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,'EESTI NSV FLooRA" ill KÖITES KÄSITLETUD LIIKIDE
SÜsTEMAATILtNE NIMESTlK

3, SELTS KAUNVILJALISED * LEGUMINOSALES

l. sugųkond liblikõieIised - PapiĮionaceae L'

l. trįib'us Genįsteae Bronn

L perekond hundioad ehk lupiinid Lupinus L.

(l.) Ahtalehine htrndiuba - Lupīnus angustifoĮius L'
(2.) Kollane hundiuba - Lupinus luteus L.
(3.) Valge hundiuba * Lupinus aĮbus L'
(4') Hulgalehine hundiuba _ LupĮnus polgphgĮĮus Lindl

2. perekond leetpõõsad * Genįsta L.

l. alamperekond Spartocarpas Spach

(l.) Saksanraa leetpõõsas * Genįsta germanĮca L'

2. alamperek ond Stenocarplrs Spach

(2.) Värv-leetpõõsas * Genįsta tįnctorįa I''

3. perekond kuldvihmad - Laburnum Medik,
(1.) Harilik kLrldvihm - Laburnum anaggroides Medik.

4. perekond andtr rpõõsad - Lentbotropis Griseb.
(l.) Mustjas attdurpõõsas - LemboĮropĮs nigricans (L.) Griseb.

5. pcrekorrrl rrbapõõsad * Cgtisus L.

(l.) MadaĮ ehl< kaksikõiene trbapõõsas - CgtĮsus rutįsbonensįs Schaeff.

2' triibus TrifoĮįeae Bronn

6. perekond jo.oksjarohud * ononįs L.

l. Haisev jooksjarohi _ ononįs aruensįs L'
2. Roomav jooksjarohi _ ononįs repens L.

7. perekond lambaļäätsed : TrigoneĮĮ'a L.

l. alamperekond Eutrigonella Grossh.

l. Sinine lambalääts - TrĮgoneĮĮa coeruļea (Desr') .Sėr. .
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B. perekond įutsernid - Medįcago L

1. alamperek ond LupuĮaria (Sėr.) Grossh.

Humal-lutsern Medicago ĮupuĮĮna L.

2. alamperel< ond FaĮcago Grossh.

2. Põhjalutsern - Medįcago boreaĮis Grossh.
3. Sirplutsern - MedĮcago Ialcata L.
4. Rumeenia ehk stepilutsern - Medįcago romanįca. ProdĪ
5. Harilik lutsern - Medicago satįua L'

3. alamperekond, Spirocarpos Grossh.

6. ogaviljane lutsern _ Medicago denticuĮaįa Willd.

9. perekond meSikad - MeĮįĮolas Adans.

ļ. Hambune mesikas - MeĮįĮotus dentatus (Waldst, et Ķit.) Pers'
2. Kollane mesikas - MeĮįĮoįus of f ĮcinaĮis (L.) Desr.
3. Valge nresikas - Mel,įĮotus aĮbus Desr.
4. Vene mesįkas - Meļįįotus aolgicus Poīr'.
5. Ķõrge mesikas - MeĮįĮotus aĪ,tįssįmus Thuįll.

l0. pef ekÖnd ristikud _ Trif oĮīurrl L'

l. alamperekond Trif oĮiastrum Sėr'

l. sektsioon Amorįa Pres|

l. Mägiristik - TrifoĮium montanutrl L.
2. Valge ristik - TrifoĮium repens |-.

3. Roosa ristik, rootsi ristik ._ TrĮfoĮĮum hgbridum L.

2. sektsioon Chronosemįum Sēr.

4. Pruun t'istili - TrifolĮum spadĮceum L.
5. Kuldristik - Trif oĮiurrl strepens Crantz
6. Lamav ristik - TrifoĮium campestre ichteb
7. Väike ristik - TrifoĮium dttbįum Sibth.

3. sektsioon Gaļeari,a Pres|

B. Randristik - TrifoĮium fragiferum L.

2. alamperekond Įagopas Bernh.

1. sektsioon Probatostoma Gib.

9. Kahkjaspunane rįstik - .TrifolĮĮum įncarnatum L.

2. sektsioon Trįchostoma Bobt.

ļ0. Keskmine ristik - TrifoĮium medįum L.
ll. Alpi ristįk - Trifolium aĮpestre L.
12. Aas_ ehk metsik punane ristik - TrifoĮium pratense L'
13. Punane ristik _ Trifolium satįaum Crome

3. sektsioon Hįantįa Bobr

l4. Kassiristik _ TrifoĮiun qraense L.
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3. triibus Loteae Benth.

1l. perekond kotdrohud - AnthgĮļįs L'

l. sektsioon VuĮnerarįa DC.

t. Harįlik koldrohi (Linnė koldrohi) * AnthųlĮĮs uuĮ'nerarįa L. s. str.
2. Veripunane koldrohi - AnthgĮĮis coccįnea (L.) Beck
3. Paljulehine koldrohi - AnthglĮis poĮųpĮtgĮĮa \{it.
4. Liiv-koļdrohi - Anth!ļĮįįs arenaria (Rupr.) Juz,
5. Värvunud koldrohi - AnthgĮlis coļorata Juz.

12. perekoncl nõiahambad - Lotus L'

l. Soo-nõiahammas - Lotus uĮiginosas Schkuhr
ž. Harilik nõiahammas - Lotus cornįculaįas L.

13. perekond aspafherned - Tetragonoįobus Scop

l. Asparhernes - Tetragonolobus siĮiquosus (L.) ąotķ

4. įriibus GaĮegeae Btonn

14. perekond robiįniad - Robįnia L.

(l.) Harilik robiinia ehk valge akaatsia * Robįnįa pseudacacia L.

l5.perekond põisakaa.tsiad - CoĮutea L.

(l.) Euroopa põisakaatsia - Colutea arborescens L.

16. perekond. soolapuud - Haįįmodendron Fisch.

(l.) Soolapuu - Hat'įmodendron haĮodendron (Pall.) Voss.

17. perekond läätspuud - Caragana Lam'

l. rida Frutescens. Kom. em. Pojark.

(l.) Väike läätspuu ehk põõsas-läätspuu - Caragana frutex (L'\ K. Koch

2' tida Arborescentes Ķom.

(2') Suur läätspuu - CaragQna arborescens Lam.

tB. perekond hundihambad Astragalus L.

t. alamperekond Phaca (L.) Btnge
' l. sektsioon GĮgcųphgĮĮus (Stev.) Bunge

l. Magus hundihammas _ AstragaĮus gĮgcųphgĮĮus L.

2. alamperekond HupogĮollis Bunge

l. sektsioon Eu-HgpogĮottls Bunge

2. Põįs-hundihammas - AstragaĮus cįcer L.
3. Aas_hundihammas - AstragaĮus danįcus Retz

3. alamperekond, Cercįdothrix Btlnge

1. sektsioon Craccįną (Stev.) Bunge

4. Liiī_hundihammas - AstragaĮus arenąfįus L'

Lk.
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Lk.
19. p.erekond lippherned Oxgtropis DC.

l. alamperekond, Euoxgtropis (Boiss,) Bunge

ļ. sektsioon orobįa (Bunge) Aschers. et Graebn'
l. Põhja-lipphernes _ oxgtropĮs sordįda (Willd.) Pers. l57

2. sektsioon Chrgsantha.Vass.

2. Karvane lipphernes _ oxgtropis pĮĮosa (L) DC. l58

5. triibus HedųSarede DC.

20. perekond Iinnujalad ehk seradellad - ornįįhopus L.
(l.) Põld-linnujalg ehk seradella _ ornĮtĮtopus saĮįaus Brot. 163

2l. perekond sarikherned - Coronįlįa L.
l. I(irju sarikhernes - CoronįĮįa uarįa L. 166

22. perekond esparsetid - O nobrgcftis Adans.

l. alamperekond Euonobrgcliis Bunge

ļ. sektsioon Eubrgchis DC.

l. alamsektsioon VuĮgatae Hand.-Mazz'
l. Harilik esparseit - onobrgchĮs aicĮifoĮia Scop. 168
2. Liiv-esparsett - onobrgchis arenarįa (Kit.) DC. t|t

23. perekond lespedeetsad - Lespede.za Rich.
(l.) Kahevärvuseline lespedeetsa * Lespedeza bicoĮor Turcz. l74

6. triibus Vįcį'eąe Bronn

24. perekond hiireherned _ Vįcįa L'

l' alamperekond EruįĮįa Link

l. Lääts_hiirehernes - Vįcįa eraįĮia (L.) Willd. .

2. alamperekond Craccoįdea B' Fedtsch.

ļ. s.ektsioon LentįcuĮa (Endl.) Aschers. et Graebn
2. Karvane hiirehernes ._ Vįcįa hįrsuta (L,) S. F. Gray

2. sektsioon Eraum S. F. Gray

3. Neljaseemnene hiirehernes J VĮcia tetrasperma (L.) Moench

3. sektsioon Cracca S. F. Gray
4. Püstine hiirehernes _ Vicįa cassubįca L'
5' Mets-hiirehetnes _ Vįcįa sįlaaįįca L.
6. Harilik hįirehernes - Vįcįa cracca L.
7. Takerkarvane ehk põld-hiirehernes - Vįcįą aįĮĮosa ĪļoLll

4. sektsioon Euaįcįa Yis.
8. Aed_hiirelrefnes _ VĮcia sepĮum L.
9. Väikeseõiene hiirehernes - Vįcįa ĮathgroĮdes L' .

į0. Vikk ehk kurehernes _ Vįcįa sątįrla L.

182

t78

180

t85
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tl. AhtaĮehine Įrįit'ehernes - Vįcįa angustifoĮia L.
l2. RipsmeĮine hiirehernes - Vįcįa cįĮįaįuĮa Lipsky

3. alamperekond Faba (Adans.) S. F. Cray

(l3.) Põlduba - Vicia faba L'

25. perekond läätsed - įens Adans.

(l.) Lääts - Lens cuļįnarįs Medik.

26. perekonrl seaherne d - LaĮhgrus L

l. sektsįoon EuĮathgrus Sėr'

(l.) LilĮhernes - Lathųrus odoratus L.
2. Seapähkel Lathgrus tuberosus L.
3. Mets-seahernes - Lathgrus sįlaestrįs L.

2. sektsioon Orobastrum Boiss.

4' Aas-seahernes - Lathųrus pratensis L'
5. Soo-seahefnes - Lathgrus paĮustrĮs L'
6. Hernelehine seahernes - Lathgrus pisif ormis L.
7. Rand-seahernes - Lathųrus rnarįtįmus (L.) Big.

3. sektsioon Orobus L.

8. Kevadine seahernes ehk kevadine kurelääts _ Lathųrus oernus (L') Bernh.
9. Must seahernes ehk must kurelääts - Lathųrus nĮger (L.) Bernh.

27' perekond herned _ Pįsun L.

l, sektsįoon Lophotropis Jaub. et Sp,

l' Haļį lrernes, söödahernes ehk pelusk - Pįsuru araense L
(2.) Harilik hernes * Pįsum satįrlum L'

28. perekond sojaoad _ GĮųcine L.

(l.) Karvane sojauba _ GĮgcine hispida (Moench) Maxim.

29. perekond aedoad Phaseolus L.

(l,) Harilik aeduba ehk türgi uba _ PhaseoĮus uuĮgaris L.
(2.) Õisuba _ PhaseoĮus coccįneus L.

4. SELTS KASSINAERILISED _ MALVALES

l. sugukond pärnalised _ Tįļįaceae Juss

l. perekond pärnad - Til'įa L.

(l.) Hõbepärn * TįĮįa įomentosa Moench
(2.) Ameerika pärn - Tįļįa amerįcana L. ''

(3.) Suurelehine pärn - Tįļįa pĮatųphgĮlos Scop.
4. Harilik pärn (lõhmus, niinepuu) * Tįįia cordata MilI.

(5.) Lääne ehk hollandį pärn - TiĮia auĮgaris Hayne
(6.) Läiklehine ehk krimmi päfn _ TįĮįa euchĮora C. Koch

Lk.
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2. sugukond kassinaerilised - Maļuaceae Juss.

l. perekond lehterlille d _ MaĮopc L.

(l.) Ī(olmehõlmane lehterlill _ MaĮope trifida Cavan'

2. perekond kassitraeri d - Maįaa L.

l. sektšioon Bįsmaluae Med,ik.

l. rida Alceae Įljin
l. Lõhislehine kassinaeris - MaĮua eĮcisa Reichenb.
2. Roos-kassinaef is - MaĮua aĮcea L'

2. rida Moschatae Ī|jin
3. Muskus-kassinaeris * MaĮaa moschata. L.

2. sektsioon FascįcuĮatae DC.

- l. rida SiĮaestres \|jin
4. Mets-kassinaefis - Ma'Įaa sįĮaestrįs L'
5. Mauri kassinaeris '- Malaa maurįtįana L'

3' sektsioon PĮanocentrae Ī|jin

l. rida ĘotttndifoĮiae ||jīn

6. Harįlik kassįnaeris _ MaĮaa negįecta Wallr.
7. Ümaralehine kassinaeris - MaĮua pusĮĮĮa With.

4. sektsįoon Conocentrae l|jin
1. rida VerticiĮĮatae \ljin

(8.) Männasjas kassinaeris - MaĮaa aertįcįĮįata L.
(9,) Kähar kassinaeris - Malua crīspa L.

3. pereko'nd rõngaslilįed - Laaatera L.

l. sektsioon olbįa Medik.

l. Harilik rõngaslill - Lauatera thurĮngiaca L'

2. sektsioon StegĮa DC.

2. Aed_rõngaslill _ Laaatera įrįmestrįs L.

4. perekond tokkroosid - AĮcea L.

(l') Harilik ehk aed-tokkroos - AĮcea rosea L.

5. perekond alteed - Aįįhaea L.

(l.) Harilik altee _ Aįthaea officinalis L.

. 5. sELTs KUREREHALISED - GERANļALES

l. sugukond linalised - Lįnaceae Dumort.

l. perekond pisilinad - RadįoĮą Roth

l. Pisilina * RadįoĮa Įįnoįd.es Roth
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2' perekond linad - Lįnum L.

l. Harilik lina - Lįnum usitatįssįmum L.
2. Aaslina - Lįnam cathartįcurn L'

2. sugukond jänesekapsalised - oxaįįdaceae Lind|.

l. perekond jänesekapsad oxalįs L

1. Harįlįk jänesekapsas - oxaĮįs acėtosella L.
2, Aed-jänesekapsas - oxalįs cornįcul.ata L.
3. Sirge jänesekapsas - oxaĮįs strįcta L.

