, kollakasrohelised, õitsemisaja lõpul ja päikesepais-
teļistel kasvukohtadel vaheļ punakaspruuni värvusega. Õieraod 1,5*2 mm
pikad, õiekera aļumiste õite raod enam või vähem karvased, kõik teised pal_
jad. Õiepõhi tihedalt kaetucl harevate karvakestega, kuivalt 3 mm pikk. Tupp-
lehed allküljel hõredakarvalised, välistupplehed enamasti ainult serval kar-
vased. Õitseb juunis, juulis.

Seda kortslehte iseloomustavad laiad lehed, mille äärmiste hõlmade vahe
on väga lai, ja varte ning juurmiste leherootsude püstiselt harev karvastus-
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Lehtede 'sügisene värvus on enam-vähent kollane, pruunide Įaikuclega.
(159. ja 160. joon.)

Ūldlevik. Nõukogude Liidus levinud Euroopa-osas Karjaia-Lapi taime-
geograafilisest rajoonist kuni Ülem-Dnepri rajoonini; kodumaine ka Skandi-
naaviamaades ja Kesk-Euroopas. Esineb tarraliseļt kuivadel päikesepaiste-
listel kasvukohtadeļ' rohtunud nõliladel, l<uivematel niitudel ja puisnii-
tu del.

a

l59. joon. Kurd-kortsleht (AĮchemiĮĮa pĮicata)
Taime üldkuju.

Levik Eesti NSV-s. Levinud küļl üle kogu meie territooriumi, kuid on
suhteļiselt haruldane ning esineb vähesearvuliseļt.

Kasutamine. Kurd-kortslehe kasutamisviisidest pole andmeid.

3. tsükkel Hirsutįcaules Juzepcz. ļ. c. Varred ja juurmiste
ļehtede rootsud kaetud rõhtsa1t harevate või al1apoo1e suunatud karva-
kestega. Varred ei värvu päikesepaistelistel kasvukohtadel punakaks.
Lehed võrdlemisi hästi väljakujunenud hõlmadevahelise sisselõikega, all'
küljel tuhmid, siļumisel tunduvad sametjatena. Õieraod kogu ulatuses kar_

va sed.

J
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3. Karedakarvane kortsleht - AįchcmtļIq hįrsutįcauĮįgį H. Lįndb. in
į{eddeļ. Soc. pro Faun. Fl. Fenn. 30.(1904) t43 et Nord. Alchemilla vulga-
ris-Formen in Acta Soc. Sc. Fenn.37, l0 (1909) 43; Vilberg Eesti Taimestik
(1925) 36; Ioserruyķ eo (DĮ. CCCP x (l94l) 323. - AlchįmįlĮa auĮgaris L.
*hirsutįcauįis H. Lindb.ap.A.Meļa Suomen Kasvio, ed.5 (1906) 343. --
A. coĮorata Bus. ap. A. Mela Suomen Koulukasvio, ed. 4 (1899) 584

nec. Buser aļibi. - MaHxerxa xecTĪ{oBoĮ'oc14cTocTe6eJĮbHaf.

b

ą

l60. joon. Kurd-kortsleht (AĮchemiĮĮa plicata):

a _ lehe allkülg (suurend. 2X); b - õis (suu_

rend. l0 X); c - viljunud õis (suurend. 10 Į).

4. Väheldane kuni keskmine, 5-30 cm kõrge haļlroheline püsik püs-

tiste või pisut tõusvate vartega. Risoom tugev, pikk. Juurekaelas asuvad

abilehed pruunikad või rohekad või pisut punakalt värvunud kõrvakestega'

Varred ja juurmiste lehtede rootsud harilikult tihedalt kaetud pisut kare-

date, rõhtsaĪt harevate karvakestega.'Juurmised 1ehed halļrohelised, neerjad

või peaaegu ümarad, lamedad või üsna pisut voltis, 3-5 cm pikad ja

4,5-6 cm laiad, 7-9 suhteliseļt 1ühikese,. enam'vähenr ümardunud hõlmaga,

miļļe vaheļ on sügav sisselõige; selle aļus on mõne ntm uļatuses terveser-

valine ja kummalgi serval asub 4-6 suurt, tömpi hammast; lehelaba

mõlemal küljel tihedalt harevakarvaline, allküljel tuhm, a1guses pearoodudel

pisut siidiläikeļine, hiljem vähemaļt roodude alumises osas rõhtsalt hare-

vate kat'vadega. Varrelehed väikesed, sügavate hõlmadevaheliste sisselõige_

tega,.sõrmjalt jagunenud abilehtedega. Õisik kitsas, peaaegu püstiste haru-

t hįršuticautis (lad'. k.) - karedakarvalise varrega,'sõnadest hįrsutus -,kareda_
karvaline ia cauĮis - vars.

c
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dega ja väheste tihedate koļlakasrohelįste õiekeradega. Õiecl suhteļiseļt suu-

red, 3,5-4,5 mm läbimõõdus, kollakasrohelised; päikesepaistelisiel kohtadeļ
hiljem harilikult tumepunaseks värvunud. Õiepõhi kellukjas, tihedalt kaetud

harevate karvadega. Tupplehed tihedakarvaļised, välistupplehed ainult ser-

val karvased. Õieraod õiepõhja pikkused või pikemad' enamasti kogu ula-
tuses kaetud harevate karvakestega.

l6l
]ļ i

joon. Kareda'karvane kortsleht (AlchemiĮĮa
hirsuticauĮĮsJ. Taime ü1dkuju.

Karedakarvane kortsieht on ļähedane väikeseļe korislehele, kuid erineb

sellest järgmiste tunnuste poolest: kasv tugevam, leherootsud ja varred rõht-

sait hareva karvastusega, lehehõlmade üahe süģava sisseĮõikega; varreleh_

tede abilehed on sõrmjalt lõhestunud; õiekerasid vähem, õied on tihedamalt
ja suuremad. Õitseb juunis, juulis. (16l. ja 162. joon.)

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud Lääne-Siberis ja Euroopa-osa
põhja- ja keskrajoonides, on haruldane või puudub läänepiiri lähedastel ala_

del. Soomes ainult lõunas (kõige põhjapoolsem ļeiukoht Kuopio). Eelistab
kuivi, päikesepaistelisi, madalarohuiisi kasvukohti, kasvab meeleldi liivpin-
nasel ja pael.
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Levik Eesti NSV-s. Karedakarvane kortsteht on meil levinud mandri kesk-
ja idaosas; mitte sage. seni teadaolevate leiukohtade arv on piiratud ja liigi
levik vajab selgitamist. (Leiukohad tOB. joon.)

Kasutamine. Samasugune nagu teisielgi kortslehįedel.

o,

b

c

l62. joon. Karedakarvane kortsleht (AĮchemiĮta hirsuticauĮis): a -lehe allkülg (suurend.2X); b - õis (suurend. l0X) ; c _ viljunud
õis (suurend. l0 X).

2. sektsioon VuĮgares Bus. Not. quelq. Alchem. crit. nouv. (l89l) 16
et in Bull. Soc. Dauph., sėr.2 (ls92) l05. - Keskmise Suurusega või suu-
red, enamasti mesofiilsed püsikud nlitmesuguse kuju ja karvastusega. Lehed
enamasti pehmed, 7 _ l l_hõlmased, nende hõlmad tavaļiselt Suurema arvu
hammastega kui eeļneval sektsiooniļ. Juurmiste lelrtede abilehed kilejar1,
kahvatud või vaheļ ka punasevärvuselised. Varrelehtede abiļehed mitmetį
ļõhestunud või hambulised. Õigd keskmise Suurusega või väikesed, roheļised
või kollakasroheļised, ļrõredate kuni tihedate õieįeradena. Välįstupplehed
,enamasti sisemistest märksa lühemad ja kitsarnad. - Selļesse rülrma kuu-
luvad liigid on meiļ arvukamad esimese rühma liikidest, nencle määramine
vastavalt raskem.

l. rühm Hįrsutqe H. Lindb. Nord. Alchemilla vulgaris_Formert in Acta
Soc. Sc. Fenn' 37, l0 (l909) 40. - Kõik varred ja juurmiste ļehtede rootsud
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l63' joon. Karedakarvase kortslehe (AĮchemilĮā' hirsuticauĮis) leiukohad

või vähemalt osa neist kaeįud enam või vähem harevate karvakestega, harva
täiesti paljad; viimasel juhul on ļehelaba pealkülg enam-vähem karvane.

l. alamrühm BarbuJa,tae Juzepcz' l. c. - Varred ja juurmiste lehtede
rootsņd kogu ulatuses karvased. Lehed tavaliselt mõļemal küljel tihedalt
karvased. Kõik õiepõhjad enam või'vähem karvased.

l. tsükkel PastoraĮes Juzepcz.l. c. - Varred ja juurmiste lehtede root-

sud kaetud rõhtsaļt harevate karvakestega. Lehed neerjad või ümarneerjad,
hallrohelised. Õied väheldased.

4. Karjus-kortsleht - ALclunįĮįu pastoraĮüs' Bus. Not. quelq. Alchim.
critiq. nouv. (l89l) lBet in Buļl. Soc. Dauph. sėr.2 (ls92) 107 etÄlchimill.
valaisann. ( lB94) 34; Skottsb. et Vestergr. Z: Kenntn. d. Veget. d. Ins. Oesel
įn Bih. t. Sv. Vet.-Akad. Handļ. 27, aĪd. III, 7 (l90l) 55; H. Lindb. Nord.
Alchemilla vulgaris-Formen (l909) 57; Ekļund Beitr. z. Fl. d. Ins. Wormsö
in Acta Soc. pro Faun. et Fl. Fenn. 55,9 (1929) 8a; Zāmelis et Kvīte
Verbr. d. Alchemiļla-Arten in Lettl. in Acta Hort. Bot. Univ. Latv. Iv (1929)

l23; Lippmaa Beitr. z. F|. u. Veget. Südw.-Estl. in Eesti Loodust. Arhiiv,
2 seeria XIII,3 (1932) 155; IOsenqyK Bo <D"rr. CCCP X (1941) 334 u no

O"r. ECCP III (1950) l1l. - A. uulgaris L. Sp. pl. ed. I (1753) t23
eX p.- A. uuĮgaris* pastoraĮis Murb. in Bot. Notiser (1895) 26l.-
Magxerra nacTy!ļļbfl.

t pastoraĮis (lad. k.) - karjase-, sõnast paslor - karjane.
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4' Tavaliselt keskmist kasvu, 7-40 cm kõrge, enamasti püstine, hail_
roheline, juurmisi ļehti kõrguselt märksa üļetava Vaffega kārvane püsik.
Risoom tugev. Juurekaeļas asuvad abilehed pruunikacĮ, roheliste või pisut
punakate kõrvakestega. Var,s ja juurmiste lehtede rootsucļ kogu ulatuses kae-
tud rõhtsalt harevate, umbes 1 mm pikkade karvadega; vars püstine või
pisut kaarjaļt tõusev. Lehed neerjad või ümarneerjac1, lamedad või peaaegu
1amedad, hari1ikult 9-hõlmased, eriti peall<üljel tihedalt karvased, allkülie

,rfl
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' 164. joon. Karjus u"ijifl,r,oLlL,i!,*r,, pastoraĮis\.

:

pearoodude alumises osas rõhtsaļt harevate karvadega; lehehõlmad ļühike-
sed, vahel pikemad, pooltimarad või poolmunajad, harva peaaegu teravnurļ<-
sed' kummalgi serval 6-9 suhteliselt väikese ja kiisa, enamasti tömpja
hambaga. Hõlmadevahelised sisselõiked madalād või puuduvad. Lehtede
pearood vahel ainult nborelt pisut siidi1äikelised. VarreleĖed väikesed, suhte-
liselt suurte, serval hambuliste kuni sisselõikunud abilehtedega' Õisik miite
1ai' poolpüstiste harude ja mittetihedate õiekeradega. Õied vähįldased, kol1a-
kasroheļised, 3_4 mm ļaiäd, Õieraod 1-2,5 mm pikad, paljad. Õiepõhi vil-
jumisajal kitsas-kelļukjas, pisut ümardunud alusega, erineva karvastusega;
tavalisem on hõre, harev karvastus, harvem on õiepõhjad rohkekarvalisįd,
väga harva kõik paljad; sagedasti on enamik õiepõhjadest paljad ja.vähesed
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üksikute karvadega. Tupplehtedel ja välistupplehtedel on ļaba karvane ainult
tipuosas, harvem on ka serval üksikuid'karvu. Õitseb juuni$ juuiis. (l6a. ja
165. joon.)

Liiki iseloomustab lehekuju ja õiepõhjade karvastuse Suur varieeruvus.
Eristamistunnuseks on ha1ļroheļiste ļehtede pea1küije tihe karvastus ja varte
ning juurmiste lehtede rootsude tihe, harev ļ<arvastus.

(Į

l65. joon. Karjus-kortsleht (AĮ;henįįĮa pāstoraĮis): a - lche allkülg
(suurend. 2X); b - õis (suurend. i0l); c - viljunud õis (suu_

rend. 101).

Ūldlevik. Karjus-kortsleht on ļevinud Nõukogude Liidu Euroopa_osas ja

Lääne-Siberis (obi taimegeograaliline rajoon), peale selle Skandinaavia-
maades (kuni umbes põhjalaiuse 65o-ni), Ķesk- ja Lääne-Euroopas" Kasvab
,rrreeleldi kuivematel niitudel, karjamaadel, võsastikes, metsaservadeļ, teede

ääres, sageli moodustades massivegetatsiooni.
Levik Eesti NSV-s. Meie levinumaid kortslehti. Kasvab sageli massiliseļt

:niitudel ja puisniitudel, tee- ja kraaviservadei jne.

Kasutamine. Massilise esinemise prrhul niitudel omab teatavat tähtsust
heinana.

2. tsükkel Propįnąuac Juzepcz'l' c. - Varred ja juurmiste ļehtede rooį_

sud püstiselt hareva karvastusega. Lehed neerjad, harvem ümarad, enamasti
rohirohelised. Õieraod enamasti paljad. Õied suhteiiselt suured.

6

c
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5. Ümarahõlmine kortsleht _ ArchemįĮĮa propīnqug I H. Lindb. ap.
Juzepcz' in Noį. Syst, ex Herb. Hort. Bot. Petr. IV, 23-24 (1923) 124
(adnot.); Iosenvyx ņo O.n. CCCP X (194l) 336. - A. orbįcuļata Alech. in
llpe4n. orv. pa6or' Hzxer,op. reo6or. gķcn' t927,2 (l92B) 80 (in adnot.).

- A. Basįlii Smirn. in Xyprr. Pyccr. Eor. 06ņ. 14, l (1929) 97. A.
Aį.echįnį Zā"melis in Acta Hort. Bot. Univ. Latv. IV (l929) 89. - Magxeņxa
6.nusxaq.

l66. joon. Ümarahõlmine kortsleht (AĮchemiĮĮa propinqua)
Taime üldkuju.

4' Tugevate, kaarjalt tõusvate, juurmiste ļehtede rootsudest märksa
pikemate vartega, kollakasroheline, 7-32 cm kõrge püsik. Risoom tugev,
ļühike. Vars ja juurmiste lehtede rootsud kaetud rõhtsalt harevate või (pea-
rliselt aluse1) pisut ü1espidi suunatud tihedate karvakestega. Juurmised
lehed heledamad rohelised, pisut lainjad, kujult neerjad, 7_9 ļühikese,
kaarja või poolümara, tömbi hõlmaga, milļe kummalgi serval on 5-7, harva
4 või B lühikest, tömpi hammast ning puudub hõļmadevaheline sisselõige;
juurmised ļehed on mõļemal küljel tihedalt liduskarvased, allkülje pearoo_

ų

t

372

1 propįnqua (lad. k.) _ lähedane, sõnast prope - lähedal



dude aļumises oSaS rõhtsaļt harevate, roodude üĮemises osas ligihoiduvate

karvadega. Varrelehed väheļdased. Õisik pole eriti lai, on püstiselt eemale-

hoiduvaįe harudega. Õied suhteļiselt tihedate õiekeradena, suured, 2,5-
3,5 mm pikad, 3-4 mm läbimõõdus. Õiepõhi kellukjas, karvane. Tupplehed

karvased, välistupplehed peaaegu paljad. Õieraod ļüheldased, paljad. Õitseb

juunis, juulis. (166. ja 167. joon.)

l67. joon. Ümarahõlmine kortsļeht (AĮchemitĮa propinqua): a - lehe allkülg
(suurend. 2X); b - õis (suurend. 10X); c - viljunud õis (suurend' l0 X)'

Ūmarahõlmine kortsleht on ļähedane kurd-kortslehele, teiselt poolt ka

karjus-kortslehele' Esimesest erineb ta järgmistes tunnustes: kasv, ehkki

mitte suurem, on üļdiseļi tugevam; vars on juurmisiest lehtedest märksa

pikem; lehed heļerohelised (mitte haLlrohelised); hõlmadevaheline sisselõige
puudub; hõlmade hambad on peenemad ja arvukamad. Karjus_kortslehest
erinemise tunnused: ļehtede heļeroheline värvus, mis .4. pastoraĮis'e\ on

hallroheline; juurmiste leherootsude ja varte enamasti püstiselt'harev kar_

vastus (karjus_kortsleheļ on See rõhtsa1t harev); 1ehehõlmad lühemad,

vähema arvu hammastega (tavaliselt 5-o); tihedamalt karvased õiepõhjad.

Üldlevik. Nõukogude Liidus ļevinud Euroopa_osas, Baļti nõukogrrde vaba_

riikidest ja Leningradi obļastist kuni Volga ja Dnepri ülemjooksu aladeni-

Levinud Skandinaaviamaades. Kasvab kuivematel nii'Ludel ja puisniitudel,

hõredamates leht- ja segametsades.
Levik Eesti NSV_s. Levikust seni vähe andmeid; puuduvad andmed saar_

telt. (Leiukohad 168. joon.)

873

6

a,



-1

I

I
I
į

(
(

ļ

I
I
I
I

I
ļ
I

t_

I

I

,T) '..j
,i\'-r"--''

l--

s

lt. ą/

l68. joon. Umarahõlmise kortslehe (AlchemĮĮĮa propinqua) leiukohad.

Ķasutamine. Mittehariliku liigina ei oma majanduslikku tähtsust.

2' aļamrühm Imberbes Juzepcz. l. c. - Varred ja juurmiste lehtede
rootsud karvased või paljas on ainult varre üļemine ,osa. Lehelaba allkülje
pearood enamasti kogu ulatuses karvased' Lehed tihedamalt või hõredamaļt
karvased, harvem ainult pealt või mõlematel külgedel paljad. Kõikide õite
õiepõhjad paljad või peaaegu paljad.

l. tsükkel RetropiĮosae Juzepcz. l. c. - Varred ja juurmiste lehtede
rootsud enamasti selgesti allapoole suunatud harevate karvadega. Lehecl
ümarad, harvem neerjad, hariįikult hõlmadevahelise sisselõikega, enamasti
mõlemal küljel või ka ainult laba allküljel tihedalt kuni hajusalt karvased.

6. Tikjakarvane kortsleht - AĮchemįļĮu sarmfltica I Juzepcz., in Acta
Inst, Bot. Acad. Sc. URSS III (1936) 202; Iosen,]yx roÕ.n' CCCP X (l9.4l)
340 ll s MaegcxĮ.ilĮ o.rr. Cp. noJl.oc. Eapon. q. CCCP (1940) 446.
A. strigosuĮa H. Lindb. Nord. Alchemiļ1a vu1garis-Formen in Acta
Soc. Sc. Fenn. 37, l0 (1909) 70 (pro maxime parte), : l.roh Buser;
Zāmelis et KvĪte in Acta Hort. Bot. Univ. Latv' IV (1929) 145.
MauN<erxa capMarcKarr

4. Keskmise Suurusega, 7-30 (45) cm kõrge rohi- või kollakasrohe-
1ine püsik piististe või, pisut tõusvāte; juurmiste ļehtede rootsudest .ņärksa
pikemate vartega. Risoom võrdlemisi tugev. Varred ja juurmiste ļehtede root.

. .1 .'sarm.atįca (|ad. k.) - Sarmaatiast, s. o. Lõuna_Vene-,.täpsemalt Ukraina stepi_
aladelt pärinev.
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sud kaetucl pisut tikjate, tihedate, rõhtsalt harevate karvadega või karvastus
on vähemalt osal leherootsudest märgatavalt allapoole suunduv; varre üle-

nrine osa enamasti hõredamalt harevakarvaline. Juurmised lehed pisut 1ain_

jad, l,5-6 (B) cm pikad, 2-7 (9) cm laiad, kujult neerjad, ümarneerjad,

või sisemised ümarad, 7_9 lühikese, tavaliselt poolümara hõlmaga, mis aļu-

misteļ lehiedel sageli on kaarjad, kõige r-'rlemistel - poolümarad; hõlmade_

$

\
4

-*

{.8tr

169. joon. Tikjakarvane kortsleht (AĮchemiĮĮa
matĮca). Taime üldkuju.

sar

vaheline sisselõige olemas, väike kuni võrdlemisi sügav; lehehõĮma kunr_

malgi serval on 6-9 väheldast, poolmunajat või pool-elliptilist, enam-

vähem tömpi lrammast. Lehelaba mõlemal küljel enam-vähem tiheda-

karvaline, rrõi a1un-riste1 ja kõige ülemistel lehtedel pearoodude vahel pea_

aegu paljas; lehtede pearood kaetud rõhtsalt harevate, ülemistel lehtedei

roodude aļunrises osas püstiselt harevate karvadega' VarreĮehed väikesed.

Õisik kitsas kuni võrdļemisi lai, rohkeõielirre, võrdlemisi tihedate, kuid mitte

laatunud õiekeraclega. Õied keskmised kuni suured, 2-3,5 flm pikad,

2_"'4'mm laiac],,kolļakasrohelised. Õiepõhjad viljumise ajal peaaegu kelluk'
jac1, paljad, harvem õiekera alumisteļ õitel üksikute karvakestega, TuppĮehed
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nļunajad, tömbid kuni teral,nevad, paljad; vä1istupplehed sisemistest
l,5 korda lühemad. Õieraod õiepõhja pikkused või lülremad, paijad, Õitseb
mais, juunis. (169. ja 170. joon.)

Liigile on iseloomuļik varte ja juurmiste ļeherootsude enam või vähem
selgesti märgatav allapoole suunatud harev karvastlĮs, ļehehõlmade vahe-
line kitsas sisselõige ja viljumisel kellukjad õiepõhjad. : , . - -

b

o,

l70. joon. Tikja,karvane kortsleht (AlchemiĮĮa sarmatica): a - lelre a,llkülg
(suurend. 2X); t - õis (suurend. l0X); c - viljunud õis (suurend. 10\į'

Üldlevik. Tikjakarvane kortsleht on levinud Nõukogude Liidu Euroopa-
osas, Ķarjaļa-Soome NSV-st ja Balti nõukogude vabariikidest kuni Volģa_
Doni taimegeograafilise rajoonini. Väljaspoo1 Nõukogude Liitu tuntucļ
Skandinaaviamaadest (Soomest, Rootsist). Taim on kserofiilne, kasvab kui_
vadel, varjuta niitudeļ, karjamaadeļ, rohtunud'nõlvadel.

Levik Eesti NSV-s. Mitte sage, kuid leitud kogu territooriumil, ka Hiiu-ja Saaremaal. Vormsi saareļ esinemise kohta puuduvad seni andmed.
Kasutamine. Ei oma majanduslikku tähtsust.

7. Lainjas kortsleht ' AlchemiĮĮa cymatophgĮĮa. Juzepcz. in Not.
syst. Herb. Hort. Bot. Petrop. Iil (1922) 41; Īosenuyx n Mäencķraü @"l.
cpeĀH. n'ol. Enpon. .r. CCCP (1940) 447, so Õ.l. CCCP X (l9ll) 345 n no
o"rr. ECCP III (1950) tll. - A. subcrenqta H. Lindb. Nord. Alchemilla

' I cgmątophglĮa - la.injalehine, kreeka sõnadest kürna (omast. ki)matos) - laine, ja
füĮlon - leht.
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vulgaris-Form. in Acta Soc. Sc.'Fenn. 37, l0 (1909) 75 (pro minima
parte), non Buser; Zāmelis et KvĪte in Acta Hort. Bot. Univ. Latv' IV
(lg29) l43. - A' subcrenata aucĻ. plur. - A. breuįĮoba H. Lindb.ap.K_
Starcs in ,,Daba" n" |-2 (1926) 2l . - MaHxerxa BoJIHįtcToIHcTHafl.

4. Keskmine kuni Suur, |2-,65 cm kõrge, sinakasroheline taim_
Risoom võrdlemisi nõrgalt arehenud. Varred tugevad, alusel tõusvad; nagu
juurmiste lehtede rootsudki, on nad kaetud tihedate rõhtsalt harevate võį

tį

l7l. joon. Lainļas kortsleht (AĮchemĮĮĮa Camq-
tophgĮĮa). Ta,ime üldkuju.

pisut allasuunatud karvadega. Juurmised lehed 2-13 cm pikad ja \5-
l5 cm laiad, alumised neerjad, ülemised peaaegu ümarad, enam või vähem
lainjad, mis on eriti si1mapaistev suurtel, varjus kasvavatel isenditeļ. Lehe-
hõļmade arv 9, harva ll, kujult on nad lühikesed, kaarjad, ülemistel juurmis-
tel ļehtedel ümarad, tömbid, mõnikord poolmunajad, kummalgi serval 4-9
(harva kuni ll),'suhteliselt pika ja sirge, pool-elliptilise või poolmunaja'
peaaegu sümmeetriļise, tömbi hambaga; lehehõlmade vaheline sisselõige
võrdļemisi sügav, kitsas. Lehtede pealmine külg hajusalt karvane, allküljel
esinevad harevad karvad ainult pearoodudel, või ka kogu laba allkülg on
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hajusalt karvane. Varrelehed suhteliseli suured, nėnde hõlmad aįusel terve.
servalised. Õisik kitsas, väheseõi,eline, terava. nurga all lähtuvate harudega,
võrdļemisi hõredate õiekeradega. Õied väikesed, roheļised, 2--2,5 mm pikād,
2,5-3'5 mm läbimõõdus. Õiepõhjad paljad, ūiljudes kellukjad. tupįtenea
tipul, üksikute karvadega, välistupplehtedest 2 korda pikemad. Õieraod õie-
põhjast umbes poole pikemad, paljad. Õitseb juunis, juulis. (17l. ja l72.
joon.)

a

l72' joon' Lainjas kortsleht (AĮchemiĮĮa cgmatophgĮĮa\: a - lehe aĮļ-
külg (suurend.2X); ä - õis (suurend. l0t); e - viljunud õis

(suurend. l0 )().

Lainja kortsiehega omavad mõningaid iähedasi tunnuseid pigahambune
kortsleht (A. subcrenata), t|kjakarvane kortsļeht (A. sarmatica) ja seitsme-
tine kortsleht (A' heptagona), mida määramiseļ tuleb silmas pidada. Ta
väiksemaid indiviide võib ekslikult pidada tikjakarvaseks kortsleheks, suu_
remaid pigahambuseks kortsleūeks. Seitļmetisest kortslehest erįneb
ta eelkõige hõļmadevahelise sisselõike poolest, mis nimetatucļ liigil
puudub.

- 
Üldlevik. Lainjas korįsįeht on levinud Nõukogude Liidu Euroopa-oSaS,

Leningradi oblastist ja Balti nõukogude vabariikidest kunį Volga ja Doni
aladeni, peale seļļe Skandinaaviamaādes' Ta on metsades esineri vįrjulem_
be1e-liik,. kasvab ka puisniitudel, harvem niitudel ja kultuurmaaāel
aedades, karjamaadel; vahel leitud ka rūderäaltaimena (Lätis). 

;

Levik Eesti NSV-s. Senised andmed käivad mandri kohta; levik 1ääne-
saartel selgitarnata. Suhteliselt haruldane liik. (Leiukohad 173. joon.)

Kasutamine. Majandusliku tähtsuseta.
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l73. joon. Lainja kortslehe (AlchemiĮĮa cųmatophųĮĮaj |eiukohad.

Poolkuujas kortsleht - AĮchcmĮĮĮa semįĮwrurįst Alechin in Not. syst.
Herb. Hort. Bot. Petrop. III, 32_33 (1922) l32; Įosen.Įyr no <D.r. cCCp X
(l941) 346 u s Maeecxųü on. cpä4rr. nol. Espon. q. CCCP (l940) 446. -
Ma gxerxa noJ]yJĪyHHafl 

:

4. Keskmise Suurusega, l0-30 cm kõrge tumeroheline püsik. Varred
sisemiste juurmiste lehtede rootsudest peaaegu poole pikemad, aluseĮ tõus-
vad või peaaegu püstised, võrdlemisi tihedaļt kaetud rõhtsaļt harevate või
pisut allasuunatud karvadega, nagu juurmiste lehtede rootsudki. Juurmised
lehed 2-6 cm pikad, 3-3,7 cm ļaiad, pisut lainjad, lai-neerjad tömpnurkse
või - sisemistel lehtedel - iäisnurkse vahega äärmiste lehehõļmade vahel,
7-9 hõlrmaga, Hõlmad väga lühikesed, kaarjäd ja ainuli sisemistel ļehtedel
mõnikord peaaegu poolümarad või poolmunajad, peaaegu kuni aluseni'ham-
bulised, 5-8 väikes viĮtu_poolmunaja, võrdļemisi terava hambaga kum-
malgi serval. I ehelaba pealküļg kogu ulatuses hõredakarvalinē; allküljēl
pearniselt servad ja äärmiste hõlmade laba karvased, muu osa peaaegu pal-
jas; lehelaba al1külje pearood alumises:osas' rõhtsalt või püštiselt 'hare.

vate, roodude ülemises osas lidus karvakestega. Varrelehed häsfi arenenud,
kujult peaaegu ümafad. Õisik üsna kitsas, suhteļiselt'väikeŠte'õiekera'dega;
Õied rohelised, väikeseļd, umbes 2,5 mm pikad ja 3 mm laiad, täieŠti paljad.
'Õiepõhjad'äraspidi-kuhikjad või kellukjad, paljad. Tupplehed umbes' õie-

t .'semįĮuharįs (lad'. k.)l-. poolkuLijas, sõnadest sėnl (liitsõnades) - pool ja Įųįa _
kuu
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põhja pikkused või lühemād, lai-munajad. Välistupplehed kitŠad, sisemistest
ligikaudu poole lühemad. Õieraod õiepõhja pikkused kuni poole pikemad,
paljad. Õitseb (meil) juunis, juulis.

įJldlevik. Nõukogude Liidu Euioopa:osa endeemiline liik. Leitud Laa_
doga-Ilmeni rajoonis, Balti nõukogude vabariikides, Ūlem-Volga ja Volga-
Kaama taimegeograafi1ises rajoottis. Kasvab metsalagendikel, võsastikes,
parkides, metsasaludes (eriti koos sarapuuga).

Levik Eesti NSV-s. Levik Eestis seni ebakindel.

2. tsükkel Nemoraįes Juz'epcz. ļ. ". Varred ja juurrrriste lehtede root-
suci rõhtsa või püstiselt hareva karvastusega. Lehed ümarad või üsna sageli
neerjad, enamasti ilma hõlmadevaheĮise sisselõiketa, mõļemal küljel tihe-
daļt või hajusalt karvased, või allküĮjel roodude vahel paljad, harvem nii
pealt kui alt paljad.

B. Küüt-kortsleht - AĮchemįļla mįeans l Buser in Bulļ. Herb' Boiss.
I,'append.2 (1393) 28 et in Jaccard Cat. fl. Valais.'(1895) 137; H. Lindb.
Nord' Alchemilia vulgaris-Form. (l909) 65; Zāmelis et KvĪte in Acta Hort.
Bot. Univ. Latv. IV (1929) 126; Lippmaa Beitr. z' Kenntn. d. Fļ. u. Veget.
Südw.-Estļ. (1932) l55; IosenųyN e Maeecr. Ol. cpeĀH. no.n.' Eepol, ,r.

CCCP (1940) 444; no Õ.rr. CCCP X (1941) 348 ra so o"rr. ECCP III (1950}

t12. - Marrxerxa cBepKaloųag.

4. Väike, mõne kuni'50 cm (varjus kasvades) kõrgune, enamasti tuttie-

roheline, karvane püsik,'mille juurmiste lehtede abilehed on eņam-vähenL
pünase värvusega, harvem värvumata. Risoom pole enamasti iugev. Varsi
enamasti mitu, nad on saledad, harilikuit kaarjalt tõusvad kuni alusel pea-

aegu lamavad, harvem püstised, Varred ja juurmiste lehtede rootsud kaetud
enamasti püstiselt harevate karvadega, mis häsii on näha ļeherootsude aļu-
sel ja üļemises osas. Juurmised lehed tavaliseļt neerjad, harvem peaaegu
ümarad, pisut lainjad või lamedad, l,3-l0 cm pikad ja l,5_t2 cm laiad,
9, harvem ll lühikese kuni suhteliselt pika, harilikult poolmunaja, vahel ka
koļmnurkse hõlmaga, milledel peaaegu puudub hõļmadevaheline sisselõige
ja mille kummalgi serval ,on 6-9, harva I I suhteliselt kitsast, teravat kuni
tömpjat hammast. Lehelaba pealt võrdlemisi tihedakarvaline, alt roodude
vahel karvane või paljas; pearood kaetud tihedate, siidiselt läikivate, ligi-
hbiduvate kuni 1idus karvadega, harvem on karvad roodude aļumises osas
rõhtsalt harevad. Varreļehed juurmiste lehtedega võrreldes üsna suured,
alumised pikarootsu1ised, sageli punakali värvunud abilehtedega. oisik
püstiselt laiuvate harudega, hõredate õiekeradega. oied rohekad, 2,5-4 mm
pikad. ' Õiepõhjad pikad, peekerjad (eriti nooremalt), aheneva alusega,
paljad' Tupplehed 1ai-munajad, teravnevad, paljad või ainult tipul
üksikute karvadega; välisiupplehed samuti paljad või ainult tipul karva-

|. mįcans (Iad. k.) - läikiv, sõnasl rrlįcare - läikima. Selle nimega iseloomustatakse
antud taime leheroodude läikivat karvastust.
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dega. Õieraod pikad, paljad, vahel ainuļt õiekera alumistel õitel karvased.
Õitseb mais, juunis. (l74. ja |75. joon')

Küüt-kortslehie iseloomustavad tumerohelised, pealküljel tihe-, peaaegu

liduskarvased juurmised lehed ja lehe allkülje roodude enam-vähem siidi_
ļäikeline karvastus. Juurmised abilehed on peaaegu alati punasevärvuse_

į

|74. joon. Küüt-kortslehl (AĮchemiĮĮa mĮcans). Taime
ü1dkuju'

lised. Õiepõhjad suhteliselt pikad, paljad, aheneva alusega. Varred ja juur-
miste lehtede rootsud on kaetud püstiselt hareva karvastusega, mis sügi-
seks võib muutuda ļidusaks. Sügisel õitseb vaheļ teistkordselt.

Üldlevik. Küüt-kortsleht on kodumaine Nõukogude Liidu Euroopa-osas
ja Lääne-Siberis (obi taimegeograafi1ine rajoon); Euroopa-osas ulatub
areaal Karjala-Lapi ja Laadoga-Ilmeni rajoonist kuni Volga-Doni ja Kesk-
Dnepri rajoonini. Liigi üldlevik haarab Skandinaaviamaid ja Kesk-Euroopat.
Kasvab kuivernatel või niiskematel niitudel ja puisniitudel, võsastikes, salu-
des, teeservadel. Talub varju.

Levik Eesti NSV-s. Meie tavalisefnaid kortslehti, ļevinud kogu territoo-
riumil, kuid osast vaļdkondadest on vähe levikuandmeid.
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, Kasutamine. Niitudel hulgaliselt esinedes omab teatavat tähtsust .hein-
taimena.

, 9. Teravahõlmine kortsleht - Alch.emįĮĮa acutanguĮa| Busel in Ber-
d. Schweiz. Bot. Geselļsch. IV (1B94) 69; H. Lindb. Norcl. Alchemilla vulga_
ris-Form. in'Acta Soc. Sc. Fenn.37 n'l0 (1900) s2; Eļ<luncĮ Beitr. z. Fl.
d. Ins. 'Wormsö in Acta Sclc. pro Faun. et Fl. Fenn. 55, 9 (1929) 84;
Zānlelis et Kvīte in Acta Hort. Bot. Urriv. Latv. ĪV (1929) 130; Lippn-iaa

l75. joon. Küüt-kortsleht (AĮchemīlla micans): a - lehe allkülg
(suurend. 2 X); b - õis (suurend. 10 X) ; c - viljunud õis

(suurend. 10 \).

Beitr. z. Kenntn. d. Fļ. u. Veget. Südw.-Estļ. in Eesti Loodustead. Arhiiv,
2 seer. XIII (1932) l55; Ioserruyx e Maeecķuü Õ.l. cpe4ir. rro;r. EnponežcN.
,ļ' CCCP' (1940) 445; no o.rr. CCCP X (194l) 353 u so Oil. ECCP III (1950)
ll4. - MaHxerxa ocrp,oyroJrbHafl.

4. Väheldane kuni suur, l2-60 cm kõrge, harilikult suuremakasvuline,
koļļakas- või rohiroheline, harva tumeroheline püsik tihedakarvaliste, alusel
pisut tõusvate või püstiste vartega. Risoom tugev, pikk; juurekaelal asuvad
.abilehed pruunikad või rohekad. Varre alumine ja keskmine osa ning juur_
miste 1ehtede rootsud tihedaļt kaetud rõhtsaļt harevate karvadega, varre. ü1e-

mise osa' karvastu$, hõredam. Juurmised ļ,ehed 2,5-8,5 cm pikad, 3-l2 cm

' l acuta|iguĮa-'(|äd. k.); sõnadest acutus - terav,, anguĮas - nurk (lehehõlmade
ķujuJargl). ; ':

b

c
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1aiad, neerjad, pisut lainjad, enamasįi 9, harva l1 hõlmaga, alumised pea-
aegu paljad, teised mõlemal küljel hajusaļi karvased; esineb ka indiviide,
mille sisemiste juurmiste lehtede pealkülg on leheļaba kurdude: vahei ja
allkülje pearoodude vahel paljas või jälle võrdlemisi tihedakarvaline. Varre-
ļehed įisna suured, alumised pikarootsulised, nende abilehed rohelised. Lehe_

l76. joon. Teravahõlmine kortsleht (AĮchemiĮĮa acu-
tanguĮa). Taime üldkuju.

hõlmad harilikult pļkad, kujult enamasti teravkolmnurksed, osa ka tömbir_rrad"

kumma1gi serval B-l2 kitsa terava hambaga. Õišik võrälemisi kitsas ja
väheseõieline, poolpüstiste harudega; õiekerad lrõredad. Õied 2-3 mm pikad,
umbes 3,5 mm läbimõõdus, kollakad või kollakasrohelised. oiepõhjad vilju-
ņisel ke1lukjad,.paljad või üksikute karvadega. Tupplehed munajad võį lai-
munajad, nagu välistuppiehedki paljad või ainult õiekera kõige alr"rmisel

õiel tipul üksikųte.karvakestega..Õieraod 1-4 mm pikad, harilikult kõik
paljad. Õitseb juunis, juulis. (|76' ja l77' joon')
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var. adpresse-pįlosa H. Lindb. l. c. - Varte ja leherootsude karvastus
tiheduseļt erinev, nagu iüüpilisel taimel, kuid lidus, miite harev, Võrd-
lemisi harva esinev teisend, kasvab koos tüüpilise taimega.

Teravahõlmine kortsleht varieerub märkimisväärselt ļehtede karvasuses,
ļehehõlmade kujus, ģärmiste hõlmade vahe 1aiuses, leheserva hammaste suu_

ruses' varte ja leherootsude karvasuses jne. Kasvuit on ta üks meie suu-
rimaid kortslehti, kuid ka siin on erinevusi, sest ebasoodsail kasvukohtadel
võib leida kääbuseksemplare. Eeskätt iseloomustavad liiki ilusad, enam või
vähem teravkolmnurksete hõlmadega lehed, mis pealküljel on tavaliselt
ainuļt kurdudes karvased.

a

l77. joon. Teravahõlmine kortsleht (AĮcheiniĮĮa acutanguĮa)
a - lehe allkülg (normaalne suurus) ; Ö - õis (suurend. l0\)

c - viljunud õis (suurend. l0X).

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud Euroopa-osas Karjala_Lapi ja

Dvinaa-Petšoora taimegeograafi1isest rajoonist Ūlem-Dnepri ja Volga-
Doni rajoonini, Siberis _ obi rajoonis. Väljaspool Nõukogude Liitu esi_

neb Skandinaaviamaades, Taanis ja Kesk-Euroopas. Niidutaim, kasvab
meeleldi paremal muļļaļ, kus on suure kasvuga, kraavides, teeservadel,
võsastikes, allikate 1äheduses jne.' sageli koos pigahambuse kortslehega.

Levik Eesti NSV-s. Karjus- ja küüt-kortslehe kõrvaļ Eesti NSV-s tavali_
semaid kortsļehti. Levinud kogu territooriumil.

Kasutamine. omab teatavat tähtsust heintaimena

l0. Pigahambune kortsleht AĮchemįĮĮa subcrenatalBuser in

t subcrenata (lad. k.) - pooļtäkiline, sõnadest sub - pisut, pool, peaaegu, ja
crenatus - täkįline.

b
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-r}lagnier Scrinia fl. select. (lB93) 285 et ap. Jaccarcl Cat. fļ. Valais. (ls95)
137; Skottsb. et Vestergr. Z. Kenntn. d. Veget. d. Ins. Oesel in Bih. t. K. Sv.
Vet.-Akad. Handl. 27, aĪd. III,7 (190l) 55; H. Lindb. Nord. Aļchemilļa
vulgaris_Form. in Acta Soc. Sc. Fenn. 37, l0 (1909) 75; Gröntved Fļ. d.
Īns. Wormsö ir-r Dansk Bot. Arkiv V, 4 (1927) 42 et Fļ. d. Ins: Runö in
Srrensk Bot. Tidsl<r.23,4 (1929) 445; Z-ame|is et Kvīte Z. Yerbr. d. Aļche-

l78.joon.Pigahambune kortsleht (AlcltemĮĮĮa
subcrenata). Taime üldkuju.

miļļa-Arten in Lettļ. iri Acta Hort. Bot. Llniv. Latv. IV (l929) l36; Lippmaa
Beitr. z. Kenntn. d. Fl. u. Veget. Südw.-Estļ. in Eesti Loodusteaduse Arhiiv,
seer. 2 (1932) 156; Iosenuyx u Maeacxuü Õ.rr. cpe4rr. lon. En'poneücķ. 'Į.CCCP (1940) 447, no O"rr. CCCP X (1941) 355 u so q)r. ECCP III (1950)
l l4. - Magxerķa Į'opoĀI{oBaTafl.

4. Keskmine kuni suur, 20-50 (8-65) cm kõrge rohi- või kollakas_
roheline taim kaarjalt tõusvate või peaaegu püstiste, saledate Vartega.
Risoom suhteliselt vähe arenenud. Eriti Vafte alumine osa ja juurmiste leh-
tede rootsud kaetud rõhtsalt harevate, ļühikeste ja pehmete, tihedate karva-
dega. Juurmiste lehtede abilehed rohekad. Alumised juurmised lehed neer-
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jad, peaaegu paljad, ülemised (sisemised) juurmised lehed ümarneerjad või
peaaegu ümarad, mõlemal küljel hajusalt karvased, allkülje roodudel hare-
vate karvadega, lainjate labadega; lehehõlmi 9, milļele võib lisanduda kaks
servmist mittetäieļikku hõlma; hõlmad on võrdlemisi pikad ja laiad, üļemis-
tel lehtedel poolmunajad, kuid enamasti mitte kaarjad, kummalgi serval
5-B suure, 1aia, tömpja, ebasümmeetrilise hambaga. Āärmiste hõļmade ser-
vad ligisiunud või kattuvad. Õisik suhteliselt kitsas, poolpüstiste harudega,

l79. joon. Pigahambune kortsleht (AĮchemiĮĮa subcrenata): a - lehe allkülg (suurerid
2X); b - õis (suurend. l0X); c - viljunud õis (suurend. l2\).

võrdļemisi hõredate õiekeradega. Õied väikesed, rohekad, umbes 2,5 mm
pikad, 2,7-3 mm ļaiad. oiepõhjad paljad, viljunult kellukjad. Tupplehed ja
välistupplehed paljad, ainult õiekera alumisel või alumisteļ õitel tipul
väheste ļühikeste karvakestega. Õieraod paljad. Õitseb juunis, juulis. (l78'
ja 179. joon.)

Pigahambune kortsleht on suhteļiseļt ļähedane teravahõlmiseļe korts-
įehele, kergesti võib teda ka lainjaks kortsļeheks pidada. Esimesest, kel-

lega ta sageli koos kasvab, erineb ta peaaegu sõõrjate ļehtede ja tömpide
ļehehõlmade poolest, mille hammaste arv on väiksem (5-B) ja hambad
tömbimad; ka on ta varrel asuvad lehed lühemarootsulised., Erinevus ļain-
jast kortslehest (,4. cgmatophgĮla) seisab varte ja leherootsude a1ati rõht-

saļt harevas karvastuses,"pikemates, enamasti munajates lehehõļmades, mille

Į)
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lB0. joon' Pigahambuse kortslehe (AĮchemiĮĮa. subcrenata) leiukohad

vahel puudub kitsas ning sügav sisselõige ja miļle hambad on ebasümmeet-
rilised. Märkida tuleb ta lehtede varieerüį-at karvasust.

Üldlevik. Pigahambune kortsleht on Nõukogude Liidus levinud Euroopa-
osas arktiļiselt alalt põhjas kuni Volga_Doni ja Kesk_Dnepri taimegeograa-
filise rajoonini ja Lääne-Siberis - obi.'rajoonis.'Feaļe selle Skandinaa_
vias kuni Põhja-Soome ja -Norrani ja .Kõsk-Euroopas. Esinemislaadilt nii-
tlutaim, kasvab ka puisniitudel, võsastikes, parkides, metsa-, tee- ja kraavi-
servadel.

Levik Eesti NSV-s. Meil levinud kogu territooriumiļ' kuid päritolult on
idapoolne liik. Levik pole küllaldaselt selgitatud. Eelistab niiskemat pinnast
kui näit. karvane ja karjus_kortsleht. (Leiukohacl lB0. joon.)

Kasutamine. Nagu niidutaimedel.

3. alamrühm E.xucntes Juzepcz' l. c. IStrigosulae Buser in Buil.
Herb. Boiss., Sėr. 2, | (l90l) 473 p.p.].- Juurmiste ļehtede rootsud kogu
uļatuses karvased või sisemistel lehtedel ülemises osas vahel paljad. Sise-
miste juurmiste lehtede allkülje pearood alumises osas paljad. Ka varte üle-
mine osa sageli paljas. Kõikide õite õiepõhjad pa1jad.

1l. Seitsmetine kortsleht - AĮ.chemĮĮĮa heptagonat Juzepcz. in Not.
syst. Herb. Hort. Bot. Petrop. llil (lg22) 45, e Mąencķraü o.rr. cpeĀH. noJl.
Enponežcx. ų. CCCP (1940) 44Buķo Õ'rr. CCCP X (l94l) 359; Zāmelis et

t heptagona, sõna.dest hepta (|<r' k.) - seitse, gonü (kr. k.) - põlv, nurk.
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Kvīte in Acta Hort. Bot. Univ. Latv. ĮV (l929) I40. - Mauxerķa ceuayro;il-
HI.JKOBAf ,

ų' Väheldane kuni suhteliselt suur, (4) 12-50 cm kõrge püsik kaarjalt
tõusvate või püstiste, juurmiste lehtede rootsudest.pikemate vartega. Varred

ülemises osas paĮjacl, alumises, nagu juurmiste lėhtede rootsudki, suhteli_

selt tihedaļt kaetucl pisut allasuunatud harevate karvadega. Juurmised

ä

tt

*
I

l81. joon. Seitsmetine kortsļeht (AĮchemiĮĮa lteptagona)
Taime üldkuju'

ļehecl 2-lO'5 cm pikad, 2,2-|l,3 cm ļaiad, ümarad, kokkupuutuvate või

Servadel kattuvate äärmiste hõlmadega, pisut iainjad, harilikuļt 9 ļühikese,

kaarja või poolümara hõlmaga; ülemiste juurmiste lehtede hõlmad harilikult
tömpnurksed, misiõttu leht on kujult seitsmenurkne, harvem on hõlmad

täisnurksed; hõlmad kuni aluseni hambulised, kummalgi serval 5-B (l0),
harilikult tömpja hambaga' Lehelaba pealt hajusaļt karvane, alt alumistel
ja keskmistel lehtedet. pearoodude vahel üksikute kuni hajusate ja pearoodu-

del harevate karvadega; ülemiste lehtede laba alt pearoodude vahel ja pea_

rooduclel paljas. Varrelehed võrdlemisi suured, nende hõlmad kuni aļuseni
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hambuļised. Õisik veidi ļaiurr, väheseõieline, hõredate õiekeradega. Õied
2-3,5 mm pikad, 2,5-4,5 mm ļaiad, rohelised või kollakasrohelised. Õie-
põhjad paljad, viljunult kellukjad. Tupplehed õiepõhja pikkused või lühemad,
paljąd või tipul üksikute karvakestega, välistupplehed sisemistest umbes nel-
jandiku võrra lühemad' Õieraod õiepõhjast enamasti kaks korda pikemad,
paljad. Õitseb juunis, juirlis. (1Bl. ja l82. joon.)

a, c

l82. joon. Seitsmetine kortsleht (AĮchemilĮa heptagona): a - ļehe allkülg (nor-

maaļne suurus) ; b - õis (suurend. 10X); c - viljunud õis (suurend. l0Į).

Seitsmetise kortslehe olulisemaid tunnuseid on varte ja juurmiste lehįede
harev, allapoole suunatud karvastus, mis on omane ka lainjale ja tikjakar-
vasele kortslehele, kuid tal puudub viimastelę omane hõļmadevaheline sisse-
lõige. Eriti 1ähedasest lainjast kortslehest erineb ta veel saledama kasvu,
tumeroheliste ļehtede ja juurmiste lehtede roheļiste abilehtede poolest. Tikja-
karvasest kortslehest on taļ lühemad ning teravamad lehehõlmad, väikse-
mad, teravamad, rohkemaarvulised ļehehõlma hambad ja paljas varre üle-
mine osa.

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Euroopa-oSaS' Vologdast kuni Ūlem-
Volga taimegeograafilise rajoonini; peale selle Rootsis. Kasvab varjulistel
ja poolvarjulistel kasvukohtadel, harvem niiiudel, paremal savikal pinnasel-

Levik Eesti NSV-s. Seitsmetise kortslehe levik Eestis piirdub senistel
andmetel mandriga ja andmed käivad peamiselt mandri idapoolse osa kohta
(Tartu iähem ja kaugem ümbrus, Viljandi). Tõenäoliselt esineb ka mandri
läänepoolses osas' nagu Läti NSV-s. (Leiukohad 183. joon')
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l83. jbon. Seitsmetise kortsļehe (AlchemiĮĮa heptagona\ ļeiukohad.

12. Niitjas kortsleht - AĮchemįĮĮa fįIįcauĮ'įs 1 Buser in Bull. Herb,
Boiss. I, append. 2 (lB93) 22; ZāmeIis et KvĪte in Acta. Hort. Bot. Univ. Latv.
iV (l929) l50; Iosen,Įyx r MaencKHĮä o"rr. cpeĀH. noJĪ' EBpoIĪeücķ. ų. CCCP
(1940) 445 n ņ,o <Dl. CCCP X (194l) 36l. - A. mįnor ssp. fiĮicauĮis
H. Lindb. Nord. Alchemilla vulgaris-Formen in Acta Soc. Sc. Fenn. 37,

ļ0 (1909) 96; Eklund Beitr. z. Fl. d. Ins, Wormsö in Acta Soc. pro Faun. el

Fl. Fenn. 55, 9 (1929) 84. - MasxerKa rouKocre6elruas.

4' Enamasti väike või keskmine, harva Suurem' B-40 cm kõrge sina-
kasroheline (eriti lehtede allküljel) püsik. Juurmiste lehtede abiļehed puna-
kaspruuni ja violetse värvusega. Vars püstine või aiusel kaarjalt tõusev,
juurmiste lehtede rootsudest urnbes 2 korda' pikem, aļumises osas rõhtsalt
harevate karvadega, ülemises osas paljas, väga harva kogu ulatuses paljas.
Alumiste juurmiste 1ehtede rootsud vahel paljad või hõreda1t kaetud harevate
karvadega. Juulmised lehed neerjad või ümarneerjad, 3,5-8,5 cm pikad ja
4-l0 cm laiad, 1amedad, 7-9 võrdlemisi laia ja lühikese ning tömbi hõl-
maga, mille kummalgi serval asub 6-8, harva 9 võrdlemisi laia, tömpi ham-
nrast. Lehelaba pealt enam_vähem hajusalt karvane, harvem tihedakarvaline
või ainult kurdumiskohtadel karvane, alt vähe karvanevõi roodude vahel pal-
jas; allkülje pearood karvased, alumises osas sageli paljad. Varrelehed
väheldased. Õisik kitsas, väheseõieline, mittetihedate õiekeradega' Õied kol-
Iakasroheļised, suured, 2,5-3,5 mm pikad ja 3-4,5 mm läbimõõdus' Vilju_

l fiĮicauĮis (lad. k.) - niitjavarreline, sõnadest fiĮum - niit, kiud' cauļįs - vars;
nimi viitab liigi suhteliselt peentele varteļe.
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nuli õiepõhjad kellukjad, hõredakarvalised või õiekera üļemistel õitel paljad.

Tupplehed munajad' pisut karvased või paljad. Õieraod võrdlemisi pikad,
paljad. Õitseb juunis, juulis. (lBa. ja l85. joon.)

l84. joon. Niitjas kortsleht (AlchemilĮa fiĮicaulis)
Taime üldkuju.

Niitja kortslehe tunnuseks on ülemises osas paljad Varred, paljad õieraocļ
ja vähesed karvad õiepõhjal, juurmiste Įehtede violettppnased abiļehed. Ara
vahetada võib ieda tikjakarvase kortslehega (A' sarmatica), m|rlrel varte üle-

mine osa on enamasti samuti paljas; ekslikult võib seda liiki pidada ka kurd-

või küüt-kortsĮeheks. Esimesest (A. pĮicata) erineb ta violettpunaste juųr-

miste abiļehtede poolest, teisest (A' micans) - enam või vähenr karvaste
õiepõhjade pooIest.

Ūldlevik. Suhteliselt kaugele põhja ja läände ulatuva areaaliga 1iik. Nõu-

kogude Liidus levinucl Ķarjala Soome NSV-s, Leningradi oblastis, Balti
nõukogude vabariikides ja Tambovi ümbruses. Läänes levinud Kesk_Euroo-
pas, Skandinaaviamaades (Norra kuni selle põhjaosani), Šotimaal, Fär_

Saarteļ, Islandiļ ja Gröönimaa edelapoolsemas osaS (kuni põhjalaiuse

67'-ni). Kasvab niiskematel niitudel ja puisniitudel, metsaservadel'
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Levik Eesti NSV_s. Andmeid on vähe, tõenäoliselt esineb sagedamini
ļääneosas. (Leiukohad l86. joon.)

4' alamrühm GĮabrįcquįes Juzepcz. l. c. - Varred ja kõigi juurmiste ieh-
tede rootsud täiesti paljad. Karvad võivad esineda juurmisīe lehtede peal-
külje kurdudes, nad esinevad lehtede allkülje roodudį tipuosas ja hammaste
servadel. Õiepõhjad paljad.

ų

c

6

l85. joon. Niitjas kortsleht (AĮchemiĮla fiĮicauĮis): a _ l.ehe allkülg
(suurend. 2X); t - õis (suurend. l0N); c - viljunud õis (suul

rend. 10 \).

l3. Paljas kortsleht - AĮchęrnįĮĮaglabrĮcarĮJķ l H. Lindb. Nord. Älche-
milla vulgaris-Formen in Acta soc. sc. Fenn.37, l0 (lg0g) B (in adnot.);
Zāmelis et Kvīte in Acta Hort. Bot. Univ. Latv. IV (1929) l57; Lippmaa
Beitr. z. Kenntn. d. Fļ. u. Veget. Südw.-Estl. in Eesti Loodustead. Āiniiu,
! 9eer. 13,3 (1932) 156; Īosenvyx s MaescxzIž o"l' cpe4rr. nol. Ee'pon. u.
CCCP (1940) 44B,so <D.lr. CCCP X (1941) 376w so ÕĮ. ECCP III į1950)
1l5. -- Magxerķa ro.Įocre6e.[ķHaq.

ų. Väheldane kuni keskmine, 6-35 cm kõrge tumeroheline püsik täiesti
paljaste varte ja ļeherootsudega' Ęisoom võrdlemisi tugev. Juurmiste leh-
tede abilehed rohelised või pruunikad. Varred juurmistesī lehtedest pikemacl
või umbes niisama pikad (varjutaimedel), saledad, aluseļ pisut kuni kaar-jalt tõusvad. Juurmised lehed 1ai_neerjad, ü1emised vahįl ümarneerjad,

t glabricauĮĮs (lad. k.) - paljavarreline, sõnadest gĮaber - pa|jas, cautis _ vaĪs
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l86. joon' Niitja. kortslehe .(AĮchemiĮta fiticauĮis) leiukohad

l,5-6 cm pikad ja 2,3-7 cm laiad, pisut lainjad või peaaegu lamedad,
7-9 ļühikese, kaarja või lai-kolmnurkse, kuni aluseni hambulise hõlmaga,
mille kummalgi serval on 5-8 ļühikest tömpjat, viltu_poolmunajat ham-
mast. Lehelaba pealküljel (eriti kurdudes) harvad karvad, allküljel ainult
pearoodude tipud liduskarvaSed, samuti lehehammaste servad. Ülemiste juur-
miste lehtede rootsud vahel väga pikad (varjuiaimedel). Õisik kitsas võį
pisut laiuv, väheseõieline, hõredate õiekeradega. Õied rohelised (varjuiai-
medel) või rohekaskollased (lagedamatel kasvukohtadel), väikesed,.

1,5-3 mm pikad ja niisama laiad; viljuvate õite õiepõhjad kellukjad, paljad_

Tupplehed ja õieraod paljad. Õitseb juuhis, juulis. (l87. ja lBB. joon.)

Paljas kortsleht on väļiseļt Sarnane niitja kortslehega (A. fiĮicauĮis\ ja
pigahambuse kortslehega (A' subcrenata). Välisele sarnasusele vaatamata
ei tee tema määramine raskusi, sest taļ on ainult lehelaba pealt (eriii kur-
dudes) hajusate karvadega, lehehambad ja allkülje roodude tipud karvased'
muidu kogu taim täiesti paljas.

Üldlevik. Paljas kortsleht on, vastandina niitjale kortslehele, Euroopas
idapoolse levikuga liik. Nõukogude Liidus on ta levinud Leningradi oblastist
ja Balti nõukogude vabariikidest (Eesti ja Läti NSV-st) Ülem-Dnepri ja
Volga-Doni rajoonini. Esinemisviisilt on ta varjueelistav liik, kasvab salu*

des, võsastikes, aedades, harvem ka lagedamatel kohtadel väiksemakasvu_
lisena. Läti NSV-st mainitakse teda ruderaaltaimena.

Levik Eesti NSV-s. Andmeid on ainult mandriosa kohta; kõige läänepool-
semad leiukohad on Mõisaküla ja Voltveti ümbruses. Ka mandri idaosas on

ta levik väheste andmete tõttu selgitamata. (Leiukohad lB9. joon.)
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2. rühm Subglabrae FI. Lindb.' l. c. - Vārretļ ja juurmiste lehtede root-
sud või vähemalt mõned rootsudest kaetud ļidus või ligihoiduvate karvadega.

l. aļamrühm AppressįpiĮae Juzepcz. l. c. - Lehed tavaliselt laba mõle-
mal või ainult ühel küljel hajusalt või üsna tihedalt liduskarvased. Õiepõh-
jad pisut karvased või paljad.

l87. joon. Paljas kortsleht (AĮchemĮĮla gĮabricauĮis)
Taime üldkuju.