3. sugukond kurerehalised - Geraniaceae J. St.-Hil.

l. perekond kurerehad - Geranįum L.

l' sektsioon Sanguinea Ī(nuth

ļ. Verev kurereha - Geranįurn sanguineum L.

2. sektsioon CoĮumbįna W. Koch

2. Kivi-kurereha _ Geranįtlm coĮumbinum L.
3. Lõhislehine kurereha * Geranįutrl dįssectum L.

3. sektsioon _ SgĮaatīca Knuth

4. Mets.kurereha - Geranįum sįĮaatįcurn L.
5. Aas-kurereha - Geraniurn pratense L.

4. sekts.ioon Robertįana Boiss.

6. Haisev kurereha - Geranįurrl Robertįanum L'
7. Läikiv kurereha - Geranīum Įucįdam L.

5. sektsioon Paįusįrįa Knuth

8. Soo_kurereha _ GeranĮum palustre L. et Torn.

6. sektsioon totundifoĮia Gams

9. Madal kurereha - Geranįum pusįĮĮum Burm. iil.
l0. Pehme kurereha - Geranįum moĮĮe L.
ļl. Ümaralehine kurereha _ Gerānįunl rotundifoĮium L.

7. sektsioon Dįuarįcata Ęouy emend. Gams

12. Harev kurereha - Geranįum dįuarįcatum Ehrh.
l3,. Siberi kurereha - Geranįum sįbįrįcum L,
14. Böömi kurereha - Geranįum bohęmįcutn L. et Torn.

2. perekond kurekaelad - Erodįum L'Hėrit.

l. Kurekael _ Erodįum cįcutarįutn (L.) L'Hėrit. .

3. perekond pe1argooniumįd _ PeĮargonįum
(l.) Kįrjulehine pelargoonium _ PeĮargoniurrl zonaĮe (L,) AĪt. '

Lk.
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4' sugukond mungallllelised - TropaeoĮaceae Juss

l. perekorrd mungalilled - r ropaeoĮum L,
(l.) Suur mungalill - TropaeoĮun majus L.
(2.) Väike mungalill - TropaeoĮum 'mįnus I'. .

6. SELTS PlIMALILLELIsED KoLMEPÄHKLILISED -EU PHORBTALES (TRTCOCCAE)

l. perekond seIjarohud -- MercurįaĮįs L'
L Miįmeaastane seljarolri - Mercttrįa!Įs perennis L'
2. Uheaastane seljarohi - Mercurįalįs annua L.

2. perekond riitsinused Rįcįtl'us L.
(t.) Riitsinus * Ęicinus conununis L.

3. perekoncl piimalillelised - .Euphorbia L.
l. Soo-piimalill - Euphorbia palustris L.
2. Harilik piimalill -_ EuphorbĮa heĮioscopia L.
3. Kibe piimalill - EuphorbĮu esuļa L'
4. Küpress-piimalill - Euphorbia cgparissias L.
5. Vits-piimalill _ EuphorbĮa uirgata'ūlaIdst. cį Kit' .

6. Aed-piimalilt - Euphorbia pepĮus L'

2, sugukond pukspuulised _ Buxaceae Dumort.

l. perekoncl puksprrud Buxus L.
( l.) Hariļik pukspuLr _ Buxus semperuĮrens L.

7. SELTS MURDTLTSED _ MYRTALES (MYRTTFLORAE)

l' sugukond näsiniinelised _ ThgmeĮaeaceae Adans.

l. perekond näsiniined - Daphne L.

l. Näsiniin _ Daphne mezereum L'

2. sugukond - hõbepuulised - EĮaeagnaceae Lļnd,l.

Į' per'ekond okaspajud - Hippopltuė L.
(l.) Harilik okaspaju _ HĮppopltaė rhamnoįdes L.

2' perekond Irõbeptt rttl - EĮaeagnus L.
(l') Läikiv hõbepuu _ EĮaeagnus argenteą Pursh :

(2') Ahtalehine hõbepuu _ EĮaeagnus angustifoĮia L.

3. sugukond kukesabalised - Lgthraceae Lindl.

ļ. perekond ojakapsad - PepĮis L
l. ojakapsas _ PeptĮs portuĮa L.
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Lk.
2. perekond krrkesabad Lgthr'um L.

2. ļ(ukesaba ehk põdralill - Lgthrum saĮįcarįa L.

4. sugukoncl pajulillelised - onagrttceae Lindl. (oenotheraceae Īind1.)

391

407

408
409
412
414
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l. triibu's ĮipĮĮobįeae Spach

|, pereļ<ond pajrrlillecl _' Epįļobįunt !

l . sektsitlon ScĮizostigna Hausskn,

l. I(arvanc pajuliIl - EpiĮobiunL ltįrsutum L'
2. Väikeseõiene pajuIill - Epilobiun paraifĮorum (Schreb.) DC
3. Mägi_pajulīl| - Epilobįum montanum L.
4. Ķink-pajulilĮ - EpiĮobiunx coļĮįnuĪn K. Gmeį.

2. sektsioon - Sgnstigma Hausskn.

5. Laskuvalehine pajulilĮ - EpiĮobĮtttn adtLaį.um Griseb.
6. Tume pajulill - EpiĮobĮum obscurum (Schreb.) Roth
7. Roosa pajulill - EpiĮobiunt roSeum (Schreb.) Pers.
B. Mets_pajult|| - Epilobįųm adenocauĮott Hausskn' '. ] '
9. Soo-pajulill - EpĮ'lobĮum palustre L.
l0. Näärmekas pajulill - Epilobtum gLanduĮosum Lehm.
ll. Punakas pajrrlill - EpĮĮobium rtLbescens RyC1b. .

2. perekond põdrakanepid Chamaenerįum
l. Põdrakanep * Chamaenerįwn angustifoĮiutn (L.) Scop.

2. triihr-rs onagrėae Raim.

3. perekoncl kuningakepid Onagra Adans.

l. Ķuningakepp - onagra bĮennis (L.) Scop.

3. triibus Cįrcct'eae DC'

4. perekond rlõiakolĮacļ - Cįrcaea L.

l. sektsioon UnįlocuĮares Aschers. et Magn.

l. Harilik nõiakold - Cįrcaea aĮpĮna L.

2. sektsioon BįlocttĮares Aschers. et Magn.

2. Keskmine nõiakolr-į - Cįrcaea įntermedįa Ehrh.
3: Pori-nõiakoļd _ Cįrcaea lutetįuna L.

B. sELTs VESIKUUSELISED _ HALORRHAGļDALES

l. sugukond vesikuuselised - HaĮorrhagįdaceae Lind|'

l. perekond vesikuused - MgrĮophgĮĮum L.

ļ. Männas-vesikuusk - MųrĮophgįįum uertįcįļļatum L'
2. Päine vesikuusk - MgrĮophgĮĮum spicatunt L.
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Lk.
0. sĖLTs ÄNÄKARDitiŠĖD - ANACARDIALĖS

l. sugukond ruudilised - tutaceae Juss.

l. perekond ruudid - R uta L.

(1.) Aedruut - Ruta grqaeolens L.

2. perekond korgipuud - PheļĮodendron RupI
(l.) Amuuri korgipuu _ Phetļodendron amurense Rupr.

3. perekond humalapuud - PteĮea L.
(l.) Ķolmiklehine humalapuu * PteĮea trĮfoĮiata L.

2. sugukond vahulilleļised - PoĮųgalacae Lind|.

l. perekond vahulilled _ PoĮggaįa L.

l. Mõru vahulill _ PoĮggaĮa amareįĮa Crantz
2. Aas-vahulill _ PoĮggaĮa ouĮgaris L.
3. Tups-vahulill _ PoĮggaįa comosa Schkuhr

3. sugukond vahtralised - Aceraceae Lindl.

l. perekond vahtrad - Acer L.

l. Harilik vaher - Acer platanoįdes L.
(2.) Põldvaher _ Acer campestre L.
(3.) Mägivaher _ Acer pseudoplatanus L.
(4.) cinnala vaher _ Acer gĮnnaĮa Maxim.
(5.) Tatari vāher - Acer tatarįcum L.
(6.) Mandžuuria vaher - Acer mandsclturįcum Maxim.
(7.) Hõbevaher - Acer saccharįnum L.
(8.) .Saarvaher - Acer negundo L.

4. sugukond hobukastanilised - Hippocastanaceae DC.

l. perekond hobukastan id - AescuĮus L.

(1.) Harilik hobukastan - Aesculus hippocastanum L.
(2.) Kollane hobukastan _ Aescuļtls octandra Marsh.
(3.) Paawi hobukastan - AescuĮus Paaia L.

5. sugukond lemmaltsalised - Balsamįnaceae S. F. Gray

l. pef ekond ļemma1tsad _ Impatie'ns L.

l. seļrtsioon Brachgcentrolz Warb.

ļ. Õrn lemmalts - Impatiens noĮi-tangere L.
2. Väikeseõiene ļemmalts _ Impatiens paruīfĮora DC.

2. sektsioon Mįcrocentron -tĪĮarb;

(3.) Aed_balsamiin _ ImpatĮens baĮsamįna L' : .

3. sektsioon SaĮpīgĮochiĮon \Įarb'
4. Verev lemmalts _ Įmpatiens toylel Walpers
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Lk.
l0. sELTs TÜRNPUULISED _ RHAMNALĖS

t' sugukond türnpuulised - Rhamnaceae Ę. Br.

l. perekond paakspuud - FranguĮa Miil.
1. Paakspuu * FranguĮa alnus Ml,||. 478

2. perekond türnpuud - Rhamnus L.

l. Türnpuu - Įļhamnus cathartįca L' . i . 480

' 2' sugukoncl viinapuu|isecl - Vįtaceae LīndI.

ļ. alamsugukond Vįt'oįdeae Gilg

. l. perekond viinaputld Vįtįs Ī..

l. sektsioon Euaįtįs Planch.

l. rida Labruscae Pįanch.

(l.) Ameerika viinapuu - Vįtis Įabrųsca L' 484

2. rid,a CordifoĮio-Riparįae P|ansh.
(2.) Harilik viinapuu - Vįtįs uinīfera L. 4B5
(3.) Amuuri viinapuu - Vįtįs amurensįs Rupr. 490

2, perekond metsviinapuud _ Parthenocįssrrs- Planch'
(1.) Harilik metsviinapuu - Parthenocissus quinquefoĮia (L.) Planch. 49ļ

lt. sELTs ASTELPÕÕSAL|SED - CĖLASTRALES

. l. sugukond kikkapuulised - Celastraceae Lindl.

1. perekond kikkapuud - Eaongmus L.

ļ. Harilik kikkapuu _ Eaongmus europaea L. ' 4g7
(2.) Naastune kikkapuu - Euonųmus aerrucosa Scop. 499



EESSÕNA

,,Eesti NSV floora'' II köites käsitletud roosõieliste seltsile järgneb
käesolevas IĪI köites roosõielistest põlvnevatesse seltsidesse kuuluvate
taimede käsitlus' A. Grossheimi süsteemi kohaselt tuletuvad roosõieliste
seltsist üldse 30 seltsi, milledest enamik on esindatud ka Eesti NSV
flooras. Neist vaadeldakse käesolevas köites 9 se1tsi, alates liigirikka
ja suurt majanduslikku tähtsust omava kaunviljaliste seltsiga ning lõpe_

tades astelpõõsaliste seltsiga. Ülejäänud seltsid ļeiavad käsitlust järg-
nevas, IV köites.

Võrreldes eelmiste köidetega, oleme teksti vormistamise osas teinud
järgmised muudatused.

l) Liigid, mida ei leidu Eesti NSV metsikus flooras, vaid mis esine-

vad ainult kultuuris, tähistame nende järjekorranumbri paigutamisega
sulgudesse ja juhuslikud tulnukad märgiga * nende nime ees.

2) Vastavalt rahvusvahelistes botaanilise nomenklatuuri reeglites
antud soovitusele kirjutasime eelmistes köidetes binaarsete liiginimede
epiteedid ja ka liigisiseste ühikute epiteedid suure aĮgustähega, kui need

on tuļetatud taimede perėkonnanimedest või on võetud rahvakeelsetest
nimedest. Et viimase rahvusvahelise botaanikako'ngressi otsuse kohaselt
see soovitus on tunnistatud mitte'rangeks ning igaühele on jäetud vaba'
dus suure või väikese algustähe tarvitamise suhtes, ol,eme üļe Įäinud
neil juhtudel väikese algustähe kasu'tamisele.

Autorite vahel oli töö jaga'tud järgmis'elt:

K. Eichwald - sugukond kassinaerilised.
M. Kask - sugukonnad türnpuulised ja pukspuulised ning seltside
* ,kurerehalised, kolmerpähklilised ja anakardilised iseloomustused

ning su.gu,kondade mää,ra,rnistabelid. Peaļe selle töötas M. Kask
läbi E' Varepi käsikirjalise pärandi sugukondade pärnalis'ed,
linalised, piimalillelised, kukesabaļised, ruudilised ja vahtrali-
sed osas, kusjuures ühtedel juhtudel oli tegemist ainult vähemate
täiendustega; teistel juhtudel aļga põhjalikurna ümbertöötami-
sega.

s' Talts sugukonnad liblikõielised, kurerehalised, mungaiillelised,
.i . ..

- näsiniinelised, hõbepuulised, paj'ulillelised, vesikuuselised, hobu-

kastaniļi,sed, Įemmaltsalised, viinapuulised, astelpõõsalised ja
kikkapuulised ning seltsid,e liblįkõielised, kurerehalised, mürdili-
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sed, vesikuuseļised, tiir,npuulised ja astelpõõsalised iseloomu,stu.
sed ning sugukondade määramistabelid.

A. Vaga _ sugukonna jänesekapsalised ja, seltsi kassinaerilised ise-
loomustus ning sugukondade määramistabel.

E. Varep sugukond vahulillelised.
Joonised on val,mistanud S. Lill ja E. Maaser.
osa käsikirjast vaatas .läbi ja võimald'as kasutada oma isiklikku

herbaariurni G. Vilbaste, mille eest talįe siinkohal tänu avaldame.
Köite t,oimetajaks oli A. Vaga.



3. SELTS KAUNVILJALISED - LEGUMINOSALES I

Puud, põõsad, ļiaanid ja rohtta,imed enamasti liit_' harva lihtlehte-
dega, või lehed puuduvad hoopis. Lehed abilehtedega või ilma. Õied
enamasti korrapäratud (sügomorfsed), harvemini korra,pärased (akti-
nomorfsed), üksiku1t, enamasti aga õisikutes, peamiselt kobarates või
nuttides. Tuppl,ehti 5, need vabad või liitunud; tupp sageli kahehuuleline.
Kroonlehti enamasti 5, nad on vabad või liitunud; harva on neid l-3
või nad puuduvad hoopis. Kui kroonļ'ehed on liitunud, siis on nad kas
kõik omavahel või ainult osaliseļt kokku kasvanud. Tolmukaid 4, 5, ļ0
või palju, vaba,d või niitidega kokku kasva'nud putkena; harva on neid
2-3. Kõlutol'm,ukad (staminoodiumid) esinevad harva. Sigimik ü1e_

mine, üh,epesaline, mo'odustunud ühest, harva rohkem kui ühest viĮja-
lehest. Seemnealgmeid pesas enamasti rohkearvuliselt, nad kinnituvad
kaherealiselt piki mõhuõmblust. Vili _ kaun, avaneb õmbluste kohaļt,
harva laguneb ļülideks vastavalt seem,nete arvule. Seemned vähese
ęņį95,per,miga või hoopis ilma endospe'rmita, enamasti lihakate idu_

lehtedega.
Selts Leguminosales on lähedane seltsiļe RosaĮes; ühendavaks

lüliks nende vahel on sugukond, Mįmosaceae. Selts haarab umbes 500

perekonda l2 000 1iigiga, mis on levinud kõikides maailmajagudes,
välja arvatud Antarktika. Haruldased on seltsi esindajad Uus-Meremaal
ja ka Arktikas, kus nad ei ulatu põhjalaiuse BOo-ni.

A. Engler ja miimed teised ühendavad kaunviljalised seltsiga
Rosaįes' A. Grossheim, nii nagu Ę. Wettstein jt., eraldab täiesti õigus-
tatult kaunviljalised iseseisvaks seltsiks LeguminosaĮes. Sellesse
seltsi loeb ta üheainsa sugukonna Legurninosae, mis jaguneb kolmeks
alamsugukonnaks: Mimosoideae, Caesalpinioideae ja PapiĮionatae. on
aga vaieldav, kas niisugune jaotus on küllaldaselt põhjendatud. Näib
olevat õigem nimetatud kolme alamsugukonda käsitada iseseisvate
sugukondadena, arvestades erinevusi nende ehituses ja levikus
(A. Vaga, 1950). Ķäesolevas töõs ongi lähtutud viimasest seisukohast
ja selts LegumĮnosaĮes jaotatud kolmeks sugukonnaks: Mirnosaceae,
Caesalpiniaceae ja.Papilionaceae. Neist on Eesti NSV flooras esinda-
tud ainult sugukond PapiĮionaceae - ļiblikõielised.

I Koostanud S. Talts.
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Kaunviljaliste seltsi esindajatest on puud, põõsad ja liaanid levinud
peamiselt troopilistel ja subtroopilistel aladel, suurem osa rohttaime-
dest aga paraSvööndis (enamasti liblikõieliste sugukonna esindajad).
Eriti rikkalikult on seltsi esindajaid troopika ürgmetsades, kus sageli
nende ļiikide arv ületab teiste õistaimede liikide ,arvu. Liblikõieliste
sugukonna rohtjaid esindajaid leidub seejuures troopiliŠtel aladel vaid
vähesel arvul.

Sugukonna Mįmosaceae esindajad puuduvad Euroopa flooras, kuid
sugukonnast CaesaĮpinįaceae ulatuvad perekond Cercįs Lõuna-Euroo-
pani ja Aasias kuni Jaapanini ning perekond Gįedįtschįa Põhja-Ameeri,
kani.

Selle sugukonną perekondade Copaifera, Hgmenaea, HaematoxgĮon jt.
esindajad kuuluvad troopiliste metsade kõrgema rinde puuhiiglaste
hulka.

Seltsi kuuluvatest sugukondadest on Mįmosaceae sugukond kõige
primitiivsem, morfoloogiliselt kõige vähem spetsialiseerunud _ õied on
korrapärased ja enamasti vabade tolmukaniitidega. Sugukonnal
CaesaĮpiniaceae on õied juba korrapäratud, tolmukaniidid kas kokku
kasvanud või vabad. Sugukonna| PapiĮionaceae on aga õied liblikjad,
tolmukaniidid harva vabad (triibuste Sophoreae ja Podalgrieae esin-
dajatel), enamasti putkena kokku kasvanud (1. joon.).

Evolutsiooni seisukohalt loetakse seltsi vanimateks esindajateks
sugukond Mįmosaceae ning sugukondade CaesaĮpinįaceae ja PapiĮiona-
ceae need, triibused, kuhu kuuluvad eluvormilt peamiselt puud ja põõsad
(sugukonnas PapilionaceQe triibused Sophoreae, Genisteae, Daįber-
gieae !t.).

A. V. Blagoveštšenski järgi on kaunviljaliste selts evolutsiooniliselt
kahtlemata suhteliselt noor taimerühm, mis võrdlemisi hiljuti on eral_
dunud roosõieliste seltsist või mõlemale seltsile ühistest esivanema-
test. Seltsi esindajad pole rikkad alkaļoidide ega teiste spetsialiseeru-
nud ainevahetuse produktide poolest, sisaldavad aga kõrgel ja vaheldu-
val hulgal klorofülļi, mis kinnitab nende fülogēneetilist noorust'

Sugukonnas MįmQsaceae esineyad alkaloidid ainult üksikutel esinda-
jatel. Sugukonna CaesaĮpiniaceae esindajad neid üldse ei sisalda, küll aga
on üksikutes liikides leitud mürgist glükosiidi gastrolobiini. Enamik
liblikõielistest ei sisalda alka1oide; viimaseid on konstateeritud peami-
selt triibusĮe Sophoreae, Podalgrieae ja Genįsteae esindajates. baljud
liblikõielised on aga võimelised moodustama' tsüklilisi ühendeid, mida
võib lugeda alkaloidide eelkäijateks, kusjuureS see omadus väljendub
kõige tugevamini fülogeneetiliselt vanemates triibustes Sophnreae ja
PodaĮgrieae. Sagedamini leidub sugukonna esindajates glükosiide. Nii
alkaloidide kui ka glükosiidide esinemise kohta on kehtiv üldine seadus-
pärasus, mille kohaselt struktuurilt lihtsamad ühendid on laialdasemalt
levinud, keerulisemad on aga piiratud esinemisega ja karakteersed kas
ainult teatavale perekonnale või isegi ainult üksikule liigile'
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Üldiselt tuleb liblikõielisi nii morfoloogiliselt kui ka biokeemiliselt ise_
loomustada kui energiliselt progresseeruvat sugukonda, ehk küll tema
hulka kuuluvad väga vanad ja arhailised vormid (triibuste Sophoreae,
Podalųrieae jt. esindajad). Mõned perekonnad (näiteks AstragaĮus jt.)
on väga polümorfsed ning võimelised kohastuma väga mitmesuguste ja
erinevate keskkonnatingimustega (A. V. Blagoveštšenski, l9501.

V. S. Sokolovi (1952) järgi moodustavad kaunviljalised keskmise
alkaloidide sisaldusega taimede rühma, s. t. 10_20vo siia kuuluvatest
perekondadest omavad aļkaloide sisaldavaid esindajaid.

Selts sisaldab hulga majanduslikult väga väärtuslikke liike, mistõttu
teda peetakse kõrreliste järel üheks tähtsamaks tai,merüh,maks.

Seltsi esindajate fossiilseid jäänuseid tuntakse alates kriidiajastust ja
tertsiaa rist.

l. Sugukond liblikõielised - PapiĮionaceae L.ļ
Ühe-, sagedamįni aga mitmeaastased, vahel väänduvate või köitraa-

gude abil ronivate vartega rohttaimed ja põõsad, harvemini puud. Lehed
vahe1duvad, rootsu1ised, tavaliselt liitlehed (sulgjad, sõrmjad või kol-
metised), harva lihtsad ja terved (näit. perekond Genista), enamasti
terve, harvemini hambulise Servaga. Õied kahe_, harva ühesugulised,
korrapäratud, viietised, enamasti tipmistes või kaenlasisestes kobarates
või nuttides, harvemini sarikates, pööristes või üksikult. Õiekate kaheļi.
Tupp liitlehine, putkjas, kellukjas või kausjas, ,5 hambaga või 2 huulega.
Kroon liblikjas, koosneb purjest (uexilĮum - ülemine, sageli kõige sūu_
rem ja erinevalt värvunud kroonleht), kahest tiivast (aĮae - külgmised
kroonlehed) ja laevukesest (carĮna - kaks alumist enam või vähem
kokkukasvanud kroonlehte), mis ümbritsevad tolmukaid ja emakat.
Kroonlehed on alusel enamasti pinrrukeseks ahenenud. puri katab oma
alusega tiibu, viimased omakorda laevukest. Enamasti on kroon lahk-
lehine, harvem alusel liitunud (perekond rrifotium), vahel on liitunud
ainult krooni üksikud osad. Tolmukaid enamasti l0, kahes ringis, emaka
ümber niitideģa putkena kokku kasvānud (üherühmased ehk monadelf-
sed) või sagedamini 9 tolmukat putkena kokku kasvanud, üļemine vaba
(kaherühmased ehk diadelfsed), harva kõik tolmukad vabad. Tolmukoticį
on kahepesa1ised, kinnituvad tolmukaniitidele alusega või seljaga, ava-
nevad pikipraoga. Emakaid üks, ühe kaelaga, ümmarguse tipāise või
vahel viltu asetunud külgmise suudmega. Sigimik ülemine, ühepesaline
või ebavaheseintega jaotatud. Seemnealgmeid rohkearvuliselt, kahes reas,
harva üksikult; nad on anatroopsed või amfitroopsed. Vili - kaun, tava-
liselt mitme- või paljuseemneline, enamasti kahe poolmena avanev, har_
vemini üheseemneline ja mitteavanev. Vahel laguneb mitme- või palju_
seemneline kaun (lülikaun) üksikuteks iiheseemnelisteks lü1ideks. Seem-
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ned endospermita. Idulehed lihakad, jäävad seemne idanemisel mulda
või tõusevad maapinnale, muutudes esimesteks lehtedeks.

Kõigile liblikõieliste liikidele on iseloomulik sümbioos mügarbakteri'
tega. Mügarad tekivad taime juurtel. Mügarates elutsevate bakterite
(Bacterium radicicoĮa) kaudu on libļikõielised võirnelised koguma ja

omastama õhulämmastikku valkainete moodustamiseks. Baktermügarad
tekivad juurtel ainult sel juhul, kui ümbritsev keskkond (muld) on
mügarbai<teritest infitseeritud. Pärast mügarate kõdunemist satuvad bak-
terid uuesti mulda. Liblikõieliste eri liikidele on kohastunud mügarbak-
teri eri rassid, mis sageli ka oma väliskujult pisut erinevad. Mügarate
väliskuju ja suurus on mitmesugune: kerajas (hernesuurused või suure'
mad, vahel aga üsna väikesed, hirsiterasuurused, nagu näiteks ristikuĮ),
hõlmine (näit. mesikal) jne. Sümbioosį tõttu mügarbakteritega on kõik
tiblikõielised head mulla viljakuse taastajad.

Liikide arvult on ļiblikõieliste sugukond kaunviljaliste seltsis Suurim'
haarates 390 perekonda umbes 9000 liigiga, milledest NSV Liidu floora
koosseisu kuulub umbes 1700 liiki. Sugukonna esindajad on oma leviku-

aladel kohastunud väga erinevate kliima- ja asukohatingimustega. Sugu_

kond jaguneb l0 triibuseks, millede rohtjad esindajad on levinud pea-

miseļt āol"rnu poolkera parasvööndis, puud ja põõsad aga enamasti

troopilistel ja subtroopilistel aladel, kusjuures viimastest Ķesk'Euroopa
flooiasse. kuuluvad vaid vähesed põõsasliigid. Sugukonna esindajad on

1evinud ka mõlgma poolkera nii arktili,stes kui ka alpiinsetes regioo'nides.

Mitmed liigid ületavad mäestikes lumepiiri, näit. Trifolium aĮpinum L'

ia Astragaīus alpinus L.i A. lapponicus (DC.) Schischk. jt. on levįnud

tundrates Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas'
Enamik liblikõielistest ee1istab kuivi asukohtį. Üksi perekondadest

onobrgchis, oxgtropis, Hedųsarurn, Medicago, Amrnodendron, Alhagi,
eriti aga perekonnast Astragalas esinevad üle l200 liigi Euraasia step_

pide jā kārbete taimkattes. Põõsad ja poolpõõsad perekondadest Uįex,

Genįsta ja Cgtisus, sageli varustatud ogade ja asteldega, on iseloomuli_

kud Vahemeremaade taimkattele, eriti nn. makjatele (maquis). PaĮjud
püsikud on Ameerika preeriate ja kamposte vegetatsioonis suure osatäht-

suSega ning kuuluvad ka teiste rohumaatüüpide taimkatte koostisse.

Lõu,na-A,meerika ja Austraalia rohtlate taimkattes on 'mõõduandvad pea-

miselt triibuste Podalgrieae ja Genisteae esindajad.
Sugukonnas puuduvad tüüpilised hüdrofüüdid, ehkki mõned üksikud lii'

gid perekondadest Lathųrus ja Lotus on kohastunud soistele asukohta'
dele. Halofiilsete (soolalembeste) liikide hulka kuuluvad Trifoliurn fragĮ-
ferum L., Melįįotus dentatus Pers. jt.

Üldiselt on enamik liblikõieliste esindajatest lubjalembesed, kuid rida
esindajaid, eriti triibusest Genįsteae ning perekondadest TrifoĮiurn ja

Vįcįa, väldib ilmselt lubjarikkaid asukohti (Trifolium &raense L., T. spa'
dįceurn L. jt.).