ļ4. Ķerajas kortsleht _ AĮchemįIĮa gĮomeruļqnsį Buser inBull. Herb.
Boiss. I, append.2 (1893) 30; H. Lindb. Nord. Alchemilla vulgaris-Formen in
Acta soc. Sc. Fenn. 37, l0 (1909) 105; vilberg Eesti taimestik (r92s)
137 Zā"melis et KvĪte in Acta Hort. Bot. Univ. Latv. IV (1929) 16l; Lipp-
maa Beitr. z. Kenntn. d. Fļ' u. Veget. Südw.-Estlands (l932) l56; Įoeenuyx
ņo O.n. CCCP X (l94ļ) 38l. - A. pseudottticttns Böcher in Meddeļ.
Groenl. 104,3 (1933) 16. - Masxerxa x.uy6ouroeaa.

t gĮomeruĮans (lad. k.) - kerajas, sõnast gĮõmus - kera; nimi iseloomustab taime
tihedaid õiekerasįd.
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lBB. joon. Paljas kortsleht ļAĮcheniĮta gĮabricauĮis): a - lehe

allkülg (normaalne suurus); ä - õis (suurend. ļ0X); c _
viljunud õis (suurend. l0X).
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189. joon. Palja kortslehe (AĮcltemiĮĮa gĮabrĮcauĮis) leiukohad.
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4. Erineva Suurusega' 8-50 cm kõrge, hele_ või kollakasroheline, suh-
teliselt tugevate, alusel tõusvate või peaaegu ļamavate vartega püsik-
Risoom tugev. Juurmiste lehtede abilehed rohekate või,punakate kõrvakes-
tega. Varred ja juurmiste lehtede rootsud kogu ulatuses ülespidi liduskar-
vased, juurmised lehed suured, 2,5-12 cm pikad ja 3-14 cm laiad, Iainjad,
kujult neerjad, enamasti 9 lühikese, laia, ümardunud hõlmaga, mille vahel

.Eq
&

1.

*

l90. joon. Kerajas kortsleht (AĮcltemilĮa gĮomerulans)
Taime üldkuju.

sisselõige peaaegu või täiesti puudub; nende kummalgi serval on 7-9 lühi-
kest tömpi, pool-elliptilist või poolmunajat hammast ja tipmine ltammas on
teištest väiksem; juurmiste lehtede laba on kogu ulatuses kaetud hõredate
kuni kaunis tihedate lidus karvadega, harvem esineb karvastus ainult kur-
dudes; a1lküljel esinevad samuti hõredad lidus karvad, või a1lkülje laba on
paļjas ja ainult pearood on kaetud ülespidi ligihoiduvate või ļidus karvadega.
Varrelehed enamasti hästi arenenud, suurte abilehtedega. Õisik võrdlemisi
kitsas, kaunis tihedate õiekeradega. Õied kollakasrohelised või kollakad,
3-3,5 mm pikad ja 3'5-4 mm laiad. Viljunud õiepõhjad ümardunud alu_
sega, paljad või ainult õiekera kõige alumistel õiteļ pisut karvased. Tupp_
lehed ja välistupplehed paljad, ainult kõige alumistel õitel tipul pisut kar-
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vased' Õieraod paljad või samuti alumistel õitel väheste iidus karvakestega.

Õitseb juulis, augustis. (l90' ja 191. joon.)

Kera1a kortslehe lehtede pealkülg on enamasti kaetud hõredate lidus kar_

vadega; see tunnus eristab teda süstemaatiliselt lähedal seisvatest mägi_,

törnb]st ja teravahambusest kortsļehest. Väga heaks tunnuseks on ülespidi
lidus karvastus varte ja leheroodude kogu ulatuses. Noored lehed on pisut

sinakad, hiljem heļe- või koļ1akasroheļised.

o.

6

c

l9l. joon. Kerajas kortsleht (AlchemiĮĮa gĮomeruĮans): a - lehe

allküĪg (normaalne suurus) ; Ö - õis (suurend. l0 X); c - vilju_
nud õis (suurend. l0Į).

Üldlevik. Ķerajas kortsleht on põhjamaise levikuga liik. Nõukogude Lii-
dus haarab tema areaal Euroopa-osa Koola poolsaarelt kuni Leningradi

oblastini ja Läti NSV-ni. Väljaspool Nõukogude Liitu levinud Skandinaa-
viamaadeļ kõige põhjapoolsemate osadeni, Islandil, Gröönimaal (kuni

põhjalaiuse 70o-ni) ning Lābradoril; peale selie esineb liik ka Kesk-Euroopa
mäestikes. Kasvab niisketel niitudel ja puisniitudel, võsastikes, aļlikate lähe_

duses, jõe_ ja ojakallastel. Kasvukohana näib eeļistavat liivmulda.

Levik Eesti NSV-s. Liigil, mis l-ätis K.R. Kupfferi poolt l90l. aastal

avastati, on Eestis mõningad ieiukohad. Nad asuvad Tallinnas (Kadriorus),

Tartus (Toomemäel), Kobratus (Tartust põhja pool), Voltveti ja Mõisaküla

ümbruses. on meiļ kahtļemata Sagedam.' Saartelt puuduvad Seni andmed.

(Leiukohad 192. joon.)

2l alamrühm GĮabratae hzepcz. ļ' c. - Lehed pealküljel paljad või

ainult kurdudes karvased, allküljel pearoodude vahel paljad. Õiepõhjad

Paljad' 
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'192. joon. Kera,ja kortsl ehe (AĮchemiĮĮa gĮomeruĮans) leiukohad.

l. tsükkel'AcuĮidentes Juzepcz. l. c. - Juurmiste lehtede serval esine-
vad hambad enamasti teravad; hõlma tipmine hammās teistega ühesuurune.
Varrelehįede abilėhed enamasti sügavalt sisselõikurrud-hambulised.

l5. Teravahambune kortsleht - AĮchemįJĮq ncbulosq į G. Samueļsson
in SvenskBot. Tidskr.34 (1940) 444; Īosenuyx no Q.rr. CCCP X (1941) 3Bs
ļ4 Bo Õ"rr. ECCP III (l950) lt5. A. acutįdens H. Lindb. Nord.
Alchemilļa vulgaris-Formen in Acta Soc. Sc. Fenn. 37, 10 ( l909) t l l ;

Zāme|is et Kvīte in Acta Hort. Bot. Univ. Latv. IV (1929) 1?2. - A:
baįtįca G. Samuelss. ap. Juzepcz. in Maescxhü Ofl. cpeĀH.'no;l. Ėnpon. u.
CCCP (1940) 44g. A. ZameĮsįana Snaiskis in 

'ū.n,. 
facult. Sc.

Univ. Kaunas XIII ( 1929) 241 (sine diagn. lat.). A' |Vįchurae
auct., non Buser. - MasxerKa ryMaHHafl.

4. Sale, keskmise suurusega kuni suur, B:_45 cm kõrge rohi_ või kolla-
kasr'oheline püsik lookjalt tõusvate kuni peaaegu lamavate, kahvatr-rrohelisle
vartega. Risoom tugev. Varte alumine osa ja juurmiste ļehtede rootsucl
enam-vähem tihedalt liduskarvased' Juurmised iehed ührarneerjād või üma_
rad, enam või vähem lainjad' värskeļt vahel kausjalt hoiduvad, harilikult 9,
sagedasti üsna lühikese ja ümardunud, harvem pikema ja kitsama hõlmaga,
võrdlemisi sügava hõlmadevahelise sisselõikega ja 6-9 suuruselt ebaüht_
lase, terava või teravneva hambaga, mis hõļma aluseļt tipu poole suu_
renevad; tipmine hammas pole teistest väiksem või,on.seda pisut; įehelab.a
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pealt paljas või ainult kurdudes pisut karvane, alt ainuļi äärmised hõlmad ja
pearood liduskarvased, muidu paljad. Varrelehed poolümarate või poolmuna-
jate, alusel terveservaliste hõlmadega, nende abilehed sügavalt sisseļõiku-
nud, ebaühtlaste, teravate hammastega. Õisik lai, tugevasti harunenud, üle-
mises osas laienev, paljuõie1ine, mittetihedate või hõredate, paljuõieliste õie-

keradega, rohekas. Õiepõhjad äraspidi-kuhikjad, paljad. Välistupplehed sise_

mistest mitte palju ļühemad' Õieraod õiepõhja pikkused või pikemad, pal-
jad. (193. ja 194. joon.)

#

l93. joon. Tėravahambune kortsleht (AĮchemiĮĮa nebu
Įosa\. Taime üldkuju.

Teravahambuse kortsļehe tunnuseks on pealt paljas lehelaba ja allküljeĪ
ainuļt äärmistel hõļmadel esinev karvastus; leherootsud ja varte alumine
osa on liduskarvased. Lehehõlma tipmine hammas on teisteŠt tavaliselt pisut
väiksem või ka niisama Suur. Lähedasest tömbist kortslehest (A, obtusa)

erineb ta teravate hammaste ning varrel asuvate lehtede abilehtede ebakorra-
päraselt lõhestunud serva poolest.

Üldlevik. Teravahambune kortsleht on levinud Nõukogude Liidu Euroopa-
osas Ķarjala NSV-st kuni Volga-Kaama ja Volga-Doni taimegeograafilise
rajoonini, peale selle ,Lääne-Siberis (obi rajoonis). Ta on levinud ka

*

&
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Skandinaaviamaades. Kasvab niitudel, puisniitudel, hõredates metsades ja
metsaservadel, parkides ja aedades; sageli üsna kuival pinnasel.

Levik Eestį NSV-s. Liigi levik ulatub seniseil andmeil mandriosas läände
kuni Taļlinna ja Viljandini. Läänesaartelt puuduvad andmed. Ka Läti NSV-s
näib ta oļevat levinud mandri ida- ja keskosas. (Leiukohad l95. joon.)

a

194. joon. Teravahambune kortsleht (AĮchemiĮla nebulosa)
a - lehe a,llkülg (normaalne suurus) ; b - õis (suurend

l0l); c _ viljunud õis (suurend. l0\).

2. tsükkel obtu^sac Juzepcz. l. c. - Juurmiste lehtede servahambad
tömpjad või tömbid ning hõlma tipmine hammas teistest märksa väiksem.
Varreļ asuvate ļehtede abilehed võrdlemisi sügavalt sisselõikunucį_hambu-
lised.

16. Tömp kortsleht - AĮchemįĮ'įq obtusa į Buser Alchimill. VaLaisann.
(1894) 22; H. Lindb. Nord. Alchemilla vurgaris-Formen in Acta soc. sc.
Fenn.37, l0 (L909) l25; ZāmeĪis et KvĪte in Acta Hort. Bot. Univ' Latv.
ĪV (l929) l80; Eklund Beitr. z. Fl. d. Ins. Wormsö in Acta Soc' pro Faun. et
Fl. Fenn. 55, 9 ( 1929) 84; Lippmaa Beitr. z. Kenntn. d. Fl. u. Veget.
Südw.-Estlands in Eesti Loodusteaduse Arhiiv, 2 seer. XIĪI, 3 (l932) l56;
Īosenvyr so ofi. CCCP X (l94l) 390. -- MagxeņKa Tyrrafl.

b

c
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195. joon. Teravahambuse kortslehe (AĮchemiĮĮa nebuĮosa) leiukohad.

4. Keskmine kuni üsna Suur, 10-60 cm kõrge sinakasroheline püsik.
Risoom tugev, pikk' Varred saledad, aluseļ kaarjalt tõusvad, juurmiste leh-
tede rootsudest umbes poole pikemad, kuni teise või koļmanda sõlmeni üles_
pidi liduskarvased, kõrgemal paljad. Juurmised lehed neerjad või ümarneer_
jad,3-l1 cm pikad,4_t3 cm laiad,9 (lt) lühikese ümardunud hõlnraga,
miįle kummalgi serval on 7-B (6_9) ļühikest, laia, ümardunud viļtumuna-
jat, ebasümmeetrilist hammast ning hõlma tipul teistest märksa väiksem
hammas; ļehelaba pealt paljas, alt ainult pearoodudeļ liduskarvane, harvem
on servmiste hõlmade laba liduskarvane. Juurmiste lehtede rootsud enam-
vähem tihedaļt ülespidi liduskarvased, kuid alumistel juurmistel lehtedel
võivad mõnikord olla peaaegu paljad. Varrelehed hästi'arenenud, nende abi_
lehed suurte, ebakorrapäraselt sisselõikunud hammastega. Õisik suhteliselt
pikk ja kitsas, võrdļemisi tihedate õiekeradega. Õied koļlakad, umbes 3 mm
pikad ja 3-4 mm laiad. Õiepõhjad kellukjad, paljad. Tupplehed õiepõhjast
ļühemad, laiad, tömpjad, paljad või õiekera alumistel õitel tipul üksikute
karvakestega; välistupplehed ļühikesed, pa{jad. Õieraod lühikesed, täiesti
paJjad. Õitseb juunis, juulis. (l96. ja 197. joon.)

Tömbi kortsļehe iseļoomulikuks tunnuseks on sinakasrohelisecl lehed,
pealt täiesti paljad, aļt ainult pearoodudel kogu ulatuses tihedakarvalised;
varred juurmiste ļehtede rootsudest umbes poole pikemad. Leheserva ham-
bad suhteļiselt tömbid, viļtumunajad ning seega ebasümmeetrilised. Liigi
omapäraseks tunnuseks on varte teise või kolmanda sõimeni ulatuv üles-
pidi lidus karvastus ning paljas ülemine osa, mille poolest ta sarnaneb mägi-
kortslehega

26 Eesti NSV lloora II
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Üldlevik. Tömbi kortsļehe levik on omapärane. Ta on Nõukogude Liidu
Euroopa-osas levinud Leningradi ob1astis, Balti nõukogude vabariikides
(Eestis ja Lätis) ning lõunapoolses Uraalis. Peale se1le omab liik osaareaali

Kesk_Aasias (Tjan-šan ja Džungaaria). on levinud eriti Soome edeļaosas
(ühes Ahvenamaaga) ja Rootsis (Stokholmi ümbrus). Üks osaareaal asub

re6 joon'o'"or:l;t:'il: 
uff::"*"t' 

obtusa)

Alpides ja Jugoslaavia (Bosnia) mägedes. Kasvab niitudel, puisniitudel,
põõsastikes, alļikate ümbruses. Kesk-Euroopa mägedes tõuseb lB00 meetrini,
paiguti ka kõrgemale.

Levik Eesti NSV-s. Tömbi kortslehe levikust Eestis on tõendid mandri ja

Hiiumaa kohta. Saaremaai puuduvad andmed, aga ta võiks ka seal esineda.

Ka mandri kohta ei ole andmed täielikud, võimalik, et ta on sagedam mandri
põhja- resp. loodeosas'

17. Mägi-kortsleht - A\chemil'įqaĮpestrĮs ' F' w. Schmidt Fļ. Boėmica
inchoata, cent. III (1794) 88; Buser ap. Magnier Scrin. fl. seļect. (lB93)

I aĮpestrįs (lad. k.) - Alpides elunev; mõeļdud on mäestiku alpiinsest vööndist mada-

lam, nn. montaanne vöönd.

#t
tį
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282, H. Lindb. Nord. Alchemilla vulgaris-Formen in Acta Soc. Sc. Fenn.
37, l0 (1909) t27; Z-ante|is et Kvīte in Acta Hort. Bot. Univ. Latv. IV
(1929) 186; Įosenuyr Bo @;r. CCCP X (l94l) 39l. _ A' gĮabrata
Tausch ex Steud' Nomencl. ed. 2, l (lB40) 48' - A' psiĮophgĮĮaBorbās in
oesterr. bot. Zeitschr.4l (1891) 424. - A. uuĮgarls var' gĮabra Wimm. et
Grab. Fl' Siles. Ī (1830) l35. - Maxxerķa lpaa.nlnzžcxaR.

I

l97. joon. Tömp kortsleht (AĮchemiĮĮa obtusa): a _ ļehe allküĮg (suurend. 2 \);
& _ õis (suurend. lOX); c - viljunud õis (suurend. l0Į).

4. Kesļ<mine kuni suur, t0-60 cm, harilikuļt 20-40 cnr kõrge hele_
roheline püsik' mille juurmiste lehtede abilehed on pruunid, roheliste või
pisut punakate kõrvakestega' Risoom võrdļemisi tugev. Varred suhteliselt
peened, kaarjalt tõusvad kuni peaaegu püstised; ainuļt varte aļumine, lühike
sõlmevahe suhteliselt tihedalt kaetud ülespidi ļidus karvadega, teine sõlme-
vahe hõredakarvaline, ülemised - paljad. Juurmised lehed neerjad, harvem
ümarneerjad,3-l2 cm pikad ja 3,5_l5 cm ļaiad, lainjad, enanrasti 9 (tl)
võrdlemisi pika, poolmunaja või pool-elliptilise hõlmaga, mįĮļe kummalgi
serval asub 7-9 (B-l0) viltumunajat, ebasümmeetrilist, välisservaļ kaar-
jat, teravat (alumistel lehtedel) või iömpjat (ülemistel lehtedel) hammast;
hõlma tipmine hammas teistest palju väiksem, peaaegu ümaĪ, enamasti
,sissesoondunult aheneva alusega; 1eheļaba pea1külg paijas või ainult kar-
'vaste servadega, mõnikord ka kurdudes üksikute karvadega, allküljel ainult
pearood ülemises osas liduskarvased. Alumiste lehtede rootsud paljad, üle-

26' 4ņ3
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miste - hajusalt rrõi hõredalt liduskarvased või ligihoiduvalt karvasecl.

Varrelehed hästi arer-renud suurte, Serval lühi- ja laiahambuiiste abilehte_

dega. Õisik pikk ja rrõrdlemisi kitsas, poolpürstiste või peaaegu püstiste

lraruclega ja hõreclate õiekobaratega. Õied koļlakasrohelised, 2,5-3,5 mm

pikacl ja 4_4,5 mm 1aiad' paljad; õiepõhjad kellukjad, paljad; õieraod

l-3 mm pikacl, paljad. Õitseb juunis, juulis. (198. ja l99. joon.)

s

l98. joon. Mägi-kortsleht (AĮchemĮĮĮa aĮpestris).'laime
üldkuju.

Mägi_kortsleht on meiļ esinevatest liduskarrrastest iiikidest (alamrülrnl

GĮabratae) kõige r,,ähem karvane; lehtede pealkiiĮg on täiesti paĮjas, a1lkįiļ_

jel on karvasec] ainuļt pearooclude tipud; VarS on a1ates teisesi või kolman-

cįast sõlmevalrest täiesti paljas. Taime värvus on heļedam loheline; Suurus

olenevaļt kasvukohast väga erinev.
Ūldlevik. Lõuna- ja läänepoo1se levikuga Įiik. Nõukogude Liidu Euroopa-

osas ainult Leningracli oblastis ja Balti nõukogude vabariikides, peaie sel1e

Kesk_Uraa1is. Väljaspooļ Nõukogude Liitu levinud Skandinaaviamaades -
Lõuna-Soomes, Lõuna- ja Kesk-Rootsis ja Norras (üksikuie leiukohtadena

põhja pooie kuni põhjalaiuse 69o_ni), Kesk_ ja Lääne-Euroopas ja Vahemere_

maacles (Hispaania, Itaalia). ĮJldjoontes subalpiinse ja alpiinse vööndį

I
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199. joon. Mägi-kortsleht (AĮchemiĮĮa aĮpestris): a - lehe allkülg
(normaalne suurrts) ; ü - õis (suurend. l0 Į) : c - viljunud õis (suu_

rend. l0 Į).
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200. joon. Mägi-kortslehe (AĮchemiĮĮa alpestris) leiukoht.



mägitaim. Madalikkudes kasvab niiskematel niitudel ja puisniitudel, metsa-
lagendikel, allikate ümber, lepistikes ja metsaservadel, aedades ja teistel
r,ohtunud kohtadel.

Levik Eesti NSV-s. Meil seni ainult üks teadaclļev leiukoht - Ķingisse-
pas. Läti NSV leiukohtade järgi, mis asuvad peamiselt nn. Kura poolsaa-
reļ, võib oletada liigi sagedamat esinemist Saaremaal ja Sõrves. Kahtlemata
on see liik meie piiratuma levikuga kortslehti'. (Leiukoht 200. joon.)

24. perekond põld-kortslehed - Aphanesz L.

L. Gen. pl. ed. I (1737j 33 et Sp. pl. ed. t (1753) i23.

Õiecl mõlemasugulised, lehekaenlais asuvate õiekeradena, kaetud abileh-
tedega. Kroonlehed puuduvad. Tupplehti ja välistupplehti 5. Tolmukaid l
(harva 2 või 3), tupplehega vastakuti (episepaalselt) asetunud. Emakaid l,
külgmiselt asetseva emakakaeļaga. Õiepõhi peekerjas. Seemned munajad,
väga väikesed. Ūheaastased, üheaastased talvituvad või kaheaastased väike_
sed taimed. Juurmised lehed puuduvad, lehed ainult varreĮ, ļühirootsulised
või rootsuta, kämmaljalt sisselõikunud servaga. Abiļehed liiiunud. - Seda
perekonda käsitati varem tavaļiselt kortslehtede alamperekonnana. Tal on
arvukalt esindajaid Kesk_ ja Lõuna-Ameerikas. Nõukogude Liidus ja Eesti
NSV-s üksainus, allpool käsiiletav liik.

l. Põld-kortsleht - Aphnnes araensįs, L. Sp. pl. ed. l (1753) |23;
Įoaenuyr so ÕĮ. CCCP X (l94l) 4l0. - AĮcllemįĮįa araensįs Scop. Fl. Carn.
ed.2, I (|772) ll5; Ledeb. Fļ. Ross. II (lB44) 30; Skottsb' etVestergr. Z.

Kenntn. d. Veget. d. Ins. oesel in Bih. t. K. Svensk Vet._Akad. Handļ.27,
afd. III,7 (l90l) 54; Hegi I1l. Fļ. Mitt.-Eur. IV,2 (1922-t923) 9a6;
Zā'melis et KvĪte in,Ącta Hort. Bot. Univ. Latv. IV (ļ929) l94. - A'
aphanes Leers Fļ. I_Ierborn. (1775) 54. - Heespauuaņa noleBafl.

o, o. Üheaastane või talvituv üheaastane, harvem kaheaastane, väike,
2-20 cm kõrge, põldudel esinev umbrohutaim' Vars lihtrre või alusel haru-
nev, püstine võį tõusev, kaetud hõredate, ülespidi ligihoiduvate karvakes-
tega. Lehed lühirootsuļised, ülemised peaaegu rootsuta, 0,5-l,5 cm pikad,
kujult lai-taĮbjad või rombjad, mõlemal küljei kaetud karedate karvaļ<es-

l J. Gröntved mainib (Fl. d. Ins. Wormsö 1927, lk.42) mägi-kortsļehte Vormsi saa-
relt, IJullo ümbrusest ja Hullo-Rälby vahelt. Selļelt ļeįukohalt puuduvad meil tõend-
eksemplarid. Teine Vormsi floora uurija' o. Eklund ei ole seda liiki neil kohtadeļ leidnud
(Beitr. z. Fl. d. Insel Wormsö in Estl., t929, lk. 84) ning peab mägi_kortslelre mainimist
eksituseks, seletades, ei on tegemist tömbi kortslehega (A. obtusa). Eesti ļevįkukaardile
on Vormsi leiukohad märkimata jäetud kuni kįisimuse selgita,miseni.

2 apltanes (kr. k.) - nähtamatu, ilmetu; mõeldud on taimede väikest, ilrnetut kuju.
b araensį.s (lad. k.) * põlļul esinev, sõnast araum _ põld.
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tega, sügava sisselõikr.tmise tõttu 3-hõļmased;

hõlmad omakorda sisselõikunud, enamasti

kahehõlmased. Abi1ehed laiad, kämmaljali
sisselõikunud servadega, karvased. Juurmi'
sed lehed puuduvad. Õieļ<erad asuvad varre'
lehtede kaenlas, rirõnikord varre alusel, ena_

masti selleikeskosast aļates. Õiepõhjad pea-

aegu kerajad, kaetud tihedate valkjaie, pea-

aegu püstiselt harevate, karedate karvakes-

tega. Tupp1ehed püstised, teravmunajad,
umbes l mm pikad, välisküljel ja serval kar_

vased, siseküijei paljad. Välistupplehed väga

väikesed, munajas-koļmnurksed, teravad, kar-

vased, harva puuduvad. Tolmukaid üks (harva

2 või 3), tupplehega vastamisi asetunud,

normaalselt arenenud õietoĮmuga. Seeme

I mm pikk, munajas, lame, teravatipuline,
anduriga. Õiiseb maist sügiseni. (201. joon.)

Üldlevik. Lõunapoo1se parasvööndi liik.
Nõukogude Liidus levinud Euroopa_osas,

Krimmis, Kaukaasias Talõšis ja Balti nõu-

kogude vabariikides. Väljaspool Nõukogude
Liitu levinud Euroopas, lõunast alates põhja

kuni Shetlandi saarteni, Taanini ja Lõuna-

Ęootsini, ning Iraanis. Põhja_Ameerikasse
introdutseeritud. Kasvab mitmesuguse pinna-

sega põldudel umbrohuna, mägedes kuni mon_

taansesse astmesse tõustes (Wallise Alpides
kuni 1200 m).

Levik Eesti NSV-s. Meil levinud Saaremaa
lääneosas, aļates Sõrvest, kust on suhteline
kontakt Läti NSV ļeiukohtadega, kus liik esi_

neb Kura pooĮsaarel. Saaremaa iclaosast puu-

duvad andmed. Kasvab meīļ umbrohuna vilja_
ja kesapõldudel. Väiksuse tõttu jääb kergesti
tähele panemata. (Leiukohad 202. joon.)

Kasutamine. On piiratud levikuga ega

oma seega ka umbrohuna mainimisväärset
tähtsust.

a

20i. joon. Põld-kortsleht (Apha'
nes aruensis): a _ taime üld'
kuju (suurend. 2X); ü _ lehe-
kaenlas asuv õisik (suurend.

10 x).
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202. joon. Põld_kortslehe (Aphanes qraensįs) leiukohad

25. perekond maarjalepad - Agrįīrįanį,al L.
L. Sp. pl. ed. 1 (1753) 4ls.

Püsikud katkestunult paaritusulgjate lehtede ja pikkade peakujuliste õie_
kobaratega. Õied mõļemasugulised, kahe väikese kattelehega õieraol. Õie-
põhi karikjas, mitmerealiselt kaetud noorelt pehmete, hiljem tikjate, tiput
haakjalt kõverdunud harjaskarvadega. Tupp- ja kroonlehti 5; kroonleūed
kollased; tupplehed säiļivad viljadel. Seemneaļgeid 2, millest tavaliselt are-
neb l. Õiepõhi lO-vaoline' Emakakaeļu 2, neerjate emakasuudmetega. Toļmu_
kaid 10-20. - Umbes t2-l3 liiki, levinud Holarktises ning Põhja- ja
Kesk-Ameerika kaudu Brasiiliani; üks ļiik Lõuna-Aafrikas. NoukoguJe lii-
dus 7, Eesti NSV-s 2 liiki. Levikubioloogialt epizoohoorsed liigid.

EESTI NSV.S ESINEVATE MAARJALEPA LIIKIDE
M/įÄRAMISTABEL

1. Sulglehekesed aluseni või peaaegu aluseni hambulised . 2
Sulglehekeste alumine osa terveservaline, talbjas

2' Karvane maarJalepp - Agrimonia piĮosa Ledeb.
2. Ülemised lehed sõlmevahedest enamasti lühemad, allküljel väga väi-

t Kreekakeelsest sõnast argema - sįlmamuna haigus, mille raviks tarvitati teatavat
taime, kuid nähtavasti mitte maarjaleppa, vaid üht maguna liiki.
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keste heledate ņäärmetäppidega. Õiepõhi peaaęgĮļ aļuseni sügavavao.
line. Sulglehekeste kummalgi serval esineb 6-8 hammast

l. Harilik maarjalepp - Agrimonia Eupatoria L.

Üļemised lehed sõlmevahedest pikemad, allküljel suuremate,.hästinäh-
tavate, läikivate näärmetäppidega. Õiepõhi ainult ülemises OsaS Vao-
line, madalamate vagudega. Sulglehekeste kummalgi serval 6-14 ham- 

.mast 
Lõhnav maarjalepp - Agrimonįa odorataļ Mill.

l. Harilikmaarjalepp - AgrfurunĮw Eupatorįa2 L. Sp. pļ.ed. l (1753)

44B; Ledeb. Fļ. Ross. II, l (1844) 3l; Wied. et Weber Beschr. phanerogam-
Gew. (1852) 253; Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1902) 420; Lippmaa
Beitr. z. Kenntn. d. Veget. Südw.-Estl. in Eesii Loodust. Arhiiv, 2 seer-
XIII,3 (1932) 156; Eichwald in sched. ad exsiccat. Eesti Taimed IV (1939)

no 164; Īosenvyx so Õ.rr. CCCP X (l94l) 4l3; MĮxaüfloscKafl Bo <D"rr. ECCP
ĮII (1950) llB. - A. sordįda Fisch. et Mey. in Bull. Acad. Sc. St-
Pėtersb. X (lB42) 334. A. adscendens Andrz' Enum. pl. Podol-
I (1860) 36. - A. Eupatorla ssp. officinaĮis Lam. (pro spec.) emend.
Gams in Hegi lll' Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 (1922-ļ923) 932. - Peležguķ
anreqrįķtļl.

ų. Püstine, 30 cm - l m kõrge, vähe harunev püsik, võrdlemisi tihe-
dalt kaetud pikkade harevate, tikjate karvadega. Risoom lüheldane, jäme,

lihtne või harunev. Varre alumine osa tihedalt lehistunud tipu suunas kii-
resti vähenevate lehtedega. Lehed sulgjad, alumised ja keskmised 9-30 cm
pikad, pikkusest kaks korda kitsamad, koosnevad 5-9 (-13) suuremast ja
viimastega vahelduvatest, 5-l0 väikesest sulglehekesest. Suuremad lehe-
kesed rootsuta, 2-6 cm pikad, l-3 cm laiad, elliptilised kuni rombjad,
kummalgi servaļ 5-l0 Suure, terava hambaga, pealt tumerohelised, pisut
1iduskarvased, alt, eriti roodudeļ, tiheda valgeviltja karvastusega, ļaba ali-
küljel peale selļe läbi karvastuse vaevalt nähtavate väikeste, heļedate näär*
meiäppidega. Väikeste, suurehambuliste, samasuguse karvastusega lisa-
lehekeste paare iga lehekeste paari vahel l-3. Abilehed lisalehekestega sar-
nanevad, viltumunajad, serval väheste, sügavalt sisselõikunud hammastega-
Õisik peaaegu alati lihtne, peaja, 10-25 cm pika kobarana, mis õite akro*
petaalse arenemise 'tõttu on ülemises osas tihedam. Õied väheldased,
l0-l2 mm läbimõõdus, peaaegu roota, väikeste kolmejaguste, niitjate tip-
metega karvaste katteļehtede kaenaļdes, viljumisel allapoo1e käändrrvad. Õie-
põhi tihedakarvaline, õitsemisajaI 2-3 mm pikk. Tupplehed munajas-süst-
jad, umbes 2 mm pikad, sissepoole käänduvate tippudega. Kroonlehed muna-
jas-süstjad või elliptilised, 4-6 mm pikad, 2-3 mm laiad, kuldkollased.
To1mukaid l0-20, nad on kroonļehtedest lühemad. Õiepõhi viljudes

. ļ tõhnava maarjalepa esįnemisest Eestis puuduvad andmed. Et ta esineb Soomes
(Ahveriamaal ja'Uusimaa läänis), siis ei ole võimatu, et teda ļeidub Hiiuma,al.

2 eupatorios (kr. k.) - hariliku maarjalepa nimetus Dioskoridesel.
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4-5 mm pikk, äraspidi-kuhikjas või'kellr:kjas, laiusest pikem, peaaegu alu-
seni ulatuvate sügavate vaokestega. Vili 5-8 mm pikk, 3-6 cm lāi, ü1e-
mine osa kaetud haakjäte harjaskarvadega, millest väļimised on püstised või
rõhtsad, püstisuunatud sisemistest lühemad. Õitseb juunist augusiini.
(203. joon. a-b.)

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Euroopa_osas ja Kaukaasias, Skandi-
naaviamaades, Ķesk- ja Lääne_Euroopas' Vahemeremaades. Kasvab hõre-
dates metsades, metsa-, tee_ ja põlluservadel, puisniitudeļ, kuivematel kui
ka niiskematel kasvukohtadeļ.

Levik Eesti NISV-s. Võrdlemisi harilik saartel ja mandril. (Leiukohad
204. joon.)

Kasutamine. Lehed, vars ja õied sisaldavad parkaineid ja näärmetes aro-
maatseļt lõhnavat, pisut tärpentini nieenutavat õli. Varemateļ aegad.el kasu-
tati taime rahvameditsiinis kõhuhaiguste, reumatismi, hemorroidide, krooni-
ļiste maksahaiguste jne' vastu. Lehti ja varsi võib tarvitada värvimiseks
(kuļdkollane värĻus). Hobused ja veised ei söö maarjaleppa, küll aga kitsed
ja lambad.

2. Ķarvane maarjalepp - Agrfunania pilosal Ledeb. in Index sem.
hort. bot. Dorp. (lB23) l et Fļ. Ross. II, l (lB44) 32; Wiedenr. et Weber
Beschr. phanerogam. Gew. (ļs52) 253; Aschers. et Graebn. Synops. VI, l
(1902) 42l; Kupffer Bem. Vegetgr. in ostbaļt. in Abh. d. Bot. Ver. Brandenb.
46 (l904) 67; Lippmaa Beitr. z. Ķenntn. d. Fl. u. Veget. Südw.-Estl. in Eesti
Loodustead. Arhiiv,2 seer. XIII,3 (1932) 156; ĮosenĪIyK Bo Õ"u. CCCP X
(l94l) 4l'6; MuxažtloBcKa'Į so OJĮ. ECCP III (1950) l19.:- A. d.ahurica
v/iļld. ex Sėringe in DC. Prodr. II (1825) 5B7 (pr,o parte). - A. Eupatoria
ssp. Dahurica (Fisch.) o. Kuntze ap. Gams in Hegi Iļļ. Fl, Mitt.-Eur. IV,
2 (1922-t923) 934' - Pelefiuuķ soJļocĪįcrlrü.

4. Püstine, 25 cm - l m kõrge, eelmisest liigist saledama ja vähem
tihedaļt ļehistunud Varrega püsik. Vars ja leherootsud I<aetud pikkade, suh-
teliseļt hõredate, harevate karvadega; varre aļumised lehed juba õitsemis_
ajal kuivanud. Lehed 6-15 cm pikad, 5-9 cm laiad, pealt tumedamad rohe-
lised, paljad või peaaegu paljad, alt heiedamad, eriti roodudel hõredate
ļidus karvadega ja ļabal väikeste heledate, sügisel sagedasii veripunaste
näärmetäppidega. Liįtlehekesi 5-7 (-9), nad on 2-6 cm pikad ja i-g.,
1aiad, rombjad, alusel ta1bjalt ahenevad ja terveserva1ised, kõrgema1 4-5
(*7) suure, tetava või tömpja hambaga. Väikesi lisaļehekesi tavaliselt iga
lehekesepaari vahel l paar või rohkem, nad on piklikmunajad, enamasti ter-
veserva1ised. Abilehed väikesed, sageli poolsüdajad, terveservalised või ham-
bulised. Õisik ka tipuosas suhteliselt hõre. Õied väikesed, 6-8 mm läbimõõ-
dus, kahvatukollased. Tupplehed munajas_süstjad, tipul väikese teravikuga,
kroonlehtedest kaks korda lühemad, viljudes püstihoir1uvad. Õiepõhi ärās_
pidi-kuhikjaS' peaaegu aluseni ulatuvate vaokestega, karvatre, näärekarva_
deta või üksikute harevate näärekarvadega. Vilja ülemisel osal aļuvad

410

ļ piĮosus (lad. k.) .- katvane, sõnast pĮĮus --- karv



r
o

ļ
I

203. jĮon. Maarjalepad (Agrimonia), punanupud (Sanguisorba) ja mustpead (Poterium).
AgrtmonlaEupatoria:a-õiįsevtaim; b-vili.A.piĮosa:c-leht; d-õis; e-viļi.
Sanglt'lsorba offĮcinaĮis: f - varre aļumine lsa lehega; g - õisik. Poterį'um sanguisorba:

ft. - isasõis; ļ - emasõis. (b, d., e, r ja l suurendatud.)
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204. joon. Hariliku maarjalepa, (Agrimonia Eupatoria) ļeiukohad

välimised haakjad ha'rjaskarvad hoiduvad viltu üĮespidi, sisemised - püsti
ja nende tipud koolduvad kokku. Viljad väheldased, umbes 5. mm pikad,
alguses püstised' hiljem tagasi käändunud. Õitseb juunis, juulis' (203. joon.
c-e.)

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Euroopa-osas' välja arvatud kõige
lõunapoolsemad alad, Siberis, Ī(aug-Idas, Skandinaaviamaades (Soome
kaguÖsas, Rootsi olandi saarel), Ķesk-Euroopās. Ķasvab leht_, sega- ja
okasmetsades ja nende servadel, saludes, põõsastikes, kallastel, teeservadeļ.

Levik Eesti NSV-s. Idapoolse päritoluga, seni leitud ainuļt mandril_
(Leiukohad 205. joon.)

Kasutamine. Nagu harilikul maarjalepal.

26' perekond punanupud - SanguĮsorba| L
L. Sp. pl. ed. I (1753) ll6.

Õied tiheda nuti või peakujulise õisikuna, mõlemasugulised või ainult
emasõied, avanevad õisikus ülalt alla (basipetaalselt). Õiepõhi karikjas,
4 kroonlehelaadilise, mahalangeva tupplehega. Õiekroon ja välistuppĮehed
puuduvad. Tolmukaid 4. Emakaid 1; emakakael tiprnine; emakasuue nuti-
kujuline, näsajas. Vili kuiv, neljakandi1isest õiepõhjast ümbritsetud. Ena-

I Ladinakeelsetest sõnadest sanguis - veri ja sorbeo - imen; parkhappeid sisalrlavat
risoomi tarvitati verejooksu vaigistava vahendina.
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205. joon. Karva,se maarjalepa (AgrimonĮa pilosa) leiukohad

masti rohtjad, paljad või veidi karvased, Suļgjate le-hte-dega taimed. Pere-

konda kuulub umbes lB ļiiki; neist esineb Nõukogude Liidus 9 ļiiki, Eestį

NSV-s - üks liik.

t. Punanupp - SanguĮsorba offįcįnqlįģ| L.Sp.pl. ed. l (1753) 116;

Ledeb. Fl. Ross. ĮI, l (:B4Ę 27; Wiedem. et Weber Beschr. phanerogam.

Gew' ( lB52) 87; Fr. Schmidt Fl. d. silur. Bodeņs in Archiv f. Naturk. Liv_,

Est- u. Kurl.,2 Ser. I (1855) 207; Pahnsch Beitr. z. Fl. Estlands, ibid.,2 Ser.

IX,3 (lBBl) a9; Aschers. et Graebn. Synops.VI, l (|90Ą a2B; Hegi Į1l. Fl.

Miįt._Eur. IV, 2 (|g22-lg23) g37; Lippmaa Beitr. z. Kenntn. d. Fl. u. Veget.

Sürlw.-Estļands in Eesti Loodustead. Arhiiv, 2 seer. XIII, 3 (ļ932) l57;

Eichwald in sched. ad. exsiccat. Eesti Taimed II (1935) no 64; Īosenuyx

ņo Õ.n. CCCP x (l94l) a22; M[xaIž.įogcKafl Bo <D"rr. ECCP IĮI (t950) |20. -
S' maįor Giļib. Fļ. Lithuan: I (l78l) 18._ Poterįum o|ficinaĮe A. Gray in

Pr.oceecļ. Am. Acad. VII (ls6s) 340. - Kposox.rre6xa anTeųHarl

4. Tugeva, enanrasti lühikese, tumepruuni, puituva risoomiga, 30 cm -
1 nr kõrge püsik püstise, palja, soonilise, seest õõnsa, õisikuosas haruneva

.rrr.ugr. Jrurmised lehed pikarootsuļised, paaritusulgj ad, 3_l2 paari külg-

misle sulglehekestega, koos rootsuga l0-15 cm pikad; lehekesed piklikud,

siiclaja alusega, servaļ terava- kuni tömbihambuļisecį, lehe tipu suunas pike-

l ofįtsinaalne,.s. o. ravimtaim (ladinakeelsest sõnast offrcīna - apteek)
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206. joon. Punanupu (Sanguisorba officinaĮisJ leiukohad.

nevatel rootsudel, 2,5-6 cm pikad, l-3 cm laiad, peait läikivacļ tumerohe_
lised, alt tuhmid sinakasrohelised, alusel väikeste, vara varisevate abilehe-
kestega. Ülemised varreļehed väikesed, rootsuta. Õied ovaaļsete voi ilhi
ruljate' l,5-3 cm pikkade, pikaraoliste nuttidena, mõlemasugulised, tume-
dad pruunpunased või tumepurpurpunased. Kattelehed piklikud, pruunkile-
jad, karvased, õiepõhjast pikemad. Tupp neljatine, ellipiiliste või munajate,3-4 mm pikkade, õiepõhjast kuni 2 korda pikemate tupįtehtedega. Tol;;įr;
tupplehtede pikkused, punaste tolmukaniitide ja prnr.t. toimur"ottiJeįr.
Vili neljakandilises, paksude, tömpide ja pisut tlivuliste roietega *rarü;:
Õitseb juunis, juulis. (203. joon' f-e ) 

_ 
.' J

li]ldlevik. Levinud Euraasia ja Põhja-Ameerika parasvööndis. Nõukogude
Liidu Euroopa-osaS esineb peaaegu kõikides rajoonides (välja u.uātrd
Leningradi oblast), peaaegu kogu Lääne-Euroopas, Mongoolias; Läti NSV_s
võrdlemisi haruldane; esineb Rootsi lõunapoolsetes osūes, Soomes ainult
metsistunuit. Kasvab niitudel, niiskematel puisniitudel, põõsastikes, rohtu_
nud nõlvadeļ, metsa_ ja sooservadel, jõekallastel' Eelistab lubjapinnast.

Levik Eesti NSV-s. omab Eestis suhteliselt kompaktse, osaareaali ise_
loomuga levila mandril, Loode_Eesti valdkonnas (Einf ), kust on. lähem
areaali kontakt Läti NSV_ga ja Rootsi Gotļandi Saarega. (Leiukohad
206. joon.)

Kasutamine. Punanuppu loetakse heaks söödataimeks (eriti lammastele).
Taim, eriti risoom, sisaldab värv_ ja parkaineid ning kootava toime tõttu
kasutati teda varematel aegadel kõhulahtisuse puhul,Ļrejooksu vaigistava
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ravimina jne. Rahvameditsiinis leiab ta ka käesņlleval ajal kasutamist seedi-

mishäirete, düsenteeria ja kopsuhaiguste puhul (NSV Liidus ja teistes

Euroopa maades). Risoom sisaļclab l2-l7% tanniini'

27. perekond mustpead - Poterįum| L'

L. Gen. Pl. ed- 5 (175a) a30'

Õied tihedate, paljaste nuttidena, väikesed, rohekad, valdavalt ühesugu-

lised, ühekojalised; ülemised on emasõied, alumised - isasõied, keskmised
_ mõlemasugulised, alusel kahe soomusja kattelehega. Õied avanevad akro-

petaa1seit (alt ü1espoole). Õiepõhi munajas, neeluosaS ahenenud. Tupplehti 4;

įroonlehed puuduvad. Tolmukaid l0---30; 2 õiepõhjal asuvat emakat.

Emakasuudmed pintseljad, pikkade helepunaste papillidega. Viljad kahe,

neljakandilises õiepõhjas peituva seemnisena. Paaritusulgjate lehtedega püsi_

kud ja poolpõõsad. Liikide arvult väheldane perekond, millest Nõukogude

Liidus esineb 3 liiki, Eesti NSV-s ainult 2 (tulnukatena).

I

EESTI NSv-s LEITUD MUSTPEALIIĶIDE MÄÄRAMISTABEL

Viljaroided kitsatiivulised või tiivuta; viljad taļrul lohukestega, peen-

võrkjad või peaaegu siledad
l. Harilik mustpea _ Poterįum sanguisorba L-

viljaroided umbes 0,5 mm laia, serval lainja tiivaga; vili tahul selgelt

konarjate lohukestega
2. Konarjas mustpea 'Poterįu,m poĮųgamum Waldst. et Kit'

l' Harilik mustpea - Poterįu'm sąnguįsorba2 L. pl. ed. l (1753) 59a;

Kupffer Kl. Notiz. in Korrespbl. d; Naturf.-ver. z. Riga 48 (1915) 224 et

ibid.50 (1907) l9B; Įogen.ļyK Bo on, CCCP x (l94l) 429;'Mnxatl.ttoscķag

so or. ECCP III (1950) 122. - P. dictgocarpum. spach in Ann. sc. nat.

3 sėr. V (l846) 34' - Sanguisorba sanguisorba Aschers. et Graebn. Synops.

VI, l (1902) 43l. - s. rnįnor Scop. Fl. Carn. ed.2 (1772) ll0. - S. mįnor

ssp. dictgocarpa (Spach) Gams in Hegi I1ļ. Fl. Miit.-Europ. Įv,2
(1g22-t923) 94l. - ŲepuonoJĪoBHI4K xponoxle6xonltü.

4. Enamasti 30_60 cm kõrge püsik tugeva, puituva risoomiga. Vars
püstine, tõusev või Lamav, sooniĮine, paljas, ainult alusel vaheļ harevakar_

valine. Juurmised ja alumised varreļehed koosnevad 2-|7 külgmisest lehe-

keste paarist; lehekesed lühirootsulised, l_l,5 cm pikad, munajad kuni pea_

t;'poterion (kr. k.) - karikas; ühe taime nimi Dioskoridesel ja Pliniusel, iseloomustab

õie kuju.
2 Vt. lk. 412
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aegu ümarad, südaja,'tömbi või lai_talbja alusega, 3--9 suhteliselt Suure
hambaga kummalgi serval, paijad. Õied pikaraolise, ker-aia või (viljunult)
'elliptiiise, 1-2 cm pika nutina. Alumised õied - emasõied, įilemised
isasõied, keskmised - mõlemasugulised. Õieraod lühikesed, l süstja kande_
lehe ja 2 munaja kattelehega. Tupplehed elliptilised, algui rohekad, hiljempruunid, kiļeja servaga, viljumisel mahaļangevad, z-ī,s mm pikad, āie-
põhjast 2-3 korda pikemad. Isasõite tolmukate arv 20_30, -or.āā.rguļisteļ õiteļ väiļ<sem (alates l0-st). Tolmukaniidid pikacl, peened, tolmukotid
kolļased. Emakaid 2-3, nad on tumepunaste pintseljate Įmakasuudmetega.
!iepõhi viljumisajal peenvõrkjas, tlivutu v-oi pisut tiivu1iste roieieĮa.
Õitseb juunis, juuiis. (Joon. 20g. h- į.)

ÜIdlevik. Lcvinud Nõukogude Liidus Euroopa-osa lõunapoolselel aladelja Ķaukaasias, peale selle Skandinaaviamaades ja Kesk-Euroopas. osa leiu_
kohti on kahtlemata tekkinud kultuurist metsistumise teel. Ķasrlab kuivadel,
varjuta, rohtunud kohtades, klibupinnasel, niitudeļ ja puisniitudel,.tee- ja
põlluservadel, jäätmaadel; ka põldudel umbrohuna.

^-._!"-"]I 
Eesti NSV-s. Väga hajusalt mandriosas (orina, Ravaküla, Kõnnu);antropohoorne liik.

Kasutamine. Kultiveeriti varematel aegadel saļatitaimena; kaasaja uue_
mad ļeiud on kahtlerlata teise päritoluga.

2. Ķonarjas mustpea - Poterįum poĮggamumĮ .Waldst. 
et Kit. Descr.pi' Hung' II (ls05) 2l7; Ledeb. Fl. Ross. ĮI, l (l844) 27; Kupffer Kļ.Notiz.-in Korrespbl. d. Naturf.-Ver. z. Ęiga 48 (t905) 224 eI ibicļ' 5'0 (t907)

19B; IosenuyK Bo Ol. CCCP X (l94l) 430. - P' murįcatum Spachin Ann. Sc. nat.3 sėr. V (1846) 36. - Sanguisorba *ur|įrota Franch. Fl.Loir-et-Cher, p. lBl; Focke in Engl. et Prantļ Nat. Pfļanzenfam. III, 3(IBBB) 45; Aschers. et-Graebn. Synops. VĪ, l (lg02) 433. - S. minor ssp'murįcata (Spach) Aschers. et Graebn. in Hegi I1l. Fļ. Mitt._Eur. Iv, 2(1922-1923) 941. - ŲepuoroJI,oBHHK uHoro6pauur,rtž.

ų' Eelnevale liigile väga lähedane, kasvult veidi Suurem (40-BO cmkõrge) püsik' Lehekesed pikemarootsulised, alumiste lehekeste rootsud vahellehekeste pikkused. Õienutid enamasti juba õitsemisajal eLliptiļised. Vilju-nud õiekarikas suurem, teravamate, tiivįliste, serval pisut lainjate roietega,tahul reljeefsema võrgu ja sügavamate lohukestega. Õitseb juunis, juulis.
Üldlevik. Leviia haarab Kesk-Euroopat ja Vahemeremaid, Ķaukaasiat,Väike_ ja Kesk-Aasiat ning Nõukogude Liidu Euroopa-osa ior,rrp""įJä

rajoone. Esineb Samasugustel kasvukohtadeļ nrg, 
".lnuv 

ļiik.
Levik Eesti NSV-s. Antropohoorse tulnukana leitud Tartu ļähedal (Raadi,põllul), Saaremaal (Pöide, kesapõllul; Kuusnõmme, põilupeenral).

t poĮųgamum (kr. k.) - polüga'amiline, sõnadest poĮüs - palju, gamos - abie|u;nimi antud taime ühe_ ja kahesuguliste õite tõttu.
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28. perekond kibuvitsad, roosid - Rosq.t L.

L. Sp. pl. ed. I (1753) 49,1; Gen. pl. ed.5 (1754) 217.

Õied mõlemasuguįiSed, lõhnavad, kultuursortidel enamasti täidisõiecļ,
üksikuļt või otsmiste või külgmiste, kobarjate kuni pöörisjate, vaheļ ļ<a sarik_
jate õisikutena. Õiepõhi (hüpantium) kujult kerajas, munajas, karikjas
või pudeĮjas, neeiuosas ahenev ning tupplelrtede kinnituskohast kõrgemal
asuva, mitmesuguse kuju ning suurusega kettaga varustatud. Tuppiehti 5,
harva 4, lehekujulised, jagumatud või 2 väįimist tupplehte on mõļemaļ ser-
val sulgjalt ļõhesįunud, koļmas tuppieht vaheļ ainuļt ühel servaļ sulgĮehe-
kestega. Kroonlehti 5, äraspidi_südajad kuni äraspidi-munajad, valged, kree-
mid; roosad, punased või kolļased; täidisõielistel kultuursortidel on kroon_
lehti palju. Tolmukaid palju, nad on õietelje poole pööratud tolmukottidega.
Emakad kinnituvad hüpantiumi põhjale; nad on raota või ļühiraolised.
Sigimik karvane. Emakakael peaaegu otsmine, emakasuue peajas, paljas
kuni tihedalt villkarvane. Viljad pähklikese 1aadi, üheseemnesed, asuvad vil-
judes lihakaks muutuval õiepõhjal (hüpantiumii) ning moodustavad koos
viimasega siseküljel sageli karvase, kollase kuni musta koguvilja, rahva-
päraselt marja. - Madalad kuni suured põõsad, vaheļ väikeste tüvepuu_
kestena, soojemates maades ka ronipõõsad, peaaegu alati ogadega varusta-
tud võrsetega, spiraaļselt asetunud paaritusulgjate lehtedega ja viimaste
rootsuga tavaliselt liitunud rohtjate abilehtedega. - Roosid, eestipäraselt
ka kibuvitsad 9, on põhjapoolkera paras- ja lähistroopilises vööndis levinud
taimeperekond, miļ1e areaaļid üksikutel liikideļ u1atuvad põhjas kuni Islan_
dini ja Euraasia tundraaļadeni, ļõunas Põhja-Aafrikani ja Abessiiniani,
Põhja-Araabia, Iraani ja Afganistanini ning idas Filipiinideni. Põhja-Amee-
rika kohaļikud kibuvitsad on levinud Kanada ja Alaska polaarjoonest kuni
Põhja-Mehhikoni. Perekonna ürgne päriskodu näib asuvat Kesk- ja Edela_
Aasias, kust pärineb enamik käesoleval ajal kultuurroosidena tohutu leviku
omandanud Rosa liike.

(osa perekonna ,,heade'' liikide arv ei ole tegelikult suur, mitte palju üle
poole tuhande, kuid nende hu1gas on kolļektiivliike, mille pisiliikide arv on
suttr ja sage1i alļes külļa1daselt uurimata. Kultuurrooside sortide arV on
määratu suur, kõige tagasihoidlikumal arvestusel l0 000, teiselt poolt väide-
takse neid oļevat kuni koļm korda rohkem. Sortide rohkus tuleneb sellest, et
r'ooside kuļtuur, seega nende aretamine, on väga vana. on tõenäoline, et
rooside kultuur hakkas levima indogermaani rahvaste kaudu. Juba vanas
Iraanis oļid roosiaiad tuntud; eriti kuulsaks on luuletaja Hafise kaudu
saanud Širase roosid. Herodotose järgi omandasid babüloonlaserl rooside
kultuuri pärsia-medea vallutajatelt. Eur,oopasse jõudis rooside kultuur suh-

t rosa (lad,. k.) - roosi õie nimetus vana-roomlastel, kreeka kee|es rhodon millest
pārinevad nimetused rodoloogia - teadus roosįdest - ja rodoloog - rooside uurija.

s Kibuvitq ka orjavits, on Eesti kodumaiste ļiikide rahva'pärane nimeius, viimane
nimi eriti Rosa AfzeĮĮana kohta. Rooside all mõistame pea.miselt meie kliimas külmaõrnu
kultuurroose.
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teļiselt hiija - araablaste, türklaste ja ristisõdijate kaudu' saavutades siin,
eriti Prantsusmaal, XIX sajandi algul väga kõrge taseme. Nõukogude Liidus
on rooside kultuur ja aretamine lõunapoolsetel aladel - Krimmis ja Musta
mere Kaukaasia-rannikul väga levinud. - Klinge järgi (a. l882) oli Balti-
nraadel tolle ajani kultiveeritud roosisortide arv 792; see on põhjamaade
kohta küllalt suur arv.

Väga eelisiatud ning erakordselt ilusad on täidisõitega, enamasii metsi-
kutele alustele vääristatavad kultuurroosid, mis meie kļiimas kahjuks on

küļmaõrnad ning vajavad talveks katmist. Kuid ka lihtõitega kibuvitsu kasu-
taiakse dekoratiivpõõsastena (nn. pargiroosid) ning alusteks kultuurrooside
vääristamisel. Uuemal ajal on eriļise tähtsuse omandanud rea kibuvitsade
viijad (eriti kaneelrooside sektsioonist) kui toormaterjaļ askorbiinhappe
(C-vitamiin) tootmisel. Mõnede liikide lihakad vi1jad on söödar,ad; neid
kasutatakse keedisieks. Roosiõļi tootvates maades (Bulgaaria) valmista-
takse keediseid ka kroonlehtedest pärast seda, kui neist roosiõli on er'aldatud.
Nõukogude Liidus toodetakse roosiõļi Krimmis.

Spontaansete roosiliikide ehk kibuvitsade määramine on rahuļdavalt
teostatav võimalikuļt täielikult kogutud materjalide järgi. Koguda tuleb ka

üheaastasi steriiļsete võrsete ehk turioonide lõike, mille ogad ja lehed on
sageli erinevad õisi kandvate okste ogadest ja lehtedest; samuti iuleb koguda
oksi õite ja viljadega. Et real liikidest tupplehed viljumisel või juba enne
seda maha langevad, tuleks neid koguda noorte ja valmivate või vaļminud
viljadega.

Eesti NSV spontaanseid kibuvitsu on uuemaļ ajal süstemaatiliselt vähe
uuritud' Seetõttu on käesoleva ülevaate koostamine Eesti kibuvitsade kohta
raskendatud. Eriti maksab see kriitilise Eucanįnae alamsektsiooni kohta,
mille apogaamsete pisiliikide kindlakstegemine ei ole käesoleval ajal või-
malik ning jääb tuleviku üļesandeks. Selle alamsektsiooni ļiikidel seni kir-
jeldatud alam1iike, teisendeid ja vorme käsitletakse seega käesolevas töös
endiselt _ liigisiseste taksonoomiļiste ühikutena.

Peale allpāol järgnevates määramistabeļites ja süstemaatilises osaS

käsitletud roosi- ja kibuvitsaliikide on meil kultiveeritud teisigi 1iike, kuigi
võrdlemisi harva. Tähtsamad neist ļiikidest on - sektsioonist SgnstgĮae:
läikiv roos (Rosa \Y/įchuraįana Crėp., Hiina, Jaapan) ja maksimovitši roos
(R. Maxįmoaįcziana Regel, Kaug-Ida, Korea, Jaapan); sektsioonist
Cįnnamomeae: beggeri roos (R. Beggeriana1 Schrenk, Lähis- ja Kesk-
Aasia, Hiina), labradori roos (R, bļanda Ait., Põhja-Ameerika põhjaosa),
woodsi roos (R. Woodsįi Lindl., Põhja-Ameerika põhjaosa), nutka roos
(R. nutkana Presl), hõre'roos (R. Įaxa Retz., Lääne-Siber' Kesk-Aasia, Mon-
gooiia ja Hiina Rahvavabariik), dauuria roos (R. dahurica Pa11., Ida-Siber,
Ķaug-Ida, Mandžuuria, Mongoolia), svegintsovi' roos (R. Saeginzouįana
Koehne, Hiina); sektsioonist GaĮįįcae: valge roos (R' aįba L., Kesk-Euroopa'

! Ę..Beggeriana ja Ę. Įaxa vī|jade C-vitamiinį-sisaldus on erakordseļt kõrge - kuni
9/o, isegi kuni 12Vo viljaliha kuivkaalust (9000-12000 mg%\.
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Vahemerem.aad); sektsioot'l,is| C(ļnįnae: junclzil|i roos (R' turdziĮlli Bess.,
Krimm, Ķaukaasia, Kesk-Euroopa ja Atlandimaad) ; seļ<tsioorrist Caroļįnae:
karoļiir-ra roos (R. caroļina L., Põhja-Ameeriļ<a Ühendriikide idaosa).

Alipool järgneb kaks määramistabeļit. Esimene neist on sektsioonide
määramistabel, millest saab ü1evaate meil spontaanselt esinevate ļ<ibr-r-

vitsade ja kultuurrooside sektsioonidest. Sellest on välja jäetud need sekt-
sioonid, mis on mei1 kultiveelimiseks liiga külmaõrnad, samuti mei1 väga
harva kuļtiveeritud lda-Aasia ja Põhja-Ameerika looside sektsioonid.

Meil spontaanselt esinevate kibuvitsade ja rooside tähtsamate kultuur-
põhiliikide määramiseks on liikide rrääramistabel. Selle tabeli kasutamiseļ
tuleb siļmas pidada kultuurrooside määratu suurt varieerunrist, mis on tin-
gitud rooside igivanast kultuurist ning arvukatest, kahe ja enama liigi
vahelistest kuituurvärdadest, mi1le tunnused on lähteliikide rlahepea1sed.

MEIE TÄHTSAMATE K|BUVITSA JA Roost SEKTSIOONIDE
MÄĀRAMISTABEL

1. Emakakaelad ulatuvad õiepõhja (hüparrtiumi) neelust välja. Abilehecl
leherootsuga pikalt liitunud z
Emakakaelad peituvad õiepõhjas, millesi välja rrļatuvad ainult emaka-
suudmecl 3

2. Õiepõhjast väljau1atuvad emakakaelad liitunud tihedaks l<o1onniks,
mille pikkus võrdub sisemiste tolmukate pikkusega või on pisut pikem.
Tupplehed terveservaļised või väļimised sulgjalt ļõhestunud' pärast õit-
semist tagasi käändunud, viljumiseĮ mahalangevad. Meie tingimustes
l<filmlõrnad kttĮįuurroosid, enamikus ronipõõsad

Liit-emakakaelased roosid _- SųnstyĮue DC.
Õiepõhjast väljau1atuvad emakakaelad vabad, koļonniks liitumata, sise-
mistest tolmukatest umbes poole lühemad. Lelred paksud, tumerohe-
ļised, 3-5 lehekesest koosnevad. Kaasaja tähtsamad, ilusamad t.oosid;
meie tingimustes küļmaõrnad, taļveks katmist vajavad

India roosid -- Įnd,įcae Thor1,

3. Abilehed lühikesed, ieherootsuga ļiitumatzr r,õi ainuļt aļuseļ pisut 1ii-
tunud, mahalangevad. Igihaljad ronipõõsad peente okstega, peaaegįl
ogadeta. Ül<sainus, meil külmaõrn ļiik (Rosa Banksįae R. Br.)

Banksi roosid - Banksiue Crėp.
Abilehed enam kui poolelt pikkuselt lehelootsuga liitunud. Enamasti
püstised põõsad 4

4' Õisi ļ<andvate võlsete kesknrised lehed koosnerlad rliiest, harvetrr koļmest
lehekesest, on suhteliselt suured ja kül1a1t paksud. Õied suured, enamasti
üksikud. Väļimised tupplehed sulglõhised, pärast õitsemist tagasi I<ään-
dunud, enne viijade valmimist varisevacl. Võrsed varustatud haakjate,
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nõeljate või harjasjate ogadega ning varreliste näärekarv"adega. Püs_

tised, unrbes ļ m kõrged, meil ainult dekoratiivpõõsad
Prantsuse roosid - GaĮĮicae Crėp.

Seļlesse sektsiooni kuuluvaist liikidest on meįl ku1tuurįs oļnud järgmised:

i) prantsuse ehĮ< äädikaroos (Rosa galĮica L.), mille vitamiinirikkaid vilju kasutatakse
keedisteks; 2) damaskuse roos (R. damascena Mill.), mille kroonļehtedest toodetakse
roosiõli ja keediseid; 3) sajalehine ehļ< kaukaasia roos (R. centifoĮia L.), eelmisest
külmaõrnem ning ehispõõsana uuemal ajal teiste rooside poolt väljatõrjutav; 4) valge
roos (R. aĮba' L'\, üks sektsiooni külmakindļamaid ļiike.

Õisi kandvate võrseie keskmised ļehecl koosnevad 5-ll ļehekļsest.
Õied asetunud kändana; kui nad on įiksiļ<ud, siis omavad nad ļ<atte-

lehti 5

5. Varred enanrasti ühesuguste, hajusalt asetunud, tugevate, haakjate oga_

dega; õisi kandvateļ Vartel esinevad peale selle mõnikord ka näärmekad
harjaskarvad. Välimised tupplehed enamasti sulglõhised. Lehed koos-
nevad enamasti 7,harvem 5lehekesest. Õied harilikult üksikud. Sellesse
rįihma kuulub rraldav enamik Eesti spontaanseid kibuvitsu

Kibuvitsroosid - Caninae Cr'ēp.

Varred sirgete või kõverdunud, kuid mitte haakjate, lehe aļuseļ sageĮi
paarikaupa asetunud ogadega ning rohkete nõeljate, teravate ogadega,
mis üļe ļähevad harilikkudeks ogadeks' Tupplehed enamasti terveser_
vaļised. Lehed koosnevad 7, harvem 5 või 9, siledast või kurdunud
lehekesest 6

6. Varred ļihtkarvased, näärmekad, hariļikkude suurte ja nõeljate ogadega.
ogad karvased (vähemalt alumises osas). Lehed paksud, peaaegu
nahkjad, kurdunud' Tupplehed säiļivad. Üksainus liik, mis Eestis met-
sistub ja naturaliseerub

Kurdlehised roosid _* Ruģosae Chrshanowski

Varred pole lihtkarvased, sageli ka mitte näärmekad. ogad täiesti pal-
jad. Lehed pole paksud ega kurdunud 7

7. Õied üksikult või 3- kuni mitmeõieliste kännastena, punased või puna-
kad. Ülemised abilehed suhteĮiselt laiad, pil<kade ja laiade kõrvakestega.
Tupplehed terveservalised, pärast õiįsemist püsiihoiduvad, püsivad.
ogad sirged või kõverdunud, lehtede alusei sageli paarikaupa. C-vita-
miini toorainena tähtsad liigid, Eestis üks kodumaine liik

Kaneelroosid - Cįrummolneae DC.

Õied enamasti üksikud' kattelehtedeta. Abilehed kitsad, laiuvate kõrva-
kestega. Tupplehed püsivad. Õied valged, kreemid või kollased B

B' Õitsvate võrsete kesknrised lehed koosnevad 7-9 (11) üsna r,äikesest,
allkiīljel tihedalt näärmekast lehekesest. Tupplehed jagumata, viljumis_
ajal horkunud' Õied valged või kreemid (kollased mõnedeļ meil mitte
kuļtiveeritud Kesk_Aasia liikidel). ogad sirged, peened, eriti õitsvatel
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okstel esinevad koos harjasjate ogadega. Valminud viljad mustjad.
Eestis üks kodumaine ļiik

Itrļäärelehised roosid - Pimpt'nelįįfoĮįoc DC.
Õitsvate võrsete keskmised ļehed koosnevad 5-7 (turioonidel 7-9)
väheldasest või keskmise Suurusega lehekesest. Välimised tupplehed
lõhestunud, väheste sulglehekestega, horkunud. ogad suured, enamasti
kõverdunud. oied koļlased. Valminud viljad telliskivipunased

Kollased roosid - Lutcac Crēp'

EESTI NSV-S ESINEVATE KtBUvITsA JA TĀHTSAMATE MEIL
KULTIVEERITAVATE RooSI PÕHILIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Emakakaeļad uļatuvad õiepõhja (hüpantiumi) neeluosast välja 2
Emakakaelad ei ulatu õiepõhjast välja 3

2. Õiepõhjast väljaulatuvad emakakaelad liitunud tihedaks kolonniks, mille
pikkus vastab sisemiste tolmukate pikkusele või on pisut pikem. Roni-
foos

* Paljuõieline roos - Rosa rnuĮtiflora Thunbg.

Meil on sageli kultuuris paljuõielise ja hiina roosi (Rosa chinensts) hübriidid --.
püstised, mitteronivarl kultuursordid, mida tuntakse p o l ü a n tr oo s i d e (R.
poĮgantha Carr', hort.) nime aļl.

Õiepõhjast väljaulatuvad emakakaelad vabad, kolonniks liitumata, sise-
mistest tolmukatest umbes poole ļühemad. Lehed 3-5 ļehekesest
koosnevad, läikivad tumeroheļised, suhteliselt paksud

* Hiina e. teeroos - Rosa chinensis Jacq.

Väga komplitseeritud hübriidse iseloomuga rühm, mille kultuur on väga vana.
Jaguneb 10 alamrühmaks, miļlest on mainitavacį tähtsamad: l) tee- e. india
roo'sid (Rosa įndįca fragrans Thory) ; 2) kuu- e. bengaalia roosid
(R. semperfĮorens Curt');3) burboonroosid (Rosa borboniana Desp.);4) nua_
settroosid (R. Noįsettįana Thorg); 5) tee_hübriidroosid (tuntud nime
al\ R. įndica hgbrida hort.); tähtsaim kaasaja kultuurrooside rühm.

3. Õied tavaliselt üksikud; õieraod kattelehtedeta +

Õied tavaliselt 3_ ja rohkemaõielistes sarikjates kobarates; äärmiste
õiie raod väljuvad keskmise õiē kattelehe kaenlast 5

4' Õied kollased, kroonlehed seest vahel punased. Leht 5-7 (tur'ioonidel
7-9) lehekesest koosnev. Tupplehed väljast harjasjad - näärekarva-
sed, viljurlisel harevad või tagasi käändunud. Viljad punased

6. Kollane roos - Rosa foetida Herrm.

Õied valged'või kreemid. Leht 5-ll üsna väikesest lehekesest koos-
nev. Tupplehtede välimine külg paljas või pisut karvane. Viljad muna-
jad või 1apikud (pikkusest veidi laiemad), valminult peaaegu mustad,
säilivate tupplehtedega', 5. Näärelehine roos - Rosa spinosissima L.
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5. Tupplehed terveservaļised. Aastaste võrsete (turioonide) ogad peaaegu
või täiesti sirged 6

_ Väļimised tupplehed täiesti või pooleldi sulglõhised, sisemised terve_
, servalised g

6. Vars tihedakarvaline. ogad peaaegu täiesti sirged, nende alumine osa
samuti karvane; ogade hulgas rohkesti nõeljaid ogasid. Lehekesi 5-9,
nad on paksud, kurdunud, pealt läikivad rohelised, alt hallr'ohelised,
karvased, reljeefsete roodudega. Õied suured, tumepunased. Vili suur,
ümar-lapik, püsti hoiduvate tupplehtedega' Metsistuv liik' ļ. Ķurdlehine roos (kartulirooS) - Ęosarugosa Thunbg.
Vars ja ogad pole karvased ?

7. Lehed ja aastased võrsed värvuselt punakasvioletsed, kaetud sinaka või
sinkjashalli vahakirmega. Varred hõredate, sirgete ogadega või oga_
deta; turioonidel ogad hõredalt, sirged või peaaegu sirgecl. Lehed koos_
nevad enamasįi 7 lehekesest. Kultiveeritav liik

4. Punalehine roos .- Rosa glauca pourr.
Lehed ja turioonid vahakirmeta. Lehed rohelised B

B. Vars tihedalt kaetud peaaegu ühesuuruste sirgete, nõeljate, rõhtsalt ase_
tunud ogadega. Õieraod võrdlemisi pikad, tavaliselt kaetud harjasjate
näärekarvadega, harvem paljad. Kultiveeritav liik

Varsļäikivpruunpunan.,';uĮĮ"j,'iį::i,"rT:irīu#::^:::i,'ĮT",TĮ1:
ogadega, mis sageli asuvad lehe alusel kahekaupa; peale selle esineb
tavaliselt rohkesti väikesi sirgeid või pisut kõverdunud ogasid ning
harjasjaid moodustisi. Õied võrdlemisi lühikestel, paljastel õieraagudei.
Kodumainc liik

3. Mets-kibuvits - Rosa cįnnamomea L.
9. Lehed ja turioonid värvuselt punakasvioletsed, kaetud sinaka või sink_

jashalli vahakirmega
4. Punalehine roos - Rosa gĮauca Pourr.

Lehed rohelised . l0
10. Lehed koosnevad 3-5 suurest, umbes 4 cm pikast lehekesest. Õieraocl

suhteliselt jämedad, enam kui 3 cm pikad, tihedalt näärekarvadega
kaetud. Kuļtuurroosid 1t
Õisi kandvate varte keskmises oSaS asuvad lehed koosnevad tavaliseļt
7 väiksemast ļehekesest. Õieraod harilikuļt aļla 3 cm pikad. Enamikus
kodumaised liigid . 13

1l. ogad kõik ühelaadilised, võrdlemisi tugevad, kõverdunud ning lapi_
kud, sageli punased. Lehekesed täki1is-saagja servaga, pea1t läikivad,
alt karvased. Õied tavaliselt hulgi, roosacl, täidisõied. Vili piklik, kõige
laiem tipul, punane. Harva kultuuris' * Damaskuse roos - Rosa damascena Mi]ļ,.
ogad erinevat laadi; peale lapikute ning kõverate ogade esineb rohkesti
peeni, sirgeid, sageli näärmetega varustatud ogasid. Lehekesed ena-
masti kaheli_täkilissaagjad. Kultuurroosid . |2
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12. Väike, alla 50 cm kõrge põõsas tugevasti arenenud maa-aluste rooma_

vate osadega. Peale väheldaste lapikute, sirpjate ogade esineb rohkesti
väikesi sirgeid, sageli näärmekaid ogasid. Lehed ainult allkülje roo-
dudel karvased ja näärekarvased. Õied 1ihtsad, 4-6 cm läbimõõdus,
tumepunased. Vili ümar või munajas, umbes l,5 cm pikk. Halva
kultuuris

* Prantsuse e' äädikaroos - Rosa gaĮĮica L.

Umbes l m kõrgune põõsas, vähem arenenud maa-aluste roomavate
osadega. Turioonide suured ogad tugevan:ad kui eeļmisel liigil, samuti
on peente ogade arv Suufem. Lehed allküljel näärekarvased. Õied roo-
sad, rippuvad, peaaegu alati täidisõied; vilju ei moodusta. Harva kul-
tuuris

* Sajalehine e. kaulaasia roos - Rosa centif oĮia L.

ļ3. ogac1 sirged või üsna vähe kõverdunud. Lehekesed mõlemal küljel kar-
Vased, allküljel ja servadei ka näärekarvadega. Õieraod näärekarva-
sed . 14

14' ogad täiesti sirged. Lehed peamiselt allküljel tihedakarvalised, pealt
pisut läikivad (vähemalt osa lehtedest). Tupplehed pärast õitsemist
rõhtsalt harevad või pisut ülespidi suunatud . 15

ogad veidi kõverdunud, vahel pisut allapoole suunatud. Tupplehed eriti
enne viljumist rõhtsalt või pisui püstiselt harevad, hiljem mahalange-
vad. Lehed mõlemaļ küljel viltkarvased' pealt 1äikeia. Õied 3,5-6 cm
läbimõõdus, üksikult või kuni l2- (l5-) õieļistes õisikutes. Vili ümar
või munajas, paljas või näärmekas-harjasjas, hele- või oranžpunane

7. Viltjas kibuvits - Rosa tomentosa L.

15. Su1g1ehekesi 5-9, nad on piklik-ümarad, a1ļa 4 cm pikad' allküljel vilt-
karvased, sinkjashaliid, kahelisaagja servaga. Õieraag hõredate väi-
keste näärekarvadega. Viljad väheldased, kuni l,5 cm pikad, muna-
jad või kerajad, harjasjad-näärmekad või paljad, lõpuks mahalangevate
tupplehtedega 

B. Pehme kibuvits - Rosa molĮįsSmith

oSaS sageli rööbiti servadega, viltjad, allküīljel peaie selle näärnretega.
Õieraag suuremate ja tihedalt asetunud näärmetega. Viljad kerajad,
2,5-p cm pikad, säiļivate iupplehiedega

9. Õun-kibuvits - Rosa pomifera Herrm.

16. Õieraod lühikesed, sageli aIļa 7 mm (l cm). Tuppiehed enne viljade
valmimist rõhtsalt laiuvad või pisut üles suunatud, kõik või osait pärast
viljade küpsusvärvumisi mahalangevad. Emakakaelad tihedalt karva-
sed, moodustavad laia, väga karvase, 1alata emakasuudmete nu.ti 17

Õieraod pikemad, alati ü1e 7 mm. Tupplehed alati alla käändunud ja

langevad valdavas enamikus maha juba enne vi1jade küpsusvärvumist.
Emakakaelad paljad või pisut karvased, nendest moodustunud emaka-
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Suudmete nutt veidi karvane, kerajas või piklik, üsna lühikese jalaga või
ilma . 20

17' Lehed, eriii alt, vahel ka pealt, peale hariļįkļ<ude karvade kaetud väga
ļühivarreliste näärekarvadega. ogad haakjad. Tupplehed osaļt säilivad
viljadel

L e h e d n ä ä r e k a w a ke s t et a i:, ).1TH* jjTlj l],īff :ffii' i:";' ĻI;
allkülje pearoodudel. Tupplehed varisevad peale viljade valmimist . lB

l8. Lehed mõ1emal küljel tihedakarva1ised, alt mõnikord viltjad, jäigad,
puhtrohelised, harilikult ebakorrapäraselt kahelisaagja servaga. Õied
ja viljad nagu harilikul kibuvitsal (vt. 19. aste), keļlest õitseb pisut
hiljem

12. Nahklehine kibuvits - Rosa coriifoĮia Fries
Lehed tavaliselt paljad või noorelt pisut karvased, hiljem vahel allkülje
pearool pisut karvased, roheļised või allküljel sinkjasrohelised . l9

l9. Lehed allküljel sinkjasroheļised, 5-7 (9) lehekesest koosnevad. ogad
laia alusega, sirpjalt kõverdunud, külgedelt kokku surutud. Õied üksikuļt
kuni mitmekaupa, heleroosad, kuni 6,5 cm läbimõõdus, õierao aļusel
suurte kattelehtedega. Viljad mitmesuguse kuju ja suurusega, peaaegu
raota või lühiraolised

tl. Harilik kibuvits e. orjavits - Rosa AfzelianaFries
Lehed ka alt rohelised, nagu koer-kibuvitsal, kuid tupplehed pole tagasi
käändunud ja nad püsivad kaua

Roheliselehine kibuvits - Rosa AfzeĮiana ssp' airens Wahlbg-
20. Lehed mõļemaļ küljel paljad, allküljel mõnikord väheste näärekarva-

dega; sulglehekesi 5-7, nad on munajad või elliptilised
l3. Koer-kibuvits - Rosa canįnaL.

Lehed vähemalt alumisel küljel karvased; sulglehekesi niisama palju,
nad on munajad

ļ4. Ķännasjas kibuvits - Rosa corgmbif era Borkh.
t. sektsioon Rugosae Chrshanowski PoeH Enpon..{. CCCP (1952) 17.

Kurdlehised roosid. - Varred lihtkarvased ja näärmekad, nõeljate ja hari-
likkude suurte, karvaste ogadega. Lehed paksud, peaaegu nahkjad, kurdu-
nud-voldiļised. Kroonlehed tumepunased' Tupplehed säilivad viljadel. Mono-
tüüpne (üheliigine) sektsioon.

1. Kurdlehine roosr - Rosa rugosc2 Thunbg. Fl. Japon. (1784) 213;
Crėpin in Bull. Soc. Bot. Belg' XIV (lB75) 4l; Klingė Holzgew. (ls83) l90;
R. Keller in Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1902) 295; C. Schneid. Laub-
holzk' I (1906) 5B2; Kouapoņ u A.nucona onp. pacr. Äa;rlHeBocT. xpan II
(1932) 654; Įogenqyl( Bo o.rr. CCCP X (l94l) 447; Touzg so ÕĮ. ECCP
IĪI (1950) l25; Caaxon z @uu. n Āep. įI' KYcTāPH. CCCP III (1954) 646' -

t Tuntud ka kamtšatka roosi ja kartuliroosi nime all.
2 rugosa (1ad. k.) - kortsunud, sõnast ruga _ korts; nimi iseloomustab liigi otsekui

kortsunud ehk voltis lehti.
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R. terox Aįt. Hort. Kew' ed. 2, III (l8ll)
262' - R' RegeĮiana Lind. et Andrė in
Iiļ. Hortic. XVIII (lB7ļ) 1l. - Posa ltop_
IJĮĮ1HLicTarI.

tį Suhteļiselt tugev, 0,75-2 m kõrge
põõsas rohkete püstiste või tõusvate, pal-
jude ogadega kaetud võrsetega; ogad sir_
ged või pisut kõverdunud, mitmesuguse
SuuruSega' vähemalt a1useļ vi1tkarvased,
tipul peaaegu alati paljad; ogade hulgas
rohkesti peeni, nõeljaid ogasid, harjaskarvu
ja näärekarvu. Lehed 5-20 cm pikad,
5-9 lehekesest koosnevad; lehekesed 2-5
(6) cm pikad ja l-2,5 cm 1aiad, elliptili-
sed, tugevasti kurdunud, pealt paljad, pisut
ļäikivad, aļt ha1lrohelised, karvased, tuge-
vasti võrkroodsed, läikivate näärmetäppi-
dega või ilma; lehekese kummalgi serval
on 13-24 madalat, tömpi hammast, mis
ļehekese aluse poole 1ähevad iile täkeieks;
ļehekeste kõige alumine oSa terveserva-

208. joon. Ķurdlehise roosi (Rosc line. Leherootsud viltkarvased, ogadeta
rugosa\ areaal' või pisiogadega. Abilehed laiad, kolm-

nurksete, teravate või teravnevaie ja pisut
laiuvate kõrvakestega, 'Serval tavaļiselt pruunide näärmetega. Õied üksikucj
või 3-6-õie1isles õisikutes, karmiinpunased või tumeroosad, harva valged,
lõhnavad, suured, 6-|2 cm läbimõõdus, kultuursortideļ täidisõied. Õieraod
ļühikesed (1-2,5 cm), paljad või karvased, vahel ka näärekarvadega. Õie_
põhjad veidi lapik-kerajad või pikkusest 1aiemad, paljad või väheste väi_
keste ogadega. Tupplehed 2-4 cm pikad, lehekujulised, tipul pisLrt laiene-
r-rud, paljad või välisküljel näärmekate harjaskarvadega. Emakasuudmete
nutt kerajas või lapik, vilļkarvane. Viljad suured, 2-2,5 cm läbimõõdus,
kerajad või lapik-kerajad, oranžpunased, ļihakad, söödavad; tupplehed säili_
vad viljadel, nad on püstised või poolpüstised. Õitseb juulist sügiseni.
(207. joon. a -c.)

Üldlevik. Kurdlehine roos on levinud Ķaug_Idas (Ķamtšatka, Sahalin,
ohhoota mere rannikualad, Ussuurimaa, Kuriili saared); väljaspool Nõu-
kogude Liitu Koreas, Põhja-Hiinas, Jaapanis Hokkaido saareļ. Kasvab lii-
vastel mererandadel, niitudel. Liik on ilupõõsana kultuuris väga levinud,
rrretsistub ning naturaļiseerub kergesti. (Areaal 208. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Aedades ja parkides sageli kultuuris. Naturaliseerub
mei1 meeļeldi oma kodumaa kasvutingimustes mererannikuil (Pirita,
Klooga, Utria, Mereküla rannikud). Laulasmaal leitud männimetsa servaĮt,
Smolkas (Narva iähedal) - põlenud metsa alal. (Leiukohad 209. joon')

Kasutamine. Kurdlehine roos on meie oludes põhiliseli täiesti küļma-
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2O9. joon. Kurdlehise Īoosi (Rosa rugosa) naturaļisatsioon (koostanud V. Veski)

kindel; külmaõrnadeks on osutunud mõningad tema vanadest kulįuursorti-
dest. I. V. Mitšurin aretas mitu uut kurdlehise roosi perspektiivset Sorti
(,,Zai ja vostoka'' jt.). Ristamiseks hästi kasutatav roos, kasvab igasugusel
pinnasel, ka sooļa sisaldaval, on põuakindel ja linnades gaasikindel. Kuiv
viljaliha sisaļdab umbes 2,75% askorbiinhapet (C-vitamiin) ning karo-
tiini (A_provitamiin), omades tähtsust toormaterja1ina vitamiinitööstuses.
Viljad ja kroonlehed sobivad keedisteks. Dekoratiivpõõsana' on kurdlehine
l'oos sobiv kogu Eesti NSV-s. Hariļiku vormi (Ī. rubra hort. e' Ī' tgpica

Regel) kõrval, millel on purpurpunased ļihtõied ja võrdlemisi suured, liha-
kad, eriti keedisteks sobivad viljad, on rnainitavad kultuurvofmid: f. aļbo'
pĮena hort., rralgete täidisõitega, külmakindel, kaua ning rikkalikult õitsev,
ja f . pĮena hort., punaste täidisõitega.

Kurdlehise roosi õied püsivad lühikest aega - 2-4 päeva, kuid uute
'pungade puhkemise tõttu kgstab õitsemine peaaegu kogu suve, kuni vara_
sügiseni.

2. sektsioon Cįnmarnompae DC. ap. Sėr. in Mus. Hėļvėt. d'Hist. Nat. I

(l8l2) 2 (pro maxima parte). Kaneelroosid. - Õied üksikud või 3_ kuni
miimeõieliste kännastena, punased või punakad. Aļumised abilehed ļaiad,
laiadeks ja pikkadeks kõrvakesteks üleminevad. Tupplehed terveservalised,
pärast õitsemist püstised, püsivad või lõpuks varisevad. ogad sirged või
kõverdunud, lehtede alusel sageli paarikaupa. Õisi kandvad vālred sageli
ogadeta või kaetud tihedate harjasjate näärmetega. C-viiamiini toorainena
tähtis sektsioon; Eestis üks kodumaine liik'
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l. tsükkel Acįculanvs Juzepcz. ļ. c. - Võrsed paljad (mittekarvased)'
rohkete peente, sirgete ja harjasjate ogadega. Õied punased või roosac1.
Tupp1ehed säiļivad viljadel.

2. Nõeljaogane roos _ Rosa acįcu]'arįsI Lindl. Ęos. Monogr. { ļ820)
44; Crėpin in Bull. Soc. Bot. Belg. XIV (lB75) 5; Kļinge Holzgew. (tB83)
lB9; Koehne D. Dendrol. (1393) 298; R. Kelier inAschers. et Graebn. Synops-
VI' l (1902) 296; C. Schneid. Laubhoļzk' I (1906) 5B2; Jl'oHa.ļescķ. B
Pyccx. Eor. Xypu. l9l0, no 3, 30; Iosenuyr no <D.u. CCCP X Ų9a| 4a9;
Toltzu so @Į. ECCP III (1950) 126; Caawoe Į olril. B Äep.H KycTapH.
CCCP III (1954) 648. - R. Gmelįnį Bunge in Ledeb. Fl' Aļt. III (1829)
22B; Ledeb. Fl. Ross. II, l (1844) 75. - t' careĮica Fries Summa Veget-
Scand. I (1846) |7t. - R. Rorsakoaiensįs Lėveįll. in Fedde Repert. x
(1912) 378. - Poga Hr.rzcraq.

h Enamasti väheldane, harva üle 1 m kõrge põõsas kaarjate võrsete
ja väheste peente harudega, mis po1e karvased, kuid on kaetud ühelaadiliste
peente, nõeļteravate, sirgeie või pisut allakõverdunud ogadega, mille hul_
gas esineb ka harjasjaid näärekarvu; ogad alusel peaaegu laienemata, ei
esine paarikaupa lehtede aluseļ. Lehed 3-l5 cm pikad; lehekesi 5_7 (9),
nad on l,5-6 cm pikad, munajad või elliptilised, teravad, õhukesed, roheli-
sed, a1lküljel sinaka-d, enamasti näärmetäppideta, serval 1ihthammastega-
Leherootsul esinevad sageli pisiogad. Abilehed serval näärmetäppidega, laiu-
vate kõrvakestega, Õied enamasti üksikud, harvem 2-3-kaupa, 3-6 cm
1äbimõõdus, pikkadel, näärekarvastel õieraagudel, harvem näärekarvad puu_
duvad. Õiepõhi elliptiline, munajas või pirnjas. Tupplehed kitsad, jaguma-
tud, tipuļ enam või vähem ļaienenud või lehekujulised, välisküljel paljad või
näärmekad, pärast õitsemist ülespoole kokkukoolduvad, säilivad. Kroon_
lehed roosad või punakad. Viljad 1'5-2,5 cm läbinrõõdus, mitmesuguse
kujuga, enamasti piklikmunajad, aiusel tugevasti ahenevad, punased. Õit-
seb juunis, juulis. (207. joon. g- į.)

Liik varieerub suuresti karvasuses, ļehtede värvuses, näärmeiisuses ja
ogade tiheduses.

var. fennica Laļlem. ap. Koehne D. Dendroļ. (1893) 298 (nähtavasti vas-
tav teisendile var. careįica Fries, pro spec.). - Õieraag kaetud nääre-
karvadega. Levinud Karjala-Soome NSV-s ja Skandinaaviamaades:

Üldlevik. Nõeljaogane roos (kibuvits) hõlmab rea geograafilisi .rasse,
millest üks on üļalmainitud var. fennica. Nõukogude Liidus on ta levinucį
Euroopa_osa metsavööndis, Lääne- ja Ida-Siberis ning Ķaug-Idas, kus
Juzepczuki järgi esineb mitu Kaug-Ida rassi. Levik Põhja-Ameerikas eba*
selge; igatahes tuntakse seal omaette liigina (R. Bourgeauiana Crėp.) kir_
jeldatud rassi. - Kasvab põhiliselt kuusemetsades ja kuusesegametsades,
mägimetsade 1agendikel ja metsaservadel.

Levik Eesti NSV-s. Meil ainult kuļtuuris, puudub Eesti spontaanses floo_
ras. Areaali edelapiir kulgeb Leningradi oblastis. Kasvatatakse meil ilupõo-

l acįcuĮarįs (lad. k.) - nõeljas, sõnast acįcula _ nõel
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Sana. on täiesti küļmakindel, ialub varju, linnade kasvutingimust ning lõi-
kamist; viimase omaduse tõttu sobib põõsastaradeks. Võib kasutada ka alu-
sena kultuurrooside vääristamiseļ. Sisaldab lehtedes ja juurtes parkaineid
ning kroonlehtedes eetrilist õli. Viljaliha sisaldab suhkrut, park- ja värv-
aineid ning kuivalt umbes 2}0% askorbiinhapet (C-vitamiin).

2' tsükkel MqiaĮes Juzepcz. ļ. c. - ogad vähesearvulised, kõverdunud.
Õied roosad. Tupplehed säiļivad viljadel. Meil üks kodumaine ļiik.

3. Mets-kibuvits - ļ3osg cįnnamonuot L. Syst. nat. ed. l0, II, (1759)

"1062 et Sp.pl.et.2 (1762) 703, non L, Sp.pl.ed. I (1753);Wiedem. et Web.
Beschr. phanerogam. Gew. (1852) 27B; Gruner Fi. Alļentackens in Archiv
l. Naturk. Liv-, Est- u. Ķurl.,2 Ser. VI (1864) 4B1; Klinge Holzgew. (1883)

iB9 (a. tųpica); Koehne D. Dendroļ. (lB93) 297; Matsson Rosae osilianae in
Õ' a' K. Vet.-Akad. Förļrandļ. 57 (1900) 297; Skottsb. et Vestergr. Z. Kenntn.
d. Veget. d. Ins. oesel in Bih. t. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 27, aĪd' ||I,7
(1901) 54; R. Keller in Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1902) 294; Jlosa-
Į{eBcK. n Pyccx. Eor. XypH. l910, n" 3,29; Lehbert in Korrespbi. d. NaturĪ.-
Ver, zu Riga 47 (1904) 112;C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 573; R. Keller
et Gams in Hegi I1l. Fļ. Mitt.-Eur. IV,2 (ļ922-1923) l0a6; Eklund Beitr. z.

Fl. u' Veget. d. Ins. oesel in Acta Soc. pro Faun. et Fļ. Fenn.55,9 (1929)

84; Lippmaa Beitr. z. Kenntn. d. Fļ. u. Veget. Südw.-Estl. in Eesti Loodus-
tead. Arhiiv,2 seer. XIII (1932) 157; Salasoo Fl. Not. from North. Coast of

Estonia, ibid. XV, 2 (ļ934) 55; Fromhold-Treu in Beitr. z. Kunde Estl. XX,
3-4 (1935) 26; }osenuyr go Õ.n. CCCP X (l941) 45a; Toltuu ņo o.ņ. ECCP
III (1950),126;Caaxos H @LĪil. ņÄep.Lr KycTapH. CCCP III (1954) 651. -
R, majaĮis Herrm. Dissert. inaug. de Rosa (1762) B. R. coĮlincola
Ehrh. Beitr. z. Naturk. II (l78B) 179' - R. Fįscherįana Bess' Enum. pl.

Volh. Podol. (1822) 60. - Posa xopvluHar.

h Mõnekümne cnr kuni l,5 m kõrgune vähe harunev põõsas peente,

vitsjāte, enam-vähem ļäikivate tumepruunide võrsetega. ogad väheldased,
kõverdunud, lehe alusel enamasti kahekaupa, õitsvatel harudel väga hajusalt
või isegi puuduvad. Peamiselt alumises osas ja turioonidel (noortel võrse-
tel) esinevad peale selle arvukad väikesed sirged või pisut kõverdunud ogad
ja harjaskarvad. Lehed koosnevad 5-7 ļehekesest; leheroots lühiudemeline
ning lühivarreliste näärmetega, mis läbi udekarvastuse ei ole alati näha;
harva esinevad ļeherootsul ka pisiogad. Lehekesed mitmesuguse kujuga,
kuni 5,5 cm pikad ja 0,B-2,B cm laiad, aheneva aluse ja tömbi või ļühidalt
teravheva tipuga, serval lihthammastega tipu Suunas' pealt hõredakarva-
lised, harvem paljad, helerohelised, alt tihedalt liduskarvased, hallrohelised,
reljeefsete roodudega, näärmeteta. Steriiļsete võrsete (turioonide) abilehed
kitsad, torujalt kokkukeerdunud servadega, õitsvatel okstel laiemad, harili-
kuļt 1amedad, laiuvate kõrvakestega, mille serval tavaļiselt asuvad tumedad

näärmed, pealt paljad, alt udemelised' Õied riksikud või 2-3-kaupa, hele-
{

! cinnamomea (lad. k.) - kaneelipuu '(Cinnamomum) sarnane või kaneelpruun; nimi
iseloomustab selle kibuvitsa okste kaneelpruuni värvust.
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2110. joon. Mets-kibuvitsa (Rosa cinnamomea) areaal.

või tume-purpurpunased, umbes 5 cm läbimõõdus, lühikestel (5-l5 mm)
paljastel õieraagudel, süstjate l<attelehtedega. Õiepõhjacl kerajacl või muna-
jad, paljad. Tupplehed peaaegu alati terveservalised (harva esinevad väli-
mistel tupplehtedel lühikesed niitjad moodustised), tipul süstjalt 1aieņeva
labaga, kroonlehtedest pikemad, pealt paljad, servadel ja alt udemelisecl
ning lühikeste näärekarrradega, pärast õitsemist püstiselt ltokkuhoic1uvad.
Emakakaelad moodustavad l<okku suure karvase emakasuudmete nuti.
Viljad väheļtlased, kerajacl või lapikud-kerajad, harvent munajad või elĮipti-
lised, paljad, ļihakad, oranž- kuni tumepunaSed, säilivate tupp1ehterlega.
Õitseb juunis, juulis. (207. joon. d.- t.)

Ī. subglobosa C. A. Mey. in Mėm. Acad. Sc. St. Pėtersb. sėr. VI, t. VI
(1847-1849) 2t-23. - Viljad kerajad. Meil esinev harilik vorm.

Ī. elĮiptica C. A. Mey' ibid. - Viljad piklikud, alusel ja tipu1 ahenevad.
Meil harva esinev vorm.

f . foecundissįma (Muenchh.) Koch Synops' ed. 2 (1843-1845) 24g. -Rosa f oecundįssįma Muenchh. Hausvater v (t770) 279. - Kultuur-
Vorm' osaļiselt või täiesti täidisõieļine.

Üldlevik. Levinud Nõukogude Liiclus Euroopa-osas (vä1ja arvatud
Krimm ja teised 1õunapoolsed rajoonid), Lääne_Siberis, Ida_Siberis
(Angara-Sajaani rajoon). Väljaspool Nõukogude Liitu Ķesk-Euroopas ja
Skandinaaviamaades. Kasvab valguserohkemais metsades, võsastikįs, kui-
vematel niitudel ja puisniitudeļ; eriti eelistab jõelamme. - Metsistumise
tõttu kultuurist on 1iigi spontaanse areaa1i piiritlemine ebakindel ning
areaali piirdeosades teatava määrani umbkaudne. (Areaal 2l0. joon.)
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2l1. joon. Mets-kibuvįtsa (Rosa cinnamomea) ļeiukohad (koostanud V. Veski)

Levik Eesti NSV-s. Kodumaine, kogu Eestis levinud liik. Ka Eestis on
raske kindlaks teha Spontaanseid ja kultuurist metsistumise tõttu naturali-
Seerunud kasvukohti. Seni pole tõendusmaterjale täidisõielise vormi (Ī. Ioe-
cundįssįma) leidmisest spontaanseil kasvukohtadel; selle vormi leidmine
oleks metsistumise kindlaks tõendiks. (Leiukohad 21l. joon.)

Kasutamine. Kasutatakse Sageli dekoratiivpõõsana parkides ja aedades,
ka läbipääsematuiks põõsastaradeks, kuid rohkete juurevõsude moodustu-
mise tõttu nõuab viimaste korrashoid rohkesti hoolt. Valgusenõudlik, ei
kasva hästi varjus. Rahvameditsiinis kasutaiakse metskibuvitsa juuri keede-
tuļt või viinas leotatult kõhulahiisuse puhul. Kroonļehtedest toodetakse ļõh-
navat r'oosivett ja roosiäädikat; neist va1mistatakse ka keediseid. Uuemal
ajal seisab liigi peamine tähtsus ta viljades sisalduva askorbiinhappe
(C-vitamiin) rohkuses, mida kuiv viljaliha sisaldab kuni 9o/.; massilise või
rohke esinemise puhul on metskibuvitsa viljad seega iähtsaks tooraineks
vitamiinitöösįusele.' Peale askorbiinhappe SiSaldab kuiv viljaliha l2-lB
mg/o l<arotiini (A-provitamiin) .

3. tsükkeļ Gįaucae Chrshanowski Pogķr Eepon. .Į. CCCP (1952) 24,

alamsektsioon RubrifoĮiae Crėpin in Bull. Soc. Bot. Belg. XXXI' 2 (lB92)
79; Juzepcz. I. c. 457. - ogad ühelaadiļised, sirged või pisut kõverdunud'
Lehekesed paljad, serval lihthammastega. Õieraod varreliste näärmetega
või näärmeteta. Tupp1ehed kitsad, terveserva1ised või välimised Selvaļ väi-
keste niitjate moodustistega, pärast õitsemist püstised, kaua säilivad.
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4. Punalehine roos - Rosa gĮaucc l Pourret in Mėm. Acad. Toul. III
(l7BB) 326, (non R. glauca Vill.); Įoaenuyx so OĮ. CCCP X (l94l) 4B7;
To}tau so O"rr. ECCP III (1950) l2B; CaaNos ĪĄ oaxl. B Āep. ĪĄ KycTapH.
CCCP III (1954) 680. - R' rubrifoĮia viļļ' Hist. pl. DaupĖ. III (17ģ9)
549; Klinge Holzgew. (ļBB3) t93; R. Kelļer in Aschers' et Graebn. Synops.
VI, I (1900) 60; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 550; R. Kelter et Gams in
Hegi lll. Fļ. Mitt._Eur. IV, 2 (t922-|923) t006. - R. rubįcund'a Haļ|.
fil. in Roem. Archiv II (1799) 6. - R. ferruginea auct., non Vill. prosp.
(1779) 46. - Posa cnsan.

Īį Keskmine või suur, t-2,5 m kõrge põõsas, millel eriti noored võr-
sed'on kaetud sinkja vahakirmega ning Įehed ja abilehed on samavärvuse-
iised või punakasvioletsed. ogad pikliku alusega, .sirged või aļūselt pisut
allapoole suundunud, koļlakad, õitsvatel okstel vähesearvuļised, väikesed
või puuduvad hoopis. Liitlehekesi 5-7, turioonidel enamasti 9, nad on pik-
lik-munajad,2-4,5 cm pikad ja 1,5-2 cm ļaiad, harilikult paljacl, serval liht-
hammastega, aļumises osas terveservalised. Õisik 2_ kuni mitmeõieline, õied
lihtsad, roosad, 2,5-3 cm läbimõõdus; õieraod paljad või näärmekad, alu-
sel punaste kattelehtedega. Õiepõhjad ümardunud, paljad. Tupplehed kitsad,
kroonlehtedest pikemad, terveservalised või väļimised väikeste, niitjate lise-
metega, pärast viljumist varisevad. Emakasuudmed moodustavad madala,
vilļkarvase nuti. Vili kerajas või pisut piklik. Õitseb juunis, juulis.
(212. joon. g-i.)

Punalehine foos kujutab endast teatavat vahelü1i kaneelrooside ja
Eucanįna aļamsekįsiooni vahel, kuid on kahtlemata lähedasem kaneelroosi_
dele. Tema varieeruvus pole suur ja tõenäoliselt pole ta apomiktiline, nagu
Canįnae sektsiooni liigid.

var. glaucescens Wuļf. in Roem. Archiv III (ts05) 37 (pro spec.);Rosa
rubrifoĮia p. hispĮduĮa Sėringe in DC. Prodr. II (ls25) 609. - Õie-
raod näärekarvadega, mis vahel ka õiepõhjale üĮe lähevad. Tupp-
lehtede väliskülg näärekarvane.

Ūldlevik. Levinud Kesk- ja Lääne-Euroopa mäestikes Püreneedest kuni
Karpaatideni ja Jugoslaavia mäestikeni. Vahel ka metsistunuli (Hollandis).
Kasvab mäestike montaanses ja subalpiinses vööndis, lehtmetsades, raies-
mikel, põõsastikes. Tirooli Alpides tõuseb kuni'l400 m, Pennini Alpicles kuni
2000 m kõrgusastmeni. (Areaal 2l3. joon.)

Levik ja kasutamine Eestį NSV-s. Meie iinnade aedades ja parkides
sageli pargiroosina kultuuris (Talļinn, Tartu, Pärnu) ; sageli aedades pool-
metsistunult. Tartus juba möödunud sajandi keskel kultiveeritud (nimetuse
alļ var. ļįaįda hort.; selle all mõįstetakse näärmeteta vormi, mida peetakse
liigi tüübiks). Ilusa ļehestiku tõtiu on punalehine roos eriti õitsemisajal era-
kordselt dekoratiivne põõsas, väga ilusate, koļļaste ogadega kaetud sinkjate
turioonidega. on meil täiesti küļmakindel, kuid ei näi metsistuvat. Lepib
ļinnade kasvutingimustega, kasvab hästi karbonaatmuldadeļ. Dekoraiiiv-
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2l2. ioon. Kibuvitsad ja roosid (Rosa) . Ę. spittosissima'. o. - õitsev oks; & - tükk vart
ogadega (suurendatud); c - vili. R. foetida: d - õitsev oks; e - tükk vart ogadega;
l - vili. R. glauca: g - õitsev oks; į _ tükk vart ogadega (suurendatud); l - noor

vili; l _ viļi, milįel tupplehed on maha langenud.
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213. joon. Punalehise roosi (Rosa glauca) areaal.

roosiks sobib üksikasetuses ja rühmiti, võib kasutada ka põõsastaradeks_
Külmakindļuse tõttu tohiks sobida alusena kultuurrooside vääristamiseļ"
Perspektiivne dekoratiivpõõsas kogu Eesti NSV-s. Viljad sisaldavad ,askor-
biinhapet (C-vitamiin) umbes 2,7% viljaliha kuivkaalust. (Leiukohad
214. joon.)

3. sektsioon PimpineĮlifohįae DC. ap. Sėringe in Mus..Flelv. I (18ls) 3.
Nįiįirelehįsed roosį,d. Õitsvate võrsete keskmised lehed koosnevad
9-ll 'lehekesest. Ülemiste lehtede abiļehed kitsad, järsult laiuįate, ļaiaļi-
hoiduvate kõrvakestega. Õied enamasti üksikult, kattelehtedeta. Tupplehed
terveservalised, viljadel horkunud. Valminud viljad mustjad.

l. tsükkel Spinosissimne Thory Prodr. Monogr. gen. Ęosae (1820) 40"
emend. Juzepcz. 1. c. - Õied valged või kreemid

5. Näärelehine roos - Rosa spinoslssįma, L.Sp.pl. ėd' l (1753) a9l;
Koehne D. Dendrol. (1S93) 299; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 583;

R. Keller et Gams in Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur. lV,2 (1922-1923) l05l;
Īosenuyr so @"rr. CCCP X (l94l) 470; Toulrn so <D"rr. Eccp III (1950) l27;
Caaxos a Õuur. B Āep.n kycraprr. CCCP III (1954) 663. - R' pimpineĮLĻ
foĮiaL. Syst. nat. ed. 10, II (1759) 1062 et Sp'pl.ed.2 (1762) 703; Ledeb.
Fl' Ross. II, l (18aĻ) 73; Klinge Holzgew. (1BB3); R. Keller in Aschers. et
Graebn. Synops. VĪ, 1 (1902) 309; .IloHa.Iescķüii a Pyccx' Eor. Xypu' 19l0,
no 3, p. 30. - Posa ķolloųefiurag.
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2l4. joon. Punalehise roosi (Rosc gĮauca) natura.lisatsioon

t2 Ķeskmine, 50 cm kuni l,5 m kõrge põõSaS püstiste rlõi poolpüstiste
võrsetega, mis on tihedalt, kaetud pisut allapoole kõverdunud, suhteliselt
peente, mõni mm kuni l cm pikkade ogadega, mille hulgas esinevad peened,
kõverdumata, nõeljad, alusel laiumata pisiogad. Lehed suhteliselt väikesed,
5-l l lehekesest koosnevad, palja või pisut karvase ning väikeste näärekar-
vadega varustatud leherootsuga. Lehekesed väikesed, 0,5-l,B cm pikad, ellip_
tiiised või ümarad, tömpjad, paljad, pealt tume-, alt hallroheļised, kummalgi
serval 7-15 terava lihthambaga ning tumepruunide näärmekestega. Abi-
lehed paljad või serva1 rräärmekestega, kitsad, ,otsesuunatud või laiuvate
kõrvakestega. Õied üksikud, kultuursortidel ka 2-3-kaupa' lihi- või täidis-
õied, 2-5 cm ļäbimõõdus, valged või kreemid, harva Loosad, lõhnavad,
1-3 (4'5) cm pikkadel, paljastel või varreliste näärmete ja nõeljate ogadega
kaetud õieraagudel. oiepõhjad kerajad või 1aiusest pisut pikemad, allpool
neelus asuvat ketast sissesoondunuļt ahenevad. Kroonlehed suured, pügal-
dunud tipuga, tayaliselt valged või alusel kreemid, vaheļ ka üleni kreemid.
Tupplehed terveservalised, kitsas-süstjad, aluselt alates ahenevad, kroon-
ļehtedest lühemad, välisküljel paljad või pisut udemeļised, horkunud või
allapoole käändunud, viljadel säilivad. Emakasuudmed m.oodustavad Suure,
valge villkarvase nuti. Viljad kerajad või pisut lapikud, harva üle 1 cm pikad'
säilivate tuppiehtedega, valminult mustjad. Õitseb juunis. (212. joon. d-c.)

var' įnermįs DC. Fl. Franq. IV (lB05) 43B. - Võrsed ja oksad ilma või
peaaegu ilma ogadeta; emakakaelad vähem karvased.

var. spinosissįma K. Koch Synops. ed. l (1837) 222. - Õieraod ja vahel
ka õiepõhi harjasjate nääņmetega. Õied valged.
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Üldlevik. Liik on kodumaine Nõukogude Liidu lõunapoolsetes osades
ühes Ķrimmiga, Kaukaasias, Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias (Tjan-šarr,
Džungaaria Alatau, Tarbagatai). Väljaspool Nõukogude Liitu Skandinaa-
vias (Rootsi, Norrzr), Kesk-EuroopaS' Vahemeremaades, Väike-Aasias ja
Põhja-Hiinas (MandŽuuria). Kasvab klibustei, eriti lubjapinnaseļistel mäe-
nõlvadeļ, ktrid ka mereranna luidetel (eriti Põhjamere rannikualadel).
Areaali uļatusel metsistub paiguti kuituurist.

Levik Eesti NSV-s. Meil ainult kultuuris, aedades väga sageli poolmet_
sistunult, metsistumįsest spontaanses taimkattes puuduvad teated. Väļte-
nõudliku roosina kasvatatakse sageli aedades ja parkides, enamasti täidis-
õielisena. ÕitsemisajaĮ väga dekoratiivne, iļusate õitega ilusa 1ehesiikLr
įausįal.

Kasutamine' Täiesti külmakindel, taļub hästi Įinnade kasvutingimusi.
Selle ja kurdlehise roosi ristamisel aretas I. V. Mitšurin iļusa roosa pool-
täidisõielise, ,,Svetlana'' nimeļise hübriidi. Sobib įiksikasetuses ning rühma-
dena, ka põõsastaradeks.

4. sektsioon Luteae Crėpin Nouv. Class. (1891) 25; XpxaHoecķ}rft Posķt
Enpon, q. CCCP a Kpr,lua (l952) 26. Kollased roosid. - Steriiļsete võrsete
keskmised lehed koosnevad 5-7 lehekesest. Õied üksikud või 2- ja 3-kaupa,
katteļehtedeta. Välimised tupp1ehed väheste srrlgjate 1isemetega. Viljad
tel1iskivipunased, säilivate tupplehtedega.

6. Kollane roos į - Rosaf oetįd.a,2 Herrm. Disseri. inaug. de Rosa (t762)
ļ8; R. Keļler et Gams in Hegi Il1. Fl. Mitt.-Eur. Iv,2 (1922-|923) 996;
Įosenuyx so Qfl. CCCP X (l94l) 477; Caaxoņ z (DNru. B Āep. Ī{ KycTapH.
CCCp ĪII (1954) 668. - R' EgĮanterįa L. Amoen. acad' V (1760) 220
et S.yst. Nat. ed. l0' II (1759) 1062, non L.Sp.pl. ed. l (1753); Ķoelrne
D. Dendrol. (lB93) 300 et auct. muļt. - R. ļutea Miļl. Gard. Dict. ed. B

(ļ768); Ledeb. Fl. Ross. II, l (l9aĻ) 73; Boiss. Fl. or. II (tB72) 67|;
Klinge Holzgew. (1883) l87; R. Keller in Aschers. et Graebn. Synops. VI, I

(1902); C. Schneirl. Laubholzk. I (1906) 5B4. - Posa goHĪoqag.

tz Väheldane l<uni suur, 30 cm kuni 2 m kõrge põõsas pikkade lookjate
võrsetega. Üheaastastel võrsetel (turioonidel) esinevad ogad arvukad, sir-
ged või poolkõverdunud, vanematel võrsetel vähemad ning sageli segatud
peente pisiogadega ning harjaskarvadega, mis mõnikord on näärmekad;
vahel on õitsvad oksad paljad või üksikute. ogadega. Sulglehekesi 5-7.,
turioonidel 7-9, nad on l-2,5 cm pikad ning umbes niisama laiad, kujult
lai-ovaalsed või äraspidi_munajad, läikivad tumeroheļised, mõlemal küljel
paljad või pisui karvased, allküljel näärmetäpikestega, serval teravate
kahelisaagjate hamnrastęga ning näärmetega. Leheroots karvane, näärme-
täppide ja pisiogadega. Abilehed kitsad, ülemised pisut 1aiemad,. ļaiuva,e

t Tuntud ka haisva roosi ja kaputsiinroosi nime all.
2 foetida (lad. k.) - haisev; selle roosi õitel on pisut ebameeldiv, lutikaid meenutav

ļõhn

436



l<õrvakestega. Õied üksikud või kahe- kuni mitmekaupa, koliased, 3-6,5 cnr

ļäbimõõdus, ebameeldiva lõhnaga, kattelehtedeta, l-3 cm pikkadeĮ pa1-

jastel õieraagudel. Õiepõhjad poolkerajad, paljad või r,äheste harjaskarva-
dega. Tuppiehed ļ,3-2,2 cm pikad, seest karvased, väljast näärmekad,
tipul ļaieneva lisemega, terveserva1ised, õitsemisaja1 ļaįuvad, viljudes
püstiseisvad, kroonlehtedest ļühemad. Kroonlehed kollased või siseküĮjeĮ
punakad. Emakakaeļad lühikesed, liitumata, emakasuudmete nutt viįikar-
vane. Vili lapik-kerajaS, punane, kaua säilivate trrpp1ehtedega. Õitseb juu-
nis, juulis. (212. joon. d-\.)

var. punicea Miļl. Gard. Dict. n" Į2 ('1768), pfo SpeC. - Rosa bįcoĮor
Jacq. Hort. bot. Vindob. I (1770) l, - Kaputsiinroosi nime alļ turr-
tud teisend. Ķroonlehed siseküljel telliskivipunased, sametjad, välis-
kirljel kollased või punasetr'iibulised. Krrļtuuris.

var. persianrz Rehd. Manual (1927). - Pärsia kollase roosi (Persian
geĮĮoa) nimetuse all tuntud teisend. I(eskmise Suurusega kuļdļ<ol"
laste täidisõitega. Aretatud 1BB3. a. Suhteļiselt külniakindeļ.

Üldlevik. Nõukogude Liidu territoorįumiļ levinud Kesk-Aasias (Tjan-
šan, Pamiiri-Alai süsteem), Taga-Kaukaasias rrähtavasti metęistunud. Väi-
jaspool Nõukogude Liitu tuntud lraanist, Afganistanist, Indiast (Himaa-
laja); Ķesk-Euroopas nähtavasti ainuļt metsistunuļt, kasvab mäenõlvadel.

Levik Eesti NSV-s. Meil kultuuris juba möödunud sajandi keskelt a1a-

tes. Käesoleval ajal sage Pärnus (var. persiana), Tartus väga harva. Teiste,
aromaatsete aedrooside pooit väljatõrjutud 1iik'

Kasutamine. Tagasiminek kuļtuuris on peamiselt seļetatav õite ebameel-
diva lõhnaga, mistõttu õied ļõikelilledeks ei sobi. Põõsas on õitsedes väga
iļus, eriti tavalisest lihtõielisest vormist küļmakindļam täidisõieline pärsia
kolļane teisend (var. persiana). Eesti NSV mandriosas on liik pisut kiiĮma_
õrn, ilupõõsana perspektiivsem aga saartel ja mandri iääneranniku aladeļ.

5. sektsioon Canįnne Crėpin in Bull. Soc. Bot. Belg. XXXI' 2 (lB92)
70,71. Kibuvitsroosid. - Püstised põõsad, enamasti ühelaadiļiste sirgete,
kõverdunud või haakjate ogadega. Abilehed laienevad ülemises osas. Õits-
vate võrsete 1ehed koosnevad enamasti 7 ļehekesest. Õied tavaliselt
mitmeõieļiste õisikutena, katteļehtedega. Tupplehed pärast õitsemist tagasi
käändunud ja enne vilja valmimist maha langevad või nad hoiduvad
püsti ja säilivad viljumiseni või ka valminud viljadel; välimised on sulg-
lõhised või terveservaļised. Emakasuudmed poolkeraja nutina, mille serv ei
ulatu tolmukate kinnitumiskohtadest kõrgemale.'

l Kibuvitsrooside sektsįoon on süstemaatiliselt komplitseeritud rühm, mille liigirl
nähtavasti on kujunenud hübridogeensete protsesside tulemusena mittekauges geoloogi-
lises minevikus. Sektsiooni kuuluvad liigid on apomiktilised, s. o. nad ei paljune suguli-
selt, nende õietolm ei viljasta emassugurakke, ta vaid stimuļeerib viimaste vegetartiivset
arenerņist. Samuti nagu kortslehtedel, on ka kibuvitsroosidel pisiliigid oma pisitunnustes
konstantsed. Kibuvitsrooside apomiktiliste pisiliikide 1ähem uurimine peab jääma tuleviku
ülesandeks, käesoleval ajal on materjal selleks puudulik' Käesoļevas töös on püütud läbi
viia süstemaatilist paigutamist nn. 'hierarhilisse astmestikku - ļiik, alaliik, teisend, vorm.
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I. alamsektsioonVęstįtae R. Keller in Aschers. et Graebn. Synops. VI,
1 (t900) 63; Juzepcz. l. c. 4BB. - Lehekesed enamasti mõlemal küljįl viļt_
jad või sametkarvased, kaheļi- või mitmelisaagjate servadega, harva servaļ
lihthammastega. ogad saledad, sirged või pisut kõverdunud.

7' Viltjas kibuvits _ Eosa tom.entosaįSmith Fl. Brit. II (lB00) 539;
Koehne D. Dendrol. (1893) 2S5; R. Keller in Aschers. et Graebn. Synops. VI,
1 (l90l) B0; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 555; R. Keļļer et Gams in
Hegi lll' Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 (1922-1923) 1013; ĮosenĪIyK Bo Q"rr. CCCP
X (194l) 4BB; Touug e,o <DĮ. ECCP ĮII (1950) 68l; Caaxos rz Õliil. B Āep.
I{ KycTapH. CCCP III (1954)' - R. moļļįssima willd. Fl. Berol. Prodr.
(l783) l74; Boiss. Fl. or. Suppl. (ļBsB) 226. _ Posa soüūo,ĮĪĪax.
i' lh., Keskmine kuni suur, l-2 m kõrge põõsas siksakjate või loogeldi
kõverdunud võrsetega. ogad tugevad, tavaļiselt ühelaadilised, peaaegu
sirged või pisut kõverdunud, alusel lapikud, harva esinevad ka pisiogad.
Lehed 5-15 cm pikad, 5---:7 lehekesest koosnevad; lehekesed 2-6,5 cm
pikad, ļai'ovaalsed kuni piklik-elliptilised, ümara või aheneva aluse ja tömbi
või teravneva tipuga; lehekeste serv võrdlemisi suurte ja laiade liitham-
mastega, milleļ esineb mitu nääret, harvemini on servahambad lihtsad; lehe-
keste laba mõlemal küljel karvane, alt vahel viļtkarvane, värvuselt hallrohe_
line, peaaegu näärmeteta. Leherootsud kalvased, pisiogadega ja enamasti
ka näärnretega. Abilehed karvased, serval lühikeste näärekarvadega. Õiecl
üksikud või 3-l2-õieliste kännasjate õisikutena, roosad, 3'5-6 cm läbimõõ-
dus, tihedalt harjasjate näärekarvadega kaetud õieraagudel. Tupplehed
1-4 külgmise sulglehekesega, tipul lehekujulised, karvased ning välisküljel
tihedalt näärmetega kaetud, viljadel laiuvad või poolpüstised, kuid mitte
kokku kooldunud. Emakasuudmete nutt enamasti viļlkarvane, macļal, kuicl
aļusel. siiski märgatava lühikese jalaga. Viljad kerajad või munajad,
karvadeta, enamasti harjasjate näärekarvadega, umbes viljaraaqude pikku_
sed, oranž- või helepunased, valminud viljadel lõpuks mahalangevate tupp_
lehtedega. Õitseb juunis. (2l5. joon. h-i)'

I tomenįosa (lad. k.) - viltjas, sõnast tomentum _ vilt.z Viltja kibuvitsa esinemise küsimus Eestis on püsinud ebaselgenar enam kui sajandi
vältel. Wiedemann ja Weberi Baltimaade flooras (lB52) mainiļakse]iiki (Lertebouri jārgi)
Saaremaalt. Fr. Schmidt oma l854. a. ilmunud Muhumaa flooras ja 1855. a. iļmunud töös
siluri ala floora'kohta (Flora des silurischen Bodens) jõuab järeldusele, et Muhu_ ja Saare_
maal kui ka Haapsalu ümbruses esinevacį kriitilised kibuvitsad kuuluvad Rosa moįįįssįma
Fries - Rosa tomentosa Smith vormide ringi; kaasaja rodoloogi1ises süstemaatika,s on
esimene pehme kibuviisa'(Rosa moĮĮis Smīth) sünonüüm, kuid ei ole mitte Rosa moļļįssįma
Willd. Fr. Schmidt mainib (ļB55, lk.63) ainult möõdaminnes Friesi ja Kochi tööde aļusel
pehmet kibuvitsa (R. moĮĮis Smith) kui kolmandat sünonüümset moistet. Selle R. moĮĮįs'e
küsimus on alles pärast Fr. Schmidt'i esile kerkinud. Käesoleva sajandi esimese poole
Balti floriŠtid on jõudnud järeldusele, et problemaatiline Rosa liik kuulub R. tomentosa
süstemaatilisse ringi või selle liigi ja R. corgmbifera vahepeal.sesse tsüklisse (K. Kupffer).Niipalju kui käesoleva töö autorile herbaariumįde läbitöötamisel on selgunua, nāil Ä.
tornentosa Smith Saare' ja Muhumaal puuduva,t, peale kahe ķ..lrur.į.įmir.riinu i..ii
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2l5,. joon. Kibuvitsad ja roosid (Rosa). R. moĮĮįs: o - õitsev oks; ä _ tükk vart

ogadega (suurendatud); c - vili; d - osa tupplehest (suurendatud). R' pomifera:
g _ õitsev oks; i - tükk vart ogadega; g _ vili. R. tom.entosa: į - tükk lehe

serva alt (tugevasti suurendatud); j _ tükk vart ogadega; i _ viļi. Ę. egĮanteria:

'į - õitsev oks; / - tükk lehe serva aļt (tugevasti suuĪendatud) i ftļ _ tükk vart
ogadega; n - vili.
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Üldlevik. Viltjas kibuvits on Nõukogude Liidus ļevinrrd Ukraina NSV-s
(Ülem- ja Ķesk-Dnepri rajoon) ning Kaukaasias. Uļatusiikum osa areaalist
asub Kesk- ja Lääne_Euroopas' Lõuna_Euroopas Vahemereirraadel kuni Bal-
kanini ning Skandinaavias. Skanclinaaviast kulgeb areaali kontakt Taani
kaudu Kesk-Eūroopasse. Eestile lähemad Skandūaavia ļeiukohad on: Soo-
mes Ahvenamaa' Rootsis Ölandi ja Gotlandi saar ning nrandri idaosa kuni
Gästriklandi'provintsini (umbes põhjalaiuse 6l._ni). Läti NSV_s senistel
andmetel puudub. I(asvab metsaservadel, hõredais võsastikes, orgudes, tee-
servadel, eriti liiva- ja lubjapinnasel. Mägedes tõuseb harva kuni subalpiinse
vööndini.