Nagu juba öeldud, omavad NSV Liidus ļiblikõieliste sugukonna esin'
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dajad suurt osatähtsust kõrbete, poolkõrbete ja steppide taimkattes, vähe_
mat tähtsust aga metsaformatsioonide rohurindes. Ka Eesti NSV tingi_
mustes kuuluvad liblikõielised peamiselt rohumaade (niitude ja karį_
maade), vähemal määral metsade ja soode taimestiku koosseisu.

Enamik liblikõielistest kuulub putuktolmlejate hulka ja on kohastunūd
tolmeldamisega kiletiivaliste (Hgmenoptera), peamiselt kimal aste (Bom-
bus) ja mesilaste (Apis) poolt. sugukonna piirides domineerib risttolmle-
mine, s. o. tolmlemine võõra õie tolmuga. Seda soodustab mõnedel lii-
kidel isetolmlemist takistav karvaring emakasuudme ümber (Laburnum'i
liigid, mõned Lupinus'ę liigid jt.). Sugukonnas esinevad kõige sageda_
mini nõrgalt proterandrilised ja homogaamsed õied. Väiksem osa liblik-
õielistest kuulub isetolmlejate hulka (mitmed kultuurliigid, näiteks pere-
kondadest Lapinus, Pįsum ja PhaseoĮas)' Harva esinevad sugukonna
piirides kleistogaamsed õied (näit. mõnede Vįcįa, TrifoĮiurn'i ja Lathgrus'e
liikidel, Lespedeza'| ja Arachls'el), milledel tolmlemine toimub suletud
õies.

Vähestel troopilistel liikidel triibustest Sophoreae ja Phaseoleae toi-
mub tolmlemine lindude abil. Sellised on näit. Carnoėnsįa maxįrna Welw.,
mille kollased õied on peaaegu 3 dm pikad, ja Ergthrina caffra Thunb:
Mõlemad liigid on levinud troopilises Aafrikas.

Enamik sugukonna esindajatest kaherühmaste tolmukatega eritab
nektarit' (mesimahla). Meehäärmed asetsevad tolmukate alusel..

Mõnedel liikidel on kogu õis või ainult õie üksikud osad pöördunud
to!mlemiseks kõige sobivamasse asendisse (nn. resupineerunud õied).
Õied on täielikult pöördunud perekondad e La:burnurn, Robinįa ja \Vista-
ria rippuvates kobarõisikutes, õie üksikud osad (kroonlehed) mõnedel
triibuse Phaseoįeae esindajatel ning liigil TrifoĮium resupinatun L.

Liblikõieliste seemned on .nu*r.ti-endospermita, kuid selle eest on
idulehed rikkad varuainete poolest, sisaldades rohkesti tärklist,.aleuroo,ni_
teri ja rasvaineid. Eriti rikkad valkainete poolest on triibuste Vicieae,
Phaseoįeae ja perekonna Lupinus esindajate seemned, sisaldades ohtralt
ģlobuliine ning vähemal määral albumiine ja albumoose, millest on tingi_
tud nende tähtsus nii söögi- kui ka söödataimedena.

Tuule' abil levivad viljad paljudel triibuste Trifolieae ja Hedgsareae
ning'perekonna AnthgįĮjs |iikidel (anemohoorsed taimed). Loomade abil
levivad ogadega varustatud viljad (näit. mitmeil Medicago, onobrgchis'e
ja Lespedeza lükidel, osalt ka Trifolieae esindajatel (epizooiline levik).
Endozooiliselt levivad kõvakestalised seemned. osalt levivad seemned ka
aktiivse väljapaiskamise teel (Genisteae ja Vicīae esindajatel ning Lotus
L. liikidel). Mitmetel triibuse Genįsteae esindajatel lēvitavad seemneid
sipelgad'(mürmekohooria); seemned on sel juhul varustatud naba kohal
väikese lisemega (näit. Sarothamnus'e ja Į}Iex'i liigid)

Mitmed liblikõieliste esindajad on vanimad kultuurtaimed. Juba neo_
liitikumis ja pronksiajal olid Kesk-Euroopas põlduba (Vicia faba L'),
harilik hernes (Pisum satįaum L.) ja lääts (Lens cuįįnarįs Medik.) kul_
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tuuris tuntud, Vahemeremaades ka teised VicĮa ja Lathgrus'e liigid, nril_

lele hiljem lisandusid Cįcer'ī ja Vigna esindajad. Enamik kultutrristatucį
kaunviljadest kuuļub triibustesse Vicįeae ja Phaseoleae; pa|jusid neist
kultiveeritakse edukaļt Eesti NSV-s nii söögi_ kui ka söödataimedena-

Nii kuulub liblikõieliste sugukonda rida põllumajanduslikult tähtsaid
soodatalml, nagu ristik, lutsern, vikk, pelusk, lupiin, mesikas, sera-

della jt. Põllumajanduses osutatakse liblikõielistele suurt tähtsust küļvi-
kordades nii söödataimedena ja haljasväetisena'kui ka mulla omaduste

parandajatena ja tema rikastajatena 1äm'mastik'uühenditega- Mitmete lii-
kid. huliu.massi kasutatakse üha laįaldasemalt haljasväetisena (näit'

MeĮįlotus albus Medi1<', Lupinus Tournef. liigid).
Dekoratiivtaimi leidub peaaegu kõikides triibustes, milledest mitmeid

kuļtiveeritakse ka Eesti ūsv_.. Rida liike on head meetaimed (näit'

Meįįļotus'e ja TrifoĮium'i liigid, Robįnįa'pseudoacacįa jt.), teisi tuntakse

ravimtaimeāena (näii. MeĮiļotus, ononis ja paljude troopiliste perekon_

dade esindajad). ÄĄitmed lõunamaised liigid annavad kõrgeväärtusļikku
tarbepuitu jā paljud omavad tähtsust tekstiiļ- (kiud-) taimedena (nä.it.

perekĮndad e irot-aįarįa ja Spartium esind'ajad). Maitseainetaimede huļka

įuuluvad TrigoneĮĮa coeruļea (Desr.) Sėr. jt., kummit annavad Astraga'
/us'e 1iigid jt., värvaineid sisaldavad perekondade Genista ja IndĮgofera

esinda j ad.
Liblikoietlste sugukoncl jaguneb järgmisteks triibusteks: Sophoreae

Spreng., PodaĮųrĮeae Benih.' Genįsteae Bronn, TrifoĮiae Bronn, Loteae
gįnth] Galegeāe Bronn, Hedysareae DC., Dalbergįeae Bronn, Vicįeae

Bronn, Phaseoļeae Bronn.
Triibuste Sophoreae, PodaĮgrieae, Genisteae, Dalbergieae ia Phase'

oįeae esindajaid Eesti NSV flooras ei ļeidu, kuid mõningaid neist, välja

arvatud triibus DaĮbergieae' kultiveeritakse meiļ dekoratiivtaimedena või

kõrge väärtusega köögiviljataimedena (Phaseolus ja Glgcīne triibusest

Phaseoleae).

PEREKONDADE MÄÄRAMISTABEL

l.

2.

Õ.

4.

Rohttaimed või poolpõõsad (Lespedeza) 10

Puud ja põõsad 2

Leheįl sutģjaa . 3

Lehed terved, kolmetised või näilikult neljatised (sulglehekeste paa-

rid on alustega ligistunud) 6

Lehed paaritūsulgjad 4

Lehed įaarissulgjad . . .. 5

Õied valged, rippuvates kobarates. Kaunad poĮe 'põisjad
14. rpenekond robiįniad - Robįnįa L-

Õied helekollased. Kaunad põisjad
15. per,ekond põisakaatsiad _ Coįutea L.
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5. Lehed t,orkavate ogadega. Oied lillakad
16. perekond soolapuud - Hąlįmodend,ron Fisch.

Lehed torkavate ogadeta, leherood lõpeb sageli pehme nahkja otsana.
Õied kollased

|7' perekond läätspuud - Caragana Lam.
6. Lehed terved

2' perekond leetpõõsad - Genįsta L.
Lehed kolmetised või neljatised . 7

7. Lehed näilikult neljatised
17. perekond läätspuud - Caragana Lam.

Lehed kolmetised B
B. Õied rippuvates õisiku,tes

3. pere,kond kuldvihmad - Labur.num Griseb.

Õied püstistes õisikutes 9
9. Õįed ena,,m või vähem pikkadel raagud'el, kobarates

4. p,erekond andurpõõsad - Lembotropis Griseb.

Õied lühiraolised, väheseõielistes kimpudes
5. perekond ubapõõsad - Cųtisus L.

10. Lehed sõrmjad või kolmetised l l
Lehed sulgja.d, vahel sulglehekesi ainult üks paar . 22

ll. Lehed sõrmjad, lehekesi enamasti 7-9
l. perekond hundioad ehk lupiinid - Lupinus L.

Lehed kolmetised . 12
12. Lehekesed suured, 4-10 (12) cm laiad 13

Lehekesed väiksemad |4
13. Lehekesed tihedalt pruunikate ja valkjate karvadega

28. per.ekond sojaoad - Glgcine L.

Lehekesed paljad või hõredalt karvased
29. perekond aedoad - Phaseoįus L.

14. Õied roosakad, ühe_ või kahekaupa lehtede kaenlas. Kõik tolmukacl
kokku kasvanud putkena

6. perekond jooksjarohud - ononįs L.

Õied punakad, kolļased või valged, harvemini roosakad, nutitaolistes
õisikutes. Toļmukatest 9 kokku kasvanud, 1 vaba 15

l5. otsmine (keskmine) leheke niisama pika rootsukesega nagu külg_
mised lehekesed

l0. perekond ristikud - TrifoĮium L.

- otsmine (keskmine) leheke külgmistest pikema rootsukesega . 16
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l6. Kroon toĮmukatega kokku kasvanud, pärast viljade valmimist ei

varise, ka kuivanult olemas
ļ0. perekond ristikud - TrifoĮiurn L.

Kroon pole tolmukatega kokku kasvanud, pärast õitsemist variseb |7

17. Õied kolļased lB

. Õied valged, sinised, roosakad või sinakashallid . l9
l8. Õied hõredates, pikkades ja kitsastes rohkeõielistes kobarates.' Õisi

üle 20
9. perekond mesikad - MeįįĮotus Adans.

Õied tihedamates ja laiemates kobarates või väikestes nutitaolistes
õisikutes 

8. perekond lutsernid - Medicago L'

19. Õied valged, pikkades kitsasįes hõredates ja rohkeõielistes kobara_

tes' Õisi üle 20 
9. perekond mesikad ' Meįįįotus Adans.

Õied sinised, roosakad või sinakaslillad . 20

20' Rohttaimed siniste või sinakaslillade õitega ' 2|

Tugevasti harunenud poolpõõsas roosakat'e või punakate õitega

23. perekond lespedeetsad _ Lespedeza Rļch'

21. Lehtede abiįehed terveservalised
8. perekond lutsernid - Medicago L'

Alumiste lehtede abiļehed hambulise Servaga
. 7. pärekond lambaläätsed - TrigoneĮĮa L'

22. Lehed paaritusulgjad ; ' 23

Lehed paarissulgjad ' 3l

23. otsmine sulgĮeheke külgmistest palju suu'rem. Alumised lehed sageli

terved (mitte sulgjad)
ll. perekond koldrohud - AnthgĮlis L'

_ otsmine 9ulgleheke pole külgmistest suurem 24

24. Lehed 2 paari sulgLehekest'ega 25

Lehed vähemalt 3 või rohkema paari sulglehekesttga ' 26

25. Õied üksikult, harvemini 2-kaupa, kollas'ed, suured. Kaunad 4 rohtja
tiivaga

l3. per,ekond asparherned - TetragonoĮabus Scop.

Õied enamasti 3-6.kaupa sarikates, kollased. Kaunad tiivutud. Alu.
mis.te sulglehekeste paar eeļmisest paarist kaugemale nihkunud,

asetseb rootsu ālusel
|2. perekond nõįahambad - Lotus L'

26' Õied sarikjates õisikutes. Kaunad lülilised ' 27

Õied kobarjates õisikutes. Kaunad pole lülilised ' 28
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27 Üheaastased taimed. Laevu'ke tömbi tipuga
20. perekond rinnujarad ehk seradeilad - ornithopus L.

Mitmeaastased taimed. Laevuke nokataoriselt teritunud

28. oied kollased või rohekaskollased
Õi,ed punakad või sinakaslillad 

:29- sulglehekesed enamasti tihedalt karvased, kuni 6 mm laiad
19. perekond lippherned _ Oigtropls DC.

Sulglehekesed paljad või hõredalt kaĪvased , 1_ 2 cm, harva 3 cmlaiad ' '
18. perekond hundihambad _ Astragalus L.

30. Õied roosakaspunased, tihedates kobarates
22. perekond esparsetid - onobrgcįls Adans.

Õied sinakaslillad või sinised, hõredates kobarates
lB. perekond hundihamb ad - AstragaĮus L.

31. Lehed I paari sulglehekesiega
26. per,ekond seaherne d - Lathgrus L.

Lehed 2 või rohkema paari sulglehekestega . 32
32. Abilehed sulglehekestest väiksemad

Abilehed peaaegu sulglehekeste suurused.või suuremad . 33
33. oied üksikult või kahekaupa. Abilehed sulglehekestest suuremad

Õisi 3-ļ5. AbiLehed sulg1ehekes,1'.rllr* 
d herned - Pįsum L'

26. perekond seaherned - Lathųrus L'
34. Varred tiivulised. Lehed 2-4 paari sulglehekestega

26. perekond seaherned _ Lathgrus L.
Varred tiivutud 85

35. Lehed köitraagudega
' 24. perekond hiireherned -.Vįcįa L'

Lehed köitraagudeįa või leherood lõpeb kileja või niitja otsana 36
30. Sulglehekesed suured, l-4 cm laiad. Kaunad silinderjad . BT

Sulglehekesed väikesed, 2_.4 mm laiad. Kaunad peaaegu rombjad,
lamedad

25. perekond läätsed - Lens L.
37. Õied valged, mustatäpilised, lehtede kaenlas. Sulglehekesed ovaalsed

24. perekond hiireherned _ Vįcįa L.
Õied punakaslillad, hiljem sinakaslillad, harva roosa.d, kobarates.
Sulglehekesed pikad, pikalt teritunud

26. perekond seaherned - Lathgruts L.
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l. triibus Genįsteae Bronn Form. pl. Legum. (|822) |32.
Põõsad liht- või liitlehtedega. Liitlehed paaritusulgjad, 3-5 lehekesega
või sõrmjad. Toļmukad niitidena kokku kasvanud, ühe- või kaherüh-
mased.

Triibusesse kuulub' umbes B00 liiki, mis on levinud lähistroopikamaa-
des ja troopilistel aladel ning parasvööndi kesk- ja' lõunaosas. Alam-
triibuse Genįstįnae esindajatele ofl iseloomulik lihtlehted.: esine-
tnine (reduktsiooni tagajärjel areneb ainu.ļt liitlehe tipmine sulgleheke).
Paljudel võõramaistel esindajatel esineb endotroofne mükoriisa (Labur-
num, Spartįum, Uįex, Genista tinctoria jt').

NSV Liidu flooras leidub üle 40 liigi levikuga Euroopa_osa kesk- ja
lõunavööndis, Krimmi poolsaarel, Kaukaasias, harv'emini Siberis. Kultuu-
ris on tuntud palju majanduslikult tähtsaid liike, näit. perekonnast
Lupinus, Crotalarįa įuncea L. jt' Crotalarįa juncea L. on vana tehniline
kultuurta,im, ,mis pärineb troopilisest Aasiast; NSV Liidus kultiveeritakse
teda Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Tema kiud meenutavad kanepikiude, on
väga tugevad ja leiavad kasutamist nööri, köie ja jämedate paberisortide
vaįmistamiseks, konkureerid,es nii džuudi kui ka ftenafiga. Dekoratiivtai-
medena tuntakse mitme perekonna esindajaid, mida kasvatatakse ka Eesti
NSV-s aedades ja parkides (näit. perekondade Genista, Cgtisus, Sp'artium,
Uįex, Laburnum jt. esindajad)

l. perekond hundioad ehk lupiinid - Lupinust L
L. Sp. pl. (t753) 721.

Ühe- või mitmeaastased rohtiaimed püstiste vartega, harvemini pool-
põõsad. Lehed vahelduvad, sõrmjad, 5-15 lehekesega, pikarootsulised,
piklike, rootsudega kokkukasvanud abilehtedega. Lehekesed piklik-ovaal-
sed kuni lineaaļsed, terveservalised, paljad või karvased. Õied pikkades
tipmistes peajates kobarates. Tupp kahehuuleline, ülemine huul kahe
hambaga, alumine kolme hambaga. Krooni puri ovaalne, tagasikäändu_
nud s,ervaga. Tiivad piklik-munajad, pisut kaardunud, seljal kokku kas-
vanud, katavad sirpjalt kaardunud ja tipul ahenenud laevukest. Tolmu-
kaniitide alumised osad putkena kokļ<u kasvanud, ülemised osad vabad
(üherühmased), dimorfsete (erineva Suurusega) tolmukottidega. Sigimik
ja1al, karvane. Emakakael paljas, kaardunud, tolmukatest pikem, üņ-
marguse ja karvase suudmega. Kaunad pikiikud, enam või vähem lame-
dad, enamasti siidjate karvadega, viltu asetunud vaheseintega, kergelt
lülijalt soondunud, seemneid on kaks kuni rohkearvuliseļt. Seemned enā-
masti ümmargused võ,i ümardunud, pikliku nabaga, mįtmevärvuseļi,s,ed.
Endosperm puudub või on redutseerunud.

Perekonda kuulub üle 250 liigi, millest enamik on ,kodumaįne Ameeri_
kas, väike a,rv liike (kuni l0) pärineb Vahemeremaadelt, üks liik _ Ida

į Sõnast Įupus - hunt (lad. k')
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Aafrikast. Ameerika lįikidest kuulub e,namik mitmeaasta,ste püsikute
huļka j:a 'on kohastunud alpiins,etele ja subalpiinsetele kasvukohtadele
(peamiselt A,ndides), väiksem osa o,n pärit Põirja_Ame,erikast. Ameerika
liikidele on enamaiti iseloomulikud väikesed, ūahemeremaade liikidele
enamasti aga suured seemned. Vahemeremaade liigid on kõik üheaastased.

Perekonna Lupinus L. esindajate huļka kuuluvād tähtsad põllumajan-
duslikud kultuurtaimed, mida kasutatakse eriti haljasväetisena ja ka
söödataimedena. Sisaldades nii maa-aluses kui ka maapealses massis
rohkesti lämmastikku, omavad nad suurt tähtsust mulla viljakuse tõst-
misel ja taastamisel. Baktermügarad on lupiinidel suhteliseli suured ja
arenevad nii pea- kui ka külgjuurtel, mistõttu nende võime 1ämmastikįu
assimileerida on üsna suur.

Rohke valgusisalduse tõttu ma'apealses haljasmassis ületavad lupiinid
toitaineįe väärįu,se poolest sage'li lutserni ja ristikut, kuuludes Į..g,
perspektiivsemat'e söödataimede hu,lka. S,eemn,etes, vartes ja lehtedes sisal-
davad lupiinid aga mõrkjaid kahjulikke alkaloide (lupiniini - CroHrgoN,
lupinidiini - CrsHzoN2, lupaniini - CrsHz+oN, jt'), mis vähendab nende
väärtust sööda- ja söögitaimedena. Alkaloidide sisaldus taime üksikutes
osades ja seemnetes muutub vegetatsiooniperioodi kestel. Kasvuaja lõpul
sii'rduvad alkaloįdid viljakandva,tesse osad,esse ja kogunevad lopuks
seemnetesse. Alkalotdid põhjustavad loomadel lupiinhaiguse' nn. lupi-
noosi. Mürgitusnähtude väļtimiseks loomadel tuleb enne sööda etteand-
mist seemnetest mürkained välja leotada. Sileerimisel segus teiste tai-
medega (kõrrelised, päevalill jt.) alkaloidide kahjulik toime enam või
vähem neutraliseerub. Ka on katsed näidanud, et alkaloidide hulk Seem-
netes väheneb kaaliväetise kasutamisel. Kuna alkaloidide eemaldamine
seemnetest on seotud tülika menetlusega, siis lupiinide kultuur sööda-
taimena ei laiene. Kahjulike alkaloidide sisaldus kõikides taimeosades
on olulisem takistus lupiinide laiemaks kasutuselevõtmiseks loomakasva-
tuses ja toiduainete tööstuses. NSV Liidus on asutud alkaloidideta sor-
tide aretamisele, mis on andnud häid tulemusi. Eriti üheaastaste lupii-
nide alkaloidideta sortide aretamine söödataimedena omab suurt täht-
sust nende haljasmassi ja seemnete kõrge valgusisalduse tõttu.

Eesti NSV tingimustes üheaastaste lupiinide seemned sageli ei valmi,
ka on nende haljasmassisaak suhteliselt väike. Selle tõttu įasvatatakse
meil haljasväetiskultuurina peamiselt mitmeaastast hulgalehist lupiini.

Seemnetest valmistatud jahu, mida kasutatakse ka väe1isena, sisāldab
4-6% lämmastikku, |,4% fosforhapet ja 4-6% õli. Vahel leiavad
seemned kasutamist kohvi aseaineną.

Lupiin omab tähtsust ka teistes rahvamajanduse harudes, nagu met_
sa'nduses, medi'tsiinis ja kalanduses' Vaatamata alkalo,idide sisā'įdusele
on lupiini seemnejahu sobivaks toiduks kar,pkaladele kalatiikides.

Akadeemik Perovi laboratooriumi (Moskvas) andmetel saab lupiini
(Lupinus angustifoĮius L.) ühe hektari saagist valmistada kuni 500 m
kunstvillast kangast.
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Perekonda Lupinus L. kuuluvate kultuurliikide päritolu ja tekke küsi-
muse seletamine ei tekita raskusi, kuna nende lähtevanemad esinevad
käesoleval ajal metsikult. Lupiini kultuur on väga vana' teda mainitakse
juba vanaaja kirjanike (Theofrastos, Dioskorides, Plinius jt.) poolt. Pal-
jude sajandite vältel leidis lupiin kasutamist peamiselt söögitaimena, hil-
jem omandas ta tähtsust sideraattaimena ja alles käesoleval sajandil,
peamiselt alkaloidideta sortide aretamise tulemusena, ka söödataimena.

Lupiini (tõenäolisell Lupinus albus L'\ seemneid on ļeitud Egiptuses
vaaraode hauakambrites, mis pärinevad umbes III-ĪI aastatuhandest
enne meie ajaarvamist. Roomlastel ja kreeklastel oli lupiin tuntud söögi_,

ravim- ja ka sideraattaimena, Nad oskasid seemnetest kõrvaļdada neis
sisalduvaid kahjulikke aineid.

Euroopas hakati lupiini kultiveerima kõigepeaļt Itaalias, sealt levis
kultuur Saksamaale (kirjanduses mainitakse esmakordselt XII sajandil),
kust aja jooksul tungis edasi naaberriikidesse. Möödunud sajandi lõput
hakati lupiini kultiveerima Venemaa lääneosas (Visla jõe piirkonnas)
kehvadel liivastel pinnastel, kust ta levis Venemaa lõunaosadesse.

Lupiini esindajatel domineerib isetolmlemine, on aga võimalik ka

risttolmlemine putukate abil.
NSV Liidus kasvata'ta,kse kultuu'rtaimedena peamiselt 4 ļiiki, Eesti

NSV-s enamasti ainult hulgalehist lupiini, teiste kasvatamine piirdub esi-
algu katsepõldudega.

LIlKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Liitlehįede lehekesed lineaalsed, 2-5 mm laiad
l. Ahtalehine hundiuba - LupĮnus angustifoĮius L.

Liitlehtede lehekesed süstjad, įaiemad kui 5 mm 2
2' Õied kollased 

2. Kollane hundiuba - Lupinus ļuteus L.

Õied enamasti valged või sinised, harvemini punakad või roosad 3
3. Kroon tavaliselt valge, tupest umbes 2 korda pikem. Liitlehed

6_9 tömbitipulise lehekesega. Üheaastane taim
3. Valge hundiuba - Lupinus aįbus L.

Kroon tavaliselt sinine, harvemini punakas, roosa või valge, tupest
umbes 3 korda pikem. Liitlehed (9) l3-15 (16) teravatipulise lehe-
kesega. Mitmeaastane taim

4' Hulgalehine hundiuba - Lupinus poĮgphųllus Lindļ.

(l.) Ahtalehine hundiuba - Lupinus angusĮifolil.tsl L. Sp. pl. (1753)

72l; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (|g2Ļ\ 1ļ58; Paļib. in Fl.
URSS XI (1945) 49. - JIynau y3KoJILIcTHbĪü. (2. joon.)

I angustifoĮius - kitsa-, ahtalehine (lad. k.)
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o . Taim kuni 60 cm kõrge. Vars ja Įehtede aļumine külg hõredalt
karvased. Lehekesi 5-9, need kitsaslineaalsed, kuni 5 cm pikad ja
2-5 mm laiad, tömbitipulised. Õied võrdlemisi väikesed, lühikestel raa-
gudel, tihedates, lehtedest pikemates kobarates. Kõrgleht õierao alusel
õiest lühem, teravatipuline, kergesti varisev. Tupe ülahuul sügavalt
kaheks jagunenud, alahuul peaaegu terve, 2-3 vähemärgatava ham-
baga. Ķroonlehed mitmevä-rvuselised, enamasti valged või sinakaslillad
ning sinised. Puri tiibadest ja laevukesest pisut pikem. Kaunad paisunud,
5-7 cm pikad, hõredaļt karvas,ed, 4-6 s,eemnega. Seemned ümardunuļt
munajad, siledad, enamasti hallikaspruuni kirjaga, harvemini valkjad või
kollakad.

Õitseb juunist augustini.
Kultuurtaimena katsepõldudeļ. Ilutaimena aedades.
Üldlevik. Esineb Vahemeremaadel ja Väike_Aas,ias, kasvades liivaseļ

ja vulkaanilisel pinnasel. Kultiveeritakse NSV Liidu läänepoolses Euroo_
pa-osas (Valgevenes ja Ukrainas) ning Lääne-Euroopas.

Majanduslik tähtsus. Ahtalehine lupiin on kõrge toitainete sisaldu-
sega kultuurtaitm ning leiab kasutamist haljasväetisena ja söödataimena.
Kaasa,ni katsejaama andmetel sisaldab ta saagi juures 213 ts/ha
B4,5 kg/ha lämmastikku. Katsejaama <<Majak>> andmetel sisaldab a.hta-
lehine lupiin juuries hektari kohta 50 kg, maapealses massis 130 kg,
kokku l80 kg lä,mmastikku. Seemnet,e keemiline koostis on järgmine (Šara_
pov, 1949):vett - 9,67o, proteiini (arvestatud absoluutsest kuivainest) -32,2%, rasva - 5,|/o, tse||uLoosi - |9,0%, lämmastikuvabu aineid -
40,2%, tuhka - 3,5vo, alkaloide - 0,324%. Novozõbkovi katsejaama and-
metel sisaldab ta seemnejahu 15,3% vett, kuivaine 3,6/o tuhka, 33,4%
proteiini, 3l,3% valkaineicl, 5,5/o rasva, |4,g% tselluloosi ja 42,6% läm-
mastikuvabu aineid.

Yaalamata mürgiste alkaloidide sisaldusele on ahtalehise lupiini Seem_
ned kontsentreeritud valkaineterikkaks söödaks koduloomadele' Pärast
alkaloidide eemaldamist s,eemnetest ei vähene neis valkainete ja rasva
hulk ning loomad söövad seemneid meeleldi.

Viimasel ajal on NSV Liidu vastavates teaduslikes asutustes areta-
tud mitu ahtalehise lupiini sorti, milledes alkaloidide sisaldus on mini-
maalne. Need sordid sobivad otseseks söödaks haljasmassina ja Seemne_
tena, kuna nad sisaldavad ainult 0,03-0,07% alkaloide.