Levik Eesti NSV_s ja kasutamine. Liik kuulus möödunud sajandil meiĮ
aedades kultiveeritavate rooside hulka. Uuemal ajal on ta teiste, uute roosi-
sortide poolt peaaegu täiesti välja tõrjutud. Kuuļub Eesti oļustikrrs küļma-
kindļamate rooside hulka, sobib kultiveerimiseks pargiroosina. Viljad on
vitamiinirikkad, sisaldades umbes ?,Ba} mg/o askorįlinįapet viljalihā kuiv-
l<aalust.

B. Pehme kibuvits - Rosu neolĮįš l Smith in Sowerby Erigl. Bot. 35
(l8l2) t. 2459;.R. Kelļer in Aschers. et Graebn. Synops. VI, l Ī $00) 72;
Matsson Rosae osilianae in o. a. K. Vet._Akad. Förhand1. 57, z 1iooo)
30B; Skottsb. et Vesterlr.Z. Kenntn. d. Veget. d. Ins. oeseļ in Ėlrr. t. K. S;.
Vet.-Akad. Handl. 27, aĪd' I|I,7 (190l) 5a; llĮuallr. lllunosH. o,xp. Ķuena(l89l) 15; .rIouaqeBcK. B Pyccx. Eor. xypu. rgr0, no 3,2g; Fromh.-Treu in
Beitr. z' Kunde Estl. 20, 3-4 (193s) 26; E. pastak-Varep Harilaiu taim-
kate in Acta Inst. et Hort. Bot. Univ. Tart. V, l-_-2 (1936) 32; Įoaenuyx oo
@"ņ. CCCP x (l94l) aB9; Tollzg so ol,. ECCP III (1950) 130; CaaNol r.l

ozur. s Äep. u KycTapH. CCCP III (1954) 682. - R. utĮĮosa L. Sp' pl.
ed. l (1753) 704 (nom. confusum);Eklund in Mem. Soc. pro Faun. et Fļ.
Fenn.4 (192s) 2lB et Beitr. z. Fļ. d. Ins. Wormsö in Actā Soc. pro Faun.
gt Fl Fenn' 55, 9 (1929) 84. - R. uįllosa B. molļis Smith aP.Koehne D.
Dendrol. (1893) 285. - R. aįLĮosa ssp' moĮĮis (Smith) Crėp. ap. R. Kelļer
et Gams in Hegi lll. Fļ. Mitt.-Eur. |v, 2 (1922-1923) lO1_0. - Ę. moĮlis-
sįmaFries Novit' Fl. Suec., ed. 2 (lB28) 61. non Wilļd. - R' tomentosa*ingrica Rupr. Fl. Ingrica (l860) 347. - Po3a į,rgrķaq.

Herbaariumis; need eksemplarid on p. tomentosa ja: R. molĮįs var' AndrzejozosĖil va,hepeal-
sed, etiketį järgi on nard H. Hiire poolt Muhumaalt kogutud, kuid nende autentsus on küsi-
tav, niikaua' kuni puuduvad kindla.mad tõendusmaterjaūd Muhumaalt. olgu mainitud, et meiI
esineva R. moĮįįs'e taksonoomilises tsükįis leidub vorme, mis üheli poālt omavad mõnin_
gaid- R. įomentosq tunnuseid, teiselt poolt seevastu lähenevad R' corgmbifera,le (sün.
R' dunletorum Thuill.) Eucanįnae alamtsüklįst. Kõik need lahtisęd taksonoomilised küsi-
mused vajavad kriitilist ļäbitöötamist palju suurema herbaarse materjali baasil, kui on
kasutada käesoleval momendil. Tõenäoliselt hajub see kriitiline rühm Ļitmeks või reaks
apogaamseteks pisiliikideks, mis kuuluva d R. tomentosa _ R. corųmbĮf era vahepealsesse
tsükli. - Käesolevasse töösse on R' tomentosa preliminaarselt (nagu ia R' corįnbffera)
sisse võetud, et tähelepanu juhtida ühele koduņaa floora süstemaatilise tundmise lüngale.1 moįĮįs (lad. k.) _ pehme; siįn mõeļdud pehmekarvaĮine.
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Īį Keskmise Suurusega' 0,5_l,5 m kõrge vähe harunev põõsas. Võr-
sed ļüheldased, püstised, punakad, enamasti kaetud sinkja vahakirmega-
ogad suhteliselt peened, sageli mitmesuguge Suurusega, harilikult täiesti
sirged, mõnikord isegi pisut ülespoole suunatud. Lehed 3-20 cm pikad,
3-9 ļehekesest koosnevad; lehekesed l,5=_4,O cm pikad ja l-2 cm laiad,
ümar-munajad või äraspidi-munajad, harva piklikumad, ümardunud aļuse
ja tipuga, sageļi servadega kattuvad, tumedad halļroheļised, siidi läikega,
karvased, allküljel sageli viltkarvased; lehekeste serv näärmekalt kaheļi-
saagjas, l5-30 teravneva hambaga kummalgi serval. Leherootsud ena-
masti udemelised, lühįvar'reļisįe näärmeįe ja pisiogadega. Abiiehed suhteli-
selt suured, serval suurte näärmetega. oied üksikud või 2-12-kaupa kän-

, 
nasjates õisikutes, 2,5-6,5 cm läbimõõdus. Õieraod ļühikesed, kaetud
väheste varreliste näärmetega. Õiepõhi kerajas, paljas või kaetud harjasjate
näärekarvadega. Välimised tupplehed sulgjalt lõhestunud, 3 külgmise sulg_
lehekesega ja terava tipuga, pärast õitsemist üļespoole kokku kooldunud
või kokku hoiduvad, viljadel püsivad. Kroonlehed tumeroosad, mõnikord
serval näärmetega, tupplehtedest pikemad. Emakasuudmete nutt madal
(jalata), villkarvane. Viljad munajad või kerajad, enamasti kaetud har-
jasjate näärekarvadega, harvem paljad, viljaraost įavaliselt pisut pikemad,
oranž- või tumepunased, hariļikult alla l cm läbimõõdus. Õitseb juunis, juu-
lis. (2l5. joon. a-cĮ.)

Pehme kibuvits on süstemaatiliseļt lähedane viltjale kibuvitsaļe, teiselt
poolt õun_kibuvitsaļe (vt. järgmine liik)

Eesti NSV-s on seni kindlaks tehtud mitu pehme kibuvitsa vormi:
var. tgpĮca Scheutz Stud. ö. d. Skand. art. a. sl. Rosa (|872) 33, em-

R. Keller in Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1900) 73. - Lehekeste
alļküljel puuduvad näärmed või neid on vähe ja 1aba on alt hõreda-
malt või tihedamaļt karvane. Õieraod suhteliseļt lühikesed, kaetud
näärekarvadega. Meil esinev teisend, millest on eraldatud aļljärgne-
Vad vormid:

Ī. caĮgcida Aresch. Skän. fļ. ed' l (l866); Matsson Rosae osiļianae
l. c. (1900) 309. - Lehekesed suhteliselt paksud, pisut kurdunud,
allküljel näärmeiega. ogad üsna suured. Tupplehed tipul laieneva
lisemega. Kasti (Saaremaal), leg. Skottsb. et Vestergr. 1899.

f. coeruĮescens Scheutz in K. Sv. Vet.-Akad. Õfv. (lB73); Matsson 1. c.'
(1900) 309. - Turioonid, oksad, noored lehed, abi- ja kattelehed kae-
tud sinkja vahakirmega. Liigi areaali ulatusel harilik vorm.

Ī. nemoraį.is Lange Dansk. Fl. ed. 2 (1856-1859); ed. 4 (l8s6-1888)
766; Matsson l. c' (l900) 309. - Varjuvorm. Õiepõhjad paljad, õie*
raod peaaegu ilma näärekarvadeta. Ķroonlehed mõnikord valged. ojū
(Saaremaa), leg. Skottsb. et Vestergr. 1899.

: , f. gĮaberrima K. R. Kupffer in sched.3l. III 1932. - Eelmisele vormile
lähedane varjuvorm, kuid õieraod on r'ohkete näärekarvadega ja har-
vade pisiogadega. Lehekesed mõlemaļ küljel peaaegu täiesti paljad-
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Mõned viljad väheste näärekarvadega. Emoc, Kuusnõmnte pargi-
metsas, leg. K. Eichwald 20. VII l93l. (TRÜ Eesti Herbaarium).

f. umbrosa Matsson l. c. (1900) 309. - Sale varjuvorm. I-ehed lame-
dad, õhukesed, pisut karvased, a1lküljel sinkjashallid, väheste näär-
metega. Uue_Lõve (Saaremaal), leg, Skotisb. et Vestergr. l899.

Ī' arenqrįa Lange Dansk. Fl. ed. 4 (1886-lBBB) 766. - Madaļakasvu-
ļine, mittetugevate ogadega. Lehekesed väikesed. Õiepõhi paljas, ahe-

neva aiusega. Emoc, Saaremaa, Vesiku oja kaldal heinamaal, leg.

K; Eichwald 9. VIII 1931, det. K. R. Kupffer III' 1932. (Eesti Her-
baarium); originaaldiagnoosiga mitte hästi ühtiv vorm (viljadel esi-
nevad näärekarvad, õiepõhi alusel peaaegu ümardunud).

Peaļe käsitletud vormide on meil tõenäoline veel ühe teisendi esinemine:

var. Andrzeįoaskii R. Keller (R. molĮįs A. I b Andrzejoaslil R. Keller
in Aschers. et Graebn. Synops. VI, l (l900) 73; Rosa Andrzeįousciana
Besser. Enum. pl. Volhyn. (l82l) 61. - Lehekeste allkülg tiheda-
karvaline ning kaetud arvukate väikeste, pruunikate näärmetäppi-
d..gu. Õiepõhi, õieraod ja tupplehed kaetud väikeste näärekarvadega.
Õied rohkearvuliste, 8-l0 õiest koosnevate õisikutena, õieraod õie-
põhjast 2-3 korda pikemad. ogad peened, naaskeljad; õisi kandva-
tel okstel esinevad peale sel1e vähesed harjaskarvad. Lehekeste SerV
ļaiade, sügavate liithammaste ning arvukate näärmeiega. - Selle
teisendi esinemist peab R. Kelļer (ļ. c.) võimaļikuks Nõukogude
Liidu 1ääneosades, mis ka vastab Fl. URSS kümnendale köitele
(ļk. 4B9), kus teisendit käsitletakse R. moĮįįs'e sünonüümina'. oma
iseļoomult on See teisend R' tomentosa süstemaatiliseļe tsükļile lähe-
nev vahelüli, mis asetseb nimetatud liigi ia R. molļįs'e vahel. Schmaļ-
hausen [o.n. Cpean. Ia IOxu. Pocc. I (1895) 347f on selļe teisendi
Saaremaalt pärinevat tõendmaterjali näinud. TRÜ Eesti Herbaa-
riumis leidub paar lähedast, mitteautentset eksemplari, mis pärine-
vad Muhumaalt ja kannavad R. tomentosa nimetust 1.

Ūldlevik. Liigi levik on , osaliseļt ebaselge seetõtiu, et taksonoomiline
vahe pehme kibuvitsa ja õun-kibuvitsa.vahel on väga väike ja ļevikuandmed
seega mõlema liigi kohta ebakindlad. Teiselt poolt omab pehirre kibuvits
var. Andrzejoaskii kaudu R. tomentosa'ga seotud vormi. Kolmandaks on
samasugune, üleminevate tunnustega vahelįili olemas'ühe Kesk-Euroopa
mäestikkude roosiliigi, Rosa omissa Dėsėgl., kujul. - Pehme kibuvits on
levinud Nõukogude Liidu lääne-, ja looderajoonides, Dnepri ülem- ja kesk-
jooksu aladeļ, Volga-Doni taimegeograafilise rajooni põhjaosas ning Kau-
kaasias. Väljaspool Nõukogude Ī iitu esineb Skandinaaviamaades, Taanis ja

Kesk-Euroopas (puudub Austrias ja on Šveitsis haruldane),. Balkanimaa-
del, Türgis ning tõenäoliselt ka lraanis. Kasvab kinkudeļ, jõekallastel, põõ-

sastikes, metsaservadėl. Lubjalembene.

442

1 ,vĪd. R.,tonentosa, lk. 43B, 440 (joone. a,ll)



2l6. joon. Pehme kibuvitsa (Rosa moĮlis) leiukohad (koostanud V. Veski)

Levik Eesti NSV-s Peamiselt läänesaartel, harvem mandri ļääneosas
levinud kodumaine liik. (Leiukohad 216. joon.)

Kasutamine. Kirjanduslikud andmed pehme kibuvitsa kultiveerimisest
dekoratiivpõõsana viivad tagasi möödunud sajandi esimeste dekaadideni.
Täiesti külmakindel, käesoieval ajal vähe kultuuris. Sobib kasutamiseks
rühmiti ja põõsastaradena.

9. Õun-kibuvits - Ēosc pomiferal Herrnr. Dissert. inaug. de Rosa
(1762) 16; R. Keller in Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1900) 64; Mats-
son Rosae osilianae in Õ. a. K. Vet.-Akad. Förhandl.57,2 (1900) 309;
Skottsb. et Vestergr. Z. Kenntn. d. Veget. d. Ins. Oesel in Bih. t. K. Sv. Vet.-
Akad. Hand|' 27, aĪd. ĪII' 7 (ļ90l) 54; Jlorra,{eBcK. B, Pycct<. Eor.'Xyprr.
ļ9l0,3,28; Įosenuyķ so @Jl. CCCP X (1941) a89; Tompirr ņo O.n. ECCP
III (1950) l30; Caaxoe u Quru. B Äep.Ī.I KycTapH. CCCP ilI (1954) 682. -R' oilļosa L' var. pomifera Desvaux in Journ. Bot. II (l8l3) |l7. -
R. rliĮlosa L. 2. pomifera Herrm. ap. Klinge Holzgew. (lss3) l99. -R. uįtĮosa ssp' pomif era (Herrm.) Crėp. ap. R. Keļler et Gams in Hegi,Ill.
Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 (1922-1923) 1008. - R. pomifera Herrm. ssp: eupo-
mifera Schwertschl. Ros. Bayerns in Ber. d. Bayer. Bot. Ges. t8 (1926) 2. -Posa g6no,ļHan.

l pomifera (lad. k.) - õuna, kandev, sõna'dest pomu|n - õun ļa ferre - kandma.
JrĮimi iseļoomustab liigi suuri vilju.
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tį Pehmele kibuvitsale lähedane liik; kuni 2 nr kõrge põõsas püstiste
võrsetega, mis on vahakirmega kaetud või kirmeta. ogad ühelaadilised, kitsa
ovaalse alusega, sirged või sage1i pisut ülespooļe suunatud; ogade hulgas
esinevad mõnikord väikesed, nõeljad ogad. Lehed suured, 5-7 ļehekesest,
turioonidel vahel 9 lehekesest koosnevad; ļehekesed suured (tipmine kuni
5 cm pikk ja 3 cm lai), pealt tuhmid halļrohelised, pehmekarvalised, , alt
heledamad ja tihedama, peaaegu viltja karvastusega (mille alt sageli vae-
valt on näha rohked väikesed, kollased näärmed), lai-elliptilised, lzrba kesk-
mises osas (vähemalt mõnel lehiedest) peaaegu rööbiti kulgevate serva-
dega, servadeļ mitmeļisaagjad ja näärmekad. Leherootsud karvased, Įühi-
varreliste näärmetega ja mitmesuguses Suuruses pisiogadega. AbilehecĮ
laiad, karvased, serva1 näärmekad ja ripsjad, kolmnurksete, teravate, ette-
poole suunatud kõrvakestega. Õied üksikud või nritmeõieliste kännastena,
3-5 cm läbimõõdus. Õieraod lühikesed, tihedalt kaetud harjasjate ja nääre-
karvadega, nagu ka õiepõhi ja tupplehtede väliskülg. Õiepõhi ovaalne või
peaaägu kerajas. Tupplehed 1,5--4 cm pikad, ļ<roonlehtedest pikemad, tipr-rl

lehekujuliselt laienenud, välimised harilikuļt ühe paari su1glehekestega'
karvased ja näärekarvased. Kroonlehed Suured, tumeroosad. Emakasuud-
rted .moodustavad Suure, tiheda, õiepõhja neeluosa katva villkarvase nuti-
Viljad sarļakpunased, kaetud näärekarvadega, vahel ka pehmete harjaskar-
vadega, ümarad, harvem munajad (eriti tiprnine vili), püstiste, säilivate
tripplehteclega. Õitseb juunis, juuiis. (215. joon. e g.)

Õun-kibuvitsa eristamine ļähedasest pehmest kibuvitsast on vahepeal-
sete vormide tõttu sageli raskendatud; sellest ongi tingitud, et teda käsita-
takse paljude autorite poolt pehme kibuvitsa alamliigina. Ta on pehmest
kibuvitsast üļdiselt kõigis osades Sįlufem' lehekesed suuremad, 2_4 (5) cnr
pikad (pehmel kibuvitsal kuni 2 cm pikad), tugevamaļt näärmekad. Ka õie_
raod ja viljad on tugevasti näärekarvased, viljad suuremad, 15-27 mm läbi-
mõõdus (pehmel kibuvitsaļ |2-16 mm). Lehekeste serv on näärmekaļt
mitmelisaagjas (pehmel kibuvitsal vähem näärmekalt kahelisaagjas). Õun-
kibuvits on üldiseļt väga varieeruv 1iik, paljude teisendite ja vormidega;
käesolevas töös ei kuulu need käsitlemisele, sest liik ei esine meie spon-
taanses flooras; ta on meiļ metsistunud ja seoses sellega naturaliseerunud.

Üldlevik. Õun-kibuvitsa spontaanse leviļa piiritiemine on raske, kui nritte
võimatu, sest et teda nii areaa1i piirides kui ka väljaspoo1 piire sageli kulti-
veeritalrse, mispuhul ta metsistub ning naturaliseerub. Nõukogude Liidu
kohta käivate andmete järgi on 1iik levinud Leningratli, Harkovi, Dnepro_
petrovski ja Voroneži obļastis, Põhja_ ja Taga-Kaukaasias. Ta on ļevinucl
Kesk-Euroopas (hajusalt Saksamaal ja Šveitsis), Vahemeremaades ja Bal-
kanil. Põhjapoolse Eutoopa leiukohad (Rootsi, Norra, Inglismaa, Taani)
on tekkinud levimise tõttu kultuurist. Spontaanses taimkattes kasvab õun-
kibuvits põõsastikes, kivistel nõlvadel, liival. Šveitsis tõuseb (Bernina alal)
kuni l950 m kõrguseastmeni, puudub Lubja- ja Dolomiidi-Alpides.

Levik Eesti NSV_s. Juba möödunud sajandi keskel kultiveeritud nii ilrr-
põõsana kui ka söödavate viljade tõttu. Andmed on Saaremaalt - Kar_
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217. joon. Õun-kįbuvitsa (Rosa pomĮfera) naturalisatsioon

jast ja Mustjalast (Skottsb. et Vestergr.ļ.c.). Mõļemaid leiukohti on uue-
mal ajal kontrollitud ning nad vastavad esitatud andmetele (leg. V. Veski
B. ja 10. VIII l948). Mõļemaļ leiukohal on tegemisi naturaliseerumisega,
ļ-iagu See on toimunud ka Läti NSV-s.

Ķasūtamine. Õun-kibuvitsa võib kasuįada dekoratiivpõõsana ja sellena
on ta perspektiivne kogu Eestis. Ta lihakad viljad on maitselt hapukad,
söödavad ning neist valriristatakse keediseid ja kompotte. Viljaliha sisal-
dab kuivkaaļu kohta umbes l,50% (1500 mg/o) askorbiinhapet (C-vita_
rlriin), seega rohkem kui teistel seni uuritud Canįnae sektsiooni liikidel.

2. alamsektsioonRubigįnosole Crėpin in Soc. Bot. Belg. XXXI,2 (lB92)
91; Juzepcz. l. c' (1941) 492' - ogad enanrasti haakjalt kõverdunud, aluse
poole pikkamisi laienevad. Lehekesed väheldased kuni keskmise Suurusega,
serval liht- kuni mitmelisaagjate, näärmekate hanrmastega, kogu allküljel
tihędalt kaetud aromaatselt lõhnavate näärmetega

l0. Näärmekas kibuvits - Rosa egĮanterĮn ' L. Sp' pl. ed. l (1753)
49.l, non. ed.2 (1762-1763), nec. L. et D. M. Virgander Amoen. Äcad.
V (1760) 220; R. Keļler et Gams in Hegi lll. Fl. Mitt.-Eur. Iv, 2 (|922-
1923) 10lB; K)senuyx go Q"ņ. CCCP X (l94l) a92; Touuu so O"rI. ECCP III
(1950) l3l; Caar<os Įa (DHĮil. B Āep.H KycTapH. CCCP III (1954) 683. -R. rubiginosa L. Mantiss. pl. II, Append. (1771) 50a; Wiedem. et Web.
Beschr. phanerogam. Gew. Est-, Liv-, Kurl. (1852) 280; Gruner Fl. Allent.

ļ Tuletatud prantsuskeelsest sõnast ėgĮantier - kibuvits.
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in Arch. f. Naturk. Liv-, Est- u. Ķurl;, 2 Ser' VI'(1s64) 4Bf; Klinge tļo|z-
gew. (lBB3) l99 (ex p.); Koehne D. Dendrol. (lB93) 286; Lehmann FĮ-
v' Poln.-Livļ. I (1895) 40t; II (1896) 542; R. Keller in Aschers. et Graehn'
Synops. VI' l (1900) 92; C' Schneid. Laubhoļzk' I (1906) 556; Eklund in
Mem. Soc. pro Faun. et Fļ. Fenn. 3 (t927) 35 et Beitr. z. trl. d.Ins. Wormsö
in Acta Soc. pro Faun. et Fļ. Fenn.55,9 (1929) 85; Gröntved Fl. d. Ins-
Wormsö in Dansk. Bot. Arkiv v, 4 (lg27) 43. - R. umbelĮalc Leers Fļ.
Herborn. (1775) lt7. - R' suaaifoĮia LightĪ' Fļ. Scot. I (1877) 262. -R. tenuigĮanduĮosa Mėrat Nouv. Fl. envir. Paris (1B12) 262. - Poga 3rJĮaH-
repufl.

tį Keskmise Suurusega' 0,5-l,5 m kõrge tihedasti harunev põõsas-
ogad harvad, suured, haakjad, lapikud, võrdļemisi järsku laieneva ovaaļse
alusega; sageli esinevad peale harilike ogade veel rohked mitmesuguses suu-
ruses väiksemad, sirged või allapooĮe kõverdunud, vahel ka nõeljad ogad.
Lehed 3-10 cm pikad, koosnevad 5-9, enamasti 7 lehekesest; leherootsud
näärekarvased ning pisiogadega varustatud. Lehekesed l-3 cm pikaģ,
elliptilised kuni ümarad, ümardunud aluse ja tömbi või tömpja tipuga, pealt
tavaļiselt paljad, harvem pisut karvased, alt eriti roodudeļ karvased ning
kogu allkülje labal tihed.alt kaetud väikeste, väga lühivarreliste, pruunikate,
lõhnavate näärmetega, serval näärmekali liht- või kaheiisaagjad, servast
eemale hoiduvate hammastega. Abilehed suhteļiselt suured, aļuselt tipu suu-
nas pisut laienevad, kolmnurksete kõrvakestega, eriti servadeļ rohkete
näärekarvadega. Õied üksikult või mõne_ kuni paljuõieļistes õisikutes, kesk-
miselt 3 cm läbimõõdus, 1-2 cm pikkadel, rohkete harjasjate näärekarva-
dega kaetud õieraagudel. Õiepõhi kerajas või piklik' paljas või kaetud har_
jasjate näärekarvadega. Tupplehed poolpüstised või laiuvad, serval lineaaļ-
süstjate sulglehekestega, vahel mõlemal küljel viltkarvased; enainasti ka
viljadel püsivad. Kroonļehed roosad või punased, 1-2 cm pikad. Emaka_
suudmetest moodustunud nutĮ väheldane, madal (jalata), karvane. Vil-
jad kerajad või munajas-kerajad, valmides oranžpunased, valminuļt veri-
punased, paljad või kaetud näärekarvadega, säilivate tupplehtedega. Õitsetr
juttnis. (215. joon. k- n.)

Väga näärņekas, enamasti ka väga ogajas, kergesti metsistuv kibuvits.
on omapärase tuģeva, õuna meenutava lõhnaga, eriti õhtuti'

var. umbeļĮata (Leers) Christ Ros. d. Schrv. (1873) 104 (pro f.);Rosa
umbeįĮata Leers Fl. Herborn. (1775) l|7. - ogad mitmesugüsed;
tugevate haakjate, alusel laienevatē ogade kõrval esinevad arvukac1
sirged või pisut kõrlerdunud harjasjad karvad või näärmekad harjas-
karvad. Õitsvatel okstel lähevad peenemad ogad üle ka õieraagudele,
vahel ka õiepõhjale, Meil kahe vormina:

Ī. echįnocarpa (Ripart) R. Keļler in Aschers. et Graebn. l. c., p.93;
Ęosa' echinocafpa Ripart in Dėsėgl. Mėm, Maine-et-.Loire (l861)
150. - Viljad kaetud harjasjaie näärekarvadega; vahel ka lihtsate
harjaskarvadega. Vormsi saarel (Gröntved 1. c' 192?, 43).

Ī' denudata Grenier,Fl. Jur. ('ls64) 249 (.pro var,'}:, ,- Õieraod viljadest
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21B. joon. Näärmeka kibuvitsa (Rosa egĮanterįa') aĪeaa|'

kuni 2 korda pikemad. Võrsed peaaegu paljad. Lehed peaaegu liht-
karvadeta. Vormsi saar, Hofsholm (Grönived l. c.).

var. comosa (Ripart) Dumort. in Sitzber. Belg. VI (1867) 52; Rosa
comosl, Ripart in Schuļtz Arch' Fl. Frang. et d'Allem. (lB52) 254. -
Õieraod näärekarvased, ilnra või peaaegu ilma pisiogadeta. Õiepõhi
vahel alusel näärekarvadega või ilma. ogad haakjad, üäikserhad ogad
puuduvad. Vormsi saarel: Hullo ja Rumpo (Gröntved l. c.). _ See
teisend on kahilemata Eesti mandriosas sagedam kui 1äänesaar-
tel, nagu näiiavad TRÜ Eesti Heibaariumi materjalid, kus on mand-
rilt pärinevaid eksemplare, mi1le viljad on täiesti paljad.

Üldlevik. Näärmeka kibuvitsa areaal on Euroopas. Nõukogude Liidus
on ta levinud Balti nõukogude vabariikides, Ukraina.NSV_s (ühes Krim-
miga), Moldaavias ja Valgevene NSV-s. Põhja- ja Lääne-Euroopas levinud
Skandinaavias (kõige ļaiemalt Rootsi mandri lõunaosas, umbes põhjalaiuse
60o-ni, ning Norra kõige kagupoolsemas osas; Soomes ainult metsistunult),
Lõuna-Ing1ismaal, Praņtsusmaal ja Vahemeremaadel (Hispaaniasi kuni
Balkanini). Kasvab mäestikes, metsaservadel, kaljustel ja klibustel nõļvadel,
kivistel mererandadel' varemeteļ, mada1mikest'kuni mäestike subalpiinse kõr-
gusastmeni (Graubündenis kuni 2l00 m), kuivemal pinnasel. Areaali piiri-
des,on liigi esinemine väga hajus ja ta metsistub kergesti. (Areaal
218. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Liigi vanematest leiukohtadest on herbaarsed tõend-
materjalid olemas mandrilt, nagu otepää linnamäelt ja Jälgimäelt (Glehn
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2l9. joon. Näärmeka kįbuvitsa, (Rosa egĮanteria) leiukohad (koostanud V. Veski)

t860). on ļeitud Alutaguselt (Gruner ls64). Rohkem leiukohti on teada
mandri ļoodeosast ja eriti Vormsi saafelt. Leviku iseļoom nii meil kui
kogu areaaļi ulatuses laseb oļetada, et on tegemist inimese poolt juba kau-
ges minevikus levitatud ning naturaliseerunud kibuvitsaga, nn. arheofüü-
diga, mille esinemine aņeaali piirides on väga hajus.

Kasutamine. Täiesti külmakindel 1iik, mida ļehtede meeldiva aroomi tõtiu
mõnikord kultiveeritakse. Lepib kasvutingimustega ļinnades. Sobib üksik_
asetuses dekoratiivpõõsana ning tiheda kasvukuju tõttu loetakse väga koha-
seks põõsastarade moodustamisel.' Peetakse sobivaks ka alusena kultuur-
rooside vääristamisel.

3. alamsektsioon Eueanį'nnc Crėpin in Soc. Bot. Belg. XXXI, 2 (1Bg2)
8l. - ogad hāakjaļt kõverdunud, aluse SuunaS pikkamisĪ laienevad. Lehe-
kesed keskmised kuni suured, karvased või paljad, allküljel näärmeteta või
ainult roodudeļ näärmekad,. harva kogu allküliõ talat hajusate näärmetega,
iļma iseloomuliku aromaatsė lõhnata,_mis on omane Rubiginosae alamsekt-
siooni kuuluvatele liikidele. Taksonoomiliselt komplitseerįud rühm.

ll' Harilik kibuvits, orjavits _ Rosq AfzeĮįang,l Fries in Liljebļ. Utkast
t. Svensk Fl. Suppl. (1816) 87; Fļ. Halland. (lsl8) 87; Įoseuqyx no @n.
CCCP X (l94l) 50l. - R' AfzeĮiana ssp' Vosagiaca R. Keller et Gams

t Nimetatud Upsa.Ia botaanikaprofessori Adam Af zeļius'e (ļ750-l837) järgi,
kes oli C. Linnė õpilasi.
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in Hegi Ilļ. Fļ. Mitt.-Eur. lv, 2 (1922-1923)' 1035. - R. gĮauca Vilļars
ap. Loisel. in Desv. Journ. d. bot. II (1809) 336 et auct. plur., non Pourret;
Matsson Rosae osiĮianae in Õ. K. Vet.-Akad. Förhandl. 57 (1900) 299;
Skottsb. et Vestergr. Z. Kenntn. d. Veget. d. Insel Oesel in Bih. t. K. Svensk
Vet.-Akad. Handl.27, aĪd'I|Ī,7 (l90l) 53; R. Keller in Aschers. et Graebn.
Synops. VI, l (l90l) lB3; Lehbert et Kupffer in Korrespbļ. d. Naturf.-Ver.
zu Riga +7 (1904) 120; Gröntved Fļ. d. Ins. Wormsö in Dansk. Bot. Arkiv
V, 4 (|927) 42 et Fl. d. Ins. Runö in Sv. Bot. Tidskr. 23, 4 (t929) 446
Ekļund in Mem' Soc. pro Faun. et Fl. Fenn.4 (l92B) 213 et Beitr. z. Fl. d.
Ins. Wormsö in Acta Soc. pro Faun. et Fl. Fenn.55,9 (1929) 85; Lippmaa
Beitr. z. Kenntn. d. Fļ. u. Veget. Südw'_Estl. in Eesti Loodustead. Arhiiv,
2 seer. XIII, 3 (1932) 157; Vilberg (Vilbaste) P.-Eesti saarte taimk. in
Tartu Üļ. j. oleva Loodusuur. Seļtsi Aruanded 39, 3-4 (1932) 27B; Salasoo
Floristic Notes etc. in Eesti Loodustead. Arhiiv,2 seer. XV, 2 (193a) 55;
Fromhoļd_Treu in Beitr. z. Kunde Estļ. XX, 3-4 (1935) 26; Pastak_Varep
Harilaiu taimk. in Acta Inst. et Hort. Univ. Tart. V, 1-2 (1936) 32. -Posa AQuelĮ{yca.

h Võrdlemisi suur, kuni 2 m kõrge hõre põõsas lookjate või kaarjate
võrsetega. Koor enamasti punakas, vahel rohekas, sage1i kaetud sinĘa vaha-
kirmega, ogad harilikuļt rohked, mitte suured, külgedelt kokku surutud,
enam või vähem sirpjalt kõverdunud. Lehed kuni 15 cm pikad, paljad, har_
vem pisut karvase leherootsuga, 5-7 (9) lehekesest.koosnevad; lehekesed
tavaiiselt elliptilised, vahel munajad, alusel ahenevad või ürnardunud,
teravatipulised, pealt roheļised, alt sinkjad, paljad, teravalt saagja Servaga;
serva hambad enamasti lihtsad, harvem üksikud, või osa hammastest on väi_
keste lisahammaste tõttu kaheli_ kuni mitmelisaagjad, väikese näärmega
tipul, leheservast eemaļdunud tipuga. Abiļehed kitsad' näärmekalt täkiļise
sefvaga' ļaiuvate kõrvakestega. Õied üksikud või 2 5, harva rohkema-
õielistes õisikutes, 3-6,5 cm läbimõõdus, ümbritsetud suurte, su1gjate
kõrglehtedega. oieraod enamasti lühikesed, umbes õiepõhja pikkused, pea-
aegu alati paljad, suurte kattelehtedega. Õiepõhjad tavaļiselt paljad. Trpp_
lehed seest ja servalt karvased, väliskülje keskosas paljad, 1-4 cm pikad,
tipul lühikese lisemega ja serval l_-4 niitja või süstja, meii tavaliselt palja
sulglehekesega, pärast õitsemist piistised või laiuvad ning viljadel kaua säi-
ļivad. Kroonlehed heleroosad. Emakasuudmete nutt suur' tihe, madal
(kolonnikujulise jalata), väga viĮlkarvane. Viljad mitmesuguse kujuga, lühi-
rootsulised, .otanž- või helepunased, harva kollakad. Õitseb juunis, juulis.
(220. joon. a-d.)

Harilik kibuvits (rahvapäraselt ka orjavits) on väga varieeruv liik. Väga
lähedal seisvast, karvasest nahkļehisest kibuvitsast erineb ta paljas{e, ainult
nooreļt pealt vahel veidi karvasįe ļehtede poolesį; õiįseb viimascst pisrrt
Varem. Kirjeldatud teisendeist ja vormidest esinel,racļ meil ühikud, milļest
osa kujutab endast vormide või pisiliikide komplekse (näit. ssp. subcanina) '
Peale tüüpilise orjavitsa Ivar. tgpica (Christ) R. Keller in Aschers. et
Graebn. Synops. VI, l (l90l) l85], millõl on tugevad haakjad oga11, suured,
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laiad, enamasti sinkja valrakirmega kaetud, serval sügavate ļihthammas-
tega liitlehekesed ning üsna lühikesed, paljad õieraod, Suur viļļkarvane
emakasgudmete nutt ja kauapüsivad, pärast õitsemist püstised või poolpüs-
tised tupplehed, esinevad meil rleeiį järgmised įįhikud, mida alljärgnevalt
käsitletakse 1iigisisestena, ehkki 1iiki ennast tuleb pidada edaspidiste uuri-
miste seisukohalt koilektiivliigiks.

ssp. subcanina (H. Braun) R. Keller l. .. p. l95; Rosa Reuterį Ī. subca'
nįna Christ ap. Matsson l. c. p. 300. - 1'upplehed pärast õitsemist
tagasi käändunud, hiljem pisut laiuvad, harva püsti lroiduvad. Õie_
raod suhteļiselt pil<ad, kattelehtedest välja ulatuvad. Emakasuudmete
nutt vähe viļļkarvane. Matsson (1. c.) eristab järgmised teisendid:

var. Gabrieļssonį Matss. 1.c.p.300. - ogad keskmise suurusega, haju-
salt. Abilehed õhukesed. Leherootsud paijad, pisiogadega. Lehekesed
ovaalsed kuni ovaalsüstjad, alusel ahenevad, alt kahvatud hallrohe_
lised, serval iihtsate, lahtiste kuni tipuga servale iigihoiduvate ham-
mastega. Õieraod umbes l cm pikad, paljad. Õiepõhjad kerajad kuni
ellipti1ised. Tupplehed palja serva ja palja väļimise küijega. Saare_
maa, Mustjala ümbruses.

var. įnserta Matss. l.c.p.300. - ogad tugevasti lookjad, alla pöördu-
. nud. Leherootsud ogalised, sageli ka näärmekad. Lehekesed keskmise

Suurusega, munajad kuni ovaalsed, sageli lühidalt teravneva tipuga,
. serval näärmekaļt kahelisaagjate teravate hammastega, 1ahtised kuni

tipuga serva lähedale hoiduvad. Katteļeherl keskmisecl, umbes l cm
pikkade paljaste õieraagudega ühepikkused. Õiepõhjad kerajad kuni
elliptiļised. Tupplehed nagu eelmisel teisendil. Saaremaa, Loona
ümbruses.

var. opacifolia (Fries in sched.) Matsson ļ'".p. 301. - ogad keskmised
kuni väikesed, haakjad, allapoole pöördunud. Leherootsud enamasti
paljad või üksikute pisiogadega. Lehekesed keskmisc SuuruSega,
ovaalsed, vahel orraalsüstjad, enamasti ümardunud alusega, serval
ebaühtļaste näärmekate hammastega; hambarļ enamasti pikalt terav-
nenud, vaheļ mitmeļinäärmekad liithambad. Õieraod 0,5-l,5 cm
pikad, kattelehtedest lühemad. Õiepõhi kerajas, ei1iptiline või pirn_
jas, harilikult paljaŠ. Tupplehed serval ja välisküljel näärmekad.
Saaremaa, Tagamõisa ja oju vahel.

ssp, airens'ūlahĮbg. Fl. Ups. (1B20) 170 pro parte; Rosa nįtįdaFries Nov.
Fl. Suec. ed. 2 (l82B) !44, non Willd.; R. uįrens (WahĮbg.) Almq.
ap. Lindman Svensk Fanerogamfl. ed. 2 (1926) 368. -- Lehekesed
harilikuļt keskosasį al1poo1 kõige laiemad, pealt 1äikivad rohelised,
alt samavärvilised, läiketa, paljad, ebaühtlaseļt saagja servaga. Õie-
raod tavaliseļt keskmiste kuni suurte õiepõhjadega ühepikkused.
Emakakaelad villkarvased. Tupplehed mitme sulglehekesega, pärast
õitsemist püstised kuni tagasi käändunud, servadeļ ja seljal paljad,
valnrinud viljadei lõpuks maha 1angevad. Saaremaa, Tagamõisa ja
oju. on eristatud järgmised teisendid:
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220. joon. Kibuvitsad ja roosid (Rosa). R. AfzeĮiana: a - õitsev oks; Ö - lehe
serv; c- tükkvart ogadega; d-vili. R.coriifoĮia: e - õitsev oks; l- lehe
Serv; €l - tükk peenemat.vart ogadega; h - vi|i. t' canina: l - õitsev oks; l -lehe serv; ģ - tükk vart ogadega; / - valmiv v||i; m - valminud viļi, mille
tupplehed c,n maha langenud. R. corgmbifera; n - leht; o - tükk peenemat vart

ogadega; p - vili. (b' Ī jal suurendatud)
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Var' nįtįda Fries 1. c. (ex parte);Matssclt-t l. c., P. 302. - Leherootsud
ogalised või ogadeta, paljad. Lehekesed keskmised, munajas-ovaalsed
kuni munajad, enam-Vähem ümardunud alusega, lihtsaagja Servaga;

hambad keskmise suurusega, teravad. Kattelehed 0,8-1,5 cm pikka-
dest paljastest õieraagudest pikemad. Õiepõhjad ümarad kuni ellip_

tilised või pirnjad. Tupplehed välisküljel ja servadel paljad. Saare_

maa, Orissaares.
var' concoĮorHartm. Skand. fl. ed.3 (tB38) l18; Matsson ļ. c. p.303. -

ogad lühikesed, kuid tugevad, allapoole haakjad. Leherootsud oga-

deta kuni väheste pisiogadega. Lehekesecl ovaalsed kuni ovaalsüst-
jad, teravneva tipu ja aheneva alusega, mõlemal küljel ühevärviļised,
serval enamasti suurte, teravate ļihthammastega. Kattelehed umbes

l cm pikkadest, paljastest õieraagudest pikemad. Õiepõhjad kerajad,
ellipti1ised või pirnjad. Tupplehed väheste sui91ehekestega, seljal ja

servadel paljad. Saaremaa, Kihelkonnal.
Peaie nende alamliikide ja teisendite on Eesti NSV-s kindlaks tehiud

veel ühe teisendi esinemine, taļ<sonoomiļiseļt alles klassifitseerimata vor-
mina:

vat' Sarmentacea Swartz ap. Matsson ļ. c.; Rosa sarmentacea Swartz
Summa veget. Scand. (tB14) lB. - Oksad pikad, iugevad, mitmeli
kooļdunud' ogad suhieliselt 1ihtsad, tugevad, haakjad, teravad.
Leherootsud ogalised ja näärmekad, rootsu pealküljel asuv vagu kar_

vane. Lehekesed poolümarad kuni munajad, pisut teravneva tipu ja

aheneva alusega' allkülje roodudel, mõnikord ka kogu allkülje labal
näärmekad, tugevasti näärmeka, kahelihanrbu1ise servaga. Kattelehed
suured, 0,6-l,B cm pikkadest, paljastest õieraagudest pikemad. Õie-
põhjad kerajad' elliptilised või pirnjad. Kroonlehed roosad või valged.
Tupplehtede Serv, vahel ka väliskülg näärmekas. Sadremaal.

Ūldlevik. Selļe kriitilise kollekiiivliigi areaali piiritlemine on raske, sest
kirjanduslikud andmed räägivad üksteiseļe vastu. Ka pole levikuandmed
sageli kasutatavad seepärast, et harilikku kibuvitsa on varematei aegadel
käsitatud koer-kibuvitsana (R. canina). Viimasel ajal on lda-Euroopa ala-
del püstitatud uus liik, Rosa subafzeļįana Clrrshanowskil, mis Eesti NSV-s
puudub. Seega on harilik kibuvits üldjoontes levinud Nõukogude Liidus
Euroopa-osa edeļa- ja läänepoolsetel aladel, Kesk- ja Lääne-Euroopas,
Skandinaavias, Inglismaaļ, Islandi lõunaosas, Balkanil; esinemine Väike_
Aasias küsitav. Kasvab metsaservadel, põõsastikes, puisniitudel, lagedatel
kohtadel. Eriti rohke on ta mäestike montaanses ja subaĮpiinses vööndis;
tõuseb Wallise Alpirtes lB00 nr kõrgusastmeni. įladalikkude1 on levik kat-

kend lik.

l Xp>ķaHoBcxuü B. l. Poslr enponeücxoü .ļacrĮ CCCP, Kplrrua N Kaņķaga.
.ĄnropeQepar ĀuccepTaųIzū. |952. - R' AfzeĮiana'st erįneb see idarass sirgete või peaaegu

sirgeie, alusel poolümarate ogade poolest. Õied valdavas enamikus üksikud.
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221. joon. Hariliku kibuvitsa (Rosa Afzeliana) leiukohad (koostanud V. Veski)

Levlk Eesti NSV_s. Levinud eriti saartel ja mandri põhjaosas, teistes
osades hajusalt. (Levik 221. joon.)

Kasutamine. Harilik kibuvits, varem identifitseeritud saartega piirduva
koer-kibuvitsaga, än viimasest palju hariļikum. Uuemad uurimiSed
(V. Veski in manuscr.) näitavad, et ta ,on ku1tuurrooside vääristamiSel
Sobivam aļus kui koer_kibuvits. Poļe kaht'lrtst, et vähemalt Eesti NSV
Īnandriosast pärinev alusematerjal (sub. R. canįna) tegelikult oļĪ
R. AfzeĮiana, mida peaksid näitama Eesti NSV ļinnades kasutatava aluse-
rrraterjali uurimised. orjavitsa kasutatakse vaheļ harva ka dekoratiivpõõ_
sana, kuid ta ei oma sellena tähtsust risustamise tõttu, mida põhjustavad
põõsa hulgaliselt arenetlad juurevõsrrd. Aļusena võimaļdab ta tüvepuukeste
nroodustamist, nris mõnede teiste kibuvitsaliikidega pole võimalik.

12. Nahklehine kibuvits - l3osc corįįf olįa' l Fries Novit. Fl. Suec. ed.
l (lB14) 33; Matsson Rosae osiļianae in Ö. a. K. Vet.-Akad. Förhandļ' 57,
2 (1900) 305; Skottsb. et Vestergt. Z. Kenntn. d. Veget. d. Ins. oeseļ in
Bih. t. K. Sv. Vet._Akad' Handl. 27, aĪd. III, 3 (l901) 55; R. Keller in
Aschers. et Graebn. Synops. VI, I (1901) 199; C. Schneid. Laubholzk. I
(1906) 566; Grönived Fl. d. Įns. Wormsö in Dansk. Bot. Arkiv 5,4 (1927)
43 et Fl.. d. Ins. Runö in Sv. Bot. Tidskr. 23, 4 (|929) 4a6; Eklund in Mem.
Soc. pro Faun. et Fl. Fenn.4 (l92B) 212 et Beitr. z. Fļ. d. Ins. Wormsö in

l Ladinakeeļsetest sõnadest corium - nahk, foĮtum _ leht'
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Acta Soc. pro Faun. ei Fl. Fenn,55,9 (1929) 85; Fromh.-Treu in Beitr. z.
Kunde Estl. XX,3-4 (l935); Pastak-Varep HariĮaiu taimk. in Acta Inst.
et Hort. Bot. Univ' Tart' V, l-2 (1936) 32; IosenųyK Bo a.n. CCCP X
(ļ94l) 502; Tol,IIaH Bo oJI. ECCP III (l95l) 132. - R' glauca var. corįį-
foĮia Dlmort. in Buļl. Soc. Bot. Belg. VI (1867) 59. - R' canina var.
coriifolia Bak. in Journ. Linn. Soc. XI (1869) 235. - R. AfzeĮianu SSp.
coriifoĮia R. Keļļer et Gams in Hegi lll: Fl. Mitt.-Eur. |v, 2 (1922-1923)
ļ03B. - Posa xoxĪ{cToJl}IcTHafl.

tį Kuni 2 m kõrge põõsas tugevate, kaarjate, sageli sinkja vahakir-
mega kaetud võrsetega. ogad hõredaļt, tugevad, väga laia alusega, haak-
jad; harudeļ esinevad ogad väiksemad, sageli peaaegu sirged. Lehed
5-9 lehekesest koosnevad, rohirohelised, ilma sinaka varjundita, pealt oal-
jad või ļiduskarvased, alt tihedamalt karvased kuni peaaegu viltkarvased,
enamasti näärmeteta, harvem üksikute näärmetega. Lehekesed paksud, pea-
aegu nahkjad, munajad, munajad-elliptilised või piklikmunajad, teravatipu-
lised, a1lküljel reljeefsete roodudega, serval ebaühtļaselt kahelisaagjad.
Leherootsud viltkarvased, üksikute pisiogadega. Eriti ülemiste lehtede abi_
lehed laiad, serval näärmekad laiuvate, pikalt teravnevate kõrvakestega.
Õied harva üksikud, enamasti 2-5-õieliste õisikutena, heļeroosad, 3-6,5 cm
läbimõõdus. Õieraod alļa 1 cm pikad, suurtest kattelehtedest ļühemad. Õie-
põhi ümardunud, enamasti paljas, harvem näärekarvane. Tupplehetl l-4 cm
pikad, tipul kitsa iisemega, serval l-4 niitja või süstjat sulglehekesega,
eriti serval ja välisküljel tihedate hallide karvadega. Viljad ovaalsed või
kerajad, lühiraolised, l,5-2,5 cm läbimõõdus' oranž- või helepunased.
Õitseb juunis, juu1is, pisut hiljem hariļikust kibuvitsast. .(220. joon. e - h.)

Nahklehine kibuvits on harilikule kibuvitsaļe sįisiemaatiliselt väga lähe-
dane; viimasest erineb ta eelkõige paksemate, enam või vähem karvaste
ļehtede poo1est,,milļe allkülg on väga reljeefsete roodudega' Teiselt poolt
esineb meiļ vorme, miš on lähedased kännasjale ja,nahklehisele kibuvitsaļe
või vähemalt nende vahepealsed. Nimetatud vahevormide tõttu kuulub ka see
kibuvits kriitiliste huļka, mille ņittetüüpilised vormid vajavad selgitamist.

Seni on meiļ kindlaks tehtud järgmised teisendid ja vormid:
var. frutetorum (Bess.) H. Braun in Beck Fl. Nied.-Oesterr. (1892)

795; Rosa frutetorum Besser Cat. hort. Cremon. Suppl. ĪIĪ (lsl6)
20; R. coriifoĮia var. tgpica Christ in Fļora 59 (1876) 37B; Matsson
l. c' p. 306 (sub Coriifoliae). - Õied väga lühiraolised. Tupplehed
pärast õitsemist laiuvad, hiljem tõusvad. Emakakaeļad viļļkarvased.
Lehekesed ovaalsed, servaļ enamasti lihthammastega, mõlemaļ lrüļ_
jel enam-vähem karvased. Meil harilik, vormidega:

f. uaccį,ĮĮans Scheutz Stud. ö. Skand. art' a. sļ. Rosa (t872) 29; Matssorr
. l. c. p. 305. - Lehekesed pealt hõredakarvaļised kuni peaaegu pal-

jad, alt karvased, hallid kuni sinkjashallid, serval ebaühtļaseļt näär-
mekad. Õieraod 0,2-l,2 cm pikacl, kattelehtedest lühemad, paljad'
Tupplehed seljal ja servadei paljad. Saaremaa, Loona, Oju. Matssoni
järgi väga t'arieeruv vorm.

454



i' pubescens Fries in Scheutz 1. c. p'24; Matsson ļ. 
". 

p. 306 - Eeļmisest
vormist karvasem, pikema (ļ-l,B cm pika) pa1ja õieraogā. ogad
teravad, laiad, turioonidel lapikud, millise tunnuse poolest sarnaneb
kännasja kibuviisa (R. corgmbifera) vormidega. Saaremaa, Must-
jala.

I var. subcoļĮįna Christ Ros. d. Schweiz (lB73) 19l (ex parte);Matsson
ļ. c' p. 306 (sub NegĮectae). - Õieraod pikemad, umbes kattelehtede
pikkused. Tupplehed pärast õitsemist laiuvad või tagasi käändunud.
Emakakaelad õiepõhja neelust pisut välja ulatuvad või mitte välja
ulatuvad; viimasel julrul on emakasuudmeie karvane või villkarvane
nutt madaļ, otse neelu peal asetsev. Õieraod paljad. Peamiselt madal-
miļ<kudel esinev teisend, milļe vormidel on kännasjale kįbuvitsale
üleminevaid tunnuseid.

Ī. crassifoĮia V/allm. in Liljebl. Svensk fl. ed.3 (1814) 268 (ex parte);
Matsson i. c. p. 306 (pro var.). - Leherootsud enamasti paljad,
vahel ka näärmekad ja pisiogadega. Lehekeste serv näärmekalt saag-
jate, ebaühtlaste lihthammastega või hambad on mitmeļinäärmekad.
Õieraod 0,5-l,5 crrr pikad, paljad, umbes kattelelrtede pikkused.
Tupplehed seljal ja servadel paljad. Saaremaa, Vilsandi saar.

Ī. pseudotomentelĮa Matsson Bot. reseant. in Bih. t. K. Sv. Vet.-Akad.
Handl.2l, aĪd. III' 8 (lB95) 7 et in Rosae osiļianae, p. 307 (pro
var.). - Rosa dumetorum var. tomentel,ļa Scheutz Bidt' t. känned.

' om Rosa (1873) 36. - Leherootsud enam-vähem pisiogalised, näär-
' mekad. Lehekesed näärmekalt kahe1isaagja, teravahambuļise ser-

vaga. Õi,eraod l-2 cm pikad, paljad. Tupplehed seljal paljad, ser-
vadel enamasti paljad, vahel ka näärmekad. Saaremaa, Lļue-Lõve,
Orissaare.

Üldlevik. Euroopa ar'eaali omav kibuvits. Nõukogude Liidus levinud
]ääne-, edeļa_ ja lõunaosades'ühes Põhja-Karrkaasiaga. Peaļe selle Skandi_
naaviamaades, Kesk- ja Lääne-EuroopaS. Kasvab hõredates metsades, metsa-
servadel, põõsastikes, puisniitudel' Kultuuri tingimuste suhtes incļifer'entne
liik (hemeradiafoor)

Levik Eesti NSV-s. Levinud eriti läänesaartel ja mandri loodeosas.
(Leiukohad 222. joon.)

Kasutamine. Kasvatatakse 1rarva aedades ja parkides dekoraiiivpõõ-
sana, kuid oļulist tälrtsust ei oma. Vajaks selgitamist, krrivõrd sobiv on liik
aļuseks kultuurrooside vääristamisel.

13' Koer_kibuvits -Eosd canõnq,'L.Sp.pl. ed. 1 (1753) 491 (s. str.);
Matsson Rosae osilianae in Õ. a. K. Vet.-Akad. Förhandl.57,2 (1900)
297; Skottsb. et Vestergr. Z. Ķenrrtn. d' Veget. d. Ins. oeseļ in Bih. t. K. Sv.
Vet.-Akad. Handļ. 27, afd. III, 7 (l901) 53; R. Keller in Aschers. et

Graebn. Synops' VI, 1 (l90l) l54; C. Schneid. Laubhoļzk. I (1906) 56a;

I canįna (lad. k.) - ļ<oer-, koera-, sõnast canįs - koer
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222. joon. Nahklehise kibuvitsa (Rosa coriifoĮla) leiukohad (koostanud V. Veski)

Eklund.in Mem. Soc. pro Faun. et Fl. Fenn.4 (1928) 2lB et Beitr. z.Fl.d-
Ins. Wormsö in Acta Soc. pro Faun. et Fl. Fenn. 55, 9 (1929) 85; Grönt-
ved Fl. d. Ins. Wormsö in Sv. Bot. Tidskr. 23, 4 (|929) 446; Äberg in Mem-
Soc. pro Faun. et Fļ. Fenn. l0 (l933-1935) 235;Eklund ibid. 12 (1936_1937}
35, 4l; Iosenuyr so on. CCCP X (l94l) 502 Totvttig so QĮ. ECCP III
(1950) l34; Caaxos Į Q}rix. B Äep. Ii KycTapH. CCCP III (1954) 685. _.
R. canįna ssp. uuĮgaris (Meri. et Koch) Gams in Hegi Ilļ. Fl' Mitt.-Eur-
lv,2 (1922-1923) |032. - Posa co6a,Įlg.

Ļ. Mittetihe, kuni l,5 (2) m kõrge põõsas enamasti kaarjate, rohekate
või punakate noorte võrsetega, millel tavaļiselt puudub sinkjas vahakirme.
ogad harva või hajusalt, laia aiusega, sirpjalt kõverdunud, külgedelt kokku
surutud, viljakandvatel võrsetel väiksemad ja tavaĮiselt arvukamad kui ste_
riilseteļ turioonidel. Lehed täiesti paljad, mõnikord leherootsu pealküljel
väheste karvakestega, rohelised või pisut sinkjashallid, 5-7 lehekesest
koosnevad; ļehekesed enamasti elliptilised, l,5-5 cm pikad, teravneva
tipuga, teravahambūlise servaga; hambad ļihtsad või l-2 lisahambaga
liithambad, mille tipud on lehekese serva lähedale hoiduvad või selle tipu
poo1e suunatud. Abiļehed valdavas enamikus kitsad, ainult įilemistel leh-
tedel ļaiemad, näärmekate servadega ja laiuvate kõrvakestega. Õied üksikud
või 3-5-kaupa õisikutes, 0,7-2,5 cm pikkadeļ, harvem lühematel, paljastel
õieraagudel, milļe pikkus umbes vastab ebavilja pikkusele. Õiepõhi ovaalne,
tavaliselt paljas, Tupplehed l-2,5 cm pikad, pisut laieneva lisemega tipul,
servaļ sulglehekestega, pärast õitsemist tagasi käändunud ja tavaliselt enne
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viljade valrrimist varisevad. Kroonlehed enamasti kahvaturoosad või valged,

haįva heleroosad, l-4 crn pikad. Viljad ümarad või el1iptilised, paljad,

kuni l,5 cm läbimõõdus, hele- või kahvatupunased. Õitseb juunis, juulis-

(220. joon. į-m.)
Koer-kibuvits laiemas süstertaatilises mõistes on koļlektiivliik. Kuid ka

pärast 1ähedaste liikirje (R. AfzeĮiana, R. coriifolia ja R' corųmbĮfera) era1_

damist püsib R. canįna poltimorfsena ning paljude uurijate seisukohalt kol-

lektiivliigina' mis Varem ilõi hiljem tuleb jagada vähemaks või suuremaks

arvuks ģisi1iikideks, nagu tõenäoliselt ka endised ü1a1mainitud konrponendid

omakorda. Esialgu tuleb neid süstemaatiliselt käsitada alaliikide, teisendite
ja vor'nridena, mis teeb süsteemi kunstLikuks ja paindumatuks, kuid on väl-
timatu seetõttu, et ainult Eesti NSV rodoloogiliste materjalide baasil on

võimatu luua mingit uut siisieemi. Selleks on vaja ļaialdast rlõrdĮusmaterjaļi

naaberaladelt.

Kollektiivļiigi seisukohalt ei oļe meil vanemaie floristide Rosa canįna
kohta käivad andmed kriitiļiselt kasutatavad või nad on seda väheseļ mää-

ral läänesaarte kohia. R. canįna andmed mandriļt käivad rlähemalt 90%

ulatuses Ę. Afzeliana kohta.

Meil on eristatucl kaks koer-kibuvitsa teisendit:
var. įutetįana (Leman) Baker in Journ. Linn. Soc. XI (1869) 225;

Matsson ļ.c.p. 297; Rosa įutetįana Leman in Bull. Phiļom. (lBlB)
93. - Lehed rohelised, pealt enam_vähem läikivad, alt paljad. Emaka-
kaelad paljad kuni karvased, kuid mitte viļikarvased' Lehekeste serv

ļihtsaagjas, ebaühtļaste hamnrastega. Kaitelehed ei ületa pikkuselt
õieraagu. Tupplehtedel puucluvad näärmed täiesti. Saaremaa, Järu-
metsa.

var. gĮaucesceizs Desvaux in Journ. Boi. II (1813) l14; Matsson 1. c. p.

29B; Rosa gĮaucescens Desvaux in Mėrat Fļ. Paris (1812) l92 (ex

p.). - Lehecl pa1jad, pea1i läiketa, aļt sinakasrohelised. Emakakae-

lad viļlkarvased, ļühikesed, tiheda emakasuudmete nuiiga. Lehekeste

serv lihtsaagjas, teravate hammasiega. Tupplehed nagu eelmisel tei-

sendil. Saaremaa, Mustjala.

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinud Euroopa-osa kesk- ja lõunapoolse-

tes rajoonides ühes Ķrimmiga' Kaukaasias ja Kesk-Aasias (Pamiiri-Alai
süsteenr). Vä1jaspool Nõukogude Liitu peaaegu kogu Euroopas Lõuna-

Skandinaaviani (Soomes aintrlt 1õunaosas, Ahvenamaaļt Uusimaani,

Norras kuni põhjaļaiuse 63o-ni, Rootsis kuni Mä1ari järveni), Inglis-
maa1, Põhja-Aafrikas, Väike-Aasias. Kasvab hõredates metsades, metsa-

servadel, põõsastikes, puisniitudeļ, raiesmikel, nõlvadel, teeservadel, jõeka1-

ļasteļ.

Levik Eesti NSV-s. Levinud ainult saarte valdkonnas (Emoc, Emor);

areaali otsene kontakt Eesti NSV mandriosast ida pool asuvate Nõukogude

Liidu osadega puudub; mittetihe kontakt on oļemas Läti NSV_ga, kus iiik
on väga haūldane (Galenieks in Bickis Latv. augu noteicējs (l946) l92)"
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223. joon. Koer-kibuvitsa (Rosa canina) leiukohad (koostanud V. Veski)

'Taoline, veeļ vähem tihe kontakt on olemas Lõuna_Soomega. (Leiu_
kohad 223. joon.)

Kasutamine. Koer-kibuvits on kaua aega püsinud standardalusena kul-
tuurrooside vääristamisel, võimaldades tüvirooside kasvatamist; kui varem
aļusematerjal saadi meist läänepoolsematelt aladelt, oli see tõeline koer-
kibuvits. Eesti enda piiridest saadud alusematerjal seevastu oli vaidavas
enamikus R. AfzeĮiana, mis on alusena sobivamaks osutunud kui koer-kibu-
vits. Selļe liigi viljade askorbiinhappe- (C-vitamiin) sisaldus pole suhteli-
selt kõrge - 240-t00a mg/o viljaliha kuivkaalu kohta, seega palju mada-
lam kui metskibuvitsal.

14. Kännasjas kibuvits _ Rolsa corgmblfera l Borkh. Vers. e. forstbot.
Beschr. (1790) 3l9; ĮosenųyK Bo <Dn. CCCP X (l94l) 503; Tolņug so O,Į.
ECCP III (1950) Į35; Caaxor g <Drru. B Äep.H KycTapH. ccCP III'(1954)
686. - R. dumetorum ThuiIl. FI. Paris, nouv. ėd' (1799) 250; Russow
Fl. d. Umg. Revals in Archiv f. Naturk. Liv-, Est- u. Kurland. Ser.2, (1362)
7l; Matsson Rosae osilianae in Ö. a. K. Vet.-Akad. F'örhandli.57,2 (l900)
29B; Skottsb. et Vestergr. Z' Kenntn" d. Veget. d. Īns. oesel in Bih. t. K. Sv.
Vet.-Akad. Handl. 27, aĪd.IĪI,7 (l90l) 53; R. Keller in Aschers. et Graebn.
Synops. VI, l (l90l) l73; C. Sēhneid' Laubho]zk' I (l906) 265; Lehbert

I corgmbifer (Įad. k.) - kändakandja,- sõnadest corgmbus - õiekännas iuJsrrr"
kandma.
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Wierļäncl. Strand (1914) ļ3. - R. canįna ssp. dumetorum R' Keller et

Gams in Hegi Ilļ. Fl. Mitt.-Eur. IY, 2 (Ig22-I923) 1033. - R. canįna
YaĪ. corambifera Rouy Fl. France VI (1900) 3l+. - Poga UĮĮrrķoHocHarl.

n. Koer-kibuvitsale süstemaatiliselt väga lähedane liik; erineb viima-
sest !ohiliselt selle poolest, et tal ļehed .ja 1eherootsud on enam või vähem
karvased, koer-kibuvitsal aga paijad. Teiselt poolt on liik ļähedane nahk-
lehisele kibuvitsale. - Kuni 2 m kõrge põõsas. ogad ühelaadilised, haakjad,
allapoole kõverdunud. Lehekesi arvult 5-7, pealt on nad tumerohelised, pal-
jad või hajusalt karvased, alt haļlikasrohelised, kogu laba ulatuses või ainult
roodudel tihedamalt karvased, serval lihtsate, harvem kahelisaagjate enam-

vähem tömpjate hammasiega, miļlel esineb l-2 nääret. Abilehed ļaiad,

süstjait teritunud, serval näärmekad, laiuvate kõrvakestega. Õied üksikud
või miimekaupa, 4-,6 cm läbimõõdus, kahvaturoosad või valged,
0,7-2 cm pikkadel, paljastel õieraagudel. Õiepõhjad valdavas enamikus
paljad, harva üksikute näärekarvadega. Tupplehed sulgjad, tipul lisemega,
siseküljel karvased, tagasi käändunud, harilikult enne viljade valmimist
varisevad. Viljad munajad, |,5-2 cm läbimõõdus. Õitseb juunis, juulis.
(220. joon. n-p.)

Kännasja kibuvitsa esinemise küsimus Eesti NSV-s piisib ebaselgena,

vaatamata paarile kirjanduses mainitud ļeiukohale (Russow, Lehbert 1. c.).
Püsiv ebaselgus on tingitud liigi ülenrinevatest vormidest, mis üheit poolt

on lähedased koer-kįbuvitsale, teiselt poolt nahklehiseļe kibuvitsale; esia1gu
puudrrb herbaarne materjal nende üleminevate vormide täpseks taļ<sonoomi-

liseks klassifitseerimiseks. Nagu kogtl Eucanįnae kriitilise alamsektsiooni,
nii ka selle liigi kohta on võimalik ainuli orienteeriva ülevaate andmine.

Üldlevik. Nõukogude Liidus levinucl Euroopa-osa kesk- ja lõunarajooni-
des, Ķaukaasias, Tjan-šanis, Pamiiri-Alai süsteemis ja Mägi-Turkmeenia
taimegeograafilistes rajoonides. Peale selle peaaegu kogu Kesk- ja Lääne-
Euroopas, Põhja-Aafrikas, Väike-Aasias (kuni Afganistanini). Soomes näib
puuduvat, Läti NSV-s on esinemine nrärgitud väga iiaruldasena (Galenieks
ap. Bickis l946). Kasvab hõredates metsades, metsaservadel, põõsastikes,
nõlvadel. Alpides esineb kuni l600 m kõrguseni.

Levik Eesti NSV-s. Vt. süstemaatilisele diagnoosile järgnev osa.

Kasutamine. Kasutatakse väljaspoo1 Eesti NSV-d alusena kultuurrooside
;... . .vääristamisel ja dekoratiivpõõsana. Delroratiivse kibuvitsana Eestis jrrba

nröödunud saj andil kultiveeritu cļ.

IV alamsugukond ploomipuulised - Prunoįdeae Focke
Focke in Engl. et Prantl Nat Tflrä,"il,irTr,. 

Ļt,t ,irrrļr::ļ. 
50. - Fam. AmųgdaĮaceae

Õied įīksikult, ltimpudena või kobarjate õisikutena. Õiepõhi lame või
puikjas. Tupp- ja kroonlehti harilikult 5, harva kroonlehecl puuduvad. Toi-

rrrukaid enamasti 10-20 või rohkem, nad on kinnitunud õiepõhja servaļe.
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Viljalehti l. Sigimik ühepesane, 2 rippuva seemnealgega. Emakakael pikk,
sigimiku tipule kinnituv. Vili üheseemnene, ļihaka või kuiva mesokarbiga
(viljalihaga) ja kivisrakkudest koosneva endokarbiga (sisekattega). Luu-
seemet ümbritseb ringõmblus, mille kohalt ta idanemiseļ kaheks lõheneb. -Suvihaljad, soojemates maades ka igihaljad puud ja põõsad, enamasti väi-
keste, mahalangevate abilehtedega ja vahelduvate lihtļehtedega. Alamsugu-
konda kuuļub rida paras- ja soe-parasvööndis levinud tähtsaid viljapuid -ploomipuud, kirsipuud, aprikoosipuud, mandlipuud. Igihaljastest puudesi
kuulub siia Kaukaasias, Väike-Aasias ja Balkanimaadel kasvav ļoorber-
kirss (Laurocerasus officinaĮis Roem.), mille lehti tarvitatakse droogina ja
mida meil saab kultiveerida ainult kasvuhooneis. Alamsugukonda kuulub ka
Nõukogude Liidu lõunapoolsetel aladel (Kesk-Aasias, Kaukaasias, Ķrimmis,
Ukraina NSV lõunapoolses osas) 1aialdaselt kultiveeritav persikupuu (Per-
sica auĮgarls Mill.).

PLOOMTPUULTSTE ?RANOIDE4E) ALAMSUGUKONNA EESTT
NSV.S ESINEVATE JA KULTIVEERITAVATE PEREKONDADE

MfuįRAMISTABEL

l. Õied võrsete tipul rohkeõieliste kobaratena
32. perekond toomingad - Padus MiIl-

Õied üksikud või kahekaupa või väheseõieliste kobarjate õisikutena või
kimpudena z

2' oied (viljad) raotud või peaaegu raotud; viljad sametjad 3
Õied (viljad) lühematel või pikemaiel raagudel; viljad paljad Ļ

3. Lehed pungaseisundis pikuti voltis, süstjad, lineaalsüstjad või lai_elĮip-
tiļised, koļmehõļmase tipmise osaga. Õied roosad

30. perekond mandlipuud - Amggdaįus L-

Lehed pungaseisundis torujaļt kokku rulļunud, munajad, tipul lühema
või pikema teravikuga, hõļmadeta, peaaegu südaja alusega. Õied vaļ_
ged või roosakad

33. perekond aprikoosipuud - Armenįaca MilI-

4. Viļi sinaka vahakirmega kaetud lihakas luuvili. Luuseeme munajas või
piklik. Õied lühemaraolised. Lehed pungaseisundis torujalt kokku rul-
lunud

29. perekond ploomipuud - Prunus MiĮĮ.

Vili sinaka vahakirmeta lihakas ļuuvili. Luuseeme peaaegu ümar. oied
pikemaraolised. Lehed pungaseisundis pikuti voltis

31. perekond kirsipuud - Cerasrs Juss-
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29. perekond ploomipuud - Prunus į MilĮ.

Mill. Gard. Dict. ed. I (1768).

Enamasti juurevõsusid moodustavad suvihaljad puud ja põõsad vara

varisevate abilehtedega ja peamiseļt vahelduvate ļihtiehtedega, mis. punga-

seisundis on torujalt kokku rullunud. oied üksikuįt, kahekaupa või vähese_

õieliste kimpudena, suhieliselt iühiraolised. Tupplehti ja kroonlehti 5. Toi-

mukaid tavaliselt 20, nad on kinnitunud õiekarika sisemisele servale' Õie_

põhi karikjas või torujas. Sigimik paljas või peaaegu paljas, ühepesane,

kahe seemnealgega' Luuvili üheseemnene, lihakas; Įuuseeme ovaalne või
pikiik_ovaalne, külgedelt kokku surutud, sile, harvem vaoļine või rõmeline.

Leheļaba aļusel või ļeherootsuļ esinevad harilikult väikesed näärmed. Tüve
ja okste kambiumi vigastamiseļ eritavad ploomipuud vaiku. - Ploomipuud
õn rahvamajanduslikult tähtis taimeperekond, miļle liikidest mõned on kul-

tuuris paljudes sortides laialdaselt ļevinud, teised ļeiavad kasutamist ehis-

puude ja -põõsastena. Perekond on levinud põhja paras- ja scle-parasvöön-

<lis, üks leviku keskus asub Euraasias, teine Põhja-Ameerikas. Liįkide üļd'
,arv on umbes 30. Ploomipuude kultiveerimįne arvatakse olevat alanud

umbes 2000 aastat iagasi. Kultuurploomide diferentsiaalsüstemaatika on

alles väga puudulikult uuritud ja ürgseid lähteliike vähe selgitatud.
Peale allpool käsitļetud ploomipuude on rrreiļ dekoratiivpuudena siin-seal

veel harva juba möödunud sajandist alates kultiveerimist leidnud järgmised,

osalt külmatundlikud liigid: ameerika ploomipuu (Prunus amerįcana

-Marsh., Põhja-Ameerika Ühendriigid); napoli ploomipuu (Prunus cocomį-

/ia Tenore, Itaalia, Kalaabria provinis); must ploomipuu (Prunus nigra
Ait., Põhja_Ameerika Ühendriikide idapoolne osa) ; meri-ploomipuu (Prunus
marįtįma Wangenh., seaļtsamast, kust eelmine liik); kitsaļehine p1oomipuu

(Prunus angustifoĮia Marsh., Sealtsamast, kust eelmised kaks liiki): siimoni
ploomipuu (Prunus Sįmonii Carr., Hiina).

EESTI NSV-s ESINEvA JA TÄHTSAMATE MEIL KULTIVEERITAVATE
PLooMIPUU LIIKIDE MĀĀRAMISTABEL

ļ. Väga astlaline põõsas väikeste, 2--4 cm pikkarįe lehtedega. Viljad väi-
kesed, kerajad, l-l,5 cm läbimõõdus, püstised või poolpüstised

l. Laukapuu - Prunus spinosaL.

Väheste asteldega või asteldeta puud ja põõsad. Lehed 4-l0 cm pikad.

Viljad suuremad, enamasti piklikud, rippuvad 2

Õied tavaliselt kahekaupa asetatud. Viljad enamasti hästi arenenud

kül.gmise vaoga. Lehed aļt karvased 3

Õied tavaļiseļt üksikud. Viljad ebaselge külgmise vaoga' Lęhed paljad

või ainult roocļudel kalvased 4

r Ladina.keelne prunus (ploomipuu nimetus) pärineb kreekakeelsest prumnon, mis olį

ploomipuu nimetus vana-kreeklastel (Columella jt')'
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3. Asteļdeta puu nooreit siledate võrsetega. Viljad tavaļiselt pikĮikud;
viljaliha ļuuseemnest kergesti eraldatav

2. Harilik ploomipuu - Prunus domestįca L.
Enamasti astlaline kõrge põõsas sametjate noorte võrsetega. Viljad
kerajad kuni piklikud; viljaiiha ļuuseemnest rasiresti eraldatav

3. Ķreegipuu - Prunus įnsįtitįa L. et JusĮ.
+ Lehed väikesed, 4-6 cm pikad. Vi1jad 2-2,5 cm. pikad, koļļased või

punased, luust raskesti eraļdatava vilja1ihaga
4. Haraline ploomipuu - Prunus diuurįcaįa Ledeb"

Lehed suuremad, 6-7 cm pikad. viljad suuremad, kuni 3,5 cm pikad,
pruunpunaSed, maitsvamad, luust kergemini eraļdatava viljaiihaga

Mürobalaan - Prunus cerasifera Ehrh. (rlt. \k. 47O).

I' Laukapuu - Prunus spinosa, L. sp. pr. ecl. t (r7s3) 475; Ledeb.
Fl. Ross. II, l (ftaŅ a; Wiedem. et Weber Beschr. phanerog. Gew. (1852)
25B; Fr. Schmidt Fl. d. silur. Bod. in Archiv f. Naturk. Liv_, Est_ u. Kurļ.,
2 Ser. I (1855) 207; Kļinge Holzgew. (1Bs3) 224; Skottsb. et Vestergr. Z.
Kenntn. d. Veget. d. Ins. Oesel in Bih. t. K. Svensk Vet._Akad._Hand.l.27,
afd. III 7 (1902) 56; Aschers. et Graebn. Synops. vt, 2 0906) il9; c.
Schneid. Laubhoļzk. I (l906) 628; Hegi Ilļ. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2 ( 1g22-tg23\
ll0l;Äberg inMem. Soc. pro Faun. etFl. Fenn. l0 (l934-l935) 235; Koņa-
JIeB Bo <D.l. CCCP X (l94l) 5ll; XyķoņcķaIž Kylrlr. pacr. (1950) 3l2;
ĮerreptrlaH ņo @"l' ECCP III (1950) 136; Ūksip in Loodusuurijate Seltsi
juubelikogumik (1953) 104; Coxo.rron e Įep., ny.rrpr. CCCP įtt (rgs+)
694. - CĮasa KoJĪĪoĪ]af, TepH.

tį. Kuni 5 m kõrge tugevasti harunev põõsas paljude lühivõrsetega,
mille tipud ļähevad įile asteļdeks. Noored võrsed kandiļised, sametjad, hil-
jem paljad, läikivac]; tüve koor pisut pruunikas tumeha11. Lehed āraspidi-
munajad rrõi süstjad tömpterava iipu ja talbja alusega, 2*.4 cm pikad ja
1-2 cm Įaiad, saagja või täkilis-saagja Servaga, noorelt karedalrarvaiised,
hiljem paljad või ainult allkülje roodudel karvased; leherootsud näärmeteta'
0,2-| cm pikad. Õied enne lehistumist puhkevad, tavaliseļt üksikud, valged,.
harvem roosakad, l,5 (2) cm läbimõõdus. Õiepõhi lai-kelļukjas. Tupplehecį
munajas-kolmnurksed, paljad, serval näärmekad. Viljad lįihikestel irugr-
del, püstised või poolpüstised, kerajad või pisut piklikud, mustad sinkja urtā,
kirmega, l--l,5 cm läbimõõdus; viljaliha rohekas, maitselt hapuäork!as.
Luuseeme munajas, rõmeline, viljalihast raskesti eraldatav. Õitseb mais, vi1-
jub septembris. (224' joon' i - Į.)

Üldlevik. Kodumaine lõunapoolses Skandinaavias (I{crras kuni põhja_
ļaiuse 60o-ni, Edela.Soomes), Balti nõukogude vabariikides ning võrdļemisi
laialdaselt Nõukogude Liidu Euroopa-osa rajoonides, Kaukaasias ja Läärre-
Siberis; peale selle levinud ailantilises Euroopas, vahemeremaades, Balka-
nil, Väike_Aasias, Loode-Iraanis' on eriti tüūpiline metsastepialadįte, kus
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224' joon' Ploomipuud (Prunus). P. domestica'. a - leht; ü _ õisik; c - õįs altvaa_
tes;d-vili.P.įnsįtitįą:e-leht;f-tükkoksaõitega;g_õiskroonļehtedeta|h_
juulikreegi (var. luĮiana) viļį. P. spinosa'. i -.võrse ļehtede ja astlaga; i _ asteljas lühi-
võrse õitega; l - õis altvaates; / _ vili. P. dįoarįcata: rr - oksake lehtede ja õitega;

n - õis altvaates; o - vili.
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225. joon. Laukapuu (Prunus spinosa) areaal (Āep. }r KycTapH.
IĮI järgi).

kasvab metsaservadel (harva otse metsas), kuristikes, jõeorgudes. Taga-
Kaukaasia mägedes tõuseb kuni 1200 m kõrgusele. (Areaal 225' joon.)

Levik Eesti NSV-s.-Levinud Saaremaal (Ķihelkonna, Loona, Ķargi,
Kuusnõmme) ja Väike-Pakri saarel, moodusiades vahel metsaservadel vähe-
maid tihnikuid. Ruprechti järgi (Flora ingrica lB53-1860) on esinenud ka
Narva jõe ümbruses, kus teda uuemal ajal pole leitud, Nähtavasti oļi Narva
leiukoht kultuurist metsistunud. (A. Üksip l. c.) (Leiukohad 226. joon.)

Kasutarnine. Laukapuu eeļistab Eesti NSV laiusel merekliima tingimusi
(Norras on ta kultuur võimalik isegi kuni põhjalaiuse 68"-ni), kuid ka
mandri osas võib teda ilupõõsana kasvatada. Piiratud leviku tõttu on lauka-
puu rrrajandusliku kasutamise võimalused väikesed. Laukapuu viljad sobi-
vad kompotiks, keedisteks ning marineerimiseks, ļehed teeks. Lehed sisaļda-
vad kuivkaaļust l95 mg/o C-vitamiini. Peale seļle sisaļdavad viljad (Soko-
Įovi järgi) B,33% suhkrut, 2,48vo vabu happeid,'0,75vo pektiin- ja l,7/o park-
aineid. Puit on punakaspruun, kõva ja vastupidav (erikaal 0,7l-0,94) ning
sobiv tisleri- ja treimistoodeteks. Liiki peetakse perspektiivseks uute hüb_
riidsete ploomipuusortide aretamisel (ristamisel hariliku ploomipuu külma_
õr:nade sortidega). Laukapuud võib kasutada ka tihedate põõsasiarade
moodustamiseks. Ta on valguse suhtes nõudļik, pinnase suhtes vähenõudlik
ning ei karda põuda. Ilupõõsasteks sobib eriti punane täidisõįeļine vorm
(Ī' fĮor:e pĮeno Kirchn.)
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226. joon. Laukapuu (Prunus Spįnosa) leįukohad.

2. Har.ilik ploomipuu - Prunus domestįca' L. Sp. pl' ed. l. (1753)

475; Ledeb. Fl. Ross. II, I (l8aa) 5; Aschers. et Graebn. Synops. VI,2 (1906)

123; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 630; Hegi Ill. Fl. Mitt.-Eur. IV,
2 (1922-1923) 1106; Koeaūes so ÕĮ. CCCP x (l94l) 5ļ5; Xyxoscxuü
Ky;rlr. pacr. (1950) 316; Įerrepuan so Qn. EcCp III (1950) l38; Coxo.iroe

B Äep.H KycTapH. CCCP III (1954) 696. - P. itaįįca Borkh. Handb. d.

Forstbot. II (1803) 1409. - P. oeconomlca Borkh. l. c. l40t; Klinge
Holzgew. (lsB3) 223. P. sgriaca Borkh. l. c' l406. C.llIņa

ĀoMaIUHflfl.

i i Laiavõraline, juurevõsusid moodustav 6-12 m kõrge puu, har-

vem kõige põõsas, enamasti asteldeta. Võrsed üsna noorelt pisut karvased,
hiljem paljad, ena'masti läikivad punakad; vanemate okste koor haĮlpruun,
sile, tüve koor lõhenenud. Lehed elliptilised või äraspidi-munajad, 4-l0 cm

pikad, 2,5-5 cm laiad, tömbid või teravikuga tipul, ebaįihtlaseļt täkilis-
Saagja Servaga, pealküljel tumerohelįsed, alguses hõredakarvalised, h|ljem
paljad, allküljel hallroheļised, püsivalt pehmekarvalised. l-2 cm pikkade
paljaste või hõredakarvaliste rootsudega' pungaseisundis kokku rullunud.
Õied enamasti kahekaupa, valged või pisut rohekad või roosakad, lühikestel
(0,5_2 cm) siledatel või karvastel õieraagudel, |,5-2,5 cm 1äbimõõdus,
puhkevad koos lehtedega või pisut hiljem. Tupp- ja kroonlehti 5; tupplehed
siseküljel udemelised, koļmnurksed, tagasi käändunud. Õiepõhi kellukjas.
Viljad munajad või lai-munajad, harvem ümarad, punakad, kollased või

t domestįca (lad. k.) _ kodune, sõnast domus _ maja, kodu'
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rohekaskoļiased kuni violetsed, kuni 4 cm pikad, kaetud sinkja vahakir-
mega, kolļase viljalihaga, maitsvad. Luuseeme piklik' lapik, rõmeline. Val-
minuļt eraļdub viljaĮiha luuseemnest kergesti. Õitseb mai algul, viljub
augustis, septembris. (224. joon. a - d.)

Kromosoomide arv 2n: 48.
Liigisisene süstemaatika. Harilik ploomipuu on kultuuri tingimustes are-

nenud ja välja kujunenud. Nõukogude Liidu teadļaste (N. A. Rõbin'
P. M. Žukovski) uurimiste tulemusena on tema kujunemiskäik paremini sel-
gitatud kui meie teistel aed-viljapuudeļ. Harilik ploomipuu on hübriidse tek-
kega; uurimised on selgitanud, et ta on tekkinucį haralise ploomipuu või
laukapuu ja Kaukaasia mäestiku madaļamas (500-600 m) vööndis esineva
alõtša (Prunus Vachuschtii Bregadze) ristlemisel. Viimane liik on väga lähe-
dane haraļisele ploomipuule (vt. allpool). Kaukaasia flooras esineb rohkesti
ka teisi taolisi ploomipuu värdi; neil on mõļema lähteliigi vahepealsed tunnu-
sed ja nende fertiilsus on väga väike. olgu mainitud, et ka eksperiņentaal-
selt on saadud laukapuu ja alõtša 48-kromosoomiļisi hübriide.

Näib, et Kaukaasias tekkinud ja seal kodustatud ploomipuu levis seaļt
kultuuris juba väga ammu Kesk-Aasiasse ja Vahemeremaadesse, hiljem ka
Nõukogude Liidu Euroopa-osa aladele, kus hakkas kujunema vene kultuur-
ploomipuude sortiment. Hiljem, XVII sajandil, hakkasid Lääne-Euroopa
kaudu ļevima pl,oomipuu sordid, mis olid aretatud peamiseit Prantsusmaal,
Vahemeremaades kasvatatavate kultuurploomipuude sortidest. Need Lää-
nest pärinevad sordid on lda-Euroopa põhjapoolsematel aladel (ka Eesii
NSV_s) võrdlemisi küļmatundlikud. Eesti NSV oludes on seega tähtis are-
tada uusi külņakindlamaid ploomipuusorte Nõukogude Liidu põhjapoolsetes
rajoonides kultiveeritavate sortide baasil ning viimaste ristamisel meil
senini kultiveeritud sortidega.

Nõukogude Liidus on 33 ploomipuu standardsorti, mis on leitud olevat
eriti sobivad erisugustele rajoonidele. Põhjapoolsemate alade (näit. Lenin-
gradi oblasti) sordid on kahtlemata perspektiivsed kultiveerimiseks ning
edasiaretamiseks ka Eesti NSV-s.

Plooņipuu seniaretatud sorte arvatakse olevat üle 2000; neist on
l50-200 võrdlemisi laialdaselt levinud, teiste kultuįįr on kitsamalt piira-
tud. Klinge töõs (l. c. p.225-227) on ļoetletud B0 ploomipuusorti, mida toļle
ajani Baltimaadel oli kultiveeritud.

žukovski (l. c' 1950) asub seisukohal, et kultuurploomipuud ei mahu
kaugeltki kõik ainult P' domesįįca taksonoomilistesse raamidesse. Geograa-
filise päritolu ja selektsioonilise lähtematerjali järgi eristab ta järgmisi sor_
tide rühmi: l. Lääne- ja Ida-Euroopa ploomipuusordid, mis on kujunenud
Prunus domestįca lähtematerjalil. Siia kuuluvad väga erinevate omadustega
sordid; nende suhkrusisaldus on kõrge ja maitse hea. Nad õitsevad ning
viljuvad võrdlemisi hilja ning on suhteliselt küļmakindlad, eriti põhjapoolse
Ida-Euroopa sordid. Nende ļuuseeme on võrdlemisi suur. 2' Hļina ja Nõu-
kogude Liidu Kaug-Ida rajoonide ploomipuud; need on kujunenud Prunus
saĮ,įcįna, P' Sįmonįį ja P. ussurį,ensįs'e lähtematerjalil, Seega ilma
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P. domestįca osavõtuta. Neecį sordid on tugevakasvulised, nad õitsevad ja
viljuvad vara ning ,on saagikad. Nende viljad on. suured, heļedavärvilised
ning hästi säiļivad, kuid maitseomadusielt keskpärased; sobivad hästi tööt-
lemiseks. 3. Peaņiselt kaukaasia ploomipuusordid, mis on kujunenud
P. dįuarįcqta ja P. Vachuschtįi lähiematerjalil' Nende sortide viljad on
miimesuguse värvusega, nad õitsevad ninģ viljuvad vara; ökoloogiliselt
seisukohaļt on nad nn. plastilised, s. o. uutele kasvutingimusteļe hästi koha_
nevad sordid. 4. Põhja-Ameerika ploomipuusordid, mis on kujunenud
P. nigra, P. amerįcana ja P. Munsonįana ning teiste liikide 1ähtematerjalil.
Nende viljad on väikesed, veerohke viljalihaga; mõned neist sortidest on
üsna küļmakindlad. 5. Eelmiste rühmade vahepealsed hübriidsed sordid.
Silmapaistvamad on I' V. Mitšurini poolt aretatud uued ploomipuu kultuur-
sordidt.

Pomoloogiliselt rühmitatakse ploomipuusordid mitmeks rühmaks; sageli
etendavad neis rühmades osa ka kreegipuu ja ta kultuurvormid. Neist pomo_
loogilistest rühmadest on mainitavad: kõva viljalihaga, üsna tundlikud
reenklood_väärisploomid (see rühm haarab peamiselt vorĪne, mis koondu-
vad nimetuse alla Prunus įtalįca Borkh.); edasi ungari musipl,oomid (vene
keeles tšernosliv); munaploomid; ļombardia p1oomid; Nõukogude Liidu
sotši ploomid; damaskuse ploomid (rühm Prunus oeconomįca Borkh.)' Vii-
mased on mitmesuguse värvusega, väga maitsvad.

Üldlevik. Spontaanses taimkattes ļeidub ainult kultuurist metsistLrnult;
eriti u1atuslikult metsistunlrd Kaukaasias. Kultiveeritakse laiaļdaselt Euraa-
sia, Põhja- ja Lõuna-Aafrika ja Põhja-Ameerika pafas- ja soe_parasvööndis.

Levik Eesti NSV_s. Kodumaises taimkattes esineb metsistunult väga
harva. Kultuuris levinud, kuid kannatab külmadel talvedel, eriti väärtusliku_
mad kultuursordid. Üks kohalikest sortidest (,,Liivi kollane munaploom'')
paljuneb rohketest juurevõsudest ja teda võib aedades kohata sageli pool_
metsistunult.

Kasutamine. Ploomipuu vilju tarvitatakse värskelt ja neid töödeldakse
väga mitmeļ otstarbel: kuivatatakse kompotiks (eriti mustploome), tarvi-
tatai<se mitmesugusteks keedisteks, marmelaadiks, ploomimahlaks, ploomi-
veiniks, ploomilikööriks jne. Ploomide suhkrusisaļdus on väga mitmesugune,
olenedes sordist ja kasvukoha tingimustest. Suhkrusisaļdus kõigub 6/"-st
ligikaudu 17%-ni; sellest on puuviljasuhkrut 2,9-7/o, viinamarjasuhkrut
2,8--4,3%, roosuhkrut 3,8-8,5%. Hapetesisaldus on ploomidel 0,2-7,5/o.,
nad sisaldavad l0 mg/o A-provitamiini ja 2,6-11,2 mg% C-vitamiini.
Seemne tuumas on 30/o joodi sisaldavat õli.

3. Ķreegipuu - Pruruls įttsįtįtįaz L. et Jusl. Cent. pl. Ī (1755) 12 et in

I Eesti NSV-s on Tartu sordiaretaja A. Kurvits kultuurploomipuude seemikutest are-
tanud mitu head, külmakindlat kultuurp1oomipuud; aretuse lähtematerjaliks oļid meil
seni kultiveeritud sordid - ,,Eņma Leppermann'' jt. (A. Siimon, Eesti NSV mįtšuurin_
laste töötulemusi puuviljanduse alal. l952, lk. l7-2|).

2 įnsįtįtįa (lad. k.) - võõramaine; Linnė iseloomustas selle nimega kreegipu,ud kui
võõramaist, vastandina, Rootsis kodumaisele laukapuule.
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Amoen. acad. IV (1755) 273; Klinge Holzgew' (1883) 223; Koehne

D. Dendrol. (1893) 316; IĮIrua"nblay3eH o.rr' Cpe4H. r Įoxg. Poccau I (1895)

3l2; Bicrc;rina in BzguaqHaĪ( pocn. VCCP (l950) l58. - P' įnsįtįtįa A'nigra
Aschers. et Graebn. Synops. VI, 2 (1906) l22. P' domestįca SSp.

insįtįtįa C. Schneicl. Laubholzk. I (1906) 630; Hegi Ilļ. Fl. Mitt.-Eur. IV,

2 (t922-lg2g) llo8. - P. nigra Reichenb' ap. Nyman Consp' (1879)

214. - Tepuoc.nun.

Ļ. į. Harilikule ploomipuule väga lähedane, 3--6 m kõrgune puu, meiĮ

p"rrĮgr" alati kõrge põõsa kujuline, sageli asteldega. Ka kaheaastased võr"

sed on vahel veel sametjad, kuid võivad o1la ka paljad. Lehed 1ai-elliptilised
või äraspidi-munajad, terava kuni tömpja tipuga, täkilis-saagja servaga,
pealt alguses hajusalt karvased, hiljem paljad, alt eriti roodudeļ karvased.

oied enamasti kahekaupa, pehmekarvaļistel õieraagudel, valged või pisut

rohekad, 2 cm (ja rohkem) läbimõõdus. Viljad piklikud või kerajad, sageli
sinakad või sinivioļetsed sinkja kirmega (var' nigra), kuni l,8 cm pikad,

hapukad, ļuuseemnest raskesti eraldatava viljalihaga. Luuseeme pisut lapik,

enįmasti sile' nüride servadega. Õitseb mais. (224. joon' e - h')

Kromosoomide arv 2n: 48'
var. nigra (Reichenb.) Aschers. et Graebn. ļ. c. (var' ĮuĮiana auct.).

Juulikreek. _- Alati põõsakujuline. Lehed jaõiedvõrdlemisi väi-
kesed' Vili piklik, 1-1,B cm pikk, sinakasvioļetne või sinakasmust,

kirmega, vähe maitsev. F'esti NSV aedades sageli poolmetsistunult.

Kreegipuud käsitatakse käesoļevas töös liigina, ehkki ta väga erinevad

vormid viitavad vähemale või suuremale hübriidsele sugulusele ploomi-

puuga. Eesti NSV aedades on üsna tavaļine väga iseloomulik juulikreek, mille

morfoloogiline erinevus aedploomipuust on üsna suur; ta tähistab seega

kahe liig1 vahelist selgesti eristatavat morfoloogilist tüüpi. Raskem on

Euroopa lõunapoolsetes maades kultiveeritavate kreegipuu kultuursortide

eristamine ploomipuust' Mõlema liigi kultuursordid on sageli niivõrd ļähe-

dased ja tunnustes üleminevad, et ei tehta vahet ploomipuu ja kreegipuu

ļiikide vahel. osa kreegipuu sorte kannab ploomi nimetusi, näit. tuniud must

säiliskreek e. tšernosliv' millise nimetuse all tuntakse eeskätt kreegipuu,

kuid ka tumedaviljalisi ploomipuu Softe. Lõuna-Euroopa heledaviljalised,
nn. mirabell-kreegipuud ei sobi meie kliimatingimustes.

Üldlevik. Kreegipuu leviku küsimuses on seisukohad diametraalselt
vastupidised. osa autofeid eitab kreegipuu spontaanset areaali' üļdse kreegi_

puud kui liiki; ieised, eriti vanemad autorid, peavad võimalikuks, et ta on

ipontaanne ļiik, mille areaaļ arvatakse haaravat Nõukogude Liidu lõuna-

poo1seid osi, Kaukaasiat, Ba1kanimaid, Väike-Aasiat, Põhja-Aafrikat ja

Himaalajat ning mis Lõuna-EuroopaS on laialdaselt metsistunud.

Levik Eesti NSV-s. Juulikreek on meie aedades tavaļine (Tartus, Tal-

linnas, teistes linnades, tavaline ka maa-aedades). Kasvab aedades sageli
poolmetsistunult, kuid ei näi metsistuvat.

Kasutamine. Kultuur-kreegipuu viljad sisaldavad kuni 6/o suhkrut (pea-

miseļt foosuhkrut) ning kuni |/o vabu happeid. Juulikreek ei vilju: meil
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tavaļiselt iga aasta; viĮjad on vähe maitsvad, kuid neist saab suurepäraseid

keediseid. Puu sobib aluseks kultuurploomide vääristamiseļ'

4. Haraline ploomipuu (e. kirss_ploomipuu) Prunus d.įuqrįcatgl
Ledeb. in Index Sem. hįrt. Dorp. (ls2a) 6; Boissier Fļ. or. II (1872) 65l;
Burrorp._HaKĮĮTI,IH B Tp.flpax.rr. Eor., leu. u Celeķq. XXII,3 (1929) a5;

lpoccreürra OJr. Kasķ. IV (1934) 33B; Koeales so (DĮ' CCCP X (l94l) 516;

Įļerrepuau so (Dfl. ECCp III (1950) l39; Ķyxorcxilü Kynlr. pacT. (1950)

227. joon. Haralise ploomipuu (Prunus diaaricata)
areaal (.ĮI,ep. IĮ KycTapH. III jätgi).

3l3; Coķo;ror e Įep. IĄ KycTapH. CCCP III (1954) 697. _ P. cerasifera

Ehrh. Beitr. IV (l753) 17 (ex parte); Hegi Iļl. Fļ. Mitt.-Eur. IV, 2

(l922-lg23) ll00 (ex parte). - flonos n Tp. llpuxĮ. Eor., leg. u Ce.neķų.

XXII, 3 (1929) 3g2. _ P. ceiasifera ssp. dįaarįcata C' Schneid. Laub-

ho|zk' I (1906) 632. - CĮĮsa pacToņblpeHHafl' TKeMajII{.

b, t).Haraliste, rõhtsate, suhteliselt peente okstega 4-l0 m kõrge puu,

harvem'põõsas, mille noorematel okstel esinevad astlad. Noored võrsed pal_

jad, punakaspruunid, vanemate okste koor tumehall. Lehed üheaastastel võr-

seteļ vahelduvad, lühivõrsetei peaaegu kimpudena asetatud, ovaaļsed kuni
ovaalsüstjad, 4,5-6 (l0) cm pikad' teravnevad, talbja alusega, üheli- või

kahelisaagja Servaga, pealküljel paljad, allkülje roodudel enam või vähem

karvased. oied ühe- või kahekaupa, koos lehistumisega või pisut varem puh-

õ
0

0

$

į

ü

?

r dįaarįcaįa (lad. k.) - haraline, laiuv; siin mõeldud oksi ja võra kuju.
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kevad, l,5-2,5 cm läbimõõdus, valged, harvem puhkemisel roosakad, lõh'
navad. Tupplehed munajad, tömbid, näärmeka saagja servaga. oiepõhi kel-
lukjas, vahel pisut karvane. Viļi ümar või eliiptiline, ebaselge külgmise
vaoga, rohekas, roosakas, punakas või tume kirsipruun, paljas; viljaliha
ļuuseemnest raskesti eraldatav, hapu. Luuseeme andurita, tipul ja alusel
ahenev, siļe või rõmeļine, selja- ja mõhuvaoga. Õitseb mais. (224. joon.
m-n.)

Ķromosoomide arv 2n: 16, !7,24'
Üldlevik. Kodumaine Kaukaasias, kus kasvab eelmägedes ja mägedes

300-2000 m kõrguseni; peale selle Balkanil, Väike- ja Kesk_Aasias, Iraa_
nis. I(asvab mäenõlvadeļ asuvais metsades ja põõsastikes, mäeorgudes ja
mägijõgede kalļasteļ; moodustab Ķaukaasias sageli puhtaid kogumikke.
(Areaal 227. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Aedades ilupõõsana (Tartu Botaanikaaed).
Haralisele ploomipuule väga lähedane kultuurliik on Kaukaasias

500-600 m kõrgusel kultiveeritav alõtša (Prunus Vachuschtįį Bregadze),
rniiļe rlähe hapud viljad on selge külgmise Vaoga; luuseeme on anduriga,
tömbi aluse ja iipuga. Ķromosoomide arv 2n: t6. Võib_olla on meiļ harva
kasvatatud haralise ploomipuu 1äänepoolset kuļtuurvormi, mida üldiselt
tuntakse kirss-ploomipuu või mürobalaani (Prunus cerasifera Ehrh.) nime-
įuse aļļ (vt' ploomipuude määramistabel lk. a62).

30. perekond mandlipuud - Amggd,alus ļ L.
L. Syst. nat. ed. I (1735); Gen. plant. ed. I (1787) l4l

Väikesed puud ja põõsad, asteldega või ilma. Lehed pungaseisundis
pikuti voltis, arenevad koos õitsemisega või hiljem; sageli on laba servad
ja leheroots näärmekacl. Õied viietised, mõļemasugulised. Viļi - luuvili
kuiva viljakattega, kahe, poolmega avanev. Luuseeme siļe või rõmeļine-
vaoļine. - Umbes 40 liiki, ļevinud Vahemerenraadest Kesk-Aasiani. Nõu-
kogude Liidus esinevate ļiikide arv on l6-t7. Peale rea Nõukogude Liidus
ęsinevate liikide viljade kasutatakse eriti hariliku mandlipuu (Am,ggdaĮus
comntunįs L', Kaukaasia, Kesk_Aasia, Iraah, Väike-Aasia, Atžiir) luuseem.
neis peituvat tuųma māgus- ja mõrumandlite nimetuse all kondiitritööstuses
ning mandliõļi tootmiseks. * Eesti NSV-s on ehispõõsastena kasutatucl
kahie liiĻi, mis rleil kumbki ei vilju.

' t amügdaļe ehk arnügdaLea _ hariliku mandlipuu (AmggdaĮus communįs L.) nime.
tus vana-kreeklastel (Theofrastos, Dioskorides).
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EESTI NSV.S KULTIVEERTTAVATE MANDLIPUU LIIKIDE
MÄĀRAMISTABEL

į. Ķõik lehed teravatipulised, hõlmadeta. Roosad lihtõied
l. Väike mandlipuu - ArrlggdaĮus nana L'

Lehtede tipuosa enamasti 3 terava hõlmaga. Roosad täidisõied
2. Kolmehõlmane mandlipuu - Amggdalus trįĮoba (Lindl.) Ricker

t. Väike mandlĪpuu _ Amggd,aįus nana ' L. Sp. pl. ed. | (|7fi) a73;

Boiss. Fl. or. II (ls72) 643 (ex. p.); lpoccr. <DJr. Kaeķ. IV (193a) 340;

JIuH,Įescķ. u Arr. A. Qe4opon so @.lr. CCCP X (ļ94l) 535; Tovttzn so QĮ.
ECCP III (1950) laO; Xyxorcxuü Kynrr. pacr. (1950) 335; 3aĮ,IltcĮoga
u JIog.-Jlogvltl,cķag, s Äep. I{ KycTapH' CCCP III (1954) 72Ļ' - A. Gaert-

nerįana Schlecht. in Abh. Naturf. Ges. Halle II (1854) 19. -. Prunus nana

Stokes in Bot. Mat. Įled' III (1812) l03; C. Schneid. Laubholzk. I (1906)

599; Aschers. et Graebn. Synops. Vl,2 (1906) 140; Hegi lll. Fl. Mitt.-
Eur. IV, 2 (|922-1923) l0B5. - Į{uHĀa.rrķ uusxIlü unu xalmķlųxltü.

į. Madal (l-l,5 m) põõsas püstiste okste ja rohkete lühivõrsetega.
Aastāste võrsete koor valkjas või punakas, paljas, vanematel okstel puna-

kashalļ või hall' Lehed lineaalsüstjad või süstjad, harva piklik-ovaalsed,
teravatipulised, aļusel 1ühikeseks rootsuks ahenevad, paljad, 3,5_6 cm pikad,
saagja Servaga. Õied kuni 2,5 cm läbimõõdus, roosad, lehtede arenemisega
üheaegselt või pisut varem puhkevad. Viļi ümar või ümarmunajas, udeme_

1ine, l-2 cm pikk ja kuni l,8 cm ļai. Luuseeme lapik, vaoline-võrkjas. Õit_

seb mais. Meie kliimas ei vilju või viljumine toi,mub väga harva. (229. joon.

a.- b.)
Üldlevik. Levinud Nõukogude Liidu Euroopa-osa lõunapooiseteļ metsa_

stepi- ja stepialadel, Lääne-Siberis, Araali-Ķaspia vahelisel alaļ, Lõuna_

Saksamaal ja Ba1kanimaades, Põhja-Kaukaasias. Kasvab orunõlvadel,
nõgudes, huumusrikkal mullal. (Areaal 22B. joon.) 

:

Levik Eesti NSV-s. Ilupuuna pole meil haruldane, eriti linnades, kuid
ļeidub sageli ka maa-aedades.

Kasutamine. Tartus ja Tallinnas on kultiveeritud mõningaid vorme (ka

üht valgeõieiist vormi, I. aļba hort.) ' Ilus, külmakindei põõsas, mi119 vilju_
mine meil on väga haruļdane. oksad kattuvad kevadel üleni õitega. Sobib
kasvatamiseks üksikasetuses, rühmiti, ääristamiseks, kiviktaimlates. Mu1la
suhtes vähenõudlik, põuakindel, eelistab varjuta, päikesepaistelisi kasvu_
kohti. Ilusate tüvipuudena saab teda kultiveerida,-vääristades kreegipuule.

2. Kolmehõlmane mandtipuu - AmggdaĮus trį'l'oba ' (Lindl.) Ricker in
Proceed. Biol. Soc. Washingt. XXX (l9l7) l8; 3auķtc.loņa Į JIos.-JIOsaH-
cKafi B Āep. įĪ KyCTapH. CCCP III (1954) 730' - Prunus trįįoba Lindl. in
Gard. Chron. (1857) 268; Klinge Holzgew. (1883) 223; Koehne D. Dend-
rol. (1893) 3l3; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 595 (ex parte)' IĪ (1912)

973; Aschers. et Graebn. Synops; YI,2 (1906) l35ļ Bacz.rrbĪ{eHxo s Eor'

I nana (lad. k.) * madal
g trįļoba (lad. k.) _ kolmehõlmane, sõnadest tres _ ko1m, įobus _ hõļm.

471



,- - .. ,',,
228. joon. ' Väikese mandlipuu . {AmggdaĮus nana)

. I(ycTapH. III järgi).
areaal' (Įep. x

'::

MaT.'rep6. Eor.'Į{Hcr. Ķolrapora Xv.(l953) lil35. -_ Amggdalopsįs Lind-
Įegi Carr. in Rev. Hort. (1862) 9l. - Prunopsis Lindlegi Andrė in Rev.
Hort. (lB83) 367. - Murr,ņa"rrl ipexlonacr.uolt. ') l

į. Madal põõsas, vääristatult ka kuni 5 m kõrgune tüvipuu. Võrsed ja
noorēmad oksad peeneudenrelised, võivad ol1a ka paljad. Lehėd lai-elliptili_
sed kuni. äraspidi-munajad, 3-6 (B) cm pikad, lai-talbja alusega, teiava.,
tipuliseä või vähemalt'osa lehtedest kolmehõlmase tipuosaga; ļetieserv lhba
aļusel lihtsaagjas hõredate hammastega, tipuosas sageli' kahelisaagjaši'
lehed allküljel või ainult roodudel karvased. Õied l-2-kaupa,2=2,5 (3) cm
läbimõõdus, lühikestel õieraagudel, roosad täidisõied. Õiepõhi lai-kellukjas;
tupplehed munajad. Vili kerajas või pisut ovaalne, lühiudemelir., ,rī..
l5 mm pikk ja 12 mm:lai, madala külgmise Vaoga; valminult meenutab
väheldast kollast aprikoosi; päikeseküljel tumepunane, kuiv või üsna vähe
lihakas. Luuseeme suhteliselt suur, lt mm pikk ja lO mm lai, sile või pisut
rõmeline, mõhuküljel maclala vaoga. Õitseb mais. Eesti NSV_s nähtavasti
ei vilju üldse' (229. joon. c - 9.) ,

var. muĮtipĮex Bunge Ęnum. pl' in China bor. anno 183l coll. (1835)
22; f' pĮena Dippei 'Handb. Į,aubholzk. IĪI (1s93) 60s. - Roosa
täidisõieline, meil peamiselt kultiveeritav teisend. '''', '' '

Ī. pĮena aļbahort. - VaIgeõieline täidisvorm. Harva kultuuris. ;

Üldlevik. Hiinas ehispõõsana väga vanast ajast laiaLdaselt kultuņris
ning väga populaarne, kuid Hiįna spoņtaanses fl.ooraš ģ esine. Euroopasse
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229. joon. Mandlipuud (AmggdaĮus) ja aprikoosipu'ud (Armeniaca\. AmųgdaĮus nana:

c-õitsevoks; Õ-vi|i'A.triĮoba: c-leht; d_var.rnuĮtipĮex,'itäidisõied; e-poo-
litatud õis kroonļehtedeta (suurendatud). Armeniaca uuĮgaris: f - leht; g - tükk oksa

õitega; į - vili (sort ,,Komsomolets")'
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introdutseeritud aastal l855 ning parasvööndi lõunapooisetel aladeļ rohkesti
ilupõõsana kultiveeritav.

Levik Eesti NSV-s. Võrdlemisi vähe levinud, ehkki kultiveeritud juba
möödunud sajandi viimasel veerandil.

Kasutamine. Soojalembene, kuid suhteliselt küļmakindel. Vajab siiski
kaitstud kasvukohti. Õitsedes erakordselt dekoratiivne, sobib üksikasetuses
ja rühmiti murul, eļamute ümbruses, parkides. Eelistab värsket, toitainete_
rikast mulda. on perspektįivsem kuļtiveerimiseks Eesti NSV lääneosas;
vääristatult harilikule või haralisele ploomipuule annab väga ilusaid tüvi_
puid. Suurema külmakindļuse saavutamiseks soovitatav vääristada ploomi-
puudeleļ.

31. perekond kirsipuud - Cera"sĮrs 2 Juss.

Juss. Gen. pl. (1789) 340.

Harilikult juurevõšundeid moodustavad puud ja põõsad; vigastamisel
eritavad nad vaiku. Õied viietised, mõlemasugulised, valged või roosad,
väheseõieliste sarikjate või kännasjate õisikutena, harvem l-2-kaupa iühi-
võrsete tipul, koos ļehistumisega või pisut varem puhkevad. Tolmukaid
t5-50; õiepõhi kellukjas või torujas. Sigimik ühepesane, kahe seemne-
algega. Vili kerajas .või pisut piklik, kirmeta luuvili, mahlaka viljalihaga.
Luuseeme kerajas või munajas. Lehed vahelduvad, pungaseisundis pikuti
voltis, hambuļise ja sageli näärmeka Servaga. Abiļehed olemas, enämasti
langevad vara maha. - Nõukogude Liidus esineb (koos kultuurkirsipuu_
dega) 2l .liiki, mis kuuluvad kahte alamperekonda - Tgpocerasas Koehne
ja Microcerasas Webb. Eesti NSV-s on kultiveeritud peamiselt esimesse
alamperekonda kuuluvaid liike. Peale allpool käsitletavate on meil ilupõõ-
saste ja -puudena mainitavad järgmised, harva kultiveeritud või katseta-
miseks soovitatavad liigid: põõsaskirsipuu |Cerasus pumiĮa (L.) Michx.,
Põhja-Ameerika Ūhendriikide idaosa]; maksimovitši kirsipuu |C. Maximo-
uįczįį (Rupr.1 Kom., Mandžuuria]; stepi kirsipuu |C' fruticosa (Pall.)
G. Woron., Euraasia]; pennsilvaania kirsipuu (C' pennsųĮ.aanįca Loisel.,
Põhja-Ameerika Ühendriigid); liivakirsipuu ĮC. Bessegl (Bai1.) Lanell.,
Põhja_Ameerika preeriate ala]. Viimast liiki on viimasel ,ajal hakatud kirsi-
puude vääriŠtamisel kasutama kääbusalusena. Mõningad Jaapani dekoratiiv_
l<irsipuud (C. serrulata Lindļ. jt.) on Eesti NSV kliimas küļmaõrnad.

1 Kolmehõlmase ņandlipuu süstemaatiline asetsus pole küllalt selge, sesi ta, luu-
viljade viljaliha konsistents (kuiv või lihakas) pole veel kindlaks tehtud. Mandlipuude
viljad on kuivad, kuid Vassilišenko järgi (l. c.) näivad selle liigi viljad olevat siiski pisut
lihakad; mandlipuudel puudub see tunnus. Väliselt, õitelt meenutab ta tõesti mandlipuud,
kuid viljade välimuselt pigemini aprikoosi. Süstemaatilise asetsuse ebaselguse tõttu on
seda liiki asetatud kord ploomipuude, hiljem mandlipuude hulka ning on ka kirjeldatud
uue perekonnana (vt. nomenklatuuri). Küsimuse lõplik lahendamine sõļtub viljade lähe-
mast uurimisesi; Euroopa maades viimased enamasti ei arene.

2 Rooma kirjaniku Varro poolt tarvitatud riįmi, mis nähtavasti pärineb kurdį_ira.anį
keeltest.
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TÄHTSAMATE EESTI NSv_s KULTIVEERITAVATE
KIRSIPUU LII KIDE MIįÄRAMIsTAB EL

]. oied kobalatena või sarikjate kännastena, mille pungasoomused on
õitsemisajaks varisenud; iga õierao alusel esineb munajas, näärmekalt
hambulise Servaga ļ<atteleht

l. Mahaleb- e. lõhnav kirsipuu - Cerasus MahaĮeb (L') Milļ.
Õied väheseõieļiste sarikjate õisikutena, mille alusel säilivad punga-
soomused; katteļeht puudub, kuid võivad esineda mõned rohelised
kandeļehed 2

2. Sarikjate õisikute alusel, pungasoomustest kõrgemal, on mitu roheļist
lehte; leheserv täkiline-hambuļine, leherootsu ļĄheduses 2-4 nädrmega ''

3. Hapukirsipuu e. harįlik kirsipuu - Cerasus auĮgaris MilrL

- Õisikute aļusel esinevad tagasikäändunud pungasoomused, kuid puu-
duvad roheļised kandelehed. Leheserv kahelisaagjas,.näärmeteta, kuid
leherootsul esineb 2 nääret

2. Maguskirsipuu - Cerasus aaium L.

Alamperekond Tupocęrqsįr"s Koehne ap. K. Meyer in Fedde Ęepert. spec.
nov. XXII (1923) 39,57. - Õied kobaratevõi väheseõieļiste sarikatena, har-
vem üksikult. Pungad üksikud või mitmekaupa, kuid ilma ühise katteleheta.
Äbiļehed mahalangevad.

l, Mahaleb- e. lõhnav kirsipuu - Cerq"sus MulįnĮeb ' (L.) Mill. Gard"
Diptr ed. B (1759) n" 4.; Boiss. Fl. or. II (1872) 649; fpoccr. o.rI Kasx. ĮV
(l93a) 3a0; flonpxoea Bo Q;r. CCCP X (l94l) 55l; Iļerrepuarr so (DJĮ.

ECCp III (1950) I43,; Xyxoecxxü Ky.irlr. pacr. (1950) 342' - Prunus
Mahaleb L.Sp.pl. ed. I (1753) 474;Ledeb. Fl. Ross. II (1844) B; Klinge
Holzgew. (1883) 230; Koehne D. Dendrol. (1893) 307; Aschers. et Graebn.
Synops. VI, 2 (1906) 156; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 617; Hegi
Iļļ. Fl. Mitt.-Eur. Iv, 2 (1922-1923) 1070. - Padus Mahaįeb Borkh.
Handb. Forstbot. II (1803) 1434; Coķo.ttog s Äep.Ī.I KycTapH' CCCP III
(1954) 767' - Buugg aurunxa HJIH ÄylxucTafl.

b' h. Laiuvate okstega, juurevõsusid mitte moodustav põõsas, harvem
ltuni'l0 m kõrge tiheda võraga puu. Noored võrsed paljad või alguses lühi-
udemelised, helepruunid; vanemate okste koör tumepruun, hiljem hallpruun
või hall, pikuti lõhenev,-kumariini lõhnaga. Lehed 2-8 cm pikad, l,5-6,5 cm

ļaiad, Įai-munajad,'lai-ovaalsed kuni peaaegu ümarad, ümardunud või
südaja alusega, tipul lühikese teravikuga, vahel ka tömbid, näälmekalt täki_

lise servaga, pealt paljad, läikivad, alt paljad või roodudel karvased; lehe-

roots ülemises osas l-2 pruuni näärmega või ilma. Abilehed kuni 5 mm
pikad, lineaalsed, näärmekalt täkilise Servaga, vara mahalangevad. Õied

' ' Mol'oĮ"b - araa,biakeelne ta,imenimi, mida XVt sajandi 'autorid (Ca,merarius ļt.|
hakkasid kasutama selle kirsipuu nimena.
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5-l4-õieliste kobaratena, nrille alusel esinevad rohelised ļehed, vaĮged,
lõhnavad, umbes l,5 cm läbimõõdus. Luuvili ümarmunajas, 8-l0 mm pikk,
B-9 mm läbimõõdus, valmides tumepunane, valminult must, kibedamaitse-
lise viljalihaga. Luuseeme teravmunajas, sile, 7 mm pikk, 4 mm ļäbimõõdus-
oitseb mais, viljub juulis, augustis. (230' joon. į - į'.)

Kromosoomide arv 2n: 32.
Üldlevik. Kodumaine Kesk- ja Lääne-Euroopa lõunapoolses osas, Vahe-

meremaades, Balkanil, Väike-Aasias, Nõukogude Liidu lõunapoolsetęs osa-
des koos Kaukaasia ja Kesk-Aasiaga. Kasvab kuivadel päikesepaistelistel
nõlvadel, võsastikes, hõredates metsades, esinedes Pamiiri-Alai süsteemi
mäestikes l200_l900 m kõrguseni. Soojema parasvööndi maades sageli
kultuuris.

Levik Eesti NSV-s. Sageli kultuuris.
Kasutamine. Kuigi mahaleb-kirsipuu on meie kliimas pisut küļmatund-

lik ning sobivam Lääne-Ęestile, kasutatakse teda alusena hapu- ja rnaguskirs-
side vääristamisäl. Ta 'on põuakindel, eeļistab paremat, lupja sisaldavat
mulda. Koor ja puit on kumariinisisalduse tõttu ļõhnavad, mistõttu puitu
kasutätakse'įiibuvarteks, sigari-' ja sigaretipitsideks. Viljad annavad pur-
purpunast värvi ning nende mahla kasutatakse likööridele ja veinidele värvi-
įoonide andmiseksi Vaheļ kasvatatakse ka ilupuu ja -põõsana aedades.

2. Maguskirsipuu Cerasus aaüum ' (L ) Moench Meth. ,p1.

{1794) 672; Boiss. Fl. or. II (lB72) 649; fpoccr. o.n. Kasķ. IV (1934)
340; floxpxoBa'Bo Qil. CCCP x (l94l) 556; Įerrepuan go Q.il. EccP III
(t950) l42; Coķo.rroe e Įep. ĮI'KycTapH. CCCP III (1954) 736. - Prunus-
aaįum L. Fl. Suec. ed. 2 (|755) 165; Ledeb. Fl. Ross. II, l (l8aa) 6;

Klinge Holzgew. (1883) 228; Koehne D. Dendrol. (1893) 209; C. Schneid.
Laubholzk. I (1906) 616; Aschers. et Graebn. Synops. VI; 2 (1906) 151; Hegi
Ill. Fl. Mitt'-Eur. IV,2 (1922-1923) l07B. - Cerasus nigra MĪ11' Gard'
Dict. ed: B (1759) n"'2 - C. duĮcįs Gaertn. Fl. Wetterau II (l8B0) 18l. -
ŲeperuHr, BHĮI]Hfl IĪTHįlbrI.

tŽ. Suur, kuni 20 (30) m kõrge, juurevõsusid mittemoodustav puu püs-
tiste okste ja munaja võraga. Noored võrsed paljad, koļļakas- või punakas-
pruunid, kaetud halli kirmega. okste ja tüve koor ļäikiv, hallikas, lõhenev
ja kestendav. Lehed piklikmunajad või elliptilised, talbja või ümardunud
alusega, tipul järsku teravikuks ahenevad, kuni 16 cm pikad ja 6 (B) cm
ļaiad, noorelt allküljel enamasti tihedakarvalised, hiljem harilikult roodudel
või ka ļabaļ karvased, kahelisaagja servaga, mille hammaste tipul on kõhr-
jas teravik; leherootsu ülemises oSaS on kaks suhteliselt suurt nääret, Abi-
lehed ļineaalsed, näärmekad-hambulised, kuni 1 cm pikad. Õied vähese-
õieliste sarikjaie kimpudena, a1usel suurte pungaSoomustega, valged,
2,5-3 cm ļäbimõõdus, peentel, 2,5-3 cm pikkadēl raagudel. Õiepõhi karik-

r . l .Ladina. keelest: aoįs _ lind, s. o. linnu kirsipuu; ļadinakeelne tõlge rootsikeelsest:
maguskirsipuu nimest _ fd,geĮbiir.
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230. joon. Ķirsipuud (Cerasus).C'auįum: į- leht; & -oks õitega; c-vī|ļ;d -
luuseeme eest_ ja külgvaaies. C' uuĮgaris: e - tükk õitsvat oksa'; | - õis altvaates;

g * viljad; ft. - poolita,tud įuuseeme. C. Mahaįeb: l _ õitsev oks; j _ õis külgvaates;
l - vili;-/ - ļuuseeme. (d ja h Hegi järgi, suurendatud')



jas, paljas. Tupplehed tömbid, iagasi käändunud, sageli karmiinpunasecl.
Luuviljad kerajad, metsikul maguskirsil umbes l cm ļäbimõõdus, kultuur-
sortideļ suuremad, ļihakad, mõrumagusad (metsikutel) või magusad, tume-
punased kuni peaaegu mustad, kultuursortidel ka valkjaskollased. Luuseeme
siļe, kerajas või munajas. Õitseb mais, vili valmib juulis, augustis. (230.
joon. a - d.,

Kromosoomide arv 2n : 16, 17, lB.
var. sįĮuestris Kirschļ. Fļ. d'Alsace I (ls52) 210' - Meil mitteesinev rnet-

sik teisend, võrdlemisi hõreda püramidaalse võraga puu. Lehed väik_
semad kui kultuurteisenditel. Viljad valminult peaaegu mustad, väi_
kesed, herneterasuurused, magusamąitselised. Esineb Ukraina NSV
ja Moldaavia lehtmetsades ning Krimmi ja Ķaukaasia mägimetsades.
Kultuur-maguskirsipuude ļähtevorm, milļest need on aretatud.

var. ĮuįįanaLam. et DC. Fl. Frang. IV (l805) 482 (pro spec.) '- Prunus
' Cerasus e. įuĮiana L.Sp.pl. ed. l (1753) 474' Südakirsid

(prantsuse Guignes). - Vili pehme, väga mahlakas, enamasti tumeda
värvusega, suur, väga maitsev. Lehed suuremad. Eelmiseļe teisendiļe
lähedane kultuurteisend, kuhu kuuluvad kõige peenemaitselisemad

var: duracįna Lam' et DC. Fl. Frang, IV (1805) 473, (pro spec.) -Prunus Cerasus ),' Duracįna L.Sp.pl. ed. l (1753) ņ75. Kõhrkir._
s i d (prantsuse Bigarreaux). _. Sageli ebakorrapäraselt harunev puu.
Vilja1iha tihedam kui eelmisel teisendil, kõhrjas, vili värvuselt ena_
masti kollakas, kuid osaļ siia kuuluvatest sortidest ka punane kuni
peaaegu must. Konserveerimiseks sobivad sordid. Siia kuuluvad ka
I. V. Mitšurini poolt peamiselt NSV Liidu keskosa jaoks aretatud
sordid (,,Must kibe" jt.).