(2.) Kollane hundiuba - Lupinus ļuteus ' L. Sp. pl. (1753) 722;
Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3.(1924) |Į56; Zhuk in Tpy4u
no npr4Krl.6or. XXI (1929); Liebk. Jlynnu (1931) 53; Palib. in Fl. URSSXI
(1945) 49. - Jlynuu xsrmrft. (3. joon.)

o. Vars karvane, vaoline, 30-l00 cm kõr.ge. Sõrmjad liitlehed pika-
rootsulised, 9-l l lehekesega. Lehekesed äraspidi-munajad või piklik_
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2. joon. Ahtalehine hundįtrba (Lupinus angustif oĮius L.)
Ö * leht'

taime ülemīne osat

3 Eestl NSV fįocra III

a



süstjad, mõlemal küljel lühikeste valkjate karvadega. Alumiste lehtedę
lehekesed l0-l5 cm pikad ja 3_5 mm laiad, tömbitipulised, ülemiste
lehtede lehekesed 2,5-4 cm pikad ja 4-10 mm laiad, teravatipulised.
Abiįehed kitsad, sirpjad, alusel kiĮejad. Õįed üsna lühiraolised, ü1e-

mistest lehtedest pikemates kobaĪates. Tupp kahehuulelin,e' ülahuul ka,he-,
alah-uul kolmehambaline. Kroon erekollane, 12'14 mm pikk, tugeva
meeldiva lõhnaga. Puri įiibadest ja la,evukesest pisut pikem, kolmnurkja
tipuga, teritunud. Kaunad piklikud, lamedad, 3-5 cm pikad, ļühikarva-
sed, 3-5 seemnega. Seemned ümardunult neerjad, enamasti hallikad,
tumedate täppide ja joontega.

Õitseb juunist augustini.
Kultiveeritakse katsepõ1dudel' I1utaimena aedad'es.

Üldlevik. Vah,emeremaade 1ääneosas. Kultiveeritakse Lääne-Euroopas
ja NSV Liidu lõunapoolses Euroopa-osas (Ukrainas ja Valgevenes).

Majanduslik tähtsus. Samuti nagu eelmine liik, on ka kollane lupiin
tähtis põllumajanduslik kultuurtaim, ļeides kasutamist haljasväetisena ja
söödataimena. Eelmisest liigist on ta vähem küļmakindeļ, hävides tem-
peratuuril -6". Keskmine haljasmassi saak kõigub 250-300 ts/ha piiri-
des. Seemnete keemiline koostis on järgmine: vett - 

g,5%, proteiini
(arvestatud absoluutsest kuivainest) - 37,8%, rasva - 5%, tselluloosi

- l9,l %, tuhka - 3,6%, lämmastikuvabu aineid - 34,5%, aļkaloide -
0,385% (Šarapov, 1949). Samuti nagu eelmine liik, sisaldab ka kollane
lupiin alkaloide (kõige rohkem seemfletes, vähemal määrat kaunades ja

lehtedes). Seemn,etes 1eidub veel mürgist toksiini iktrogeeni. Kollase
lupiini mürgisus kaob pikemaajalisel säilitamisel.

Käesoleval ajal on NSV Liidus aretatud mitmed vähese aļkaļoidide
sisaldusega kollase lupiini sordid.

Kolļase lupiini hübriide, sa,mutj nagu ka teist,e üheaastaste lupiinide
hübriide, kasvatatakse sageli aedades nime all Lupinus hgbridus hort.

(3.) Valge hundiuba _ Lupinus aįbust L.Sp.pl. (1753) l0l5; Gams
in Hegi lļlustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (1924) ll53 i.n textu; Zhuk. in Tpyau
no ĪļpĪrKJI. 6or. XXI (1929) 270 Liebk. JĪynIaH (l93l) 56; Palib. in Fl.
URSS xI (1945) 50. - JIynuH 6eluü.

o. Vars kuni üle l m kõrge. Kogu taim on kaetud pehmete valkjaie
karvadega. Lehed 6-9 lehekes,ega. Lehekesed piklikud, peaaegu rootsu
pikkused, äraspidi-munajad, tömbitipulised, pealmisel küljel hõredalt kar-
vased või paljad, alumisel - tihedalt karvased. Abilehed naaskeljad,
kuni l/g-ni rootsuga kokku kasvanud. Õied üsna lühikestel raagudel
(l_2 mm), koondunud hõredatesse kobaratesse. Tupp karvane. Tupe
ülahuul peaaegu terve, kahe hambaga, alahuul :- ebaselgelt koļmeham_
baline. Kroon tupest 2 korda pikem, valge, harvemini sinine või roosakas.
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Q. joon. Kollane hundiuba (Lupinus Įuteus L.). a : taime üldkuju, Ö - oks viljadega,
c - alumine leht, d : ülemine ļeht, e _ noof vili, f - avanenįļd vili, g - õis

piki1õikes.
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Kroonlehed ühepikkused. Kaunad piklikud, kuni B või l0 cm pikad,
5_6 seemnega. Seemned oranžid

Õitseb juunist augu,stini.
Kultuurtaimena katsepõldudel.
Üldlevlk. Pärineb Vah,emeremaadelt. Kultiveer.itakse Vahem,eremaadel,

Saksamaal ja NSV Liidus (Ukrainas, Ųalgevenes ja Gruusias).
Majanduslik tähtsus. Samuti nagu eelmised liigid, on valge hundiuba

tähtis põllumajanduslik kultuu'rtaim, mida kasvatatakse haljasväetisena
ja nii sööda_ kui ka söögitaimena. Valge lupiin on teistest lupiinidest
vähem mürgine. Seemnete keemiline koostis on järgmine: vett - |3,6%,
proteiini (arvestatud absoluutsest kuivainest) - 34,2%, rasva - 8,4%,
tselluloosi - t4,2vo, lämmastikuvabu aineid - 39,7%, tuhka - 3,5%,
alkaloide - 0,357% (Šarapov, 1949).

(4.) Hulgalehine hundiuba - Lupinus polgphglĮus' Lindl. in Bot. Reg.
(1827) 1096; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. ĮV,3 (1924) ll54 in
textu; Zhuk. in Tpy4sI no [pĮ.IKJI. 6or. XXI (1929); Liebk. JIynlrrr (l93l)
83; Palib. in Fl. URSS XI (1945) 50. - JIynraH MHororrr.rcrHuft. (4. joon.)

4. Vars peaaegu paljas kuni kafvane, õõnes, silinderjas' 40-70
(l00) cm kõrge. Lehed (9) l3_l5 (16) leheĮ<esega; leheroots lehekestest
pikem. Juurmised lehed suuremad, pikema rootsuga ja rohkema arvu
lehekesteģa. Lehekesed süstjad, teritunud tipuga, 4-4,5 cm pikad ja
B-lB mm laiad, pealmisel küljel paljad, alumisel pehmekarvased, rips-
melise servaga. Abilehed naaskeljad, hõredalt karvased, sageli kuni
3/ņ ulatuses oma pikkusest ro,otsuga kokku 'kasvanud. Õied pike'matel
raagudel, rohkearvu1iselt (kuni l50) pikkades, hõredates, koonilistes
kobarates. Tupp kahehuulelįne, karvane; tupehuuled peaaegu terved või
lühihambalised. Kroon enamasti sinine, harvemini lillakas, roosa või
valge, l2-l5 mm pikk, tupest 3 korda pikem. Puri ümardunult ovaalne,
tiivad piklik-ovaalsed, laevuke ahenenud kolmnurkjaks peeneks tipuks.
Kaunad piklikud, tihedalt kaetud hõbedaläikeliste karvadega, iamedad,
valminult pruunikasmust'ad, (5) 6-7 (B) om pikad, 5-10 seemnega.
Seemned lapikud, hallikad, enamasti aga tumedad, tumedama halli või
pruu,ni kirjaga, väiksemad kui eel'mistel ļiikidel.

Õitseb juunist augustini.
Kultuurtaim,ena kats,epõldudel ja põldudel. Ilutaįmena aedades' kul_

tiveeritakse paljude sortidena.
ÜIdlevik. I(odumaine Põhja-Ameerika loodeosas. NSV Liidus Valge-

venes Minski ligidal metsistuInud, kasvades metsad,e ääres. Kultiveeritakse
NSV Liidus ja Lääne-Euroopas.

Majanduslik tähtsus. Hulgalehine lupiin on väärtuslik põlĮumajan-
duslik kultuurtaim, leides kasutamist peamiselt sideraattaimena. Ta on
külmakindel ja seemned valrnivad tal kiiremini kui üheaastastel lupiini_
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4. joon. Hulgalehine hundiuba (Lupinus poĮgphųĮĮus Lindl.). a - taime õitseü oks,
Õ - oks viljadega,.c - ļeht, d - õis.
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del, mistõttu ta ļevik kuļtuurtaimena ulatub kaugemale põhja kui eel-
mistel liikidel. Hulgalehise lupiini seemned on valgurikkad ja leiavad ka
kasutamist konts'entraatide näol loomasöödana. Ķuna aga alka1oidide
eemaļdamine taimedest ja seemnetest on üsna tülikas, siis ta levik sööda-
taimena ei näita laienemise tendentsi. Suurt tähtsust omavad seepärast
hulgal,ehise lupiini alkaloidirdeta s,ordid, mis on aretatud NSV Liidus
(Valgevene Riiklikus Sordiaretusjaamas). Hulgalehise lupiini kasuta-
mine haljasväetisena kasvab järjest.

Teatavasti on Eesti NSV-s riikliku plaaniga valge mesika (MeĮiĮotus
albus L'\ kultiveerimine haljasväetisena viidud tootmisse. Valge mesikas
annab aga kõrge saagi ainult nõrgalt happelistel kuni lubjarikastel mul-
dadeļ. Selļepärast tuleks nendes rajoonides, kus valge mesikas ei arene
rahuldavalt, kultiveerida hulgalehist lupiini, mis lepib happelise mullaga
(pH 5,2-6). Jõgeva Riiklikus Sordiaretusjaamas'aretatud hulgalehise
lupiini sordid sisaldavad haljas,massis ja s,eemnetes alka1oide, mistõttu
neid kasutatakse Eesti NSV-s ainult haljasväetisena. Hulgalehise lupiini
külve võib Eesti NSV tingimustes haljasmassi ja seemnete saamise ees-

märgil kasvatada järjest 0_t0 aasta jooksul. Ülalnimetatud jaama bio-
keemia laboratooriumis tehtud analüüside andmetel sisaldab haljasmass
kuivaines 2,4|_3,34% ja juuremass 2,24-3,04/o läm'm'astikku (H. Tupits,
re54).

Hulga1ehine lupiin on vähenõudliku ilutaimena laia1daselt aedades
kasvatatav, kusju,ures teda kultiveeritakse paljudes vormides: Ī. atro-
purpureas - õied tumepunased, f. floribundus - õied helesinised, f.
roseus _ õied punakad, Ī' aĮbus - õied valged, jt.

2. perekond leetpõõsad - Genįsta Į L.

L. Gen. pl. ed. 5 (1754) 318' - Genįstoįdes Moench Meth. (Į794) l32. - AsterocgtĮsus
Schur in Fuss Fl. Transs. (1866) 154.

Madalad põõsad tervete lehtedega, asteldega või ilma. Õied kollaserc
või kollakad, tihedates kobarates, kimpudes, harva üksikult. Tupp kel-
lukjas, kahehuuleline. Krooni puri munajas, tiibadest ja laevukesest
pikem. Laevuke sirge või ainult vähe kõverdunud, tömbitipuline.. Tolmu-
kad üherühmased, kõik l0 tolmukat niitidega'putkena kokku kasvanud;
neist 5 įolrhukat pikema niidiga ja lühema, seljal kinnituva peaga, 5 tol-
mukat lühema niidiga ja pikema, alusel kinnituva peaga. Sigimik ühe-
pesaline, paljas või karvane. Emakakael naaskeljas, ümmarguse või sageli
viltuselt asetunud suudmega. Kaunad piklik-lineaalsed, enam või vähem
lamedad, vahel kõverdunud, vaheseinteta' avanevad või mitteavanev.ad,
paljad või karvased. Seemned tavaliselt nabaväädita.
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Perekonda ,kuulub üle B0 liigi, mis on levinud peamiselt Vahemere-
maadel. Enamik pefekonna esiįdajatest eelistab asukohti kuivadel ja

väheviljakatel pinnastel (makjatel, gariigidel, nõmmedel). Mägedes,
näiteks Alpides, tõusevad Genįsta liigid harva metsapiirini. Harva esine_

vad nad ka. lagendikel. Leetpõõsa liigid eelistavad atļantiļist, pehme tal_

vega kliimat, taluvad aga hästi ka kuivust.
NSV Liidus on levi,nud 19 liiki, enamik neist Krimmi poolsaarrel ja

Kaukaasias. Eesti NSV-s kultiveeritakse harva mõningaid liike ilupõõsas-

tena parkides ja aedades.

LtIKIDE MÄÄRAMISTABEL

Vars to,rkavate ogadega. Õie tupp ja puri või laevuke välimisel kül'
jel karvane 

l. Saksamaa leetpõõs as - Genista gerrnanįca L.

Vars ogadeta. Tupp ja kroon välimiseĮ küljel alati paljad
2. Värv-leetpõõsas - Genįsta tįnctorįa L,

t. alamperekond Spartocarpus Spach in Ann' Sc' nat' 3 sėr' IĪ

(1844) 240. - Kaunad lühikesed, piklikud või munajad, enamasti l_3'
harva 4-5 seemnega.