Üldlevik. Metsik maguskirsipuu on levinud Nõukogude Liidus Ukraina
NSV-s, Moldaavias, Ķrimmis ja Kaukaasias. Areaal haarab Kesk- ja Lääne_
Euroopat, Skandinaaviamaid (kuni põhjalaiuse 6l"-ni), Balkanimaid, Väike-
Aasiat ja lraani. Mainitud aladel ka kultuuris levinud, peale selle kultiveeri-
tav Põhja-Ä'afrikas, Īndias ja Tseilonil. Mesofüüt, kasvab üksikult või vähe-
searvuliselt leht- ja segametsades, eriti nõļvadel, esinedes mägedes kuni
2000 m kõrguseni. (Areaal 23l. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Maguskirsipuul ei esine Eesti spontaanses fļooras.
Ka kultuuris ei oma ta suuremat tähtsust, sest ta paremad sordicĮ on meiļ
külmaõrnad ning haigestuvad ebasoodsates mullastikutingimustes' Ķasva_
tatakse peamiselt kollakaviljalisi kõhrkirsi sorte, kuid ka tumedaviljalisi,
mida peetakse įapu- ja maguskirsi värraks seetõttu, et leherootsu näärmed
on neil üsna laba ļäheduses.

Kasutamine. Maguskirsse tarvitatakse peamiselt värskelt; neist valmis_
tatakse ka keediseid, neid kuivatatakse, kasutatakse veinide valmistamiseks.

l Maguskirsipuud kutsutakse meil sageli murelipuuks: see Īrimetus pole. sobiv., sest
tegelikult on mureįid (e. morellid) hapukirsi diferentseeritud sordid.
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Vähese hapetesisalduse tõttu (0'8% vabu happeid) on nad keedisteks ja
kuivatamiseks vähem sobivad kui hapukirsid. Viljad sisaldavad 6,32-7,75/o
viinamarjasuhkrut, 3,38-6,12% puuviljasuhkrut ja 0,41-0,75% roosuhk-
rut. Viljade säilivus on väike. Puud taluvad varju, on eriti nooremas eas
külmaõrnad ning vajavad katmist. Maguskirsi.puu puit on kerge (erikaal
0,57-0,58), pehme, pruunikas, lülipuit punakas; seda kasutatakse tisleri-
ja treimistoodeteks, sest ta 1aseb end hästi poleerida. Uutest rnaguskirsi sor-

231. joon. Maguskirsipuu (Cerasus aaiun) areaal
(Āep. u KycTapH. III järgi).

tidest tuleks mainida F. K. Teterevi poolt aretatud sorte, mida soovitatakse
ka Baļti nõukogude vabariikides kultiveerimiseks (Sokolov, l. c.). Need sor-
did on: ,,Varane must", ,,Neegrike" ja ,,Punane magus", esimene punakas-
mustade, teine mustade, kolmas pronksikarva viljadega.

3. Hapukirsipuu e. harilik kirsipuu - Cerqsus aulgaris ' Milļ. Gard.
Dict. ed.8 (1768) n'l; lpoccr. @Jr. Kasķ. IV (l93a) 3a0; floaprola eo
o.n. CCCP X (l94l) 559; Įerrepuan eo ofl. ECCP ĪII (1950) l47;
Xyxoecxuü Ky.nlr. pacr. (l950) 3aa; Coxo.ltoņ B Äep.Īā KycTapH' CCCP III
(1954) 7.43. - Prunus Cerasus a. capronįana L. Sp. pl. ed. l (1753) 474' -P. Cerasus L. in Hegi lll. Fļ. Mitt.-Euņ. Iv, 2 (1922-1923) 1074;
Ledeb. Fl. Ross. II, I (1844) 6. - P. Cerasus var. a. tgpica et var.
b. frutescens C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 614. - P. cerasus ssp.

0

$

į

ö

0

I auĮgaris (lad. k.) _ harilik, tavaline, sõnast aulgus - hulk, rahvas.
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eu-cerasus Var. I austera et var. IĮ Caproniana et ssp. acida Aschers. et

Graebn. Synops. v|, 2 (1906) l47-:-l50. - BVurHq odltķHoņenuag.

h, t2. Enamasti väheidane, mõne meetri kõrgune, juurevõsusid moodus-
tav puu, harvem põõsakujuline; metsikud hapukirsid sageli kuni 6 (7) m
kõrgused. Võra lai, peaaegu kerajas. Pikkvõrsed paljad, noorelt rohelised,
triljem punakaspruunid, nende tipuosale on koondunud rohkesti lühivõrseid.
Tüve koor tumedam pruun, kestendav, kaua säilivate lõvedega. Lehed suh-
teļiseļt paksud, lai_ vdi piklik-elliptilisecl kuni äraspidi-munajad, ļühidalt
teravneva iipuga ja talbja alusega,6-8 (l2) cm pikad ja 3-į cm laiad,
pealküljel läikivad tumerohelised, allküljel heļedamad, läiketa, paljad või
noorelt pisut karvased, mitmelaadiliselt täkilise Servaga' miļle täkete tipp
on näärmekas; leheroots l,2-3.cm pikk, l-2 näärmega või iļma. Abilehed
lineaalsed, kuni 6 mm pikad, harvade näärmekate hammastega. Õied lühi-
võrsetel 2-4-õielisįe sarikjate õisikutena, aļusel mitme väikese lehega. Õied
valged, 2_.3 cm läbimõõdus, 2,5:3,5 cm pikkadel õieraagudeļ. Kroonlehed
ümarad, pügaldumata tipuga, Õiepõhi kellukjas, tupplehed kolmnurksed,
tagasi käändunud. Luuviljad kerajad või lameda ülemise osaga, 10-l5 cm
läbimõõdus, heļedamad või tumedamad punased kuni mustpunased, kirmeta,
enam või vähem hapumaitselise viljalihaga, värvunud või värvuseta mah-
laga. Luuseeme kerajas kuni munajas, umbes I cm pikk, sile kahe, andurile
rööbitise vaoga. Õitseb mais, viljub juulis, augustis. (230. joon. e - h.)

Kromosoomide arv 2n : 32.
ssp. caproniana L. Sp. pl.ed. I (1753) 47a; Cerasus CapronianaLam.

et DC, Fl. Franę. IV (1805) a82; Prunus cerasus SSp. eįļ-cerasus
Aschers. et Graebn. l. c.; P. Cerasus var. tgpica C. Schneid. l. c. -Amarel lki rs i d. Buurgg o6ķIķH,oeeHnaq (prantsuse k. Gobeis,
Griottes). - Puukujuline. oksad suhteliselt lühikesed, püstised. Luu-
viljad kerajad või lameda tipuosaga, helepunased, kollaka, hapuka
viljalihaga; mahl värvuseta. Viljaliha luuseemnest raskesti eraldatav.
Seļle alaliigi mõningaid sorte on meil kultiveeritud (näiļ. sorti
,,Diemitzi amarell''). Nõukogude Liidus laiaļdaselt kultuuris, ka met-
.sistunudr.

ssp. frutescens C. Schneid. (l. c. pro var.) - Cerasus collįna Lej. et

Court. Compend. Fl. Belg. ĪI (1B3l) l30. - Prunus cerasus SSp.

acįda Aschers. et Graebn. (l. c.) . - P. acida G. Koch Dendrol.
I (1869) l12.- Veikselkirsid. Buugg xolMoBaf. - Enam või
vähem põõsakujulised, juurevõsusid moodustavad kirsipuud. oksad
enamasti rippuvad, hõredalt asetunud. Leheroots ļühlke, enamasti
näärmeteta, lehealus näärmeteta või l-3 näärmega. Viijad väheļda-
sed, enamasti mustpunased, hapumaitselised, värvunud mahlaga' Siia
kuulub enamik Eestis seni kultiveeritud hapukirsi sortidest (,,Säilis_
veiksel'',,,ostheimi veiksel";,,Nattkirss"). Tõenäo1iseļi kuuļuvad siia

l Eriti Lääne_Euroopa vastavas kirjanduses sageli mainitud klaaskirsid on ZukÕvski
järgi (1. c. lk. 345) hapu- ja maguskirsi hübriidid.
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ka Põhja-Eesti karbonaatmuldadel sageli poolmetsistunult kasvavad
viljarikkad hapukirsid r.

ssp. austera L. Sp. pl. ed. I (1753) 474; Hegl lll. Fl. Mitt.-Eur. IV,
2 (1922-1923) 1076 (pro var.) - Cerasus austera (L.) Roem. Synops.
monogr. III (iB47) 75' - Prunus cerasus SSp' eĮļ-cerasįļS var. II

austera Aschers. et Graebn. (ļ.c.) - Morellkirsid, morel-
l id. BrarrrHfl KI4cūafl (prantsuse keeļes Cerise). _ Kuni l0 m kõrge
rippuvate okstega puu. Õieraod suhteļiselt pikacl (4-6 cm). Viljad
mustpunased, viljalihast kergesti eraļdatava luuseemnega ja tume-
daļt värvunud, magushapu mahlaga. Viljad kahekaupa, valmivad
vara. See kirsipuu alamliik (resp. liik) ei esine spontaanses flooras,
teda peetakse magusa ja stepikirsipuu |CerasuĮ fruticosa (Pali.)
G. Woron.] hübriidiks. Kultiveeritakse Nõukogude Liidu lõunapool-
seįes osades, Krimmis, Ķaukaasias, Vahemeremaades, Väike-Aasias,
kus ka metsistub. Selļesse rühma kuuluvaist kirssidest on meil kuļti-
veeritud üht vanemat sorti - ,,Punast maikirssi'', mis karbonaat_
muļdadeļ hästi kasvab ning viijub ja on küilaltki külmakindel.

Üldlevik. Vt. alamliigid.
Kasutamine. Hapukirsipuud on maguskirsipuudest kliima suhtes vähem

nõudļikud. Hapetesisalduse tõttu sobivad viljad hästi konserveerimiseks
ning on suurema majandusliku tähtsusega kui maguskirsid. Eesti NSV_s
võiks see tähtsus veelgi tõusta, kui sordiaretustöödel kasutataks maierja1ina
Põhja-Eestis juba palju aastakümneid kultiveeritud ning metsistumisele kaļ-
duvaid kirsipuid.

Hapukirsipuude koor ja lehed sisaldavad rohkesti siģrunhapet. Viljad
sisaldavad 80-85% veĮt, 6-9/o (harva isegi kuni l5/o) suhkruid; nor_
maalseļt on sellest 3,B4-5,26% viinamarjasuhkrut, 3,:ļ|-4,3B% puuvilja-
suhkrut ja 0,29-0,B0o/o roosuhkrut. Vabu happeid (peamiselt õun_ ja sidrun-
hape) sisaldavad viljad l,46-2,16'%, parkhappeid 0,05__0,2/o,IänmasIiku-
įihendeid 0,76-l,3%; enne va1mimist leįdub neis ka tsüaani sisaldavat amüg_
daļiini. Seemnetuumad sisaIdavad amügdaliini ja 25-35% mandlimaitselist

- õli, mis kiiresti mõrkneb; seda kasutatakse seebitööstuses ja põletamiseks.
Kirsipuu lehti tarvitatakse teena ja kurkide hapendamiseļ' Puit on tihe, suh_
teliselt raske, värvuselt koĮlakaspunane' sobib tisleri- ja treimistoodeteks.
Kirsipuu vaiku kasutatakse peamiselt tekstiiļitööstuses. Kirsipuud on heail
meetaimed ning õitsedes erakordselt dekoratiivsed; nad arenevad ja vilju_
vad eriti hästi lubjarikastel karbonaatmuldadel, kus neid ka metsastamiseks
soovitatakse. Parkides, puiesteedel ning teeservadel kasvatamiseks on soovi-
tatavad amarellkirsid (ssp. caproniana). Kirsipuud taluvad linnade tolmu-

' Veikselkirssidest on meil eelistatud rikkaliku1t viljuv sort ,,Säilisveiksel''; desser-
diks hapu, sobib hästi mahlade, veinide ja hoidiste valmistamiseks. Vabatolmlemise teel
on šeda sorti Tartus edasi aretanud A. Kurvits; kelle seemik nr. l on suuremate ning
maitsvamate vilja,dega (A. Siimon. Eesti NSV väljapaistva,te mitšuurinlaste töö tulemusi
puuviljanduse alal, 1952)
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ja tahmarohkeid kasvuiingimusi. Dekoratiivpuuna on soovitatud kasutada
ka I. V. Mitšurini aretatud hübriidset sorti ,,Ķrassa Severa"; võrdlemisi vähe
on meil kultiveeritud mõningaid täidis- ja roosaõielisi dekoratiivseid kirsi-
puusorte.

32. perekond toomingad _ Pad.us į Milļ.
Mill. Gard. Dict. ed. 8 (1768).

Suvihaljad puud ja põõsad vaheļduvaie, pungaseisundis pikuti voltis
lihtlehtedega. Abiļehed ja õie kattelehed varisevad vara. Õied kitsaste kobara-
tena, pärast lehistumist puhkevad, väikeste valgete, laiuvate kroonlehtedega,
lõhnavad või lõhnata. Õiepõhi kellukjas, 5 lühikese kolmnurkse tupplehega.
Tolmukaid l5-20. Emakas ühepesane, üht seemnealget sisaldava sigimi-
kuga. Emakakael sigimiku tipul, ļameda suudmega. Must või tume-purpur-
punane' kirmeta 1ihakas luuvili sisaldab ühe luuseemne, mis on ümar, sile
või rõmeline' - Umbes 12 ļiiki, levinud peamiselt boreaalsetel aladel ja
lähistroopilistes mäestikes. Nõukogude Liidus on 4 kodumaist liiki' Eesti
NSV-s - l. Toomingaliigid omavad peamiselt dekoratiivset tähtsust, osaļt
on ka majanduslikult kasutatavad. Peale allpool käsitletud liikide on meil
külmakindļaks osutunud kaug-ida toomingas Padus Sslorj (Fr. Schmidt)
C. Schneid.

EESTI NSv-S ESINEVA JA TĀHTSAMATE MEIL KULTIVEERITAVATE
TooMINGALIIKĮDE MfuįRAMtSTABEL

1. Koor kolļakas, kasetohtu meenutav, kestendav' Lehed allküljel arvukate
1amedate näärmetega

4. Amuuri toomingas - Padus Maackįį (Rupr.) Kom.
--_ Koor ei meenuta kasetohtu. Lehed allküljel näärmeteta 2
2. Lehtede pealmine külg paljas, läiketa; allkülje roodude kaenaldes esi-

nevad vahel karvatopsud (domaatsiumid). Maikuus õitsvad liigid . 3
Lehtede pealmine külg läikiv; allküljel peamiselt pearood kaetud tihe-
date pruunide karvadega. Juunikuus õitsev liik

3Õiepõhiseeskiitieiv,,illl'j::T'l1k.':J#i'i::?:':ä':3'*Įff lf;
põõsas uu' 

"'r. Harilik toomingas - Padus rdcemosa(Lam.) Gilib.
Õiepõhja seeskülg paljas. Luuseeme sile või pisut vaoline. Ilupõõsas

l. Virgiinia toomingas -' Padus airginiana (L.) Mill.

l. Virgiinia toomingas _ Padus uirginĮnna (L.) Mill. Gard. Dict. ed. B

(1786) n" 3;M. Roem. Fam. nat. veget. synops. mon. III (1847) 87; C. Schneid.
Laubholzk' I (1906) 6a2; Ķouapon so Olr. CCCP X (1941)1 575; TomnH
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Bo oĮ. ECCP III (l950) l50; Coķo.rroe r Įep. IĮ KycTapH. CCCP III (1954)
772. - Prunus uirginiana Ļ. Sp. pl. ed. Į (l7fi) a73; Britt. and Brown
Ilļ. Fl.N. Un. St' II (1897) 253 Aschers' et Graebn. Synops. Vt' 2 (1906)
l61. - Ųepeuyxa BI4plI4 HcKafl.

h, h. Fnamasti väheldane ļaiavõraline puu või põõsas püsiiste või laiu"
vate oksĪega. Koor ebameeļdivalt lõhnav, must, noorelt kirsipruun, rohkete
lõvedega. Noored võrsed rohelised, paljad. Lehed laielliptilised, ļai- või äras-
pidi-munajad, lühidalt teravnevad, ümardunud või talbja alusega, 7-9 cm
pikad ja 4-5 cm ļaiad, mõlemal küljel paljad või allkülje roodunurkades
karvatopsudega, peensaagja servaga, mille hambad on tipule suunatud ja
pruuni, näärmeka tipuga; leherootsud kuni 2 cm pikad, 2-4 pruuni, lehe
aluse lähedaļ asuva näärmega, Abilehed kilejad, süstjad, näärmekaļt ham-
buļise servaga, kuni l2 mm pikad, vara varisevad' Õied valged, paljuõie-
liste, B-l5 cm pikkade, püstiste või rippuvate kobaratena, mille aļusel asu-
vad mõned roheļised lehed. Õiekroon B-l3 cm ļäbimõõdus. Luuviljad ümar-
munajad, teravikuga tipul, punased, vaļmides tumepunased kuni mustad,
B-l0 mm pikad ja 6-8 mm ļäbimõõdus, söödavad, kuid kootava maitsega.
Luuseeme munajas, hallpruun, 5-6 mm pikk, vaoga. Õitseb mais, pisut
hiljem harilikust toomingast, viļi valmib augustis. (232. joon. d - e.)

Üldlevik. Kodumaine Põhja-Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Levi-
nud 'Newfoundlandist 1äände kuni Albertani, lõunasse kuni Ķansase, Mon-
tana, Alabama, Georgia ja Põhja-Carolina osariikideni; puudub Atlandi
ookeani rannikul, samuti Newfoundlandi ja Nova Scotia rannikualadel.
Kasvab jõelammidel ja kaljusteļ aladel. (Areaal 233. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Tartus ja Tallinnas kultiveeritud juba möödunud
sajandi keskel; käesoļevaļ ajal ka Pärnus ja mitmel pool teisal.

Kasutamine. Pinnase suhtes vähenõudļik ning põuakindeļ, täiesti külma_
kindel toomingas. Taļub kasvutingimusi linnades nirrg lepib vähese var-
juga. Dekoratiivpuu ja -põõsana sobib kultiveerimiseks kogu Eesti NSV_s.
Puit on kõva, punakaspruun, tisleritoodeteks sobiv.

2' Hilistoomingas _ Pqdus serotįmaį (Ehrh.) Borkh. in J. Roem.
Archiv Ī,2 (1797) 38 et in Handb. d. Forstbot. II (1s03) |432; J. G. Agardh
Theor. syst. plant. (1s5B) t. l4, 8.; C. Schneid. Laubhoļzk. I (1906) 643;
Iouzn so ofl. ECCP III (1950) l50; Coķo;rol e Įep. Į.I KyCTapH. ccCP III
(1954) 473. -.P. exirnįa Small Fļ. South. Un. St. (1903) 573. - Prunus
serotįna Ehrh. Beitr. III (l7B8) 20 (non Pursh); Britt. and Brown Ilļ. Fļ.
N. Un. St. II (1897) 253; Aschers. et Graebn. Synops. VI, 2 (1906) 163;

Koehne in Engl. Bot. Jahrb. 52 (l9l5) 290; Hegi Iiļ. Fl. Mitt.-Eur. IV, 2

(|922-1923) 1061 . _ Cerasus serotįna Loiseļ. in Nouv. Duham. V
(lBl2) 3. - Ųepeltyxa tto3ĀHffl.

Ļ. Enamasti põõsakujuline, oma kodumaal ka kuni 40 m kõrge puu, ena-

t serotįna (lad' k.) - hiline; nimega iseloomustatakse seļle toomingaliigi suhteļiseļt
hilist õitsemisaega.
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232. jooÄ. īoomingad (Padus). P. racetnoisa: a - õiekobaĪ; b * viljakobar; c -'luu_seemned. P. airginiana: d -_ õiekobar; e - osa viljakobarast. P. serotįną: f - leht;
g - õiekobar; h - osa, viljakobarast. P. Maackįį: l _ õiekobar ja leht; l ._ tükk

näärmekat lehte allküljelt. (c ja f suurendatud.)
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233. joon' Virgiinia toominga (Padus airginiana) areaaļ
(Munnsi järgi).

masti korrapäratu võraga. Noored võrsed paljad, läikivpruunid. Vanemate

okste koor mustjashall heledamate, Suurte lõvedega, aromaatselt lõhnava

sisemise osaga. Lehed äraspidi_munajad või süstjad, 4-l2 cm pikad ja

2,5-4,5 cm ļaiad, tumerohelised, alt heledamad, keskroo alumine osa hatu-

selt karvane, teravneva tipu ja tömptalbja alusega, serval väikesie, kõver_

<lunud hammastega; leheroots l,2-!;5 cm pikk, kahe näärmega r.ootsu üle_

mises osas või lehelabal seĮle üleminekul rootsuks. Õied rohkeõieliste hõre_

date ruljate, l0-l4 cm pikkade kobaratena, valged, ļehtedest palju hiljem
puhkevad. Õiepõhi lai_kellukjas, sigimikule kinnitumise kohaļ karvaringiga.
Tupplehed piklikmunajad. Tolmukaid 20, umbes kroonlehtede pikkused. Luu-

vili valminult must, kerajas, 8-10 mm läbimõõdus, söödav. Luuseeme

ümarmunajas, 6-7 mm pikk, 4-5 mm ļäbimõõdus, sile. Õitseb juunis,

viljub septembris. (232. joon. Ī--- h.)

Üldlevik. Kodumaine idapool.ses Põhja-Ameerikas, Lõuna-ontariost kuni
Tehhase ja Floridani, väikese osaareaaliga Tehhase osariigi edeĮaosas, eriti
suurekasvulisena Alleghany mäestikus. Kasvab toitaineterikka1 niiskel
pinnasel koos tammede, saarte ja hikkoripuudega. (Areaal 234. joon.)

Levik Eesti NSV-s. On Tartu Botaanikaaias juba 1825. a. kultiveeritud.
Viirqki järgi (1932) Tallinnas Pirita teel nr. 12 hulk noori põõsaid, mis
1g2Ļlrcžg'įastal küļma all kannatasid.

Kasutamine. Võrdlemisi kiiresti kasvav. Pinnase suhtes vähenõudlik,

kuid teistest toomingatest külmaõrnem ning perspektiivsem saarte tingi-
mustes. Sobib istutamiseks rühmiti parkides ja muruplatsidel. Talub lin-
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234. joon' Hilistoominga ('Padus serotina\ areaal (Mūnnsi järgi)

nade kasvutingimusi ning lõikamist. Puit on kerge, kuid kõva. Vilju kasu-
tatakse värskeļt ja jookide vaļmistamiseks. Tuntud on rida kultuurvorme.

3. Harilik toomingas - Pa,rlus rtrcemosar (Lam.) Girib. Fl. Lithuan. v
(l7B5) 231; C. Schneid. Laubhoļzk. I (l906) 639; Ķourapoe Bo <D.rr.

CCCP X (19411 576; Touuu eo On. ECCP III (1950) I52f Coxo.noe.n
Āep. a KycTa,pH. CCCP III (1954) 770. - P. uuĮgaris Borkh. Handb. cl.
Forstbot. II (1803) 1126. - Prunus racemosa Lam. Fr. Frang. III (177s)
107. - P. Padus L. sp.pl. ed. I (1753) 473; wiedem. et v/eber Beschr.
phanerogam. Gew. (lB52) 259; Flooker Fl. Brit. Ind. II (ļB79) 315; Klinge
Holzgew. (lBB3) 230; Aschers. et Graebn..Synops.VI,2 (1906) 159; Hegi
Iļ1. Fl. Mitt.-Eur. |v; 2 (1922-1923) l064; Lipprrraa Beitr' z. Kenntn. d.
Fl. Südw.-Estl. (1932) l57' - Cerasus Padus Lam. et DC. Fļ. Frang. IV
(l806) 5B0' ----. Ųeperrnyxa o6ķtķHoseĪIHafl' !ĪIH KI]cTeBafl.

tį' h. Enamasti põõsakujuiine,harvem kuni 10 m kõrge, lai-munaja
tiheda võraga puu. Noored rrõrsed alguses ļäikivad o1iivroheļised, hiljem
kirsipruunid valkjaskollaste lõvedega. Koore sisemine osa kol1ane, iseloomu_
ļiku toominga lõhnaga. Vanemate okste koor tuhm, mustjashall hästi are_
nenud lõvedega. Pungad kitsaskuhikjad, pisut ripsjaservaliste pungasoo-
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mustega. Lehed paljad, veidi kortsunud, pealt iumeroheļised, aļt heļeda'

mad, āhukesed, pik1ik_elliptilised või munajas-süstjad, 3-10 (l5) cm pikad

ia z:-o cm laiad, ümardunud või pisut südaja alusega, terava tipuga ja

Įeravsaagia Servaga, mille hammaste punakaspruunid näärmekad tipud.Įer-

gesti maha langevad; ļeherootsud punakad, pealt renjad, l-l'5 cm pikad,

iehelaba lähedal 2 suure näärmega. Abilehed lineaalsed, 8-l5 mm pikad

ja umbes l mm laiad, valkjad, näärmehambuiised, lehtede puhkemise järel

Ļaha1angevad. Õied valged, väga 1õhnavad, paljuõieliste rippuvate, pärast

lehistumįt arenevate, 8-12 cm pikkade kobaratena, mille alusel esinevad

mõned väiksemad rohelised lehed ja mõned väikesed valkjasroosakad pool-

kilejad lehekesed. Õiepõhi lai_kellukjas või peaaegu liudjas, pealt paljas,

.uurt hutrn". Tupp1ehād poolmunajad, tömbicļ, l-2 mm pikad, serval väi-

keste näärmetega; mahalangevad. Tolmukaid 20, koļlaste tolmukottidega'

Emakakaeļ paljās, roheļine, emakasuue tõĮvjas. Luuvili läikivmust, kerajas'

7-8 mm lāblmoodus, söödava, maitselt ļ<ootava viljalihaga. Luuseeme

terav- või lai-munajas, hallikas, peente ļäikivate täpikestega, kuni 7 mm

pikk. Õitseb mais, juunis. (232. joon. o - c')

Üldlevik. Põhja Suunas levinud kuni metsatundra põhjapiirini (Norra

HammerĪestis kuni põhjalaiuse 70'35'_ni); esineb Kaukaasias, Lääne-Sibe_

ris (kuni Jenissei jõĮni), Kesk-Aasias, osaareaaļidena AĪganistanis, Himaa'

ta1as (Rawalpindiit kuni Sikkimi ja Bhutanini). Euroopas uļatub areaal

ļääne suunas kuni Portugalini ja Madeira saarteni; liik esineb Balkani pool_

saare lpõhjaosas ja TrlrgĪ Armeenias. Kasvab jõekallastel, kuuse-segamet-

sades, metsalagendikkudel, puisniitudel, salumetsades, niiskel pinnasel.

Mägedes on levinud Tirooļis kuni umbes 1800 m, Engadinis kuni 2200 m'

Lõrina_Norras kuni l l00 m ja Himaalajas 1830-3660 m kõrguseni. 
. 
Mäg,:_

des esineb madalakujuļine teisend (var. petraea Tausch ehk var' boreaĮįs

Schübel.). (Areaal 235. joon.)

Levik Eesti NSV_s. Väga levinud niisketes Salu-, leht. ja kuusesega_

metsades, ojade ja jõgede kaļdavõsastikes, puisniitudeļ. Enamasti võsa-

rindes, harvem puuĻujulisena. Õitseb ning viljub rohkesti valgusrikka'

matel kasvukohtadel.
Kasutamine. Kasutatakse sageli aedades ja parkides ilupõõsana; toomin'

gaĮ rohkesti esinevate kahjurite tõttu pole ta sobiv kasvatamiseks puu-

Įil1aaedades. Puit on koĮ1akaspruun, suhteliselt pehme ning leiab tarvita-

miļt tis1eritoodeteks. Lehed sisaldavad C-vitamiini (l54-280 mg%) ja

prunosiiniks nimetatavat eetriiist õli. Toomingal, eriti värsketel õiieĮ, vil-

jadel, koorel ja lehtedel, on väga tugev fütontsiidne toime. Koor sisaldab

įarkaineid ja seĮlega saab riiet roūeliseks ning pruunpunaseks värvida'

Ļitira sisalįavad pärkainet, roosuhkrut, sidrun- ja õunl-rapet, mineraalsooli,

āntotŠüaani ning Ļoningaicl teisi aineid; kohati (Uraalis, Siberis) jahva_

tatakse neid pärast kuivĮamist jahuks, mida kasutatakse magustoitude vaļ-

mistamisel'Rahvameditsiinistarvitataksetoomingaviljunendekootava
toime tõttu maohaigustd puhui. Õiie meeldiv ļõhn on iingiiud ammoniaagi,

trimetüüļamiini ja Įmügāaliini eritumisest. - Kultuuris on tuntud mõned
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235. joon. Hariliku toominga (padus. racemosa) areaal.

dekoratiivsed vormid, nagu kirjulehine f. aucubqe[oįįa Kirchn. Arb. Musc(r864) 25e.

4. Amuuri toomingas _ Pad'us Maackįįį (Rupr.) Komarov in Ķorvra-poB ļ'I Anucoņa onpe4. pacr, Įa;rlHeBocT. Kpafl II (1932) 657; Korvra-poB Bo Qn. CCCP X (1941) 579; Tovmu Bo <Dn. ECCp III (1950) l5B;
Co1oņor B Āep.}r XycTapH. CCCP III (1954) 764. - Prunus MaackįįRupr|-in Bull. Acad. Petrop. XV (1857) 36l; Komarov Fļ. Manshur. I|, l__2(t903-l90Ą 549; Koehne D. Denārol. (ls93) 303. - Laarocerasus MaackįįC' Schneid. Laubhoļzk. I (l906) 645. - Ųepenryxa Maaxa.

h' Kuni l5 m kõrge lai_munaja võraga puu. Koor läikivpruun suurte
r'oostepruunide lõvedega, õhukeste paberjate kihtidena kestendav ning kase-tohtu meenutav. Noored võrsed heļedad oliivrohelised, valgekarvalised.
L9hed ļäikivad, elliptilised või munajad, ümardunud või südajā alusega ja
nļk1it teravneva tipuga, 5-t2 cm pikad ja 3-5 (6) cm laiad, setval eba-
ühtlaste hammastega, a1lküljel rohkete madalate vaiguste, kolļakate näärme-
täppidega. Leheroots l,5-2,5 cm pikk, valgekarvaĪne, lehealusel või selle
lähedal kahe suure pruuni näärmega. AbiļeĒed ļineaalsĮd, 5-t0 mm pikad,
serval tume-purpurP-u1a-ste näärmetega, kuni viljumiseni ja kauem püsi-
vad. Õied 5-l5- (25-) kaupa kuni 5 cm pikkade. ķobr.at"ļ, mille p.uirug
on karvane ja mille alusel on l suurem, vahel mitu väiksemaį rohelist lehte.
Õied Valged, lõhnavad, pärast lehistumist arenevad. Tolmukaid 20, nad
on kroonlehtedest pikemad. Emakakael karvane, tolmukatest pikem. Õie-

, '. .' N'l.,rtud Kaug-Ida floota uurija Richard Maack'i järgi (sünd. lE26, surn. l886,partneŠ saäremaaļt).
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põhi munajas, ülemises oSaS kokkutõmbu-
nud; tupplehed koļmnurksed, teravad, ser-
vaļ näärmetega. Vili kerajas-ovaalne, kuni
5 mm pikk ja 4 mm lai, must, pisut mah.
laka, kibedamaitselise viljalihag'a ja inien-
siivselt värvunud mahlaga. Luuseeme
munajas-ovaalne, 3-4 mm pikk, teravneva
tipuga, pisut rõmeline. Õitseb mais, hari-
likust toomingast umbes nädala võrra hiļ.
jem. (232. joon. i - j.)

Üldlevik. Levinud Kaug-Idas Amuuri
vesikonna idaosas, Ussuuri vesikonnas,
Koreas ja Mandžuurias. Kasvab segatüüpi
taigametsades, harva okaspuutaigas ja
puht lehtmetsades; on harilik päikesepais-
teļisteļ nõlvadel, ojakallastel, metsaserva-
del ja metsalagendikel. (Areaal 236. joon.)

Levik Eesti NSV-s. Mainitakser Tallin-
nast, Uus t. 37, üht 6 m kõrget ja rinna_
kõrguselt 2l cm läbimõõduga amuuri too_

mingat. Tartu Botaanikaaias kasvab üks
vanem ja kaks harilikuļe toomingale vääris-
tatud puud. Üldiselt meil vähe tĮntud.'on';;""iir"'ļr.'j.".,*'1fi.rl"i

Kasutamine. Väga ilus, kiiresti kasvav KycTapH. III järgi).
dekoratiivne puu haruldaselt ilusa koorega,
mis on eriti silmapaistev talveļ. Meil täiesti külmakindeļ, õitseb ja viljub
rikkaļikult. Paremal mullal kasvab kümne aastaga 7-B m kõrguseks. Vää-
rib eriti tähelepanu linnade ja maakeskuste haljasalastamisel. Kirsside ris-
tamisel amuuri toomingaga saavutas I. V. Mitšurin oma kuulsa Cerapadus-
hllhrlldļ-

33. perekond aprikoosipuud _ Arm'enįņca 2 Miļļ.
Mill. Gard. Dict. ed. B (1768); Prunus subgen.

Armenįaca Nakai Fl. silv. Kor. V (1915) 38.

Enamasti asteldeta puud, harvem põõsad. Lehed pungaseisundis rul-
lunud, pärast õitsemist arenevad. Õied rohkearvulised, lühiraoļised, roo-
sakad või valged. Vili enam või vähem lihakas luuvili, harvem kuiv, ümar-
pikergune, külgmise Vaoga' udemeline, harvem paljas. Luuseeme lapik,
siļe, rõmeļine või võrkjas. Seeme suur, mandļiseemne laadi, mõrumaitse-
line, osal kultuursortidest maitsev. - 8 liiki, levinud Kaukaasiasi Kesk-

l E. V i i r o k. Ülevaade Tallinna linna puiestikest (1932) .

2 arnenįaca (lad. k.) - Armeeniast pärinev; vanem oļetus aprikoosipuu päritolu

įb

a:

kohta
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Aasiani; neist on üks, allpool käsitletav liik, suure majandusliku tähtsu:
Sega; osa teistest liikidest omab tähįsust materjalina uute kuļtuursortide
aretamiseļ. Mandžuuria aprikoos .ĮArmeniaca manshurįca (Maxim.)
Skvortz.] tohiks meil omada tähtsust dekoratiivpuuna.

237. joon. Õitsev aprikoosĪpuu (Armenlaca uuĮga-
rjs) Tartu Riik1įku Uļikooli Botaanikaaias.

t. Harįlik aprikoosipuu _ ArmcnĮaca auĮgarįs1 Lam. Encyclop. mėth.
Bot. I (1783) 2; DC. Prodr. II (1825) 532; Kocrnga so OJĮ. CCCP X
(l9al) 586; Cenķcxoxos. 3Hqzxlol' I (1949) 2; Xyķoecxuü Ķy.nlr. pacr.
(1950) 322; Ios.-JlosaHcKafl B Äep. u KycTapH. CCCP III (1954) 7B5,
790. - Prunus Armenįaca L.Sp.pl. ed' l (1753) 474; Koehne D. Dendroļ.
(1893) 3l8; C. Schneid. Laubholzk. I (1906) 637. - P. tiĮiaefoĮia Salisb.
Prodr. (l796) 350. - A6puroc o6rtķHoseĮ{Hltü.

t2. Kuni B m ja kõrgem puu ümariameda, umbes 2 m kõrguseĮ algava
võraga. Noored võrsed paljad' läikivad punakaspruunid; vanemate okste
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.koor pruun, suurte lõvedega, tüve koor pruunikas tumehall, 'pikiļõhenev.

Lehed ümarmunajad, tipul suhteliselt järsku lühikeseks teravikuks ahene-

vad, kuni l0 (l2) cm pikad, pealt tumerohelised, aļt heledamad,'teravalt
Saagja servaga. Õied üksikud, suured, 2,5-3,5 cm läbimõõdus, valged või
roosakad, raota või lühikestel karvastel raagudel. Õiepõhi ruijas, tupp'
lehed ovaalsed, tumepunased, õitsemise ajal tagasi käändunud. Tol-
mukaid 25_45, valgete toļmukaniitidega. Viljad ümarad, harvem äras-
pidi-munajad, külgedelt pisut kokku surutud, väga mitmesugustes var_

jundites kol1akad või oranžid, enamasti sametjalt udemeļised,2-5 cm pikad'

Viljaliha mahlakas, metsikutel aprikoosidel sageli vähe lihakas, kiudjas
ja kibedamaitseline. Kultuuraprikooside viljade kaal 6-80 g. Luuseeme
mitmesuguse kujuga, lapik; peaaegu sile, andurja mõhuõmbļuse ja kahe

külgmise ribitaolise Soonega. Seeme mõrkjas või maitsev, suhteĮiseļt suur.
oitseb meie tingimustes aprilli lõpul ja mai alguses. (229' t - h ja 237. joon.)

238. joon. Aprikoosipuu (Armeniaca aulguris) spon'
taanne areaal.

į]ldlevik. Aprikoosipr"ru on spontaanselt ļevinud Põhja_Hiinas ja Tjan-

šani mäestikus 500-1800 m kõrguseni. Kasvab peamiselt lõunapoolsetel,
päikesepaisteļistel nõlvadel, enamasti kļibu1isel pinnasel, üksikult või rüh_

miti, kuicl ka hõrecļate saludena. Krrltuuris on aprikoosipuu levinrrd pööri-
joontest alates: põhjapoo1kera1 kuni põhja1aiuse 50o-ni (Põhja-Ameerika
Vaikse ookeani poolsetel aladel), Įõunapoolkeral kuni umbes lõunalaiuse
45"_ni (Tšiilis). Kuliuur on eriti 1aialdane Aasias ja Põhja-Ameerikas,
vähema ulatusega [,õuna-Ameerika lääne- ja kaguosas, Lõuna_Aafrikas
ning Edela- ja Kagu-Austraaiias. Nõukogude Liidus uļatub aprikoosi kul'
tuur kuni põhjaiaiuse 45"_ni ning on eriti levinud Kesk-Aasias, Kaukaasias,
Krimmis, lõunapoolses Ukrainas ja Moldaavias' (Areaal 23B. joon.)

Ixvik Eesti NSV_s. Esimesed katsed aprikoosipuud Eestis kuļtiveerida
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įehti käesoleva sajandi koļmekümnendatei aastatei' Käesoleval ajaĮ on
aprikoosipuu juba mitmeļ pool kultuuris. Tartu Botaanikaaias on miįu
puud, mis soodsamail aastail (1954. a.) isegi rikkalikult viljuvad. Kultuurį
võimaļuste selgitamiseks 'on aprikoosipuu Eesti NSV Teaduste Akadeemia
Taimekasvatuse Instituudi ļiinis mitmeļ pool katsetamisel (Tallinna eks_
perimentaalbaasi aias, Pol1i ja Kuusiku filiaalis ja Pärsamaal Saare-
maal).

Kasutamine. Aprikoosipuu ialub võrdlemisi madalat (kuni -27") talve-
temperatuuri. Seetõttu on tema kultuuri piiri põhja poole viimiseks head
väljavaated, nagu näitavad I. V. Mitšurini poolt aretatud külmakindlamad
sordid (,,Mitšurini parim'' jt.). Poļe kahtlust, et ka edaspidised aretus-
tööd häid tagajärgi annavad. Suurinraks raskuseks aprikoosipuu kasva-
tamisel on ta varane õitsemisaeg, mis langeb ļ<okku meie hiliste ööküļma,
dega; viimased põhjustavad sagedasti viljumise nurjunrisi, sest aprikoosi-
puu õied hävivad juba temperatuuril -ļ kuni -3o. Aprikoosipuu on
võrdlemisi põuakindel. Ploomipuule vääristatuna kasvab ta hästi ka ras-
kematel savimuldadel. Igal juhul vajab aprikoosipuu aga varjatud, päikese-
paistelist kasvukohta ning hästi dreneeritud pinnast.



t

OJIOPA 9CTOHCKOPI CCP, Il r.

Pesrcue

Ceu. JlrcrnKoBbre _ Ranuncrtlaceae Juss.į

Ceueücrņo JĪtoTI,IKoBbIx (Ranunculaceae) n 3croucķoü CCP npeacTaBlleHo
38 asīoxroHHbIM].I BLlĖaM:a' oTHocfltIĮI,IMIa,cfl K 13 poaarr,r. B cpanrt,eHun, c o6-
ĪņįIM ųH.cJIoM BLIĀOB eroro celrņeücrla (1500) ero qĪ4cIo He BeJII4KO' cocTaBJIflfl
Bcero JII,IĮIIb oKoJIo 2,5%' Kpoule aBToxToHHLIX BHĀoB B HacToflIļļeü pa6ore
ollĪlcblBaļoTcfl eųe cJleĀyrcņĮĄe B zHrpo4ylĮHpoBauubĪx BĪĮÄoB' pa3BoĀi.rMblx
ĮĪpeĮrMyĪIļecTBeHHo B CaĀaX IZr ĪĪäpKāX B KaqecTBe ĀeKopaTLIBHl,lx pacreuuli:
Paeonia albiflora Pall., P. anomala L., Nigella damascena L., Delphinium
elatum L., ķo.ltlexrrįsHķtü nz4 Aconitum Napellus L., A. lasiostomum
Reichb., Cļematis recta L. a Adonis vernalis L.

Hau6o.ņķruI,IM ųHcJIoM BI1ĪĀoB s 3croucķoIi cCP [peĀcTaBJIeHbĪ poĀbĪ: JIro_

rux (Ranunculus) - |4 BI{ĀoB' ĪĪĪenķo"rrn (Batrachium) - 6 Ļl BacĮĄJĪu-
cruxx (Thalictrum) - 5 ņuĀos ' Īrls octanbHblx poÄoB LIMeeTcfl ot l ao 3

l
BlĄĀoB.

VIs poga JIIoT}IK (Ranunculus) n xauecr,ee 6oflee peaxo BcTpeųarcilļhxcfl
ļlĮJILI HMeIoIJĮLIx olpaHI4qeHHo,e reorpaģnvecKoe pacĪĪpocTpaHeHl{e s 3croHcķoü
CCP rvroryr 6ltrķ HassaHķt 5 szĀos:

Jlrcrux urepcrucruü (Ranunculus lanuginosus L.). I4ssecrHo ToJIbKo oĀHo
MecToHaxox{ĀeHĮre y ceBepHolo nodepexlg 3croncķoü CcP B TeHLĮcToM JIH_

CTBeHHoM .lrecy (Balžeapa, Toüna) (pac. a5).
,IIrcrux aydparHuü (Ranunculus nemorosįts DC.). Haüaerr Ha ocTpoBe

Caapevaa, B JĮeconapKax H JIHcTBeHHbIX Jlecax. oĀgo uecroHaxo)KĀeHl4e H3-
tsecTHo elļļe H3 flrpuycxoro partoHa (puc. 42).

,Ilrcrux lonesoft (Ranunculus arvensis L.). HaüaeH ToJIbKo oĀĪ.H pa3 Ha
noJlflx B oKpecTHocTI{ ropoĀa Tapry. Bosuoxuo, įITo 3aHeceH cloĀa BMecĪe
c ltoceBHblM 3epHoM. ocraercq BbIflcHHTb' HacKoJIbKo 9ToT BI{Ā fBl.fleTcrl ĮĪo-
CTorIHHbĪM B ycJIoBLIflx 3crogcxoü CCP.
' JIrcrHx Cresena (Ranunculus Stevenii Andrz.)' I4ssecreH IĮ3 HeMHorHx
ĪIyHKToB (pIac. 46) . 6.naro4apg õonlurouy BHeIIIH,eMy cXoĀcTBy c JĪIoTįIKoM
eĀKLIM (Ranunculus acer L.), nonIa4uMoMy, Āo cĮĮx ttop ocTaJlcf He3aMeųeH_

ļ Cocrastlfla 3. Bapen.
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HbĪM. cĮ,eĀyeT BbIrIcHIįTb, B KaKoü Mepe 3To pacTeH[e pacnpocTpaH,eĮIo B pec-
ny6ĮHKe.

JIrcrnķ xny6uenocHurt (Ranunculus bulbosus L.). Haüaeu Bo MHotI{x

rĪyHI{TaX n sanaÄHoft Lrr ceoepuoü llacTfx pecny6,rnxl' lĀe pacTeT Ha ,cyxrtx

cKJĪoHaX' Ha aJIbBapax, B JI,eConapKaX I{ Ha npuMopcKl4x Jlyrax (pac. 43)'
C;reayroųur:r poÄ no Ī{ļ.ĪcJļy BIjĀoB - IĮieJIKoBHzx (Batrachium) - Āo cĮ,x

lrop Ha Teppl,įTopvll 3croncķoü CCP ueyuen cpaBHHTeJIbHo MaJIo. C;toxuag
cHcTeMaTIĮKa BI4ĀOB ĮIeJIKOBHĮ.IKa Iį ĀoBoJIbHo cnyTaHHarI CI{HOHLIMHKa B 3Ha-
,INrenķHoü Mepe 3aTpyĀHrIIoT. I,lX pacno3HaBague. oq,eHķ įIacTo pa3HbIMI,I aBTo-
paMI,į B KalIecTBe OTIĪ.IųHTeJIbHbĪX [pIļ3HaKoB [pLlBoĀflTcfl ĪĪpH3HaKĮĄ' KoTopble

įIeĀocTaToiluo ycrotiultBbĪ' Bc,ĪeĀcTBĪ{,e qero oĪIeHb TpyÄHo pa3ĮHĪ{aTb L{ļ o[pe-
ĀeJIflTt, BHÄII IIIeJIKoBHĮ,IKa. B gacroguĮeü pa6ore npr paspa6oTKe 3Toro poĀa

npLIHrITbI B ocnoBy oTJILųIĄTeJIbHbIe [pI'I3HaKH' BbIĀBIāraeMbIe B' IĄ. Kpeve-
ToBIįĮ{eM (a"l. CCCP' VII), T. €. CTe[eHb pacĪ{.lteHeHuf ,ĪIHcTbeB' BeJĪĮ.IįĮĮHa

ux ceIMeHToB, oKpacKa' HaJIH!IĪ{e ųepeIIIKoB y ILIcTbeB ĮĄ T' l''
Äo 'cl,lx ĪĪop Ha TeppĮĪTopĪ.ln 3croncxoü CCP ycrarroBJleHo 6 sĮjĀos uąlt-

KOBHHKA:

IĮIenxosĪ{Ex soflocoflIācrHķtü lBatrachium trichophyllum (Chaix) V. d.

Bossche]. ĮoeoRlno o6ķtķHoņeHgķIü sļ]Ā Ha sceü T€ppIrToplįĪl 3crogcĶoü
CCP s cTorIįIHx n MeĀJĮeHHo T1eKyųI.lX BoĀax.

IlIelķoņgaķ Ķu.nn6epa (Batra:chium Gilibertii V' Krecz.). Bcrpeuaercx
įlaņe B eanaĀHoü il cenepHoü ųacTflX pecny6luxu.

Ille;lxoņglz'ķ ģeHxe"nenil4uuü [Batrachium. foeniculaceum (Gilib.)
V. Krecz.]. Įlacrķlü BüĀ Ha MaTepLIKe B cToflqHX'H MeÄJI,eHHo TeKyņHX BoÄax.

Bcrpeuaercf I,I B lIpecnoco;lruofi soĀe. Ha 3anaÄHbĪx ocTpoBax Āo cĮX nop He

o6uapyxeu (puc, 29, a).
LlIeflxosuĪdx pacxoĀfllļĮrücn (Batrachium divaricatum Schur). I4ssecTeĮI

c H,eMHolIjx IĪyHKToB, rJIaBHbIM o6pasovl, B MaTepI,IKosoü ųacrĮ] 9croncxofi
CCP.

LįIe"ĮxosHI.Īx mopcxož (Batrachium marinum Fr.). BcrpeųaeTcrl HIaBHbIM

o6paaou . n nprdpexnorž rraopcxoü ĪĪoJlooe ganaĀuoft ųacTIį pecnyd.iIuxll
(pnc. 34).

lllelķosuux ĀĪ/ĪxoToMuqecxaž (Batrachium dichotomum Schmalh.). I'Is-

BecT.HtI JĪįIIIIķ HeMHorHe MeCToHaxoxĀeHI4rĪ e sanaĀĪ{oft 3cronnn Hļ Ha ocTpo_

BaX' KaK n npecnoü, Tar. 14' B [pecHocoJlL,Hoti ņoĀe (puc. 35).

C"neayer oTMeTĮĄTb; ųTo pacĪIpocTpaHeHHe BHĀoB [IeJIKoBHHKa s 3croHcķoft

;CCP rpedyeT el]Įe 6olee ÄeTaJlbHoro HocJIeĀoBaHug. I'Iueņouļltücx repdapuuft
MaTepliaJI He BcerĀa fBIfleTCrI ĀocTaTolIHbIM.

IĄs sn!.os BacI,IJIIācTHĪĮKa MeHee qacTbl:

BacalzcrHsK y3Korlucruurt (Thalictrum angustifolium L.). Pacnpocrpa-
HeH B Īox{Hoü qacrĮ pecny6nnru Ha ĀeBoHcKoM lpyHTe Ha cblpblx JIyIax' Ha

6eperax peK, B KycTapHIĪKax H Ha onyIIIKax JIecoB. B ceneprroü. 9crounIz Haü-

ĀeH To,ĪbKo oĀHH pa3.

Bacu.nucrsux ua.nurlr (Thalictrum minus L.). Bcrpeuaercrl MecraMH,; tto-

BĮ.IĀĪ,IMoMy npeĀcTaBJlrler coõorc BHĀ' oĀE!ĮaJIHfi įts KyJIbTypbI.
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Axouuryu urepcrlacroyctuü (Aconiturn lasiostomum Reichb). Hafiaeg
ToJIbKo c oĀHoro MecTa a cpe4ueü Ī{acT[ pecfly1nwķw.

C"rreayer ynoMflHyTF, euĮe Te Bļ,IĀII H3'cettņetäcrsa JIFoTI,IKoBbIx' KoTopbl,e pac_

IIpocTpaHHJItącl ņ 3crogĪĮĮo C BocToKa IĮ KoTopbĪe oTcyTcTByIoT HJIH flBJIrIĪoTcrt

6olee peĀKHMLr s eanaĀHoü ųacTH, I,Ī Ha ocTpoBax pecĪĪy6IuKI'I'.

K raķru BįlĀaM oTHocrĪTcfl:

BopoHeų KoJIocoBĮjĀHuü (Actaea spicata L.). B TeHucTbĪX cMeIIIaHHbIX H

J1LI,cTBeHHį,Ix Jlecax' KycTapHLIKax, Jl,ecottapKax. PeĀor< Ha ocTpoBax '(pnc. 9) '

Kynalluüųa eBpo[eücrag (Trollius europaeus L.). BcrpeuaeTcfl Ha cbĪ-

pblxĮyrax,BJleconapKax'KycTapHHKax-pexeHa3anaĀHbIXocTpoBax
9croncxol? CCP.

flpocrpel pacxpuruli (Pulsatilla patens Mill.). Pacrer B peĀKux cocHrlKax

IĮ Ha cyxux necųaHbĪx cKJIoHax. He naüĀeu Ha 3aIIaĀHbIx ocTpoBax pec-

ny1nurw.

Bacn.lucrgnr no4ocģopo.ltucrnltü (Thalictrum aquilegifolium L.). Pac-

ņpocTpaueH B BocToiĮHoü z cpe4nelž ļIacTrĪx 3croncxotž CCP. B sanaÄHoü
,qacTk: 1Ą Ha ocTpoBax He uatlĀeH.

!Ąs rĻĪ6pwr.oB ceMeüCTBa IĮoTLIKoBbIx, o6napyxeHubĪx s 3cņoncxofĪ CCP,
cJIeĀyeT ynoMfHyTb: Puļsatilla Wolfgangiana Besser' (P. patens \ P' pra-

tensis) B oKpecTHocTflx r. Hapeu H KfpĀe z Anemone lipsiensis Beck
(A. nemorosa X A. ranunculoides) n paüouax Bzpy-frynlr U ŽIHresa'

XosgücreeĪ{Hoe 3HaqeHĮ{e IjMeIoT BHÄrJ I4l Qopuu JIIoTI,IKoBbIX' ĪĪpI,IMeHrIe_

MbĪe B ĀeKopaTLIBHoM caÄoBoĀcrne (Paeonia, Trollius, Delphinium) , a TaKx(e

.BHĀrI' ĀaĮoųĮie ĮeHHF,Ie JIeKapcTBeHH.bIe BeņecTna (Aconitum, Adonis ü Āp.),
PgĀ euÄos IiM,eĪoT 3HaĮļeHHe KaK MeĀonoclr (uanprr"iep, Delphinium).

Cerra. EapdapücoBble _ Berberidaceae Torr. et Gray l

EĀt{ucrseĪļHblM ÄHKopacTyųIaM BLIĀ6M ļB 3cToHcKoįĪ CcP fBJIfleTcfl 6ap6a-

pNc o6urnoseHuufi (Berberis vulgaris L.). On pacilpocrpaHeH IJIaBHbIM 06-

pa3oM B ceBepo-3anaĀnoü qacru 3croHIäIį Ha dorarux Iį3BecTbĮo [o!IBax, B

ocTaJIbHbIx tlacTrlx pecny6nzxn - pexe' npeHMyIIĮecTB,eHHo KaK ĀeKopaTI'IB-

uuft t<ycrapHlļK B lĪapKax. I4e ero loprra n caĀax ųacTo pa3BoĀIāTcf f. airo-
purpurea Regel.

Ir1g llHoror{ĮcJleHHblx 3K3oTfiųeCKHx BHÄoB ltau6olee qacTbIM B ĪĪapKax fB_

JIfleTc'I BĪĪoJIHe vIoposocroüķztä slaĀ 6ap6apuc Tyrrdepra (B. Thunbergii DC.).

VIz poga MaloHHrI B ĀeKopaTĪ.IBHoM caĀoBoĀcTBe [ļI4poKo lrpl4MeHfeTcrI Ma-

roHĪĄrĪ na4yģo;trcrnax [Mahonia Aquifolium (Pursh) Nutt.], y xoropoü,

oĀHaKo, szĮ,Ioü oTMep3aĮoT llo6ell{, BbĮĀa}oilļĪ4ec'I lļ3_noĀ cHela.

l Coctaeu,Ī A. Bara
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CervI' Kynrr'ilHKoBbre _ Nymphaeaceae DC.į

Po4 xynruaura (Nymphaea L.) npeĀcTaB.rleH ÄByMf BI4ĀaMLI - KyB-
IUflHKa 6e.Įaq (N. alba L.) z x. ųflcro6elaq (N. candida J. et C. Presl), xo-
]opbĮe pacTyT IIoļĮTI,I B oĀHHaKoBbĪx ycJIoBLIflx. Haų6o,ree llacTo BcTpeĪ{aeTcrl

ķ. quĪ'croden ag,' VIs ģoprra x. 6enoü KoHcTaTĪĄ posaHa f. minoiiflora Aschers.
et Graebn. B c.nyuaxx BbIcL,ĪXaHHfl BoĀoeMoB gadlnĀaercfl' u f . terrestris
Clavaud. Į4s sxsorlįųecKĮzx BI4ĀoB B [apKax uadlrc4aercg N. odorata Aiton a
€e pa3Ī.ĪoBlzĀHocTį] Var' ros,ea Pursh.

Pol xy6umxa (Nuphar Smith) TaI{)K,e [peĀCTaBJI,eH ĀByMf BVĀaMW:

K. )Keį,ITafl [N. luteum (L.) Sm.] uK. MaJIafl' [N. pumilum (Hoffm.) DC.].
fĪoc,ĪeÄuflq BcTpeĮĮaeTcf 3Ī{aĪ{ļ.ITeflbHo pexe. B 3croHct<oü CCP KoHcTaTLIpo_
BaH raKxe ux ru6pup, N. luteum )( pumilum (: N. Spennerianum Gand.,
N. intermedium Ledeb.). B napKax pa3BoÄļ4Tcf N' advena (So1and.)

R. Brown.

Ceiu. Poro.nHcTHįrKoBbIe _ Ceratophyllaceae A. Gray 2

CeNņeücrso polo,ĪĮ-IcTHIzKoBblx [peĀcTaB,/Īeilo ņ 3croųcxotž CCP ro"rrķķo
oĀHļ.IM BLlĀoM poroilI4cTHIĄ KoM notpyx{eHHbIM (Ceratophyl1um dem,er-

sum L.), roropltt? flBJIfeTcrI pacnpocTpaHeHHbIM BI,IĀoM B. ĪĪpyÄax, o3epāx,
pyĮ{bqx V KaHailaX c MeĀJIeHĪIo r'exyueü ņoĀoü.

B yc,ronulx 3croncxoft CCP o,ĮeĮrķ peĀKo BcTpeųaloTcfl gK3eM[JIrIpbĪ c
IĪJIOĀaMļ.L floeronny Boflpoc pac[pocTpaHeHE'I s 3croHnĪ-.I lopu eroro nz4a,
ycTaHoBJļeHHux H. H. Kaaerroril (1953) ĀJIfl CpeĀHeü no;locķt eeponeücxoü

"Įacrz C CCP, rpedyer ēUĮ€ ĀäJIĖ,H,Oüuero I4ccJ,IeĀoBaHLįfl .

Ceu. TorcrqHKoBbre - Crassulaceae DC. I

B 3crogcķoü CCP aro ceueücTBo npeĀcTaBleHo TpeMf poĀaMĮ-l: TLIJIįĪefl
(Tillaea L.), nono4u.,ro (Sempervivum L.) z ouzrox (Sedum L.). VIz pona
_rLIJIJI'ef BCTpe!ĮaeTcrI TolbĪ(o oÄļ.IH BLlÄ - T. BoĀHar (T. aquatica L.), pacTy-
uļafl ĪĪo ilecĪļaHbIM 6epera,la MoprĪ' o3ep Į4 peK. PoĀ trņo,ltoĀtzlo TaKx(e irpeÄcTaB-
./ĪeH oÄHHM BkIÄoM - M. oTnpL,IcKoBoe (S. soboliferum Sims)' KoTopoe BcTpe-

ųaeTcrl [peI.{MyųeCTBeHHo B nro-BocToųgotž ųacru pecnyd,rvlxu Ha neixax H e
peĀKLIX coc}IoBbĪX 6opax. Muorue IzHTpoĀyĪĮļĄpoBaĪ]Hble BĪ4ĀbĪ MoJIol.lĪĮĪa pac-
[pocTpaHeHL,I KaK ĀeKopaTI{BHbIe paCTeHI,į'I B caĀax. Hardo.lee ųacTo KyJIbTI,I-

Blrpyrorcfl S. iectorum L., S. montanum L. z S. arachnoideum L.
Po4 ouarox ilpeĀcTaB,Į,eH !ĮeTblpbMf BIĮĀaMIĄ. Vls uux rto scelä pecnydluxe,

Ha [ecKax' Ha z3BecTHrIķe u õoraroü Hssecrlrc loqBe' no KpaflM Āopor' Ha
KaMeHHL,ĪX cTeHaX Iļ l43lopoĀflX pacĪĪpocTpaHeH oųĮ4ToK ep.ķutt (S. acre L.).
o,{Į]roķ 6e.ņltfi (S. album L.) urueer olpaHnĪĮeHHoe pacnpocTpaHeHil,e; 3ToT

ļ CocrasLUI A. Bara'
2 Cocrast.l.lta C. Tanķrc.
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Bį1Ä BcTpeqaeTcf TOJIL'KO B oeBepo-3a[aĀHoü ųacTH pec[y6nnl<n I{ Ha 3anaĀ-

HbIX ocTpoBax. o. dolķulofi [S. maximum (L.) Hoffm.] BcTpeĪļaeTcf Ha cy-

xllx IĪoJI.flX, lro KpaflM KaHaB, ĀoBoJIbHo llacTo elo MoxHo gaürur B TpeųI]Hax

lJIļlĪHTa (o6pura ü,3BecTHrIKoBoro cllJlypuü'cķoro nlaro) Ha ceB,epe pecny6-

.ltutxtl. o. nypnyponurž [S. purpureum (L.) Schult.] pacTeT IIo KpaflM Āopor,
Ha IĪycToĪIIax ļĄ Ha ĪĮecqaHbĪx H UII,lHI]cTbIx noJI'IX. IZs Nurpo4yņĪĄpoBaHHbĪx

BHĀoB B caĀax gau6o,lee ųacTo KyJIbTĪzBHpyIoTcfi S. Aizoon L., S. spurium
M. Bieb., S. hispanicum L. v S. Sieboldii Sw.