(l.) Saksamaa leetpõõsas - Genįsta germanica t L. Sp. pl' (1753)

710; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 516; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur.
IV,3 (1924) 1210; Schischk. in Fl. URSS XI (1945) 57. - G' spinosa

Ģi.iib. Fl. Lithuan. V (l7s2) 78. - G' uįļlosa Lam. Fļ. Franc. II (1778)

615. - Scorpius spinosus Moench Meth. (1794) l34. - VogĮeria spinosa
Gaertn., Mey et Scherb. Fl. Wetter. II (lB00) 500. _ Cgtisus germanĮcus

Vis. Fl. Dalmat. III (1852) 268. _ Įpox reprua:r,cķuft.

b.Enamasti pūstine,50 (60) cm kõrge põõsas. oksad erineva pikku_

s"gul harunenud, eriti ülemises oSaS pehmete valkjat'e ka'rvadega ja
kaenlasiseste, lihtsate või haru,nenu,d, kuni l-2 om p,ikkade roheliste oga'
dega (lühivõrsete tippudel). Lehed lühirootsulised või peaaegu rootsuta,

munajas-süstjad või piklik_süstjad, kuni l,5 cm pikad ja 5-7 mm laiad,
lühikese terava tipuga ja ripsmelise servaga. Õied lühikesteĮ karedatel
raagudel, kuni 5 cm pikkades tipmistes 8-20-õielistes kobarates-

Kõrglehed õite alusel naaskeljad, raagudest lühemad. Tupp umbes 4 mm

pikk; pehmekarvane, kahehuuleline. Ülahuul kāheks jagunenud, alahuul
įolmehambaline. Õiekroon kollane. Puii munajas, paljas, teritunud,
7-8 mm pikk, ahenenud lühįkeseks pinnukeseks. Tiivad tömbit,ipulised,

paljad. Laevuke tiibadest ja purjest pikem, tömbitipuline, hõredalt lühi-

į"*un.. Sigimik piklik, karvane, 8_12 seemnealgmega. Emakakael piklik,
paljas, kõverdunud tipuga. Kaunad karvased, 8_12 mm pikad ja

t germanica - Saksamaal kasvav (lad. k.)

39



4,5 'm,m laiad, pisut lamedad, 2*5 (6) pruuni, läi,kiva ja lameda Seem-
nega.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvatatakse Eesti NSV_s ilupõõsana aedades.
Üldlevik. NSV Liidus Eur,oopa-osa keskvööndis, kus kasvab kuiva_

des männimetsades ja põõsastikes. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias,
I(esk- ja atlantilises Eur,oopas, Bal,kani po,olsaarel, Väike_Aasias. Vä1c]ib
Iubjarikkaid kasvukohti.

Sisaldab alkaloidi tsütisiini (CrrHrąNzo).

2. alamperekond Stenocarpus Spach in Ann. Sc. Nat. 3. sėr. III
(l845) 106. - Kaunad lineaalsed või piklik-süstjad, sirged või kõVer-
dunud, enamasti paljuseemnelised.

(2.) Värv-leetpõõsas - Genįsta tįnctorįaĮ L. Sp. pl. (l753) 7|0;
Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 516, ex p.; Kryl. Ft. Sib. Occ. VI (1931) l58a;
Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. Iv,3 (1924) 1200; Schischk. in Fl.
URSS XI (1945) 65' - G. įnermįs Gilib. Fl. Lithuan. v (|782) 77. -G. hungarica Kern. in Oesterr. Bot. Zeitschr. (1863) 140. _- G. oaata
Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 5lB, non Waldst. et Kit. - G. įncubacea Schur
Enum. Transs. (1s66) 145. - G. stenophgl/a Schur in Verh. Naturf. Ver.
Bremen xv, II (1877) 166. - G. rupestrts Schur Enum. Transs. (1860)
l45. - G. tįnctorįa var. rossįco Majevsky oū. Cp. Pocc' ed. 5 (1930)
212. - Cornįola tįnctorįa Medik. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. 1Ī (|7B7)
342. - Genįstoįdes tįnctorįa Moench Meth. (1794) 133' - Spartium
tįnctorįum Roth Tent. Fl. Germ. I (1800) 302. - Cgtisus tįnctorįus Yis.
Fl' Dalmat. III (ls52) 25B. - Āpox xpacznlHltü. (5. joon.)

tį 59:.-kuni 1 (l,5) m kõrge põõs,as püstiste ja peaaegu paljasie
okstega. Lehed lineaalsed või süstjad, kuni 4 cm pikad ja 3_ī mm lāiad,
lühirootsulised või rootsuta, paljad, teritunud, terveservalised, pealmisel
küljel tumerohelised, alumis.t t iit;.t heledamad, servadel ja keskroo
koha1 ripsmelised. Lehtede alusel 1 paar väikesi naaskeljaid abilehti.
Õied 9_l2 mm pikad, karvastel, umbes 2-3 mm pikkadel raagudel;
koondunud' tipmistesse, 3-5 cm pikkadesse kobaratesse. Kaks väikest
kõrglehte õie alusel tupest pikemad. Tupp putkjas, paljas, ebaselgelt
kahehuuleline, 5 hambaga, kuni 5 mm pikk. Kroon kuldįollane, prfr..
Puri ahenenud lühikeseks pinnukeseks, munajas, tipul pisut pügalāunud,
kuni 12 mm p,ikk ja 7-B mm lai. Tiivad piklikud, purjāst veidi lühemad.
La,evuke natuke sirpjalt kõverdunud, iömbitipuline, purje pikkune' Sigi_
mik paljas. Emarka'kaeį tipu'l ,kõverdunud, paljas. Kaunad lineaalsed, ktini
2,5.cm pikad ja 2-3 mm laiad, pisut kõverdunud, paljad, mustad,5-8 tumepruu,ni seemn,ega. Se,emned umbes 2,S mm pit rO ja 2 mm
Iaiad.

Õitseb juunis, juulis.
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5. joon. Värv-leetpõõsas (Genista tįnctorįa L.). a - oks õitega, b -
viljad, c-õietupp, d-õis pärast tolmlemist, e--emakas ja tolmukkond.
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Kasvatatakse aedades ja parkides ilupõõsana.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis. Lääne_

Siberis. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias, Kesk_ ja atlantilises Eu_
roopas.

Majanduslik tähtsus. Õied sisaldavad kollast värvainet, mida varem
kasutati eriti ļinaste ja villaste kangaste värvimiseks. Lehti ja õisi kasu-
tatakse ,meditsiinis. Soemne'tes 1eiduvate mürgiste alkaloidide isütisiini
(CrrHrņNro) ja anagüriini (CrsHzoNzo, N-metüültsütisiin) toksiline toime
pole v,eel selgitatud. Loomad hoiduvad värv-leetpõõsast söömast.

oma laiau1atusliku areaali piirides moodustab värv-1eetpõõsas rea
geograafilisi teisendeid, varieerudes paljudes morĪoļoogi1istes tunnustes
üsna tugevasti. Kuid morfoloogilised tunnused, mille alusel paljude auto-
rite poolt įeisend,id on eraldatud iseseisvateks liikideks, on osutunud
mittepüsivateks ja näitavad üleminekuid.

Aianduses on tuntud palju kultuurvorme' näit. var. eĮata (Moench)
Aschers' et Graebn. - üle l m kõrgune põõsas suurte püramidaalsete
õisikutega, Ī. fĮore pĮeno hort. - täidisõitega vorm jt.

3. perekond kuldvihmad - Laburnum I Medik.
Medik' Philos 

,1lrļ l:3',,'i1rĮ;ii'.? ,xiT i1 
uo""

Kõrged põõsad vahe1duvate pikarootsuliste koļmetisįe liitlehtedega.
ogad ja abilehed puuduvad. Õied 2-3 cm pikad, kaenlasisestes rippuva_
tes ,kobarates, alusel väikeste kõrgĮehtedega. Tupp kellukjas, kuni 3 mm
pikk, ebaselgelt kahehuuleline, lühihambaline. Krooni puri ümardunud,
tiibadest ja paljast laevukesest pikem. Tolmukatest 9 niitidega kokkukas-
vanud putkena, l üleņine vaba (kaheriih'mased), n.eist 5 tolmukat lühe_
mate niitide ja pikemate peadega, 5 tolmukat aga pikemate niitide ja
lühemate peadega (paigutuvad vaheldumisi). Sigimik enam või vähem
selgesti eristataval jalal, paljude seemnealgmetega. Emakakael kõverdu_
nud, ,keraja suudmega. Kaunad l,in,ea,a1sed, lamedad, üLemised tiivuļ,ised
või ainult paksenenud õmblustega. Seemned nabaväädita.

Perekond, kuhu kuulub vähene arv liike, on kodumaine Euroopas
(lääne- ja lõunaosas). NSV Liidus, ka Eesti NSV_s, kultiveeritakse mõnda
liiki ilupõõsana..

(l.) Harilik kuldvihm - Laburnum anagaroįdes2 MedĪk. in Vorles.
Churpf. phys. Ges. |Ī (l78?) 363; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,
3 (1924) 1162; Krecz. in Fl. URSS XI (1945) 69. - Cgtisus Laburnum
L. Sp. pl. (1753) 739; Ledeb' Fļ. Ross. | (1842) 52l. _ 6o6osHlĪķ aHarl{_
ponnguuü' (6. joon')

l Taimē nimetus Pliniusel.

' Sarnasuse tõttu taimega AnaggrĮs |oetida L
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6. joon. Harilik kuldvihm (Laburnurn anaggroides Medik.). a - oks

õiekobara ja lehtedega, į _ õis, c _ avanenud viļi.



Ļ.. Kuni.üle_t m ļõrge põõsas püstiste, hiljem rippuvate okstega.
Ņo-ored harud pehmete hallikate karvadega. Leherootsuä'z-s cm pikad.Lehekesed elliptilised või munajad, tipūl peenikese ogaotsaga, aluselümardunud, 3-B cm pikad ja kuni 3 crn laiaį, pealmisel_küljel tumerohe_lised ja paljad, alumiseļ küljel heledamad, ķorįdalt lühikarvased, soontekohalt hõbekarvased.'Õied külgokstel, tipmistes, .iįįuvrter, 12-20-
õielistes, lehtedest pikemates, lO_25 cm pikkades kįįarates. Õieraod
hõbekarvased, kuni 2 cm pikad. Tupp ebaselgelt kahehuuĮeline (ülahuul
alahuulest pikem, kahe hambaga, alumine kolme vaevalt eristatava ham_
baga), ku,ni 5 mm pikk, karvane, ripsmelise servaga. Kro,on kulcrkollane.Puri äraspidi_munajas, 2-2,5 cm pikk, püga1duiud ja tagasikäändu-
nud tipuga, tumedate jo'ontega,.tiib,adest pjsu1 pi;kem. La,evuke teritunud
tipuga. Tolmuk,ate pead oranžid. Sigi,mik lühikesel jalal. Kaunad 5-8 cmpikad, hõreda1t karvased, alusel ah,en'enud 1a tipul teritunud. Seemned
lamedad, pruunid, pisut läikivad.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvatatakse vahel aedad,e,s ilupõõsana; noores ea,s külmaõrn. Sisal-

dab mürgist alkaloidi tsütisiini (CrrHrņNro), 1ehtedes 0,3%, õjtes 0,27oja seemnetes 1,5% (arvestatuna kuivainest).
Ūldlevik. Päri.neb Eu,roopa kesk- ja lõunaosast. Kultiveeritakse ilu-

põõsana NSV Liidus Euroopa_osa kesk_ ja lõunavööndis, Krimmi pool_
saarel, Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Väljaspool NS\r Liitu kultuuris
Euroopas, Aasias ja Ameerikas.

Eesti NSV-s kasvatatakse harva ka eelmisest külmakindlamat liiki
alpi kuldvihma - Laburnum alpinum (}lill.) Presl (Cgtisus aĮpinus
Mill.). Viimast põõsast kasutatakse ka alusena kuldviįrma külmaõrne-
mate liikide pookimisel. oksad, lehed alumiseļ küljel, leherootsud ja
vaimi,nud viljad on palj,ad, õiekobarad tihedamad ja piĻe,mad (25-35 cm)
ku,i eelmisel 1iigil. Alpi ku1dvihm pärineb EuroĮpast (leviku tsentrum
asub Lõuna-Alpides)

Mõlemaid 1iike kultiveeritakse Euroopas alates XVI sajandist.

Põõsad vahelduvate kolmetiste liitlehtedega ja peaaegu täiesti redut-
seerunud abilehtedega. Õied tipmistes kobarateļ. iupp īellukjas, kahe_
huuleline (ülahuul kāhe, alahuü kol*" hambaga). ķ.įį, tavaliselt kuld_
kollane, kuni l cm'pikk. Puri ümardu,nu,d, ahenenud lühikeseks pinnuke-
.sek9, _ņeaaegu tiibade. ja tipul teritunud įaevukese pi.kkune. Tiivad pikl,i-
kud. Kõik 10 tolmukat niitidega putkena kokku kasvanud (üherühmaĮed).

4. pere]kond andurpõõsad. - Lembotropis I Griseb
Griseb. Spicil. Fl. Rumel. I (ļ843), Ī0.

' 
l Įembos - paat, paadi terav nina, tropĮs - paadi kiil, andur (kr. k.); krooniļaevuke meenutab kujult paati.

44



Kaunad lühikestel raagudel, õmblused ilma paksenditeta. Seemned naba-
väädita.

Perekonda kuuluvad arvult vähesed liigid on levinud peamiselt Eu-
roopa kesk- ja kaguosas. NSV Liidus esineb l liik, mida kuļtiveeritakse
ka Eesti NSV-s.

( l.) Mustjas andurpõõsas Lembotropis nigricans | (L.) Griseb.
Spicil. Fl. Rumel. I (1843) l0; Krecz. in Fl. URSS XI (1945) 71. *
Cgtisus nigricans L. Sp. pl. (1753) 739; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 521;

Gams in Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) 1169.

unįbracteatzs Lindem. in Bull. Soc, Nat. Moscou XXIĪI (1850) 47|. -
ocrporunln[Įa ųepueloųag. (7. joon.)

h 30-80 cm kõrge põõsas, alates aļusest harunenud, peaaegu silin-
derjite okstega, mis noorelt kaetucį kollakate ļidus karvadega. Kolmeti_
sed lehed peaaegu paljaste, kuni l,5 cm pikkade rootsudega, vähemärga-
tavate abilehtedega, muutuvad kuivamisel mustaks. Lehekesed elliptilised
või sagedamini äraspidi-munajad, kuni 2,5 cm pikad ja l cm laiad, tume_

rohelise, palja pealmise küljega ja heledama alumise küljega, hõredalt
lühikarvased või paljad, tömbitipulised või ogaja tipuga. Kõrglehed õie_

rao alusel puuduvad. Õied meeldiva lõhnaga, 5-20 cm pikkades ja

l0-20_ (25_) õielistes hõredates kobarates varre harude tipuosas. oie'
raod 4-7 mm pikad, tupest pikemad, lidus karvadega. Tupp korrapära-

tult kellukjas, kahehuuleline, umbes 3 mm pikk, hõbedaselt lühikarvane'
Tupe ülahuul 2 terava hambaga, alahuul lühem, 3 hambaga. Kroon
kufdkollane, kuni l l mm pikk. Puri äraspidi_munajas, lühikese pinnuke_

sega, ümardunud tipuga, tagasi käändunud, peaaegu tiibade ja tipul teri_

tuāud ning kõverdunud Įaevukese pikkune. Kaunad lineaalsed, 2-2,5 cm

pikad ja 5* ** laiad, lamedad, tihedate lidus lühikarvadega, 5_B seem_

n"gr. š"".ned mustad või pruunikasmtistad.
Õitseb juulis, augustis.
Kultiveeritakse aedades ja parkides ilupõõsana.
Uldlevik. NSV Liidu's Euroopa-osa' kesk- ja lõunavööndis. Väljaspool

NSV Liitu Euroopa kesk- ja kaguosas. Kuļtuuris.