Ceu. KannHeJIoMKoBbIe _ SaxiĪragaceae DC. 1

Olopa KaMHeJIoMKoeķtx 3croucķoft CCP ,BecbMa ueģorara - B ee cocTaB

BxoĀrIT 5 poaoe - KaMHeJIoMKa (Saxifraga L.), oe;leseHoųHl4K (Chfysos-
plenium L.), 6e.nosop (Parnassia L.), cMopoĀIlHa (Ribes L.) u xpuxoBHĪ.IK
(Grossularia Mi1l.). o6ņee KoJ'lĮIqecTBo BI,IÄoB 13, npNuem B 3To ųIĮcJIo BKJIĪO-

Ī{eHbĪ L KyĮbTypHo-flloĀHble Bi-rĀbĪ cMopoĀllHa o6lrķgoBeHHafl (Ribes vulgare
Lam.) Ī.į KpbI)KoBHLIK oTKJIoHerruķrä [GrosSularia reclinata (L.) Mi11.].

Po4 xauHeloura (Saxifraga L.) npeĀcTaBJI'eH 4 sųAaM:ļ/ļ. VIs Ītux uaų6o-

lee peĀroü fBJI'IeTcf KaMHeJIoMKa BocxoĀfųar (S. adscendens L.). Brla aror
BCTpeĮIaeTcrI IJIaBHbĪM o6pasorr'l r cenepnoü 3crouuu' ĪIo Kpalo UIįIHTa' KpoMe

Toro eĀiiHLIųHbĪe MecToHaxoxĀeHlāq LI3BecTHbĪ Ī.Il3 oeBepo-3anaĀHoü ĪIacTĮ] Tep-

pnTopkllt Ha M,ecTaX, rĀe o6gaxaĮoTcfl caJlypuücķue 'Iā,3B,ecTHrIKoBbIe oTJIox{e_

Hļ4fl, ĪĄlĪĮĄ rĀe ilo!ĪBeHHuil norpon Ha HI4X oqeHb ToHoK.

I4ssecrHķtü IīHTepec lp,eĀcTaBflfleT pacnpocTpaHeHpIe Į ĀpyIĪ{X BĪļÄoB KaM-

HeJIoMKĮĪ s 3croHcķoü CCP. Taķ xamgenoMKa TpexrĪanaa (S. iridactylites L.)
BcTp,eųa'eTcff BecbMa Ī{acTo B cenepuoä hl ceBepo-sanaĀHoü lIacTflX TeppuTopĪĮa

(eN.nrouaa Ia 3aIĪaĀHbIe ocrpona)' Ho ūoKa ue o6Hapyx,eHa B IĮeHTpa.lluoii z
}oro-BocToqgoü ĪIacTflx. KamHe,ņotr,IKa TpeXĪĪaJIaf BCTpeųaeTCfi lla nouee, 60_

ra'roü xgņecrlrc.

Kauge.ņomxa 6o.[orHaq (S. Hirculus L.) ncrpellaeTcfl ĀoBoJIbHo Ī{acTo B

celeprroü }I Īolo-BocTo'{Hoü ųacrqx TeppuTopHIl; B 3atraĀHoM HanpaBJI'eHĮ'IĪ'I

BcTp,eļIaeMoCTb ,ee 3aMeTHo yMeHbIIIaeTcfl' a Ha 3a[aĀHbIX ocTpoBax oHa BoBce

ne o6uapyxena, B 3croHcxož CCP pacnpocTpaHeHa f. major Engl. et lrmsch.'
ilpĮypoįIeHHarl K cblpbĪM JIyraM' H'HaHHHr,IM ĪĄ' flepexoĀHķru 6o"norau ,r'ecgoft

o1nacrn.

Kauue;lol,tķa 3epHįIcTarI (S. granulata L.) flBJIrIeTcfl pacflpocTpaHeHHbIM

pacTeHI{eM B Īoro_BocToųltoIž ųacru, 3crouxl,Ī,, HepeĀKa Ī{a oeBepe TeppI'ITopĪ]H

Lr Ha ilpĮ.Īdpe>xnblx yllacTKax ocTpoBa Caapeuaa, Ho oTcyTcTByeT B ųeHTpaJIb_

llofl' l,t eanaĀĪĪoft ųacT.rlx TeppiaTopliĪā, a TaK}Ke Ha ocTpoBe Xutrywaa.
PoĀ cefleseHollHĮ{K (Chrysosplenium L.) [peĀcTaB,Īeh oĀHkM BI'IÄoM -

ceJI,e3eHoųHLlKoM o6bĪKHoB'eHHbĪM (Ch. alternifolium L.), xoroplttl gsJĮgercq

BecbMa qa,cTbĪM pacTeHIĄeM B BocTollHotž ųacrlt 3crouzn'. flo Ha6nroÄeulĮfM

ļ CoclaeuĮa C. Ta.irķrc.
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A. Įoķcana (l953) BcTpeĪ{aeMocTb elo yMeHbIIIaeTcrI B 3anaĀHoM HaĪĪpaBJre-
uur. Ha ocTpoBe Caaperuaa 3ToT BĮ,ĪÄ He o6Hapyxeu.

PoĀ 6eflosop (Parnassia L.) npeÄcTaBJI€H ToJIbKo 6e.nosopol,t 6oloruuu
(P. palustris L.), xoropltü pacnpocTpaHeH IIo rceü reppnTopĪ4n 3croncķoft
CCP, xellacb ļĮacTbIM BLIĀoM Ha 6olorax z sa6oĮo,ĮeHHbĪx 3eMJIflx.

B 3crognz pacnpocTpaueua f. typica Trautv. 9Toro BLIĀa.
VIz poķa cMopoĀ]4Ha (Ribes L.) n crueuaHHbĪX lecax Iļ Ha JlecoJlyrax He_

peĀKa cMopoĀI4Ha lĪyttIllcTaff (R. pubescens Hedl.).
Cuopo4Iaua ĪļepHafl (R. nigrum L.) ,s aĮxoļu BIĄÄe ĪĪpol43pacTaeT MecTaMIį

e doilee B,Īax(HbĪX cMeĪIaFII{bĪX JIecaX u. cpeĀH KycTapHĮĄKon no 6eperaM peK'
Cuopo4Izua antnnilcķag (R. alpinum L.) nn"nnercfl tĪacTbĪM BHĀoM B cMe-

IĪIaHHbIX Jlecax. Ķax ycrauoņlu A. Ioķczn (l936) rIpH npoBepxe repdapuux
MaTepI.raJIoB, noĀ Ha3BaHI{,eM cMopoĀIaHbl aJlbĪIuücxolž õu;rur codpaubl TaKxe
cMopoĀLIHa cBeTJIafl (R. lucidum Kit.) u rz6pu4rr 3TIįx ĀByx BI4ÄoB. Įeranl_
Hoe pacflpocTpaHeHhe cMopoĀHHbI cserJoü s 3croHĪ.IH rpe6yer eilĮe ĀoIIoJļ-
HaTeJIbHbĪX HccJIeĀoBaHIzft, o4Haxo' no ĮMeĮoUļLIMcf y)Ke ĀaHHbĪM oHa He flB-
JļrIeTcq peĀKI-.IM BįIĀoM B npeĀelax 3crouzz.

Ky.rrlryplr cMopoÄHHbI o6HrHoseunoti, ctvtopo4Iaurt uepuoft Lį KpbĪx{oBHI,IKa
oTK,]IoHeHHoro ņĮlpoKo pacūpocTpaHeHbĪ B 3croHcķoü CCP u BbĪpaųI4BaIoTcfl
B MHoroųĮC"ņ'eHHbIX copTax.

Cmopo4uHa o6ķtķHoņengaf ĪĮ KpbIxoBHIjK oTKJIoHeHHbIft r o4zualoM BHÄe
BcTpetlaĪoTcq peĀKo (oxono Āopor u lpyxronux caĀos).

Vķ uwrpogyĮĮpotsanublx BĪĄĀoB ceĮņetžcrsa KaMHeJIoMKoBbĪX B KaųecTBe Āe.
xoparunHux pacr'euaü caĀoB IĮ napKoB ņ 3croHcxoü CCP KyJIbTHBI]pyĮoTc9
npeĀcTaBIzTeJIIĪ poĀoB actuflu6e, 6aĻa:e., KaMHeJIoMKa' uy6yruHux, Āeüųng,
rlĮĀpaHrLįfl ĪĮ cMopoĀĪ{H a

PosouserHHe 9croHcxofi CCP t

Kaķ no cocTaBy aBToxToIĮHbIx' TaK I{ lro KoJIIaų'ecTBy HHTpoÄyųĻlpoBaHHĪ,Ix
BI4ĀoB' ceĮņetžcrso po3oĮBeTnbĪx ņ 3crogcxolt CCP flBJIrIeTcrĪ oĀHĪ{M H3 Kpyū-
geüruzx. o6ņee qI4cJIo aBToxToHHbĪx n saxneüIuüX I,IHTpoĀyĮĪrpoBaIĪHbIx H3
oTĀaJIeHHbIx qacreü Coņ,ercxoro Corcsa H IĮ3 3arpaHĮIĮbl Bl4ĀoB Āocruraer l2l.

I4s ue'rupex noĀceu,eücrB, BxoĀflĪ]ļllx s ėocrae po3oųBeTHblx, noĀceĮ,leticreo
c n Ī.I p e ü g u x (Spiraeoideae Agardh) n 3crouzl4 cocTol4T IįcKJIIoqI{TeIbHo H3
IĄHTpoĀyqupoBaHHbIx poĀoB I4 BIĄĀoB. Crc4a otuocfTcfl poĀbl: [y3bĪpeIIJIoĀHHK
(Physocarpus Maxim.) - 3 nu4a, TaBoJIra (Spiraea L.) - 7 suĀos, cw-
6upxa (S.ibiraea Maxim.) - l nn4, BoJIxaHKa (Aruncus Adans.) - l sfiĀ
u pl'lulluux (Sorbaria A. Br.) - l rn4. pn6unutx pndltHolucrnuü [Sor_
baria sorbifolia (L.) A. Br.], xoropltft xoTfl Iį He ĀI4Ī{aeT Btto;lHe' Ho qacTo
odpasyer 6olķnrue 3apocJĪ,l B 3anyņeHHbIX caÄax. Kporrņe oĪĪI{caHHbĪX B cH_
CTeMaTĮ'ĪĮļecKoI? Ī{acTIĮ BįIĀoB cnIzpeiiultx, LIMeloųI4x HeMaJIoe 3HalIeHHe
B ĀeKopaTHBHoM o3eJIeHeHĪĮIj 3croucķoü CCP, zueercrl pfĀ TaBoJIl, KoTopble,
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xoTrl H HcĪĪoJIb3yIoTcf p,exe B KaĪI,ecTBe ĀeKopaTHBHbIx K}rcTapHI{KoB' Ho He-
p'eĀKo BnoJIHe BbĪHocJII4BbI i.Il n'OpC[eKTHBHbI ÄJIf ĪĪonoJIHeHHfl BI1ĪĀoBolo cocTaBa
Āel(opaTHBHbĪx KycTapHHKoB CoBeTcKoIä 3cToHuLl; 3TĪ4 Bļ]ĀbĪ [epeĪ{HcJIeHbI Bo
BBoÄHoIi ĪIacTI4 poĀa TaBoJIrH; ĪĪepcĪIeKTLlBHble ĀeKopaTLIBHhĪe BĪ.IĀbI nepequc-
JIeHbI I] ĪIpH Bcex Āpyrįlx poĀax po3oųBeTHbĪx' B KoTopblx TaKĪļ,e BI{ĀbI

HMCIOTC'I.

Bropoe noĀceMeücTBo CeMeIicTBa po3oųBeTHF,Īx' fl 6.r o H eB bļ e (Pomoi-
deae Focke)' coĀep)XĮ.IT ĀBa HcKflIoĪļLITeJIbHo BaxHbļx ĀrIfl HapoĀHoro xoggžcrga
3crogcxoä CCP po4a nJIoĀoBF,IX ĀepeBbeB - 

g6louto (Malus Mi11.) u rpyįUy
(Pyrus L.), a TaK)Ke HecKoįĪt'Ko Āpylux, LIMeIoņ[x s o6ņe}Ī ĀeKopaTĪzBHoe
3HaųeH}le: aüey (Cydonia Mill.)' XeHoMeJIec (Chaenomeles Lindl.) n fiply
(Amelanchier Medik.). Po4 xueu,rlrrzx (Coioneaster Medik.) coĀepx{HT ĀBa
aBToxToHHbĪx BHĀa - KpI3H.iIbHIar uepHltü (Cotoneaster melanocarpa Lodd.)
kI KngWrĪbHĮĄK ĮeJIbHoKpaüuuįt (C. integerrima Medik.), pacnpocTpaHeHHbIx
tIIaBHbĪM o6pasolr n cenepuoü, npa6pexuo-tr.topcxoü ,ļacrN gcņogcxorž CCP.
B 4exoparrBHoM o3eIeHeHHĮl pecny6lr.rxvl l4clĪoJlr,3yroTcg'o6a BĻīAa' a TaKxe
pflĀ ĪļHTpoĀyĮļüpoBaHHbIx, K KoTopbIM oTHoc'ITcfl: KH3IzJIbHĪ4K 6necrrrņ.lü
(Cotoneaster lucida Schlecht.), K!43HJĪbHLIK pa3Becl{cTblü (C. divaricata Wils.
et Rehd.) u oųenb xpaczarttž 14 ĀoBoĮtHo moposocrotäxufi, rpe6yrcrlĮzü sauoir
ge6o"ņluoro ūpIiKpbITHfl 

' KI43LIJIIHIIK ropH3oHTaJĪluuü (C. horizontalis Decne. ),
u3 ųeHTpaJIlHoro Kurafl' fBJlf}oųfificq co6crBeHHo BeĮļHo3eJļeHbIM KycTapHH-
KoM, Ho c6pacunarcņVrž s 9crogza JILIcTBy nosĀHeli oceHblo. Ķ 4exoparrnuuu
I<IĮ3:alIbHAKaM oTHocfTcrl TaKxe.KH3I,IJIbHIIK soüiloųHstft [Cotoneaster tomen_
tosa (Ait.) Lindl.], üs 3auaĀHoü Eeponu H KLĪ3Ī,IJIbHHK MįĪololĮBerķogķtü
(C. multiflora Bunge) , uz A3uw Į Kasķaga.

Pfl,lŲHa (Sorbus L.) lpe4craBJleHa s ecroHcķoü cp.nope ĀByMf aBToxToH_
I{IĪMIĄ BI4ÄaMII - px6nuoft oõķtķHoseHĮroü (S. aucuparia L.), npozspacTalo_
ņeü no eceü reppvIToplļrĪ pecny6nnxu, u pa6auoi,l cķarlņugaņcķoü (Sorbus
scandica Fries)' KoTopafl cBfl3aua c ocTpoBaMI4 ll sanaguofr, qacTblo MaTepIĮKa.
Ha xpariueu 3aĪĪaĀe' Ha 3a[aĀe ocTpoBa Caapeuaa, BCTpeųaeTcrI peĀKo pnluua
apna ISorbus Aria (L.) Crantz], roropal oTcyTCTByeT Bo BceX Āpylnx Ī{acTfx
Coņercxoro Corcsa. Bce nepeuncJleHHble pn6zult, a TaKxe pnluua luucxar
unu ru6pw4Har [S. fennica (Kalm.) Fries] I{MeĪoT 3aMeĪIaTeilbHo ĀeI(opaTIįB-
HyIo JIIĮCTBy I{ HepeĀKo Ī.IcTĮoJIb3yĮoTcrI LJĪf o3eJIeHeįIĮ4rI lopoÄoB H Hace"ĮeHHbIX

ųeHTpoB 9croucķoü CCP.
I4pra (Amelanchier Medik.) [peĀcTaBJIeHa TpeM'{ ĪĄHTpoÄylļl.lpoBaHHbIMH

BkIĀaMĪĄ; B KyJIbType gar6o;lee pac[pocTpaHeHa l4pla KoJIocIzcTarI [A. spicata
(Lam.) K. Koch], KoTopafl LIHolĀa ĀüqaeT (a roxrrorl gcroHuz)' Ho B oĀHųaB-
IĮIeM cocTofHlzh MaJIo ĮļJIoĀoHocĪ{T. I4pra KpyruIoJļįIcTHafl [A. rotundifolia
(Lam.) Dum._Cours.] u upra KaHaĀcKarI [A. canadensis (L.) Medik.] B KyJIb-
rype Bcrpeqalorcf pexe.

5onpuuruux (Crataegus L.) - oĀHH H3 Hafl6oflee no,nurutopQHblx poĀoB
ceĮņeücrga po3olĮBeTHbtx. K asroxToHHbIM 6oxpuuruuxau 3crouult oTHocflTcfl
ToIbKo TpH BHÄa' npou3pacTaloilļĮ{e 6o.nlruerc ųacTbĮo B 3anaĀHot? qacrn

cTpaHbI. kĮs e'Īux BĮ.IÄOB Ha 3alĪaÄe o6r,lxHoseuHblM qBJIfleTcq roJļlķo õog_
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pbIIxHļ4K colHyTocTol6ųķoķķlÜ' (C. kyrtostyla Fingerh.); Ha nocroK oįI Āoxo-

ĀĮ-ĪT Āo MepHĀI{aHa lopoÄa Paxnepe, n ceaepuoli 30rogult. Įaa 4pyrnx rue-

crgĖtx BHĀa, ģoflpbĪrunuķ fIa.nlMĮIITpyXa (C. Palmstruchii Lindm.) r ģonpltur-

}ĮLIK oÄHoIlecTLĮĮI.IbĪž (C. monogyna Jacq.), olleHb peÄKI'l. fleplrrž ttoKa o6Ha-

pyx(eH Ha ocTpoBax Caapemaa r.r A6pyxa, eropoü B 3anaĀHoü nplIMopcKo-

M aTepĮ-ĪKoBotž,racrü 3crouzl.t.
!Ąs as'Īaņcķ[x paftoHoB Cosercķoro Corcsa n 3croHcxyro CCP I'IHTpoĀy_

uapoBauo HecI{oJIbI{o ĀeKopaTi{BHntx 6oapuuHI]KoB' Iz3 KoTopbIx saxuefituaiuu

'IB"rtflļoTcfl 
6onplituttttt< ilepHcToHaĀpesaunlrü (C. pinnaiifida Bunge), 60g_

pbIĮIļįlIāK xpoeanoxpacnltlž (C. sanguinea Pa1i.), 6oRplturHI,t r anraiņ'cķufr'

(C. altaica Lange) n dorpuruuut< MaķctaNroeHųa (C' Maximowiczii
C. Schneid.).

I4s sanaĀHo-eaponeiicxzx 6olpltrurrLIKoB B 3crouuz ĀoBoJĪbHo Ī{acTg BcTpe-
I{aĪoTcf B KyJIbType ĀBa BĪĄAa - 6oxpuruglĮK ųepHbĪfi -(C. nigra Waļdst. et
I(it.) u õoxįurrrHLlr< Ko.ltto,{ufi (C. oxyacantha L.) . VIe CoeruHeHHbIX lllraroe
CeaepuorŽ Auepuxtz a KauaĀlt y Hac B KyJIbType lJiaBHbIM oģpasou cJeĀyĮo-

ųIze BlIĀr,I: 6oxplirrJuNx Įyrnaca (C. Douglasii Lindl.), 6oRplturuuK Toileq_

rruü (C. punctata Jacq.), 6oapltrrruaK ĮIIūopiļeBbIü (C. Crus-galli L.),6oapltu-
HIIK MflrKoBarlirž (C, submollis Sarg.), 6oRpuunuK flpKoKpacHlrfi (C. cocci_

nea L.) u 6oxpi,rrrluuK KpylJloJlucrguft (C. rotundifolia Moench). VLs ĪĪĻIx

6oapuuruvlx Įlqrķosarltü e 3croHI4I4 Ī{acTo B KyJIbType; Āo cIįX nop oH cųi4_

TaJļcfl ĀpylI]M' 6nusķuN1 ceBepoaMepļ4KagcK1ĄNi BHÄ9M - ģonpuurHlĮKoM Mgr-

xurvI [C. mollis (Torr. et Gray) Scheele], KoTopbĪž e 3croHlaz MeHee BbI-

}įocJIHB.

Tperle ĪĪoĀCeMeficTBo po3oųBeTHblx' po3oBlre (Rosoideae Focke), no

rtaclY poÄoB H BHĀoB caMoe KpynHoe. Ųuc.ito poĀoB po3oBbĪx - ļ5; Īļ3 HHX

Ī{i{cTo ĀeKopaTļ.IBHbĪMIj fB,[flĮoTcfi ĀBa MoHoTI,InHbIx poĀa' c BHĀaMįI _ KeppĪIfl

flor1cKaf lKerria japonica (L.) DC.] H poĀoTI4IIoc rpacltnuü HJIĪI JlxeKeppl]fl
(Rhodotypos kerrioides Sieb. et Zucc'\ '

Exeņnxa H MaJĮuHa (Rubus L.) npeacraB,ĮeHbl ņ 3crogzu 6 aeroxroH-

HbIMH Iz HecKoJIbKĮāMu IrHTpoĀyqHpoBaHHbĪMI.I ĀeKopaTI]BHLIMI4 BWĮ'aMA; H3 iĪo_

cJleĀHĮ1Īx caMafi pacnpocTpa'HeHH.afl ceBepo-aMepĪiKaHcKarI MaJIIzHa ĀyilĪzcTafl
(Rubus odoratus L.), r<oropylo B tlocJleĀHee BpeMfl ĪļacTo BbIĀeį'IflĪoT B oco6uü
poÄ - MaJILIH9KJIeH (Rubacer Rydb.). oĀgaxo TaKoe BbĮĀeJIeHHe FļeJIb3fl cųI4-

TaTb o6ocHoBaHHbIM. Eolee o6ocgoņaggblM MolJIo 6ķt ķagarr'cfl' HaĮĪpI'įMep,

Bį,IĀeJIeHhe B oco6'blü poĀ ūpoll3pacTaIoųyĮo e 3croHVIa Ha MoXoBbIx 6o"norax,

MopoIxKId iĪpIĮ3eMI,IcTožr (Rubus chamaemorus L.), KoTopafl ilo prĀy tvtopQo-

.ņolfillecKl4x npIĮ3HaKoB Iz no ceoeü 3Ko,Īolzu cToI'IT coBcelt oco6o oT Āpyrl4x

e)KeBIįK; TeM He MeįĮee' lz"rroreHerxĪ{ecKlļ 9To TpyĀHo o6ocnoBaTb.

Įonolluo peĀKa s 3cņoHIĄ IĮ K6ST'IHI,IKa apKTĮzįIecKax (Rubus arcti_

cus L.). Eoflķ1tlaq Ī{ac'rb MecToHaxoxÄeHlĮü aroro BI,ĪĀa opH]4ToxopHoro Įpo-

lIcxo)KĀeHgfl LI pacTeHHe B TaKI4X MecTaX HepeĀKo oĪIrITb Hcųe3aeT; B IĮeHTpaJIb-

HoIi įļacTH cTpaHbĮ (Kaaucoo K ceBepo'3aĪIaĀy oT lopoĀa BvI;lrxH4u) TeM He

MeHee LįMeeTcfl ĮIacTIįĮ{Hbtft apeaJI KocTflIlI4KĮl apKTĮļųecKoü, oxratbIeapuĮvrü ue-

CKoįĮbKo ĀeclTKoB I(BaĀpaTHbĪx KLlJIoMeTpoB; 9ToT tIacTHqHbIü apeal HecoM-

HeHHo I'IMeeT aBToxToHHbiž xapaxrep
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o6ltųglttvIN s 3crorthi4 flBJIrIĮoTcf KocTf}IĮ{Ka KaMeHįICTarI (Rubus saxati'
lis L.) ų Mailula o6ķtxuoseHHag (Rubus ldaeus L.); noc"rreaHff TaK)Ke HMeeT

FĪeMaJIoBaxHoe 3HaųeHLIe B KaĪļecTBe caĀoBoro flloĀHolo KycTapHĮ'IKa.

Įo ueroropoü creneglt no,rauopQubĪMų fBJIflIoTcfl ĀBe exeBHKH I43 ĪĪoĀ-

po4a Eubatus Focke; aro Bo-nepBbIX exeBIrKa HeccKafl (R. nessensis W. Hall)'
BpIĀ IĪoBLlĀĮ{MoMy r]Į6puĀHoro ĪĪpoLIcxoxÄeHI]fl, XoTopbIIi HMeeT H€CKoJIbKo 60.

JIee į,ļĪ{ Meuee o6oco6;legubįx o6JIacTeü pacnpocrpaHeHirfl B ceBepHol1 H Bo_

crpuHoli ĪļacTgx cTpaHbĪ' Typuouu 3Tož ex{eBVKļ.I HepeÄKo cTpaĀaIoT oT 3I'IM-

HI4X Mopo3oB Ī{ oHa BpflĀ JIĮI aBToXToHHoe pacTenĪ'Ie s 3croĪĪĪzĮ]. Įpyroü ona

ĪļoĀpoÄa, eN{eBI4Ka cz3af (R. caesius L.), ocoģerrHo pacĮĪpocTparĪeH Ha Kap6o-

įIaTHbIx ĪĪoįIBax Ceeepiroft 3cronuu v ocTpoBa Caapevraa, lĀe ĮIacTo flBJIfeTcrI

SJIOCTHbIM TIOJIeBbIM copHflKoM.

3eu,rxHuxa (Fragaria L.) npe4craBJleHa ÄByMf aBTņXToįIHIIM'I BĮ4pau:7r,

3eM,II'{HLIK9ž ĮecHoįi (F. vesca L.) n sevr.rrflHlzKolž 3eJ'ĪeHoI1 (Fragaria viridis
Duch.); B ocoģeHuocTlļ 3eMJI'IHflKa JlecHafl' flroĀįioe pacTeH]Įe c BbIcoKoKaįIe-

cTBeHHbIMIĮ [JIoĀaMIį' vMeeT HeMaJIoBax{Hoe xo39ücTBeHHoe 3HaųeHI'Ie B cTpaHe.

3elņ.ĮqHrķa MycKycHafl (F. moschata Duch.)' IIoBHĀI4MoMy, oĀļĮųaBIIiI4ü ]'I y)Ke

BĪĪoJIHe HaņlpaJIH3oBaBĮIIhIžcfl BI,IĀ. t{eTBepTbIü' Bļ4Ä, 3eMJIrIHļ.įKa aHaHacHa'I

HJIļ,Ī caĀoBax (F. ananassa Duch.) - laxuoe caĀoBoe flloĀHoe pacTeHųe'

XoTopoe He ĀHĪ{aeT.
, EflzsķĪ{e poĀbĪ, caģeĮbHHK (Comarum L.) 14 KypI,ĪJlbcliuft, ųaft' (Dasiphora

Rydb.)' LIMSI9T TodĮL,Ko IĪo oĀHoMy [peÄcTaBIzTeJIĪo; ca6eIblII4K 6oloruuü
(Comarum paļustre L.) - oģbIKHoBeHHoe pacTeHLIe no Bcefr TeppI4TopIzI'ļ;

KypLĪJIĪDcKĪ{ü ĪĮaft KycTapHĮK9BbIfi [Dasiphora fruticosa (L.) ąydb.1 Ī'IMeeT

orpaH[qeHHbĪü apeaĮ ocTpoBgoro xapaKTepa n CenepuoIž 3crognu c ĀByMfl

6o.nee rcx{HbIMĮI MecToHaXo}KĀeHI'IrIMIj QopnocrHoro xap aKTep a.

I4s no;lzirtopQultx nz4oe dĪanųaTKIa (Potentil1a L.) e 3crorrüI4 IĪoŲTK IĪoJIo:

BLIHa (7) aHTpo[oxopHbĪe. AsroxroHgķIe BĮāĀbI: .ltanqaTKa cepe6phcTafl

(P. argentea L.), JIa[qaTKa HeģJrecTflņar (P. impolita \Mahlenb.), .naluatxa

KparrĮa [P' Cranizii (Crantz) Beck]' JIaIĪqaTKa Ta6epueuonTaHa (P. Taber,

naemontani Aschers.) v -lvtlpuņHarĪ dĪanļIaTKa ito;ynecųaHaf (P. Subarenaria

Borbās) ; IĪoKa eIIļe He peĮIeH BoĪĪpoc, BcTpeĪ{aeTcrI JIIZ B 3cToH|ĄLĪ oA]rĄH I4g

IzcXoĀHbĪX BĪĄĀoB JIanqaTKI,I [o;yĪĪecĪIaaoü - fiartilaTKa [ecĮIaHarl (P. are-

naria Bofkh.), xoropyĪo Āo cl4x nop He yĀaJlocb ĻlaftTIĄ I,I KoTopafl MoxeT Ha

caMoM ĀeJĪe oTcyTcTBoBaTL}; K aBToxToHHbĪM oTrĪocflTcrl eu,e JIa[lIaTKa npflMo-

CTo'I!Ia'{ [P. erecta (L.) Hampe],lanuarra nofi3yĮĮaf (P. reptans L.) u "rran_

Į{aTKa lycĪ{Hag (P. anserina L.).
Zs aurpouoxopHblx BIrĀoB JIaIIIaTKI cpaBHI4TeJIbHo ' qacTbIM flB/ĪfeTcfl

JIaIļIaTKa HopBexcKarl (P. norvegica L.). Eo.nee peĀKįI ĪtJĪĻI cJĪyųatlHbi: JIan_

ĮIaTKa BųJĪbļĮaTafl (P. bifurca L.),.nanuarKa npfMafl (P. recta L.),.nanuarķa
HI43Kaf (P. supina L.), nanuarKa cpeĀHflfl (P. intermedia L.), ĮanĪĮaTķa

ležlerrpeüra (P. Heidenreichii Zimmet.) Īļ fiantlaTKa lo.nl4ģaxa (P. Gold-

bachii Rupr.)
lpaez.nar (Geum L.) npeacraBJleH TpeM, BIĮĀaMI,I. |Ąg uux caMr,Ifi o6bIK-

ĮļoBeHHr,Iž, ĮĮacTo MaccoBbĪfr BIĮĀ _ lpaBĪĄJIaT peĪ{Hofi (G. rivale L.); rpaņu.nar
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ropoĀcKoü (G. urbanum L.) pacTeT TaKxe no sceü pecny6;rzre' Ho He flB-
JIr{eTcrI MacCoBbIM. lpaen.nar a"lIencķuü (G. aleppicum Jacq.) BcTpeųaeTcfl
ToJIsKo B Īolo:BoCTo.Inoft cacTlī 3croncķoü CCP; no oTHoĮIIeHEIo K KyJIbType
og 6onee HJIH MeHee aHTpoĪĪoxopnlItž sHĀ.

Jla6asĮrfiķ (Filipendula Adans.) Į.IMeeT e 3crorrklr Tpex npeĀctanuTeleft,
I43 KoTopbĪx 4ea, la6asuĪzK Bfl3oJll{crulrfi [F. Ulmaria (L.) Maxim.f u na6as-
uaķ o6gaxeggķIž [F. denudata (Presl) Fritsch] TaKcoHoMLĪqecķn oųeul 6nng_
KĮ,Īe Bļ,IĀbĪ; .ll. o6gaxeguuli - 3anaĀHafl n 6o.nee pacilpocTpaHeHHaf paca Įa-
6asĪļuķa BrI3oJIIicTHoro.,IIa6asĮ{HK IUecTL.IJļenecrHuü (F. hexapetala Gilib.) -xallųzeģunbHoe pacTeHĪ{e, KoTopoe o6n.nķuee BcTpeĪ{aeTc'I Ha Kap6oHaTHbIX
noĪĮBax CenepuoIž 3crorrzu H ocTpoBa Caapeuaa.

Po4 uauxerxa (Alchemilla L.) s 3croĮĪzll eIIļe HeĀocTaToĮIHo Iį3yĮĮeH Ī.I

cocToļĄT IļoKa I,Ī3 l7 4ocronepnblx BLIĀoB IĮ oĀHoro npeĀ[oJlaraeMoto (A. semi-
lunaris Alech.)

EĮusķag K MaHxeTKaM HeB3paųHHIĮa (Aphanes L.) Iarvreer n 9crogutt
ToJIbKo oĀHoro ūpeĀcTaBļ{Telfl - HeB3paĪIHĮ4IĮy noJleByn (A. arvensis L.), ro_
Topaf BcTpeĮraeTcr s caĮ,Īoli sana4uoü ĪIacTu ocTpona Caapeuaa' B ĪĪoceBax.

B poa penežuar (Aģrimonia L.) exo4ur ToJIbKo 4:Ba BĻlĀa, peneüHur
anreqguft (A. Eupatoria L.) z peneüuxx BoJIocI4cTbIü (A. pilosa Ledeb.).
Ileprrrrž s o6uĮeĮ{ o6ltķHoseHHutl no oceü reppzropuu; BTopofi rraüĀeH s Į{a-
repurorotä įĮacTH LĪ BcTpetĮaeTcfl pexe. He ĮcKIįoiIeHa Bo3Mox{HocTb HaxoxĀe-
I-ĮHq TpeTbero B}iĀa' peneünmra [axyųero (A. odorata MilJ.) rra slopucrv-
į{ecKLĪ HeĀocTaToĮIHo ĪĮ3yųeHHoM ocTpoBe XI,ržyrvraa.

Cocrag poĀoB xponox"ne6xa (Sanguisorba L.) įĪ ĮIepHoro.troBnĪlK (Pote_
rium L.) MaJo!ĮkīcileH. llepluü 3aKIIoĪ{aeT ToJIbKo xponox.ue6xy a[TeįļHyto
(Sanguisorba officinalis L.), eropoü - ÄBa cpaBHIrTeJIbHo peĀKįlx aHTpo[o-
XopHbIx BHĀa, ųepHoroJĪoBHIįKa xpoeoxle6xonoro (P' sanguisorba L.) u uep_

HoloJIoBHĪĄKa uuoro6paį{Holo (P. polygamum Waldst. et Kįt.).
Posa (Rosa L.) n Coaercķoft 3croglĮH [peĀcTaB"ileHa l4-rc sįrĀalan. CroĀa

RxoĀrIT aBToxToHHbIe' HaTypaJIĪ43oBaHHbIe I-{ illĄpoKo pacnpocTpaHeHHbĪe
sĮlĮlocroftķUe KyJIbTypHbIe BįĀbI. Mecruue posu (unnoruaxvl) pacnpocTpa-
HeHbĪ l.rtaBuuu o6pasou Ha 3alĪaĀHbĪx ocTpoBax, a oco6eHHocTLI Ha ocTpoBe
Caapeuaa a Myxyrraaa. Cauag o6bIKHoBeHHafl Ha ocTpoBax n uarepnxoeoü
įĮacTLI cTpaHbI' po3a KopLIųHag (n. cinnamomea Ļ.)' flBJIfeTcfi saxĮįeü-
ĮIIĪIM BĪĮTaMĪĮHoHocoM (uzral,rvrra C). Ha ocrpoeax V Ha MaTepuKe pacTeT
TaKx(e poaa Aluenuyca (R. Afzeliana Fr.). Posa co6aųng (R. canina L.) -pe4xzž BWū, u olpaHĪ{ųeH 3a[aĀHbĪMI,I ocTpoBaMĮĄ; BMecTe c posoft.AQue"iruyca
oHa npHMeHfeTcfl B KaįIecTBe noĀBofl rIpH oKyJIHpoBaHHI4 KyJItTypHbIx copToB
poe. onltru' ūpoIĮ3BeĀeugue B. 14. Becķn n Taprycrou 6oragnųecKoM caĀy'
noKa3arĪfi, ĪlTo po3a AQųe.rrzyca, KaK .IIoĀBoü, xauecTneHHo [peBocxoĀĮrT po3y
co6aųķrc.

B uerneproe no4ceiraeücrno po3oIĮBeTHbIx, c JI H B o B bI e (Prunoideae
flocke)' BXoĀLIT nflTb poĀoB' IĄs lļwx cJIHBa (Prünus Mill.), BI{IUH;I (Cera.
sus Juss.)' MIlHĀaJĮb (Amygdalus L.) r.r a6pul<oc (Armeniaca Mill.) po4u,
KoTopbĪe npeĀcTaBĮeHbĪ HcKflĪoįIHTeĮbHo KyJIbTypHbĪMH pacTeHIįflMĮi. BuĀu
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BI{IIļHL I'I CJILĪBbI - BaxHbIe flroĀHbĪe p.acTeHI,IrĪ B HapoĀHoM xo3gücTBe cTpaHbĪ,

A6pzxoc o6ltķHoeeHHrrft (Armeniaca vulgaris Lam.) B KyJĮbType BcTpeĪIaeTcfi
peĀKo, Ho BbIBeĀeHgķIe 14. B. MrauyprauĮ,IM HoBbĪe copTa oKa3a.ĮkIcl eįlĮ{ocroll.
KL1M:IĄ kt npa dlaronplįflTublx ycJloBl]flx ųBeTeHüfi Āaxe o6nlbHo ĪlJloĀoHocflT
(rranp. s 1954 r. s EoraHIaiIecKoM caay TaprycKoro rocyĀapcTBenHoro yHIr_

nepcurera).
EĀzHcrserrHuft s 3croĮĮĪĮI.Ī aBToXToHHHfi szÄ ĪĪflTolo poĀa cJIHBoBIIX' į{epe-

uyxz (Padus Mill.), - 
ĮļepeMyxa o6ltķHoseHuarĪ [Padus racemosa (Lam.)

Gilib.]; 9To oĮIeHb .ltto6uuufi, o6u.nluo ųseryņuž KycTapHkĪK IIJIIļ ĀepeBlĮo'
KoTopoe caxaļ,oT IĮ B KaqecTBe ĀeKopaTlaBHoro ÄepeBa. oųegl ĀeKopaTĪĮBHa
TaKX{e ųepeMyxa Maaxa IPadus Maackii (Rupr.) Kom.] vĪg ĮanrHero
Bocroxa; K co)KaJIeHI{Īo 9Ta I{epeMyxa' oTJlnųaĪoųaxcn xopoü" Ha[oMI4HaĮo-

ųefi 6epesoByIo' B KyJIbType floKa MaJIo I,I3BecTHa, xoTfl flBJI'IeTcrI BĪĪoJIHe BbI-

HocJIIlBbIM ĀepeBoM.



EESTI NSv FLooRA II KolTEs MAINITUD SŪSTEMAATILISTE
ÜHIKUTE TEADUSLIKKUDE NIMEDE JA SÜNONÜÜMIDE

TÄHESTIKULINE REGIsTER

Kehtivad nirrt'ed on toodud kursiivkirjas, sünonüümid - harilikus kirjas. Poolrasvase
kirjaga arv viitab leheküljele, kus antakse vastava liigi kirjeldus, kursiivkirja,ga arv tähis_
tab joonisi.

Acįculares Juzepcz. 42B
Aconitum L. 25, 26, 27, 46

Įasįostomum Reichb. 45' 47' 49
Myoctorrum Reichb. 48
NapeĮĮus L. . 25' 45' 4l
pa,llidum Reichb. 48
Stoerkianum Reichb. 47
uariegaturn L. 47

Actaea L. 24, 25, 27, 37
Christophoriana Gouan. 37
nigra, Willd. 37
spĮcata L. 37' 38' 39, 40

var. melanocarpa Ledeb. , 37
var. nigra, Willd. 37

Acutįdentes Juzepcz. 39B
Adonįs L. 26, 27, l05

aestįaalįs 105
autumnaļį's 105
aernaĮi's L' ' 25, l05, ļ05, ļ06

Agrimonia L. 281, 408
adscendens Andrz.
dahurica Willd. 410
EupatoriaL. ļ96, 40s, 4į1, 4ļ2

ssp. Dahurica (Fisch.) O.
Ķtze. 410

ssp. officinalis (Lam.)
Gams 409

odorata Mill. 409
piĮosa Ledeb. . 40B, 4l0, 41ļ, 413
sordida Fisch. et Mey. 409

AįchernįįĮa L. 28l, 358
acutanguĮa Bus. 360, 382, 3B3, 384

var. adpresse-piĮosa H.
Lindb. 383

: acutidens H. Lindb. 398
Alechini Zäme|is 372

AĮchemįļļa aĮpestrĮs F. \Į/. Schm. 36į, 402,
404' ,ļ05

anglica Rothm. 363
aphanes Leers 406

-, arvensis Scop. 406
baltica. G. Samuelss. 398
Basįlįi Smirn. 372
breviloba H. Lindb. 377
cgmatophgĮĮa Juzepcz. 36Į' 376' 377,

378, 379,386
fiĮicauĮis Bus. 359, 360, 390, ,91,

392, 393
glabrata Tausch 403
gĮabricaulis H. Lindb. 360' 392' 394'

395
glaucescens Waļlr. 363
gĮomeruĮans Bus. 361' 3s4' 396'

397, 398
heptagona Juzepcz. 360, 378, 387,

388,389,
hįrsutįcauįįs H. Lindb. 359'

367,368,
Lindbergiana Juzepcz.
rnįcans Bus. 360' 380, 38ļ' 382'
nrinor Huds. 359, 362,362,

ssp. filicaulis H. Lindb.
nebuįosa G. Samuelss. 36l'

399, 400,
obtusa Bus. 361, 400,.402,

orbiculata Alech.
pastoraĮis Bus. 359, 360, 369,

pĮicata Bus. 359, 364, 365, 366'
propinqua H. Lindb. 360, 372,

373,

390
366,
369
359
391

õo,1

390
398,

40ļ
403,
406
372

370,

371

39r
372,
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AlchenliĮį'a pseudomicans Böcher . 394

psilophylla Borbäs 403
pubescens Lam. , 363

sarmatįca Juzepcz. 36l' 374, 375,

376, 378,39r
Senįļunaris A|ech' 36l, 379

strigosula H. Lindb. 374
subcrenata attct-. 377

subcrenata Bus. 36ļ, 378' 384' 3B5'
386, 387,393

H. Lindb. 376

vulgaris L. 369

vaĪ. glabra Wimm. et

Gra.b. . . .403
*pastoralis Murb. 369

Wichurae auct. 398

- Zamelsiana Snarskis 398

Aļchimilla 358

coloraįa. Bus. 366

vulgaris L. *hirsuticauļis H.
Lindb. 366

AĮpestres Th. Wolf 334, 336

Aruentif Įorae 22

Ameļanchįer Medik. 198, 215, 25l
aĮnifoĮia Nuti. 252
asįatįca Sieb. et Zucc. 252
botryapium DC. 254
canadensįs (L.) Medik. 252' 253'

254

var. botryapium TofĪ et Gray
253,

vaĪ. spica,ta sarg.
Torr. et Gray

laeais Wieg.
obĮongifoĮia (Torr. et

Roem.
ovalįs Medik.
rotundif oĮia (Lam.)
Cours.
spicata (Lam.) K. Koch

Gray)

vulgaris Moench
AmggdaĮaceae G. Don
Amygdalopsis Lindleyi Carr.
Arnggdalus L.

cornmunįs L.
Gaertneriana Schlecht.
nana L. 471

trĮĮoba (Lindl.) Ricker
uar. muĮtipĮex Bunge
f. plena Dippel
Ī' plena aĮba hort.

Anetnone L.
alba Giļib.

Anentone a,lba Juss. 52
flava, Gilib. 50

Hepatica, L. 54

hįrsuta Gilib. 5Ž
Įipsiensis Beck. 52

-' nemorosa L. 25, 48, 50,'5ļ' 52'

ssp. typica Korsh. 50
nemorosa L. X A. ranuncuļoi-
des L.
patens L.
pratensis L.
ranuncuĮoįdes L.
sį'ļaestrįs L. 25'
suJphurea Pritz.
triloba Stokes

AnnonaĮes
AnopĮobatus Focke
Anserįnae Lehmann

Th. Woļf
AquīĮegįa L.

cornuta Gilib.
silvesįris Neck.
versicolor Salisb.
aulgarĮs L.

Aphanes L.
aruensįs L'

AppressipiĮae Juzepcz.
Arctįcae Focke
Argenteae Th. WoļĪ
Argentina Lam.

argentea Rydb.
vulgaris Lam.

Arįa DC'
suecica Koehne

Armenįaca Mi||.
NaĮai

.ro

25, 26, 27,

. 26, 40,

. 2Bl,
406, 407,

(ņ

.57

.60
25, 48, 50, 51

54
52
54

127

29Ļ
34+
344
40
42
40
42
4į

406.

408
394
28&
324
34Ļ
345
345
242

242
489
489
490
49Ī
23&
238

150

255
256
254
252

252
252

Dum.-
. 252, 253

252, 253,

rnanshurįca (Maxim.) Skvortz.
auĮgaris Lam. 473' 490' 4s0'

Aronįa Pers.
melanocarpa Elliott

japonica (Morr.
Miqu.
Thunbergii (Sieb.
Maxim.

Aucuparia Medik.
Aucupariae Komarov
Aureąe Th. Wolf

et Decne.)

et Zucc.\

150

148,

ļ4E

256
252
459

472
460, 470

470
47t

, 472, 473
471, 473
472,473

t72
472

. 26,48
50

Aruncus Adans. 199,212
sylvester Kostel. 2t2
aulgarįs Raiin. 2l2

AstįĮbe Hamilt. I45' t46' |47' t4&
Arendsįi hort.
chįnensįs (Maxim.) Franch.

ļ50
239
235
334
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Aureae alpestres Th. Wolf
aernae Th. 'V'loIĪ

Baccaįae Rehd'. 236
BanksĮae Crėp. 419
Baįrachįurn S. F. Gray . 24' 26, 68

Baudotįį V. d. Bossche 76
circinatum Fr. 70
dįchotomum Schmalh. .68' 73' 76' 76
dįuarįcatunt. (Schrank) .Schur

69, 70, 72
divaricatum Wimm. 70
Drouetii Nym. 7I
flaccidum Rupr.
fluitans f. marinum Gelert . 74

foeniculaceum (Giļib.) V.
Krecz. 69' 70' 7ļ
Gįįįbertįį V. Krecz. .68' 73, 74, 75
marįnun (Arrh. et Fr.) Fr. . 70'

73, 74, 75
paucistamineum F; Schultz . 7I
radians Rev. . 74
trichophgĮĮutl (Chaix) Van den
Bossche . 69, 70,72

BarbuĮatae Juzepcz. '. 369
Basilima sorbifolia. Rafin. 213
Bauera Banks. ; . 146
.Baueroįdeae . 146
Bennettįtįnae 22
Berberidaceae Torr, et A. Gray 23,24,25,

t07
Berberįs L' į07

Aquifolium Pursh Il2
Thunbergii DC. . į08, ll0, /11
auĮgarīs L. . l08, ļ09' II0

-. Ī. atropurpurea Rege| l0B
Bergenia Moench 147, 150

- bifoliaMoench . .; 152
cordifolia. (Haw.) A. Br. 153
crassĮfoĮia (L.) Fritsch I51' ltz' I52

SerlslaSpach i i 186

Botryocarpum.nigrum Rich. . ļ84
Brasenįa Schreberį Gmel. . l15
BruneįĮįaceae
Bruniaceae
Bulliarda aquatica DC. . 130
BgbĮĮdaceae l28

Cabomboįdeae
Calobotrya sanguinea Spach
Caļtha L. .

glabra Gilib.
_ . paĮustris L, .

CaĮgcanthaceae

n4
192

. 27,30
32

25,32, 33, 34
. Į27

Calycomeles Ķoehne. .

Canįnae Crėp. 4IB' 420' 432'
CaroĮinae Crėp. 4l9,
Caryophyllata urhana Scop.
CargophgĮĮastrum Ser.
Casta'lia, candida Schinz et Theļl. .

colchica Woron.
speciosa Besser

CasuarįnaĮes
Centrospermae
CephaĮotaceae
Cerapadus
Cerasas Juss. 460,

auįurn L. 475' 476' 477'
var. duracįna Lam'.et DC.
vaĪ' ĮuĮįana Lam. et DC.
var' SįĮaestris Kirschl.

austera (L.) Roem. .

Bessegi (Bail:) Lanell.
Caproniana Lam. et DC.

- 
,collina Lej. et Court.
dulcis Gaertn.
fruticosa (Pall,) G. Vy'oron. 474,
mahaĮeb (L.) Mill' . 4l5'
Maxįmouįczįį (Rupr.) Kom.
nigra Mill.
padus Lam. et DC. .

pennsgĮaanica Loisel.
pumiĮa (L.) Michx. .

senotina Loiseļ.
serruĮatc Lindl.
auĮgarĮs Mill. . ļ96, 475, 477,

ssp. austera L.
ssp. Caproniana L. 480,

Ssp. frutescens C. Schneįd.
CeratophgĮĮaceae A.. Gray 23,24,
CeratophgĮĮum L. .

apiculatum Cham.
demersunt L.

Ī. apicuĮata (Cham.)
Sapjeg.
Ī'. genuina (o. (untze)
Kad'
var. genuinum O. Kuntze .

Ī. oxgacantha (Cham.)
Kad'
Ī. tubercuįata (Cham.)
Kad'

oxyacanthum Cham.
tubercuļatum Cham.

ChaenorueĮes Lindį. ; į 2|4'
japonica. (Thunbg.) Lindl. 249,

var. aĮpina Maxim.
Įagenaria (Loisel.) Ķoidz. 249'

334
336

240
437
420
351
348
į l9
l19
119

22
22

128

489

474
479
478
478
478
481

474
480

480
476
481
477
474
476
486
474

474
483

475

475
481
481

480
124

125
127

ļ26

127

125
r25

t25

127

t25
127

250
25t
251
250
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Chaenomeles Mauļeį C. Schneid. 25l.

ChaenopetaĮutn Koehne .2\5' 2|6' 223

ChaįįĮetįaceae |27

Chamaernorus Focke 285, 286

Chenopotentilla Focke 3ļ9' 344

Chrgsanthae Th. Wolf , 333

ChrgsobaĮanaceae 197' l98
Chrysobalanoideae Focke 198

Chrysobotrya Lindleyana Spach 190

ChrgsospĮenĮun L. . 145, |46, Į47' 166

aĮternifoĮium L. 166' ļ67
var. octandrurn Br.-Bl. 168

ģar. tetrandrum Lund. t68

nivale Schur 166

- 'tetrandrum (Lund) Th. Friės . 168

Cinnamom'eae DC. . 4ļ8, 420' 427

Cįematįs I-. .' . 27' 63

lathyriiolia Bess. 64

recta L. 64, 65

var. normalis O. Ktze' . 64

CoccineaeSarg. .; 258

ComarumL. ; . ;; 281'3lB
flavum Roxb. 327

Cotoneaster vulgaris auct. . 216

Lindl. 221

vaĪ. haematocarpa Rupr. 216

Crassuļaceae DC. ' Į27' l28, 146

Crassuļa aquatica Schoenl. l30
CrassuĮoįdeae ' ' l29
Crataegus L. 198, 214' 266

melanocarPa var. PolYPhYlla
Lange
modesta' Sarg. . ;

rnollis auct. ļ .

moĮĮis (Torr. et Gray) Scheeļe

monoggna Jacq

tļ. rubro pĮena hort.
Ī!. kerrrlesįno pĮena hort.
var. kyrtostyla Lange

ni,gra Waldst et Kit. ' 259' m4'
orįentaįįs Palļ. ex MB.
oxgacantha L. - 258,367'

l. aĮba plena hort'
t. rubra pĮena hort.
var. PaJmstruchii Hegi
var. pinnatifida Rgl.

Palnstruchįį Lindm. 
zoa,2ili,

pentaggna Waldst. et Kit. .

pinnatifida Bunge . 259' 260,

pĪaemorsa Ashe

rubrum Gįļib. .

supinum Alef.
Connaraceae
Consoļįda arvensi$ opiz. .

regalis S. F. GraY .

segetum Schur
Corchorus jaPonicus Thunbg.

scandens Thunbg.
Coriifolia,e Matsson
CorgĮĮfoĮiĮ Focke
Cotoneaster Medįk. ' l98' 2l4,

acurnįnata Lįndl. .

acuminata var. Prostrata
DiPPel
acutifolia Lindl.
Cotoneaster (L.) Karst'
Davidiana hort.
d'įaarįcata Wils. et Rehd'

2ls'
horįzorttalįs Decne. - 2|6' 217'

integerrima Medik. 216, 217,221,
Įucįda Sch|echļ. 216'
meĮanocarpa Lindl. . .216' 2ļ7'
muttifĮora Bunge . 216'
nigra Fr.
racemĮ.fĮora (Desf.) K. Koch
rellexa Carr.
SįmonsįįBaker
tomentosa Lindl. 216,

unĮfĮora Bunge

3t4
327
128
43
43
43

282
283
454
300
215
2t5

220
2ļB
221
220

216,

220
220
tt,
218
219
223

216
2ļ5
223
220
222
215

aĮtaica Lange . 259' 26ļ' 262

var. įncįsa 26l
aļtaica var. villosa Lange 263

Aria. L. 245

P. fennica L. . 246

P; suecica L. . 242

chĮorosarca Maxim. . 258

coccįnea L. . 259' 27.7, 279

var. rotundifolia Sarģ. . n8
: var. subvillosa Lange. 276

Crus-gaĮĮĮ L.' ; . 258, 274' 2?6

curvisePala, Lindm. 270
_ 'dahurįca Koehne ex C. Schneid. 25B

DougĮasii Lindļ. ; . 25ą 265' 266

fenn]ca Kalm.' 
" 

'Ž46

_ fĮaua Ait. : 257

glandulosa Ait. ; 278

Hoįrnesįana Ashe 258

intricata Lange 277

kgrtostgla Fingerh. . 259' 268,
270, 271

macracantho Lodd. ex Loud. 258
ļ Maxįmoaįczįį. C. Schneid. 260,

263, 265

264
277
276
258,

277
270,
272
272
278
270
265
257

268
267
267
269
260
258,
269
258
26ļ
276

s}r

259,268,
271



Crataegus punctata Jacq. 258, 273, 274, 275
var. ąurea Aiļ. 273
var. xanthocarpa auct. 273
p. brevispina Dougl. . 266

rotundifolia Lam. 252
rotundifoĮia Moench . 25g' 278, 27g

vaĪ. puberuĮa Victorin 277
sanguinea Pa'll. 242, 259' 26ļ, 262

var. Douglasii Torr. et
Gray 266
var. incisa Rgl. 263
var. inermis Kar. et Kir. 263
var. xanthocarpa Rgl. 263
var. typica Rgl. 262
var. villosa, Ma,xim. 263

spicata, Lam, 256
submoĮĮįs Sarg. . . 260, 274, 276
succuļenta Schrad. 258
tornentosa L. 258
unĮfĮora Muenchh. 257

Crossosomataceae 128
Crus GaĮĮi Satg' . 273
Cunonįaceae 128
Cgdonia Milr|. . ļ98, 214, 24B

japonica Pers. 250
la'genaria Loisel. . 250
Maulei Th. Moore 25t
obĮonga Mill, 248, 24g
vulgaris Pers. 248

C!ļlactįs Rafjn. 2B5, 288

Dasiphora Ralin. 2Bl, 315

fruticosa (L.) Rvdb. . 316, 3ļ7' 3ļ8
Decumąrįa L. 145
Dedea Baillon 145
Delphiniurn L. 25, 26, 27, 42

alpinum Huth . 45
consoļįdą L' 25' 42, 43, 44
diffusum Stokes 43

discolor Fisch. . 45

eįatum L. . 25' 43' 46
glabellum Turcz. 43

monophyllum Gilib. 43

palmatifidum DC. 43

- segetum Lam. 43

versicolor Salisb. 43

Deutzįa Thunb. . ļ46' 14B' l75
amurensįs (Reget1 Airy-Show l75'

176

corymbosa var. parviflora
I. K. Schn. 175

crenata. Sieb. et Zucc. . 178
glaberrima Koehne . 178
gĮabrata 'Kom. l78

Deutzįa parviflora Maxim.
var. amurensis Regel

scabra Thunb.
Dich apeta,lace a e

Dichotophyllum Moench
DicotgĮedoneae
Douglasianae Rehd.
DųnamĮdium Fourr.

175
175
178
127

125
21

266
334320

oo

. , 25, 27, 66
bf)

25, 33, 66, 67
b(}

. 280, 281, 353
357

.353, 355, 357
354, 355

Maxim. 356

177

EscąĮļonįa L.
EscaĮ.Įonįoįdeae |45,
Euariae Zinserl.
Eucaninae Crėp. 41B, 432,440, 44B,
Eucoreosma Jancz.
Eubatus Focke . 284,297,298,
Eu-FiĮipenduĮa Juzepcz. 353,
Eu-Sorbus Kom.
Eu-Sorbus Kom. X Hahnįa Medik.
Exuentes Juzepcz.

ļ46
146
244
455
184

299
Jbt)
239
246
387

F agaĮes
Fįcarįa Dill.

ranuncuļoides Moench
uerna Huds.
vulgaris Rupp.

Filipendula Adans.
Filipendula Voss.
hexapetaĮa G|rib.
UĮmarįą (L.) Maxim.
ulmaria p. denudarta

b. 2 glauca, Aschers. et
Graebn. 354

vulgaris Hill. 357
denudata (Presl) Fritsch 354, 356

var. subdenudata Fritsch 356
Fragaria L. . 198, 281, 305

ananassa Duch. . 305, 307,312
anserina Crantz 345
argentea Crantz 324
chįįoėnsįs Duch. .. 313

(L.) Ehrh. X F. virgi-
niana Duch. 3tZ

collina, Ehrh. 311

Crantzii Crantz 335
elatior Ehrh. 309
fruticosa Cranlz 315
grandiflora, Ehrh. 3ļ2
magna Thuill. 309
moschata Duch' 305' 307' 30s' 3ļ0,

3ļI
X F. oiridįs Duch. 310

neglecta Lindem. 310

semperflorens Duch. 306
reptans Crantz 343
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Fragaria silvestris Duch.
succulenta Gilib. .

Tormentįįla CranIz
oesca L. 305, 306, 307,

var. semperfĮorens Sėt.
X viridįs Duch.

airginiana Duch.
aįrįdįs Duch' . 305' 307,
vulgaris Ehrh.

Francoįdeae'

306
306

340
308
306
308
305
įto
306
146

GatĮįcae Crėp. 418
Aeunt. L. 2Bl, 346

aĮeppicum Jacq. 347' 34B' 349' 35I
hispidum Ķlinggr. 350

hybridum Wulf. 348

ibericum Bess. 351

įnterrrledįum Ehrh' 347' 352

Bess. 350

nutans Crantz 347

pallidum Fisch. et Mey. .. 347

rīaaĮe L. 347 ' 349

f. luxurįans Trott 348
i. monstrosum Hagenb. 348

Ī' paĮlidum (Fisch. et
Mey.) Blytt et Dahļ 34B

)( urbanum Skottsb. et
Vestergr. 352

rivali-urbanum Reichb. 352
strictum Ait. 350

urbanunt L. 349,351
GĮabratae Juzepcz. 397

GĮabrįcauįes Juzepcz. 392

Gįaucae Chrshanowski 43l
Gļaūcescentes Juzepcz. 362

Gnetinae 22

arossuĮarįa Milļ| ' 147, |s2

acįcularįs (Smith) Spach 195

hįrteĮĮ.a Michx. l95
insipida RuPr. 186

nigra RuPr. 184

recĮįnata (L.) Mill. . tsz' ļ93
rubra Rupr. 184

- . spinosa Rupr. Į92
Uva-crispa (L') Miļl. . t94, t95

vulgaris Spach 192

Gymnomeles Koehne 236

ļļahnįa Medik. .

Heįįeboreąe DC.
Helleborus
Hepatica Mi1l.

Hepatica Karst
nobįļįs Garsau|t

9į9
25, 30

'26
26, 54

.54
25,26,54, 55, 56

Hepatica nobįįįs Ī. marmorata T.
Moore 55, 56
Ī. rrluĮtįloba C. Hartm. 55, 56

var. rotundata Gürke 55, 56

triloba Gilib. 54

HįrcuĮus (Haw.) Tausch. |54
ranunculoįdes Haw. 156

Hįrsutae H. Lindb. 368

HįrsutįcauĮes Juzepcz. 365

Hortensia opuloides Lam. 180

Hoteia Morr. ļ48
Hoteia chinensis Maxim. ļ4B

japonica Morr. et Deēne. 150

Thunbergii Regel . 148

Sieb. et Zucc. 150

Hųdrangea L. . l45, ļ47, l7B
hortensisSieb. .. ļ80
optLĮoides C. Koch l80
panicuĮata Sieb. l7B' 179

Hgdrangeae DC. l7B
HgdrangeoĮdeae A. Br. . . 145, ļ46, 170

Hgparggriunt Fourr. 3t9, 322

argenteum Fourr. 324

Idaeanthį Focke
Idaeobatus Focke
Įmberbes Juzepcz'
Indįcae Thory
Intrįcatae Eggleston
Ixerba A. Cunn.

296
296

374
419
277
145

Kerrįa DC. . 280, 2Bl,
japonica (L.) DC. , 279'

Ī, pĮena hort'
f. plenitlora Witte

Kerrįeae Focke

Lardizabalaceae
Laurocerasus Maackii C. Schneid..

officinaĮis Roem,
Laurus nobįįįs L.
Leguminosae
Leguminosales
Leptasea, Haw.

hirculus Small
Lobatae Zinserļ.
Luteae Crēp. 421,'

Macracanthae Lodd. .

Mahonįa Nutl.
Aquif olium (Pursh) Nutt.

MajaĮes Juzepcz.
Maļus Mī11.

acęrba Mėrat
baccata (L.\ Borkh.

282
282
282
282
oa9

q2

488
450

127

127

154

156

242
436

. 25įļ
t07, tt2
ll2' ļ ļ3
. 429

2t5, 228
. 230

229, 236
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Maļus baccata var. a. sibirica C.
Schneid. 237
communis Lam. 230

ssp. pumila var. domestica
Hegi 232
var. sylvestris Beck 230

coronaria (L.l Mill. 236
dasyphylla Borkh. 230
domestįca Borkh. 230, 23l,232,233

- hybrida Loisel,-Deslongch. 235
mandschurįca (Maxim.) Kom. . 229
Nīedzaetzkgana Dieck 230, 234
orientaĮis Ugl. 23o
Paļļasįaną Juzepcz. . 229' 233' 237

var. ĮeiostgĮa Rupr. 237
paradisiaca auct. 233
prtecorc (Pall.) Borkh. 229, 233
prunifoĮĮa (Willd.) Borkh. 229' 2:0,

236
pumila Milļ. . 230' 233' 236

var. domestica. C. Schneid. 232
va,r. Niedzwetzkyana. C.
Schneid. 235
var. praecox 233

.Ęjngo Sieb. 22s
Sargentii Rehd. 229
sibirica Kom. 237

Sįeaersįį (Ledeb.) Roem. . 233
silvestris L. 230
sįįuestrįs Mil.L ļ96' 230' 231' 233

l. penduĮa 232
Menispermaceae
Menispermum dahuricum DC. 23

canadense L. 23

Mespilus ameļanchier L. 252

canadensis L. 25Ą

Crus galli Duroi 275

Cotoneaster L. 216, 221

Douglasii Aschers. et Graebn. 266
monogyna All. 271
nigra' Willd. 264
oxyacantha Crantz 267

pinnatifida K. Koch 260
punctata Loisel. 273
sanguinea Spach . 262
tomentosa Ait. 222

Mįcrocerasus 'Vļebb. 474
MoĮles Sarg. 258, 276
MonocotųĮedoneae 2l
MoriferĮ Focke 299

Moschatae Juzepcz. 309

Mgosurus L. 26, 64
mįnļrnus L' 64' 66

MgricaĮes 22

Mgrothamnaceae į28

Neglectae Matsson 455
Neillia capitata Greene 201
NeĮumbįuttl nuciferum Gaertn. ļ15
Neįumbonoįdeae įl4' ļl5
NemoraĮes Juzepcz. 359' 380
Neogeae Jlzepcz. 3ļ2
Nigrae Pojark' 26Ļ
NephrophgĮĮum Gaud.
Neuraidoįdeae l98
NigeĮla L. . 26' 27, 36

damascena L. . 25,36, 36
taurica Ster. 36

Ngmphaeaceae DC. 22, 23' 24, ll4, ļ23
Ngmphaea L. tt5

aįba L. 1l5, 116' 1I7, lļ8
Ī' mĮnorifĮora Aschers. et
Graebn. ļļ6
Ī' terrestrįs Clavaud. . į 16

candįda Ī. Presl. . tl6, ll8; l18
ļutea L. ļ20
mexįcana Zucc. 12Ū

vaĪ. rosea Pursh I2o
pauciradiata Bunge 119
pumila Hoffm. Į22

N gmphaeoĮdeae l 15

Nuphar Sm. įį5, l20
advena Soland. 124
aduena (Soland.) R. Brown 124
intermedium Ledeb. 123

luteum (L.) Sm. 120, 121

Įuteo-pumilurn Casp. ļ21' l23
luteum Sm. X N. pumilum
DC. 123
pumįĮum (Hoffm.) DC. l2I, l22
Spennerianum Gaud. Į23

Obtusae Juzepcz. 400

Opulaster amur,ensis O. Ktze. 200

capitatus C. Schneid. 201

opulifolius o. Ktze. 20ļ
Oreobatus Rydb. 284
orobaįus Focke 284
Orthopeta,lum Koehne
Oxyacantha Zabel r 267

Padus MilL 460, 482
Padus exįmia Small 4B3
Padus Maackll (Rupr.) Kom. 482, 484, 488,

489
mahaleb Borkh. 475
racemosn '(Lam.) Gilįb. . 4B2, 484,

486, 488
Ī. aucubaefoĮia Kirchn. . 488

5t0



28
29
31

28
28
30
9R

28
30
28
27
6B

68
70
70
70

Preonįa L. 25,26,27,
aĮbif Įora PaĮl. 28,
anomaļa L. 28, 30,

- arborea Don
coraļĮįna Relz.
laciniata Pall.

- MĮokoseaįtschįį Lomak.

- peregrina Mill.

|Y/įtnannįana Lindl.
Paeonįeae 25'
Parnassįa L' . I45' l47'
Parnassįeae S. F. Gray
Parnassia ciliaįa Gilib.

- palustris L. 169,

l. tgpica Trautv.

Padus racemosavaĪ. boreaĮįs Schübel. 487
var, petraea Tausch 487

_ serotįna (Ehrh.) Borkh. 482, 483, 486

- ssįorį (Fr. Schmidt) C. Schneid. 482
uirginiana (L.) Mill. . 482, 484, 485

-. vulgaris Borkh. 486

PastoraĮes Juzepcz.
Pentagųnae Zabe| . :

Persįca ouĮgarīs Mill.
Pes-Leonįs Juzepcz.
PhiĮadeĮpheae Reichb. .

PhiĮadeĮphus L.
caucasįcus Koehne
coronarįus L. .'

aurea Rehd,.
nana Mill.
pĮena Hort.
aariegata 'Nest.

coronarius L. X P. microPhYl-
lus A. Gray 175

grandĮfĮorus willd. . l74
įnodorus L' l74

_ ĮatifoĮius Schrad. ' ļ72' I73' l74
Lemoįneį hort. l75

- pallidus Hayek 174

Schrenkįi Rupr. et Maxim. . ' l75
tenuifoĮĮus Rupr. et MaĪim. l74

Phgsocarpus Maxim. 199, 200

amurensis Maxim. . 200, 201, 202
capįtata (Purch) o. Ktze. 200, 20l
opuĮifoĮia (L.) Maxim. 200' 20l'

202,203
Ī. lutea Kirchn. 201

PimpineĮĮifoĮiae DC. 421' 434
PĮnnatifidae Zabel 260
PiperaĮes 22
Pirus Aria Ehrh. 245

Pirus pinnatifida Ehrh. 246
pumila hort. II domestica,
Aschers. et Graebn. 232
scandica Ęabingt. 242

Pittosporaceae 128
PĮįcatae Juzepcz. 364
PoĮgcarpicae 22
Pomoideae Focke . 196, 198, 214
Potentįįįa L. 280, 282, 314,318

acutifolia Giļib. 326
alpesiris Hall. f. . '. 335
anomala Ledeb. 343
anserįna L' 3l9' 320' 34ļ' 344

var. p. concoļor Walļr. 345
var. discoļor Waļlr. 345
var. serįcea Hayne 345, 346

- . var. aulgarīs Hayne 345
arenarįa Borkh. 320' 321' 337,338

A. typica Aschers. et
Graebn. 338

afenaria X vernar Th. Woļf . 339
argentea L. 319, 321, 322, 324,325,

õõÕ

Ī. angustisecta Sauter 324, 325

- 7, cinerea Lehmann 326
var. decumbens Focke 324, 325
var. incanescens Focke 325
t. ļatįsecta Sauter . 324' 325
i. septemsecta Beck. 325

: f. septenata Lehmann 324,325

- y. tephrodes Reichb. . 326
var. typica Beck. 324

argentina Huds. 345
bifurca L. 319, 320,322, 323

bifurcata Poir. 322

cinerea auct. 338

willd. 325
Comarum Nestl. 314

- Crantzįį (Crantz) Beck 320' 32I' 335'

- diffusa Reichb. 332
digitato-flabellata Heidenr. 333
erecta (L.) Hampe . 320, 340, 341

flabellata A. Br. . 332
fruticosa L. 315

_' GoĮdbachji Rupr. 3ļ9, 32ļ, 331, 333
Heįdenreįchįį Zimmet. 3ļ9, 32l,

33ļ' 332
irnpoĮita Wahlenb. 319' 32I' 323'

325
Ī. absinthĮifoĮįa Tratt. 326

incana Borkh. 338
incanescens Opitz. . 325

- intermedia' L. . 319, 321, 330, 331

5tl

. 369

. 258

. 460

. 361

. 172

t4B, 172
. 174

17ļ' l72
. 174
. 174
. 174

. 174



Potentįįįa intermedia p canescenS
RuPr'
y. elongata Sėr.
Ī. tgpica Petunnikov

minor Giļib.
monspeĮiensis L.
noraegįca L. 3l9' 320' 32B' 329'

Ī. ruthenįca'\Ī'Įilr|d'
f. varians Moench

obscura Willd.
opaca )( arenaria Zimmet.
pallens Moench
palustris Scop.
paradoxa Nutt.
recta L. 319, 321,326,
reptans L. 320, 321, 34ļ' 342,

rubra Haļl. f.

ruthenica Steud.
willd.

salisburgensis auct.
silvestris Neck.
strįctissima Zimmel'
subarenarįa Borbās 320' 32t,

Prunifoliae Juzepcz. 235
Prunoįdeae Focke 196, 197, 198' l99, 459

Prunopsis Lindleyi Andrė 472

Prunus Mill. . l9B, 460, 489

acida K. Koch 480

amerįcana Marsh. 46lr'' 467

angustifoĮia Marsh. 46i
armeniaca L. 490

avium L. 476

cerasifera Ehrh. 462, 469, 470

ssp. divaricata C. Schneid. 469

Cerasus L. 479

a. Caproniana L. 479

- y. Duracina L. 478

- r. Juliana L. 478

cerasus ssp. acida Aschers. et

Graebn. 480

Cerasus ssp. eu-cer'asus
Aschers. et GraLebn. 480

SSp. eu-cera.Sus vaf. ĪI
austera Aschers. et
Graebn. 481

ssp. eu-cerasus vaf. II
austera et ssp. acida
Aschers, et Graebn. 480

SSp. eu-cerasus var. Į Ca.p-

roniana Aschers. et Graebn. 480

var. b. lrutescens C.

Schneid. 479

var. a. typica C. Schneid.
479, 480

cocomįļįa Tenore 46l
dįaarįcata Ledeb. 462, 463' 466' 469'

domestįca L' . 462' 463, 465

ssp. insititia C. Schneid. . 468

įnsįtįtįa L. et Jusļ. ' . 462' 463' 467

var. Juļiana auct. 463' 468

var. nigra (Reichb.)
Aschers. et Graebn. 468

A. nigra Aschers. et
Graebn. 468

italica Borkh. 465, 467

Maackii Ęupr. 4B8

mahaleb L. . 475

rnar'įtįma Wangenh. 461

Munsonįana Wight et Hecįrick 467

nana Stokes 471

nigra Ait. 461, 467

Reichb.
oeconomica Borkh. 465, 467

į 
- padus L. 486

racemosa Lam. 486

saļįcįna Lindb' 466

332
333
330
336
330
įQ2

330

330
326
2eÕ

326
314
104

328
344
314

20c)

335

340

340
337,
339
339
339
Dąo

f'. gįanduįosa Th. Wolf
subcinerea Borbās
supina L. . 319, 320, 327,

Tabernaęmonlanl Aschers' 320' 32t'
, 336, 337

X arenaria Aschers. et

Graebn' 339

tenuifolia Willd. 315

thuringiaca, auct. . 333

- var. elongata Th. Woli 333

Tormentilla Neck. 340

trifoliata Gilib. 329

verna L. 335, 336

ssp. arenaria (Borkh.)
Hegi 338

- - .var. tyPica Th. Woll 336

SSp. vūļgaris Gaud. 336

vesca Scop. 306

villosa' Zlmmel. 335

Poterįurrt L, 2Bl' 4Į5

dictyocarpum Spach 415

muricatum Spach 416

oflicinale A. Gray 413

polggamum Waldst. et Kit. 415,

416

sanguisorba L.
.Propinquae Juzepcz.
Proteaļes
Proiogyņnospertnae

4ļ ļ' 4t5
. 371

.22
,22
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Prunus serotina.Ehrh.. . 483

Sįtnonįį Cart. 46l,466
spinosa L. . 461,462, 463, 464, 465

Ī. f Įore pĮeno Kirchn. 464

sgrĮaca Borkh. 465

tįliaefolia Sa,lįsb. 490

triļoba Lindl. 471

ussurįensįs ķ6y. ęį l(ost. 466

Vachuschtįį Bregadze 466, 467' 47a

virgiana L. 483

Pterastemonoideae 146

Pubescentes Bus. 361

PuĮsatįĮį.a Adans. 26' 57

Breynii Rupr.
Hackelii auct.
Halleri Presļ.
latifolia Rupr.
patens (L.\ Miļl. 25, 57' 58' 59'

subsp. Įat if oĮįa Z-ametis
subsp. Tekļae Zämetis

patens (L.) Mill. X P. Praten-
sis (L.) Mill. . 60

pratensis (L.) Mįļl. 25, 57, 60' 61'
62, 63

communįs L. 224' 226

ssp. Achras Gaertn. 224' 225

Pyras sinensis Lindl.
ussuriensis Makino

ussurįensįs Maxim.

Ranaļes 17' 22' 23

Ranuncuįaceae . 22' 23,24
RanancuĮus L. 27' 77

- acer L. 26,78, 92, 93
subsp. Frieseanus Schmalh. 94

amis Jord. 94

aquatilis var. Baudotii
Schmalh. 74

var. dįchotomus Schmalh. 76

aquatilis v. Drouetii Schmaļh. 7l
vaĪ. heterophyllus Ledeb. 74

P. pantothrix Ledeb. . 7l
d. trichophyllus Schmaļh. 72

c. triphyllus Schmaļh. 74

arvensis L. 26,78, 8i/, 95, 96
auricÖmus L. . 78,82, 83

ssp. cassubicus Korsh. 84

ssp. typicus Korsh. 82

var. typicus RuPr. 82

Baudotii var. submersus Litw. 74

biforrnis 'vV. Koch 84

buļbosus L. 26' 77' 87' 90' 9I

-. V4I. decipiens Ęrdner 92

_ 'calthaeioļius .Jord. 66

- cassubicus. L. . 78, 83, 84

circinatus Sibth. . 70

divaricatus Schrank 7l
Ledeb. 70

diversįfolius Gilib. 74

Drouetii F. Schuļtz . 71

Ficaria L. 66

Flammuļa L. 26, 78, 80' 8l
Flammula var. y Ledeb. 82

- var. rePtans Fleisch. 82

foeniculaceus Gilib. 70

heterophyllus L. Jundz. 74

lanuginosus L. 78, 85,92, 94

Lingua L. . 77,79, B0

var. hįrsutus Waļlr. 80

var. tgPicus Beck ' 80

marinus Arrh. et Fr. , 74

nemorosus DC. 78' 89' s0, 9į
var. gĮabrescens Ovcz. 90

paucistamineus FreYn. 72

var. dįvaricatus Gelert 72

var. Drouetii Gelert 7L

peltatus ssp. septentrionaļis
H. Lindb. 76
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. 228

. 228
224, 227

60

60

60
Ė1

60,
61

59

59

reflexa, Gilib. . 60

|ĮloĮfgangiana. Bess. . 58, 60' 6ļ
Pįļnįįae Rehd. . 230

Punctatae SalB- : 273

Pgrus L. . ' ļ98, 215' 223

achras Gaertn. 29+

acerba DC. 230

aucuParia Gaertn. 235

baccata L. . 236

Palļ. var. sibirįca Maxim- - 237

botryapium L. fil. 255

caucasįca A' Fed' 227

ssp. Pgraster Borkh. . 224,

var. sativa Lam. et DC.

- cydonia L.
japonica Thunbg.
malus L.

var. glabra W. Koch
sylvestris L.

Mauleį Mast.
mįcrocaĪpa Wendl.
Niedzwetzkyana Hemsļ.

- prunifolia Willd.
pyraster Borkh.

:Ļ saĮicifoĮia Pall..

33 Eestį NSV fįoora Iļ

230,

225
224,

225
248
251
232
230

230
251
236
234

235
224

224



Ranuncuįus poĮganthem.us L' . 78, 88, B9
vaĪ. gĮrber Wimm. et Grab 88
var. ĮatifoĮĮus Rupr. 88, 89
ssp. Īļemof osus Schmalh. 90

pseudocassubicus Christ 84
puberuĮus W. Koch 84
repens L. 26,78,86, 87

f. glabra Koch
f. hirsuta Koch 88

reptans L. . 77' 8ļ,82
sceĮer:atus L. 26,77, 85, 88
Steaenįį Andrz' 78, 93, s4, 95
trichophyllus Chaix . 72
typicus Rozan. 82

Rectae'Th. Woļf 326
R'etropiĮosae Juzepcz. 374
Revatophyllum Ęoehling l25
Rhodotgpos Sieb. et Zucc. . 197, 280,283

h'errįoįdes Sieb. et Zucc. 279, 2B3
scandens Rehd. 283
tetrapetala Maxim. 283

Rįbes L. I47' l80
alpinum Jancz. 190

aĮpi'num L. . 181' 186' 188

\ AĮbes Įucįdum Ķit. l90
amerįcanun Mī|1. 186
aureįļftL Pursh . IBI, ļ87' lsO' 19ļ
caucasicum R. Regel . 182
dįkuscha Tisch. l81, 186

domesticum Jancz. l8l
fļavum Berl. 190

Grossularįa L. l92' l94
Grossularia y. glabruņ W. Koch l94

a. glanduloso-setosum
W. Koch 194

79. pubescens W. Koch . 194

vaf. reclinatum Berļ. l94
var. Uva-crispa Jancz. 194

hortense Hedl. 181

Įucįdum Ķ\l. . 181, 189' t90
nigrum L. . 181' l84' ļB7
nigrum L. Ī. aconitifoĮium
Kirch. lB4
ļ Ī. aurea-u'arįegatum horf. 1B4

olidum Moench 184

oxyacanthoides L. . ļ95
Prlczeaskįį A. Pojark. I82
petraeum'Wu|Ī. 182, 184

procumbens Pall. 186

pubescens Hedl. . ļ81' l82' l85
reclinatum L. l92, ļ94
rubrum auct. plur. (non L.) 18Į
rubrum L. lB2

var. pubescens Jancz. lB2

Ri&es rubrum p. pubescens Swartz 182
var. scandicum Jancz. 182

sanguineum Pursh 192
silvestre Hedl. ļBl
spinosum Gilib. l9Z
tenuiflorum Lindl. 190
Uva crispa L. lg4
Uva-crispa Pall. 192
auĮgare Lam' . lsl, 183, lB4
uuĮgare Lam. f. ergthrocarpum
hort. . 182

f. Įeucocarpum hort. t82
Ribesįa (Berl.) Jancz. l8l
Ribesoideae EngL 146, 180
RįaaĮes Th. Wolf t28
RorįduĮaceae 12B
Rosa L. .282;284,417

acįcuļarįs Lindl. . 422, 425,42s
var. careļica Fr. 428

- var. fennica Lallem. 428
Afzeliana Fr. .417, 424, q48,

45t, 453, 457
ssp. coriiiolia R. Keller 454
var. concoļor Hartm. ... . 452
var. GabrįeĮssonl Matss. 450
var. įnserta Matss. 450
var. nitįda Fr. 452
var' opacĮfoĮia (Fr.) Matss. 450
var. sarmentacea (Swartz)
Matss. 452
ssp. subcanina, (H. Braun)
R. Keller 449, 450
var. typica (Christ.) R.
Keller 449
ssp. Vosagiaca R. Keller
et Ga,ms 448
ssp. uirens Wahlbg. 424, 450

aĮba L. 4l8, 420
Andrzejovsciana Bess. 442
Banksįae R. Br. ' 4l9
Beggeriana Schrenk 4lg
bicolor Jacq. Ę7
bĮanda Ait. 4t8
borboniana Desp. 421
Bourgeuiana Crėp. 42B
canįna L. . 196, 424, 45Ļ

453,456, 458
var. coriifoļia Bak. 454
var. coryinbifera, Rouy 459

ssp. dumetorum R.. Keller
et Gams 459

-- var. glaucescezs Desvaux . 457

var. Įuteįįana (Lem.) Baker 457
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H. Braun 454

Ī. pseudotorrtentelĮa Matss. 455

f,. pubescens Fr. 455

vaĪ. subcoĮįįna Christ. 455

f. aaccįlans Scheutz 454

cor g nb įf e r a 
" 

o'un' 
;u ;,^'^i;'^ii;'^ļ!;

damascena Mill. 420, 422

dahurįca PaL|. 4l8
dumetorum Thuiļl. 440' 458

var. tomentelļa' Scheutz 455

echinocarpaRipart.. 446

Eglanteria L. 436

egĮanteria L. 424,439, 445, 447,448

Rosa

-

canina ssp. vulgaris (Mett. et
Koch) Gams 456

caroļįna L. 4l9
careļica Fr. 42B
centifoĮia L. .'. 420'423
chinensis Jacq. 421

cįnnamomea L. . ' .422' 425' 429'
430' 43ļ

Ī. eĮĮiptica C. A. - Mcy. 430
Ī. IoecundĮssima
(Muenchh.) K. Koch . 430, 431

f'. subgĮobosa C. A. Mey. 430
collincola Ehrh. 429

comosa Ripart 446

coriifoĮĮa Fr. 424' 45į' 453' 456' 457

var. typica Christ . 454
f. crassifoĮia Wallm. 455

var. frutetorum (Bess.)

var. comosa (Ęipart)
Dumort.
Ī. denudata Grėnier
f. echinocarpa (Ripart)
R. Keller
var. umbeįļata (Leers)
Christ

lerox Ait.
ferruginea auct.
Fischeriana Bess.
foecundissima Muenchh.
foetida Herrm. . 421, 433,

vaĪ. perīįLna Rehd.
var. punicea MiIl.

frutetorum Bess.
gaĮĮica L' 420,
glauca Villars .432,433,
gĮauca Pourr. 422' 432,434'

var. coriiiolia Dumort.
var. gĮaucescens Wulf. .

var. ļivida hort.

447
446

446

446

426
432
429
430
436

437
437

454

423

449

435
454

432
432

glaucescens DeŠvaux . 457

Gmelini Bunge 428
indica fragrans Thory 421

hgbrida hort. 421

Korsakoviensis Lēvėill 428

'IundzįĮĮļį Bess' 418

įaxa Retz. .': 418
ļutea, Milļ. 436
lutetiana Leman 457

majalisHerrm... 429

Maxįmoaįczįana Rgļ. 4l8
moļlissima Fr. . . 43B, 440

moļĮįs Sm.. 423' 438' 439' 4Ą0' 443

var. Andrzejöalsįii -R. 
Keļ-

ler 440,442
Ī. arenaria Lange 442

t. caĮgcida Aresch. 44Į
Ī. coeruįescens Scheutz ' . 44l
Ī. gĮaberrirrla K. R. Kupiier 443
Ī' nemoralįs Lange 44l.

var. tgpica Scheutz 441

f .' urnbrosa Maįsson 442

rluĮtifĮora Thunbg. 42l
nįtida Fr. 450
Noisettiana Thory 421

mutkana Presl 418

omissa Dėsėgl. 442
pimpinellifolia L. 434
poĮųantha Carr' 42|

hort. 421

ponifera Herrm. 423' 439' 4Ą3' 445

ssp. eupomifera

Ī. aĮbo-plena hort.
Ī. pĮena hort.
f,. rubra horĮ.
f. typica Rgl.

sarmentacea Swartz
semperfĮorens Curl.
spinosĮssima L. ' 42i.' 433

var' inermįs DC.
var. spjnosiss įmq K.': Kach

suavifolia LightĪ.
subafzeĮĮana Chrshān,
Saeginzoaiana Koehne
tenuiglanduloSa Mėrat

Rctsq

443
426
450
432
445
432
432

425,
427
427
427
427
427
452
42t
434

435
435
446

452
4ļ8
44õ
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Schwertschl.
Regeliana Lind.' et Andrė
Reuteri f. subcanina Christ.
rubicunda Hall. fil.
rubiginosa L.
rubrifoļia Viļl.

- ! f. hispidula Ser.
rugosa. Thunbg. .422, 424,

426,
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Rosa tomentosa L. 423, 438, 439, 440, 442
xingrica Rupr. 440

umbellata Leers 446
villosa L. 440

p. mollis (Sm.) Crėp. 440
ssp. (Sm.) Crėp. 440
ūar. pomifera' Desv. 443
2. pomifera (Herrm.)
Klinge 443
ssp. pomifera (Herrm.)
Crėp. 443

virens (Wahlbg.) Almq. 450
|Vįchuraįana Crėp. 4l8

- Woodsii Lindl. 4ļ8
Rosaceae Juss. 127, 128, 146, 195

RosaĮes |7, l27
Rosoįdeae Focke . 196' l98, l99, 280
RotundifoĮiae Eggleston 27B
Roussea Smįth. I45
Rubacer Rydb. 284
Rubacer odoratum Rydb. . 284,294
Rubiginosae Crėp. 445
RubrifoĮiae Crėp. 43l
Rubus L. . 198,282,284

aca'ulįs Michx. 290
ąrctįcus L. .285' 287,288,

29ļ' 292

'., 1tusus) aĮbif Įora MeĻa 2B9,
290

t. dentĮpetala Uyeki et
Sak, .' .' . 289
var. leuciticus Laest. 290
Ī. pĮenĮfĮora Me|a 290
f. schizopetaĮa Neum. 2B9

Ī. subquinqueĮoba Sėr. 289
arctįcus L X R. saxatįļįs L. . 292
caesįus L. . 30ļ' 303' 304

aquaticus Weihe,et Nees 303
var. aquaticus (Weihe et
Nees) Aschers. et Graebn. 303

N ldaeus L. 304
var. turkestanicus Rgl. 303
o. umbrosus Reichb. . 303

ca'storeus Laest. 292
: chamaemorus L. 198, 285, 286, 287

R. saxatī'Įįs L. 2BB
corylifolius Sm. 299
crataegifoĮius Bunge 285

- fruticosas L. 299
grandiflorus Saļįsb. 294
Idaeus L. . . 295,296, 298

Ī' chĮorocarpa Krause 297
Ī' denudata Schimp. 297
vat. marįtįmus Arrhen. 297

Rubus Įdaeus vat. viridis DolI.
ssp. vulgatus Ärrhen.

japonicus L.
Ko'marouį Nakai
įacinįatus \Įi||d.
lithuanicus Gilib.
nessensįS W. HalI. .2s9, 30ļ,
nutkanus Moę.
occįdentąĮįs L.
odoratus L. . 284,285,254,
phoenicoĮasius Maxim.

- sachaĮ'į'nensis Lėvėill.
ruber Gilib.
saxatįĮįs L. 2B5, 287' 292' 2s3'

Ī. ntultįloba H|it.
sericeus Gilib.

- slrigoszs Michx- 285,
suberectus Anders.
Tranzschelii Juzepcz.
xanthocarpus Bur. et Franch.

Rugosae Chrshanowski 420,

297
296
282
297
285
292
302
285
285
295
285
257
293
294
293
296
297
299
288
285
424

Sanguineae Zabel 257, 262

Sanguisorba L. 281,4ļ2
major Gilib. 413
minor Scop. . 415

ssp. dictyocarpa (Spach.)
Gams. 415
ssp. muricata (Spach.)
Aschers. et Graebn. 416

muricata Franch. . 4į6
officinalis L. . 4ļļ' 4l3' 4l4
sanguisorba, Aschers. et
Graebn. 415

Saxatįįes Focke 293
Saxifraga L. 145, 146, 147, 153

adscendens L. . l54' l59' ļ60,
I6ļ' ļ62

aįzoįdes L. 164

Aizoon Jacq. 164

annua Lap. 157

aquatica La,p. 154

bĮfĮoraA|l. ;. ļ53
carnosa Luce 162

corymbosa Luce ļ62
controversa' Sternb. '159

CotgĮedon L. į64
crassifoļia' L. ļ52
crustata Vest 165
Geurn L. . 165

- granulata L. 154, 162, t63, Į65
subsp. eugraūulata Engl.
et lrmsch.. ļ62
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Saxifraga HįrutĮus L' . l54, l55' 156

Ī. major Engl. et lrmsch. t57
l. ntinor Engl et lrmsch. 167

ĮongĮfoĮia Lap. 165

-' nluscoįdes A|1' 153, ļ64
oppositĮfoĮia L. 164

tridactgtĮtes L. . l53' l54, l57,
ļ58' ļ59

subsp. adscendens Engl. et
Irmsch. 159

subsp. eutridactylites Engl.
et lrmsch. 157

trifida Gilib. 157

urnbrosa L' 165

SaxĮfragaceae Lindl. t28, l45, Į46' l47
Saxif rageae DC. 148

SaxifragoĮd'eae A. Br. t46' l48
SchistopltgĮĮidium Juzepcz. 319, 32l
Sedoįdeae l29
Sedum L' ļ29, l35

acre L. t36' ļ37
aĮburn L. ' l38, I39' 140

Aizoon L. 144

hispanicum L. 144

maxįtn'tm (L.) Hoffm. . l40' l4I
pLĮrpureutįĮ (L.) Schult. |42' l43
SįeboĮdįį Sw. l44
spuriun-t M. Bieb. 144

Telephium maximum L. 140

subsp. maximum RouY et

Camus 140

PurPureum L. 142

subsP. PurPureum Schinz
et Keļler t42

Semperoiaoideae 129

Sernperaiuum.L. . ļ28, l29, I30

arachnoįdeum L' l34
monįanum L. l34

soboĮiferum Sims. l32, l33' į34' l35
tectorwn L' 134

Sįbįraea Maxim. 199' 2l0
aįtaįensįs (Laxm.) C. Schneid. 2l0,

211

Įaeviga;ta Maxim. . 2ļ0
Sįļaestres Juzepcz. 230

sobaria Haw. 162

Sorbarįa A. Br' 199, 2|2

sorbifoĮia (L.) A. Br. . 21I' 2ll
Sorbus L' l . ļ98, 2l5, 238
_ Arįa (L.) Crantz 239, 243,245, 247

var. cgcĮophgl/o C' Schneid. 245

ssP. noraegica Hedl. 245

ssp. rupicola (SYme)
Lindm. 245

Sorbus aucuparĮa L.
_ va,r. dulcis Kratzļ'

var. eduļis Dieck
var' gĮabra Ģilib.
Ī. Įuteo-aariegata
C. Schneid.

_ valr. moraaįca Zenger|
var. Rossica Spaeth-
Koehne
f.. penduĮa hort.

aucuparĮa\ īntermedia
Aschers. et Graebn.
domesįįca L.
fennica (Kalm.) Fr.
hybrida L.
intermedia Pers.
melanocarpa Heynh.
saĮicifoĮia Hedlr'
scandįca Fr'

23s' 240,24ļ
. 24Ū
. 240
. 244

241
244

24Ū
241

246
. 238

239, 243,24t
. 246
. 242
. 238
. 245

239,242, 243,
244, 245
. 241,

qa9.

j. ņ8
434

sįbįrįca Hed|.
suecica Krok. et .Ą,lmq.

torrrlįnalįs (L.) Crantz
Spinosissr'mae Thory
SpĮraea L.

alba Du Roi

198, 199, 204
. 204

var. ĮatifoĮia\ S. DougĮa'
sli 204

aĮbif Įora\' S. saĮicif oĮia 204

aliaiensis Laxm. ' 2lo
amulensis Maxim. 200

aquilegifolia van houttei BĪiot 2l0
arguta Zab. ' 204

aruncus L. . 212

BįļĮįardįį (Zab.) C. Schneid' 205,
206

caļļosa Thunbg. 206

cana Waldst. et Kit. ' 204

canaXS. hųpericifoĮia 204

canescens D. Don 204

cantoniensis X S. trilobata 210

capitata Pursh 201

chamaedrgfoĮiā L. . 205, 207' 20&

var. uĮrnifolia (Scop.) Zab. 208

chįnensįs Maxim' 204
cinerea zab 2o4

corgmbosa RaĪin. 204

crenata L. . 205, 207,205'

X S. hgpericifoĮia \ S.
Thunbergii 204

:_ X S. medįa 204

decumbens 196

denudata Presl " 356
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SpĮraea Douglasii Į S. salicifolia
Filipendula L.
glauca Schuļtz : .

japonica L' Īi|.
laevigata L.
macrothyrsa Dipp. .

medįa Fr. Schm.
medįaX S. obouata .

Menzįesįį Hook.
var. Billiardii Zab.

micropetaĮa Zab. .

opulifolia L.
pikoaiensis Bess.
pubescens Turcz.
saĮicif oĮia L.

f. alpestris Pall.

- f.. grandiflora K, Koch .

sorbifolia L.
sgringaef Įora Lem.
trichocarpa Nakaį
trilobata L.
Ulmaria L.

': ulmaria p. concolor Lange
Ulmaria p. discolor Koch

- p., glauca Schultz.
ulmifolia Scop.

vat'. uļnįĪoļia (Scop.)
Zabel

+ Van-Houtteį .Zab'
Spiraeoideae Agardh

Sįrįcta Juzepcz.
St.rigosulae Bus.
Suberectį P. J. Müller
SubgĮabrae H. Lindb.
SgnstgĮae DC.

Thaļįctrum eļatum auct. 99.
exaltatum C. A. Mey. 100
flavovirens Ledeb. gg

fĮauurrt, L. . 25, 97, l02, 103
glaucovirens Andrz. 102*. heterophyllum Turcz. 100
kemense Fries gg 

.

majus auct. gg

microcarpum Loudoh 102
mįnus L. 26, 97, s9' I0ļ
mucronatum Ledeb. 99
nigricans DC. 102
pauciflorum Fisch. et Mey. . . 100
pauciflorum Steph. 100
rufinerve Lej. et Court. 102
sibįricum Ledeb. 99.
simpĮex L. 97, 100, I03'
simplex Ledeb. 100
strictum Ledeb. 100.

Tiarella 146
Tillaea -L. lįg

aquatĮca L. l30, ļ3ļ
Ī. erectą Fries ļ30
Ī. prostrata (Schkuhr)
Fries 130

prostrata Schkuhr. 130
Tomentosae Sarg. 258
TormentįĮļae Rydb. 340

erecįa L. 340
Tticoccae 22
TridactgĮites Haw. l57

annua Haw. 157
Troįļįus L. . 25, 27, 32

europaeus L. 52, 35
Tųpocerasüs Koehne 474, 475'

Uįmarįa Moench.
_ f ilipendula Hįlļ.

palustris Moench.
penta,petala Gilib.

Urbana Juzepcz.
Ursįnį Focke

':n' ':u'

205,207,

206
JD/
354
207
2t0
204
209
204
204
206
204
20t
204
204
206
206
206
2t3
204
204
204
354
356
354
354
208

202,

. 20B

205, 207,210
ļ46, ļ96' 197,

198, r99
348

. 387

. 299

. 394
. 418, 419

Thaļįctrum L' . 24, 27, 96

,- afiine Ledeb. 100

]- amuĪense Maxim. l02

100' ļ0ļ' t02, ļ04
var. heterophalįum'Koch l04
var. stenophgįļum 'Ķoch l04

appendiculatum C. A. Mey. . 99
aquiĮegifoĮĮum L. 26, s7, 9B, 99
atropurįureum Jacq. 97
commųtatum C. A. Mey. I02
divergens Lįnk'. l02

354
357

354
354
351

299

Vernae Th. Wolf
Vescae Juzepcz.
Vestįtae R. Keller
Vįctorįa regia Lindl
Vįrįdes Juzepcz.
VuĮgares Buq.

336
305
438
115

3r0
368.



EESTIKEELSETE TAIMENIMEDE .TÄHESTIKULINE REGISTER

adoonis, kevad-
adoonised
alõtša
angerpist
aRgervaks, paljalehine

viltjalehine ,

angervaksad
aprikoosipuu, harilik

mandžuuĪia
aprikoosipuud
aroonia, mustaviljane
astilbe, hiina

iaaPani
Thunbergi

astiļbed

bergeenia, kahelehine
bergeeniad

deutsia, amuuri
kare
sile

deutsiad

ebajasmiin, harilik
_ī kahvatu

Kaukaasįa
la.ialehine
lõhnata
Schrenki

- suūreõieļine
õhukeseļehine

ebajasmiinid
ebakerria
ebakerri ad

ebaküdoonia, näsaļine

ebaküdoonįad
elulõng, püstine
elulõngad
enelad
enelalised
enelas, haļl

25,105,105,106
. .26, 27,' r05

enelas, haļlikas
hambuline
hiįna
ja,apani

karvane
karvasevilj ane
keskmine
ltolmehõlmine

-- kännasjas

- . menziesi

- pajulehine
podoolia.
Į^-^

teravalehine
täki1ine

- valge

- värd-

. 204
205, 206
. 204

205, 206
. 204
. 204

205, 209
. 204
. 204
. 204
. 206
. 204

205, 208
. 204

205, 20s
. 204

205, 210

466, 470
353, 357

354, 356

. 354

281, 353

. 490

..490
460, 489

. 238
148, 149

. 150

. 150

t47, 148

!7 t,

t72, 173,

15ļ' l52
t47, t50

175, t76
r77, 178
. 178

148, 176

74
74

. 175

. 174

. 174
148,172
. 283

280, 283

25n, 25t
. 250

2t4, 250
64, 65
27,63

199,; 204
198,199
. 204

hanijaJg
hiiresaba
hiiresabad
hortensiad
hortensia, aed-
hüdrangea, aed
hüdrangead

kanakooļe
kana,koolmed
karukeļļ, aas_

-' pa'lu-

karukellad .

karusmari
karusma,r jad

kardhein
kardheinad
kardheinalised
kerria
kerri ad
kibuvits, harįlik

koer-
kännasjas
mets-

320, 344
64, 66
26, 64

147,178
_ 178

178, 179
147, t78

192, 193

r47, tg2
126, t26

72
74

74
25, 33, 66, 67

. 27,66
25, 57, 60,61, 62, 63

25, 57,58,59, 60, 6l
. 26, 57

Į25
23,24, 124

949

281, 282
424, 448

424, 455
424, 458
422, 425

519,



kibuvits, nahklehine
näärņekas .

pehme
roheliselehine
viltjas
õun_

kibuvitsad
kibuvitsa ļis.ed
kilplehik, dauuria

kanada
kilplehikud
kirsid, amarell-

kõhr-
morell-
süda-
veiksel-

kirsipuu, hapu-
hariļik
liiva-
lõhnav
maģus
mahaleb-
maksimovitši
pennsilvaania
põõsa,s_

stepi-
kirsipuud
T dekoratiiv-

kirssloorber
kitse-enelad
kivirik, harilik

kolļane
püst- |54'
väike

kivirikud
kivirikulised
kortsl ehed
kortsleht, karedakarvane

360, 382, 383,
384, 398

361, 374, 375, 376
361, 400, 402, 403
. . 359, 362, 363

424, 453
424, 445
423, 440
. 424

423, 438

kortsleht, teravahõImine

tikjakarvane
tömp
väike
ümarahõlmine

kreegid
kreegipuu
kreek, juuli-
kukehari, harilik

hispa,ania
_ püsiv

roomav
suur
sieboldi
valge
verev

kukeharjad .

kuliekannus, . kõrge
põld_

kukekannused
kukerpuu, Thunbergi

narl ļtk
kukerpuud
kukerpuulised
kullerkupp
kullerkupud
kurekell
kurekellad
kuuseemnikuļised
käoking, kirju

sinine
Stoerki

käokingad
küdoonia, harilik

põhja
küdooniad

laukapuu
lepiklill
lepiklilled
lillakas

maarjaiepad
maarjalepp, harilik

karvane

ma,asikad
maasikas, aed-

kuu-
ķorge

360' į72' 93'

. 462,

136,

136, r40,

ļ36' l38' l39,
. . 136, 142,

. 129,

423, 443
282, 417

. 199

.23
, ,23
.23
. 480

478,481
. 481

. 478

. 480

475, 475
475, 475
. 474
. 475

475, 476
. 475

. 474

. 474

. 474
474, 481

460, 474
. 475

. 460
t99, 212
163, 165
155, 156

t6l, r62
158,159
147, t53
128, t45

374
236
467

468
t37
t44
t!4
144
l4l
144
ļ40
143
t35

25, 43, 46
42,43, 44
26, 27, 42

32, 35
27, 32

. 26,40, 4l
25, 26, 27, 40

.ZÕ
47

. 45,47, 49

. 25, 45,47
47

,45
248
248
248

461

167

165

293

26,27

367,
. 360, 869,
36t, 394, 396,

281, 408

, 409
408, 410

. 409
28ļ, 305

154, 162,
. . ļ54,
159, 160,
154,157,

. 108, ilo, lli

. 108, 109, ll0
107

23,24, 25, lo7

. 166,

. 147,
198,285,

305, 3r2
306, 308
. 305

karjus-
keraj as
kurd-
Kuut-
lain;as
mägi_
niiijas
paljas .

pehmekarvane
pigahambune

. 360, 380,
361, 976, 377,
. . 361, 402,
360, 390, 391,

281,

359,

368,

370,
397,
359,

38ļ 
'

378,
404,
352,

360, 392, 394,
. 359,

. 361, 384,

386,
. 36ļ,

JDõ
366,

369
371
398
364
382
379
405
393
395
362
385,

387
379
390

400,
401

387, 388; 389,
361, 398, 399,

2t4,

poolkuujas . . ,

seitsmetine 360,
teravahambune
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maasikas, . mets-
remontant-
tšiili
virgiinia

mahoonia, läiklehine
mahooniad
mandlipu'u, harilik

kolmehõlmine
väike

maūdlipuud
maran, hõbe-

karvane
keskmine

- kevad-
lamav
liiv-
ļ alķeta
mägi_
norra
püst'
foomav
sämp-
tedre-
tõusev
värd-

maranad
mariõuna,puu, ida

mandžuuria .

siberį
mariõunapuud
morellid
murakad

p arls-

- raba'
soo-

murakas, jõe-
kitse-
ļõhis1ehine
mesi-

_ põļd-
raba-
soo-
tranzscheļi

murelipuu
mustköömen, türgi
mustļ(oomned
mustpea, 'harilik

konarjas .

mustpead
muulukas
mõõl, maa.

oja-
püst-
vahemįne

. 32r
321,336
320, 326
321, 338
32t, 325
321,335
320, 329

32t, 326
32t, 342
320, 322
320, 340

32t, 332
321,339

284,286,298, 299

. 285,286

. 285, 288

':303
. . 286, 299, 302

. 285

. 288
. 286, 303

. .284, 285,286
. 285, 288

. 288

. 475,476

. 25, 36, 36

30õ;

ll2,
107,

460,

321,
321,

. 282,

. 229,

ooo

.:
282, 284,

306
306

313
305
113
lt2
470
471

47ļ
470
324
332

318
236
229
237

229
481

285

mõõlad .

mägisibul .

kalju-
ka,tuste
võrkj as

mägisibulad
mürobalaan

orj avits

paksulehelised
pamplid
persikupuu
pihlakad
pihlakas, aed-

hariļik
hübriid-
sooĪne
tuhk-
vahtralehine

pihleneiad
pihlenelas .

pirnipuu, harilik
ussuuri

pirnipuud
ploomid, damaskuse

lombardia'
muna-
renklood vääris_
sotši
ungari musi-

ploomipuu, ameerika .

haraļine
harilik
kirss- .

kitsalehine
meri-
must
napoli
siimoni

ploomipuud
ploomipuuiised
pojeng, anoma,alne

harilik
koralļ-
Mļokosevitši .

- 'põõsas_

va.lgeõieline
lūy'ittmanni

pojengid
pooppuu
punanupp

įunanupud
põld-kortslehed

. 281, 346
132, 133, 134, 135

. 134

. 134

. 134

. 129, 130
470

4t7, 424, 448

. t2&
. 285,299

. 460
. 2t5,238

. 238

. 239

. 2Ą6

. 239,24s

., 239,246
. 238

. lgg,2l2
. 212
. 22+
. 224

. 215,223
. 467
. 467
. 467
. 467
. 467

. 467

. 46t
462, 466, 469
. 462,461

462, 465, 474
. 461

. 46r

. 461

. 461

. 461

. 460, 461

. r99, 459

239, 242

. 413
28|, 4Į2
281; 406

. 26,,27,36
.415,

. 415, 416

. 28ļ, 4l5

. 305, 310

. 347, ,361
. 347

. 347,348
347, 348,352

. 28, 30, 3ļ
.28
.2&
.28
.28
28, 29
.28

25,26,27,28.
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põld-kortsleht
põisene1ad
põišenelas, āmuuri

peaj as
põõSaSmaran
põõsasmaranad

roosid, 
. 

prantsuse
tee-
tee-hübrįid-

roosilised
roosõielised

seatubakad
sinieneļad
sinienelas, altai
sinilill
sinililled
siumari
siumar jad
soopihl
soopihlad
särjesilm, harkjas

- jõe-
meri-
oja-
sõõr-
tüme_

särjesilmad .

sõsta'r' harįlik
hele
karvane
kuld-
mage- .

must
punane
veripunane

sõstrad

toomingad
toomingas, amuuri

harilik
hilis-
kaug-ida .

ürgiinia
toompihlakad
toompihlakas, aasia

kanada
lepalehine
peaj as
pikalehine
sile
ümaralehine

tuhkpuu, haraļįne
hariļik
kobarjas

-. laiuv
läikiv

- - rohkeõiene
teravalehine

. 420

. 42t

. 421

. 280
127,128, t95

. 406
199, 200
200, 201
200,201
200' 20ļ
. 3r5

281, 315

rodotüpos
roos, beggeri

dama'skuse
dauuria
haisev
hiįna
hõre

- jundzilli
-- kamtšatka

kaputsiin-
karoliina

- kartulį-
kaukaasia
koļlane

- labradori
läikiv
maksimovitšį
nutka

- näärelehine
nõeljaogane
pa1juõiene
prantsuse
punalehine
pärsia koilane
sa,jalehine
svegintsovi
tee-

- valge
woodsi
äädika-

roosid
banksi

-. bengaalia
-- burboon-

india
kaneel-
kibuvits-
kollased

! kurd1ehįsed

- kuu-
liitemakakaelased
nuasett-

_- näärelehised

- polüant.

280,

420,

ųi.t,

..

435,

283

4tB
422
418
436
421
418

4lB
424
436

26, 54

37, 38, 39, 40
27,37
. 314

. 281, 313
68, 73, 76, 76
. 69,70,72

70, 73,74,75
. 69,70,72
. 65,70,71

68, 73,74, 75

. 24,26,68

. l8t, tB3

. 460,482

. 482,488

. 482, 486

. 482,483
. 482

':482
. 215,251

oĘo

. 252,254
. 252

252, 255, 256
. 252
. 252

. 262,254

. 2t6,2t9

. 216,22r
. 2t5

. 2\6,220

. 2t6,218
. 216

. 216,223

...2t5

. 417

. 4į9

. 421

. 421

419,421
ų20' 427

420, 437

42t, 436
. 420
. 42t
. 419

. 421

421, 434

. 421

.26
. l99, 2ļ0

. 210
25, 54, 55, 56

l8l, 189, 190

lBļ, l82' 185

tBl, 190, 191

181, l86, 188
lBl, 184, 187

. l8t' ļB3
. r92

. 147, l8o

. 418
. 422,424
. 420,423
. 421,436

422, 424, Ą26, 427
. 418
. 4lB
. 4i8
, 4lB

. 42t,

. 422,

. 420,

432, 434,

. .418,

. 420,

434
428
42t
423

435
437

423

418
421
420
418
423

522



tuhkpuu, viltjas
üheõiene .

tuhkpuud
įulikad
tulikalised
tulikas, kaar-

kibe-
kuld-
mets-
mįtmeõiene

- mugul-
müfk-
põld-

__ Īoomaļv
salu-
soo-
Steveni
suur
vill-

vaarikad
lõhnavad

vaarikas, hariļik
kollaseviljane
lä äne
lõhnav
nutka
näärmekas
purpurviljane
viirpuulehine

vabarn
sea-

varsakabi
varsakabj ad
vesik
vesikud
vesikud
vesikupp, keskmine

-- tulnuk-
väike

vesikupud
vesiroosid
vesiroosiIiļed
vesiroos; mehhiko .

lõhnav
valge
väike

viirpuų, aļtai
astelj as
dauuria
dougla'se .

. 78,
26,77, 87,
. 26,77,
26, 78, 81,
. 26,78,
. 78, 89,

. lö'
. 78, 93,

. 77,
. 78, 85,

viirpuu, harilik
ida -

kannus-
karvane
kollane
lääne
maksimovitši
must .

nahkja,lehine
pehme
punane
sahalini .

sarlakpunane
sulghõlmine
täpiline
tömplehine
verev
vįieemakane
viltjas
üheemakane
üheõiene
ümaraļehine

viirpuud

259, 270, 27t
. 257

. 258,275

. 260,276
257

. 258, 269

. 260,263

. 259,264
. 258
. 258
. 258

. 257

. 259,277

. 25p,260
258, 273, 275
. 258,26i

242, 259, 26į
. 258. įse

259, 271, 272
. 257

. 259,278

. 2Į4' 256

. 26,48
. 25, 48, 50, 5l
25, 48,62,53,54
25, 48,'50, 51, 52

. 286
. 285,294

198, 285, 286, 296
. 285

. 285,254
285

. 285

. 285

. 285

. 296

. 300
. 25, 32,33,34

27,30
. 130, 131

. l2s
. 115,120'
. r21, 123
. 120, Izt

. t24
' . 120' |2ļ' l22

23,0, 232
. 235
. 229
. 229
. 230

229, 235
. 229
. 229
. 233

230i, 234
2r5, 228
. 230

2ļ6, 222
. 2ll't

90, 9r
85, 86
95, 96
86, 87
90,91
80, 81

120
il5
t23
t20
il9
l18
118

262
258
258
266

4, 215
27,77
23, 24
81,82
92, 93

82, 83
83, 84
BB, 89

,:-

26, 78,
. 78,
. ļö'

94, 95
79, 80
92,94

ädal.lill
ädal-lilled .

ängelheinad
ängelhein, ahtalehine

kollane
kurekell-
liht-
väike

ülased .

ülane, kollane
ĪĪļetS_

võsa_

õunapuu, aed-
hiina

- jaani-
ma,ndžuuria
mets-
ploomilehine
ringo
sargenti
stePi
vefev

õunapuud
õunapuud, paradiisi
õunapuulised

. 169, 170

. 147,168
27, .96

97' l0ļ, l02, 104.

. 25,97, 102, 103

. 26, 97, 98, 99

. . 97, ,100, 103

. 26, 97j 99, l0l

198, ļ99, 2l4



AJIoABl,lTHHn yKA3ATEJtb PyccKI,Ix HASBAHįIfl PACTEHĮ,IE
lt TOMA oJIoPbI 3cToHcKoĮl ccP

Aõplxoc
oõltxnoBegxuü

Aaogllc BeceHHĪ.Iü

Aüņa,
ĪĪpoĀoJII0BaTag

Aķottl'lr ,cugNü

rr:epcrucroycruü
Acrsrl6e

ķįraficķarĪ.

EaÄag
rolcroaucrnlIü

Dap6apnc oõuxgoņeuguü
Tyu6epra

Sa,p6apuconue
Ee;loaop
Eeloeop 6o,roņgķü
Eoapuū.Hlr

anraücxltü
Āyr.naca
xo.rnųllü
xpora.loxpacHltü

MaxcülrtoBtt,Įa,
ugrķuü
MgrķosarHü
o6r,Iķgoņen'ultü
oĀgonecruqguü
ūa,rlvurrpyxa
rĪepHcToHaĀpesaEHHü
ĪĪeTylrļlbfl ļĮDopa

- corHyTocTol6Nxoņltü
roųeqHltfi 

, -... 
-.

uepuuü
urnopĮeruū
np roxpacnlrfi

Bacu.nucrgux
_ -BoĀopūopoJļĪlcT}ļbIfi

ualltü
xeūTLIü
npoc.mü

. 503 Bac'llĮĮcrnuķ yarolucruufi
490, 503 Berpeuzųa, 6enag.
. t06
. 499
. 248
.47
48, 495
. 498
. 148

JICCHAg

JĪIoTĮĪIHa.'

BNunx
aHTLlrĪKa

ĀylĮįIcTa9
KI,ICTA.fl

o6ltķilolegilax
ĪĪTIlųbr.

xoJįMoBa'
Boaoc6op o6rtxgÖBeg,glrü
Bolxaxķa

_ o6nķgoBeguag
Bopo,ueų ķo.ltocosuĀgltü

luĀparrrIEg
MeTeūbĪIaTarI

lpanula'r
aJįencKįü
ropo4cxoü
npoltexyrovulrü
peuuoü

lpyua
o6ltxuoņeggag
yccyptlürcxax

.Į,eBuqa, B 3eJIeHĮl

Āeüung
aMypcKarr

Exesįķa

Į04' 49+

,50
.62
.50
. 503
, 475
. 475
. 481

, 480
. 476
. 480
.42

. 498

. t7&

. 502
350, 502
351, 502

. Jcõ
347,502
. 499
. 224
. 228

. 498

. 152
r08, 495
112,495

. le8

. 2r2
37,495. 495

. 497

170, 498
. 499

262, 500
266, 500
267,500
262, 500
278, 500
263, 500
. 500

276, 500
. 267

271, 500
269, 500
260, 500
. 275

270, 500
273, 500
264, 500
275, 500
277, 500

36
498
175

HeccKaff

c!ļ3a'fl

500,

299,
303,

50

50
50

3eįl.ltg'ĪlĪ{ķa'

.ri,,

.306,

.309,

.3r2,

50Ī

312
50ļ
50r

50r

501

493, 494
97, '495

99, 494
. Į02
. 100

agaHacHa,fl
geĮeHag

JĪecHag

MycKycHat
caÄoBarI

524



)Kuņot<ocrl BblcoKaį
noJIeBafi

Vpra'
KaHaĮcKa'
K0ĮocĮ.IcTaį
KpyaĮoū!IcTHa,fl

Kalraņ
Ka.nyxHuua '6olorsag
Kauuelouķa,

6o.norsas
BocxoĮflųag
3epHļ{cTarI
TpexĪĪaJIa'

Ka,uue,rolt ķoņue
Kepplx flIĪoncKa,
KHsIļJĪķHHx

6lecrguļlü
ņoü;toųgufi
ropĮsourallnltü
itt ttoloųsetxosHü
parnecncrlrfi
ųe.rruuo r<p aüuuü
vepxon;roÄxrrü

Kura'üķa
Ķ.ly6Huxa
Ku-gxeuzķa .

KocrqHļļķa apKTIllecKag
ķaMeHli'cTarĪ

Kpoeox;re6ra
aūTeįļHa,fl

Kpuxornur
orķ.noueguufi

Kynņltrrra
KyaurNxxa 6erax

qįcro6eJĪaq

Kyrurrrxouue
Ky6uurxa
Kyõlrurxa, x'ē.nra'g

Maūafi

Kyna;rr,nuua erponeücxaa
KypaalcxNü uaü

xycrapuuroalrfi

Jla6agg:aķ
ķqgonr{crrĪHü
o6gaxegguü
ruecrnnenecņgrtü

JIan,{arxä
BIlJĪbųaTag

feüaegpeüxa
Io.nrn6axa
rycĮ'Īļag -..

.45

.43

. 499
259, 499

256, 499
252, 499

JIau.latķa He6ūecrnIrĮaq
TIU3KAf

HopBex,cKaq
ilecqaHat
IĪoū3yįIag
ĪĪoJIyĪļecqaĪlarI

np.HMaf
nprMocTorqat
cepe6prcraa
cpeĀH'fi
Ta6epxeuouraaa

Jlxereppzr
Jlotr.toltoc npruoü
Jļrcrlą ķ

Ā.ltĮltuo.rNc't'ttufi
Āy6pa,BHbIü
eĀxuü :

xryqįįü
soJįorį{crbĮü
xauy6cxufi
x,ry6ueuocuufi
lt,xoroqrerxoartü
ņo.neņoü
IĪoū3yįIĪ'lIl
pacnpocreprufi
CreseHa
ruepcrucrttü
flĀoBIļĪHfi

JIloruķoslte

Ma':oultg
Marosus napy6o,ru.crnaa
Ma,,runa

ĀyĮļūcia'
o6ltxuoņeggal
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SISUKORD

,,Eesti NSV floora" II köites käsįtletud liikide süstema'atiįine nimestik .

Eessõna. Ķoostanud A. Vaga
Hõimkond katteseemnetaimed ehk õistaimed _ Angiosperftį'ae seu Anthophgta. Ķoos-

tanud A. Vaga
ļ. selts tulika'lised - Ranaįes ja seltsi RanaĮes Eesti NSV-s esinevate sugukondade

,.,Jff:iiill1ii;.Į"]'^Į}l,},,iifi.Koo.tun,aEV;..p . .. ..
2. sugukond kukerpuulised - Berberįdaceae. I(oostanud A. Vaga
3. sugukond vesiroosiļised _ Ngmphaeaceae. Koostanud A. Vagai .

4. sugdkond kardheįnalised - CeratophgĮĮaceae. Koostanud S. Talts .

2. seļts roosõielised _ Rosaįes ja Eesti NSV_s esinevate sugukondade määrarmis-

tabel. Koostanud A. Vaga
l. sugukond paksulehelised - Crassuļaceae. Ķoostanud A. Vaga . - .

2. sugukond kivirikulised - Sāxiįragaceae. .Ķoostanud S' Talįs .

3. sugukond roosõielised _ Rosaceae. Koostanud K. Eichwald .

Ceu. ĮIroruķonnre. (PesrcIr,re.) Cocrasu,rra 3. Bapen
Cer'r. Eap6apucoBlre. (Pearorue.) Cocrasxa A. Bara
'Ceį,r. KyguļĮHxonue. (Pearoue.) 

. 
Cocranun A. Bara

Celt. Poro.nucTHIĮKoBbIe. (Peaurle.) Coctaņula C. Ta.llrrc
Ceru. To.ncrgsxonue. (Pesnue.) Cocraru,rr A. Bara
Ceu. ĶauneloMKoBble. (Pesnrre.) Cocrasula C. Ta.nķrc

Ceu. Posoųlerurre. (Pesroue.) Cocranrn I(. 9üxsanķ.ų

Eesti NSV floora II köites mainįtud süstemaatiliste ühikute teadusļikkude nimede ja
sünonüümide tähestiļ<uline register

Eestikeelsete taimenimede register t.
A.rģanutxuü yKa3aTeĮb pyccKl{x ņaesauilfi pactenlh II roua Õloplr 3croucxoü CCP

Zorrtoogla !a EoĮaanĮĮ<*,

Lk.
5

Į7

t9

23

24

t07

114

t24

t27

T28

t45
r95

493

495

496

496

496

497

498

504

5t9
524

oJIoPA ocToHcķoft ccp II

Ha gctoucķov tr pyccKoM ,louKax

9cToHcKoe Focyaapcrlenroe l,lgĀarellcrgo
Taaanr, flrpry MaaHTeg lO

*

ToimetaJa L. Laaslmef. Tehniline tolmetaja H. Kohü. Korrektorid H. Peel ja Ü. Rattür
Įadumisele antud 30. vtlI 1955. Tfįikkimisele antud tl. xI ļ955. Paber 70X108,ļ/lo. Trüklpoognaid 33,
Iormaadile 60X92 kohelogtüd trüklpoognaid 45'2l. Ar\įļtu!poognald 38,92. Trükiarv 2000. MB-17590. Tetli-

mise nr. 2{08. Hans Heldemannl nlmeline trükikod., Tartu, vallįkraavį 4.
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Lk.

Trüklvlgu

Tulnuk-vestkapp
Pihlenelad
Teravalehine kortsleht
harillk ploomipuu

Peab plema

Tulnuk-vesikupp
Pihlenelas-
Teravahõlmlne kortsleht
haraline ploomipuu

7
o

t4
t6

18. iiļalt
5, alt
2' alĮ

ļ5. alt

Tall. 2408.

Rida on įtükitud
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