5. perekoņd ubapõõsad - Cgtisus2 L-

L. Sp. pl. (1753) 739 et Gen. pl. ed.5 (1754) 328.

Põõsad paljaste või karvaste kolmetiste liitlehtedega, vahel asteldega.
Õied l-2-kaupa lehtede kaenlas, kobarjates või kännasjates tipmistes
õisikutes, 2-3 cm pikad. Kõrglehed õieraol väikesed, varakult varise_
vad. Tupp putkjas, l0_l5 mm pikk, kahehuuleline (ülahuul kahe, aļahuul

I nĮgricans _ mustjas (lad. k.).
z kįļtļsos * ühe Küthinose saarelt pärineva libļikõielise taime nimetus (kr. k.)
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kolme, vahel ebaselgelt eristatava hambaga), karvane või paljas- Kroon-
lehed pika pinnukesega. Puri tiibadest ja laevukesest pikem, ümardunud
või ovaalne, pügaldunud tipuga. Laevuke sirge või pisut kõverdunud,
tömbi tipuga. tkiiluos'as pehmekarvane. Kõik l0 tolmukat n,iitidega putkena
kokku kasvanud (üherühmased). Toimukapead- erineva pikkusega
5 tolmukat lühema, 5 pikema peaga; ļühemad pead kinnituvad niitidele
seljaga, pikemad alusega. Sigimik jalal või harvemini jalata, arvukate
seemnealgmetega. Emakakael kõverdunud, paļjas, viļtu asetunud suud-
mega. Kaunad lamedad, piklikud või 1ineaa1sed, paljad või karvased,
lühiraolised, vahel ebaselgete vaheseintega.

Perekonda kuulub üle 30 liigi levikuga peamiselt Euroopa kesk- ja
lõunavööndis, Põhja-Aafrikas, Väike-Aasias ja Aasias. NSV Liidu floora
koosseisu kuulub 17 liiki. Perekonna esindajad on tuntud dekoratiiv- ja
heade meetaimedena.

( l .) Madal ehk kaksikõiene ubapõõsas Cųtisus ratįsbonensįs t

Schąeff. Bot. exped. (l760) tab. titul.; Pacz. in Acta Horti Bot. Jurjev. XV
(1914) 92; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (1924) ll78; Krecz.
in Fl. URSS XI (1945) 79. - C. pubescens Giļib. Fl. Lithuan.v (t782)
8l. - C. lįthuanįczs Gilib. Hist. pl. Eur.'II (l79B) 275. - C. supinus
Eichw. Naturh. Skizze (1830) 165; Ledeb. Fļ. Ross. I (1842) 5l9 (quoad
pl. lithuan. et volhyn.), non L. - C. bif loras Ledeb. Fl. Ross. | (1842) 520
(quoad pl. nonn. Chers.) non L'Hėrit. - C. biflorus B. minor Schmaļh.
o"rr. Cp. u loxn. Pocc. I (1895) 2l9. - Paxnrgux pereuc6yprcxnü.

tį Põõsas kõrgusega 10-30 cm, harva kõrgem, lamavate, tipul tõus_
vate okstega. Noored võrsed hõbedavärvuseliste lidus karvadega, õitsvad
oksad peaaegu paljad. Kolmetised liitlehed kuni I cm pikkade rootsudega.
Lehekesed äraspidi_munajad või piklikud, enamasti l-1,5 cm pikad ja
0,5 cm laiad, tipul ogaotsaga, pealmisel küljel paljad, alumisel küljel
hõredalt karvased või ainult peasoone kohalt karvased. Kuivades muutu-
vad lehed mustaks. Õied l-2-kaupa ühekülgses kobaras, lehtede kaenlas.
Tupp putkjas, l0-12 mm pikk, hõb'edaselt lühikarvane. Tupe ülahuul
2 munaja hambaga,. alahuuļ ülemisest pikem, vaevalt märgatava
3 hambaga. Kroonlehed kuldkollased, kuni 2,5 cm pikad. Puri ümardu-
nud, umbes 2 cm pikk ja l cm lai, alusel pruunide joonte ja täpiga, pal-
jas. Kaunad lineaalsed, 2,5_3 cm pikad ja 4_-5 mm laiad, tihedaļt karva-
sed. Seemned pruunikad, läikivad, kuni 2 mm pikad.

Õitseb juunis, juulis.
Kultiveeritakse aedades ja parkides ilupõõsana. on tuntud mitmed

kultuursordid.
Uldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa edelapiirkonnas, kasvab liivastes

männimetsades ja (lõunas) kivistel paljanditel. Väljaspool NSV Liitu
Lääne-Euroopa kaguosas. I(ultuuris Euroopas.
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7. joon. Mustjas andr-rrpõõsas |Lembotropis nĮgrĮcans (L')
Griseb.]. a - oks õite ja viljadega, ü - õis kroonļehtedeta.



Majanduslik tähtsus. Sisaldab alkaloide tsütisiini, 1upariini ja spar_
teiini. Tsütisiin on ergutava toime tõttu võetud tsütitooni nime all NSVLiidu farmakopöasse hingamiselundite ravimina.

2. triibus Trifolieae Bronn Form. pl. Legum. (lg82) l7l. - Roht-
tairned ja põõsad. Liitlehed paaritusulgja'd, l-2 paari suiglehekestega (3
või 5 suĮglehekesega). Sulglehekesed ha,mbulise servaga. įolmukat'est on
tavaliselt 9 putkena kokku kasvanud, 1 vaba (kaherühāased), harva kõikl0 tolmukat kokku kasvanud (üherühmased).

Triibusesse kuuluvatest perekondadest on NSV Liidu flooras esinda_
tud 5, Eesti NSV-s 4 perekonda, viienda perekonn a Trigonella esinda-jaid on Eestis konstateeritud vai,d juhuslike tulnulkatena või nad esine-
vad kultuuris.

6. perekond jooksjarohud _ Ononisr L.
L. Gen. pl. ed. 5 (tZS4) 921.

Rohttaimed või poolpõõsad koļmetiste või harvemini lihtsate lehte_
dega. Õied roosad või kollased, üksikult või 2-3_kaupa lehtede kaenlas
varte tipuosas. Õieraod vahel lühikesed, mistõttu varied õitega meenu-
tavad peajat õisikut. Tupp sügavalt 5-jagune, tupe tipmed kuni 3 kordatupe putkeosast pikemad. Ķroonlehed pole aluļel iolmukate putkega
kokku kasvanud. Laevuke peaaegu sirpjas, tipul teritunud. Kõik lO tol-
mukat niitidega putkena kokku kasvanud. Tolmukatest 5 pikema peaga,
nende pead kinnituvad niitidele seljaga, 5 tolmukat lühema peaga' nende
pead kinnituvad niitidele alusega. Harva kõik tolmukapead rihįikkused.
Sigimik jalaga. Emakakael kõverdunud või keerdunud. Kaunad lühike_
sed, ovaalsed või piklikud, pisut paisunud.

Perekonda kuulub üle 70 liigi levilkuga peamiselt Vahemeremaa,deļ.
Vähesed liigid esinevad Kaukaasias, Aasias ning Kanaari saartel. NSV
Liidu fl'oora 'kooss,eisu kuuļub 7 liiki, Eesti NSV_s esineb 2 liiki.

tIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Varred püstised või harvemini tõusvad, enamasti asteldeta, nääre_
,karvadega. Õ,ied kahekaupa lihtsate lehtede kaenlas

l. Haisev jooksjarohi - ononįs aruensįs L.
Varred lamavad või tõusvad' enamasti asteldega. oied ühe_, väga
harva kahekaupa lihtsate lehtede kaenlas

2. Roomav jooksjarohi _ ononįs repens L.
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8. joon. Haisev jooksjarohi (ononis araensįS L.)' oks õitega.

4 Eesti NSV floora III



l. Haišev jooksjarohi - ononis aruensis' L. Syst. nat. ed. l0, II
(ļ759) ļl59; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst-.u. Kurl.,2 Ser. XI, l
(1895) 4l5; Murav. in Fl. URSS XI (1945) 96; Grossh. on. Kasķ. ed.2, V
(1952) |67. - o. spinosa q. rnįtįs L.Sp.pl. ed. 2, II (1763) 1006 p.p.-
O. spinosa var. f . L. Sp. pl. (1753) 716, p. p. - O. spinosa L. l. subsp.
hįrcįna (Jacq.) Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt._Eur. IV,3 (ļ924) 1224. _
o. hįrcįna Jacq. Hort. bot. Vind. 1 (|770) 40; Ledeb. Fl. Ross. I (1842)
513; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 422. -o. aįtįssįrna Lam. Encycl. mėth. Bot. IV (l797) 506. - Cranlguķ na[Ieu-
unž. (8. joon.)

4. Varred 30-60 cm kõrged, püstised, harva tõusvad, alusel mitte
juurduvad, liht- ja näärekarvadega. Lühivõrsed vahel asteldega. Lehed
rootsulised, alumised ja keskmised kolmetised, ülemised enamasti liht-
sad. Abilehed varreümbrised, 1eherootsuga kokku kasvanud, 7-l0
(15) mm pikad. Alumiste lehtede abilehed hambulise s"rvägu. Lehekesed
ovaalsed või piklikud, l,5-3 cm pikad ja 0,B-l,5 cm laiad, teravalt
peenehambalise servaga, mõlemal, eriti aga alumisel küljel näärekarva-
sed ja kleepuvad. Tipmise lehekese rootsuke külgrniste omadest pikem.
Õied enamasti kahekaupa ülemiste lehtede kaenlas, lühikeste raagudega,
tihedates tipmistes õisikutes' Tupp näärekarvane, kuni l cm pikk, õie_

raost pikem. Kroonlehed roosad, punaste joontega, tupest umbes 2 korda
pikemad. Puri ovaalne, alusel ahenenud lühikeseks pinnukeseks, tiiba-
dest pikem. Tiivad piklikud, lühikese pinnukesega; laevukese pikkused
või pisut pikemad. Kaunad ovaalsed või munajad, näärekarvased,
6-7 mm pikad ja 5-6 mm laiad, 2-4 seemnega. Seemned rõmeļise
pinnaga. Taim ebameeldiva lõhnaga.

Õitseb juulis, augustis.
Esineb teeservadeļ, söötidel, jääimaadel, põllupeenąrdel, niitudel ja

loodudel läänesaartel ning mandri põhja- ja lääneosas, peamiselt mere
läheduses. Seal kohati sage, mujal puudub, ainult üks leiukoht on teada
territooriumi kaguosast, kus taim esineb nähtavasti tulnukana.

Uldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaa-
sias, Lääne- ja Ida-Siberis, kasvades niitudel, põõsastes, põllupeenar-
del, vahel ka jõgede kallastel. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias ja
Kesk_ ning Lõuna-Euroopas

Majanduslik tähtsus. Juured sisaldavad glükosiidi ononiini
(CzsHzoorr) ning amorfset ainet ononiįn-fütosteriini (Cze FIņņoz), miS
leiavad kasutamist meditsiinis nii diuieetilise kui ka higileajava vahen-
dina. Hea meetaim.

Eraldatakse kaks teisendit: o. araensįs var. įnermįs Ledeb. : var-
red asteldeta, Eesti NSV-s sagedamini esinev teisend, ja o' araensįs
var. spinescens Ledeb. - varred asteldega, Eesti NSV-s harva esinev
teisend (näit. Kõimas Pärnu ligidal).
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2. Roomav jooksjarohi 
- ononįs repenst |'. Sp. pl. (l753) 717;

Ledeb. Fl.Ross. I (1842) 513; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. (1B5Ą a%; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst_ u. Kurl.,
2 Ser. XI, I (1895) 416; Murav. in Fl. URSS XI (1945) 99.
O. procurrens Wallr. Sched. crit. (1822) 38l; DC. prodr. II (lS2S)
162. - O. spinosa L. 3. subsp. procurrens (Wallr.) Briq., Gams in
Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur.. IV, 3 (1924) 1225. - Crallguķ no.nsyuuI1.
(9. joon.)

Ą. Yarred umbes 30-60 cm pikad, tõusvad või lamavad, alusel
juurduvad, liht_ ja näärekarvadega, enamasti asteldega, harva ilma.
Alumised, vahel ka keskmised lehed kolmetised, ülemised lihtsad. Lehe-
kesed ovaalsed või piklikud,' 7-l0 (15) mm pikad, ümardunud tipuga,
teravaļt peenehambalise Servaga, näärekarvased. Abilehed munajad,
varreümbrised. Õied 1ühikestel raagudel, enamasti üksikult lihtsate
ļehtede kaenlas, moodustades tipmisi, hõredaid õisikuid. Tupp õieraost
pikem, B-|2 mm pikk. Kroonļehed' roosad, punakate joontega, umbes
7-2 cm pikad, tupest pikemad. Puri ovaalne, lühikese pinnukesega.
Tiivad piklikud, lühikese pinnukesega, laevukese pikkused või pisut
pikemad. Kaunad umbes 6 mm pikad.

Õitseb juunist septembrini.
Loodudel, niitudel, söötidel, teeservadel, raudteetammidel ja mere-

rannikutel peamiselt saarteį ja mandri lääneosas. Kohati. Näib eelis-
tavat merelähedasi alasid. Kuna sageli esineb raudteėtammidel, siis
näib levivat raudtee kaudu. (10. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Balti Vabariikides ja Ülem_Dnestri piirkonnas.
Väljaspool NSV Liitu Lõuna-Skandinaavias, Euroopa kesk- ja lõuna_
OSAS.

Eraldatakse kaks teisendit: ononįs repens var. spinescens Ledeb. -varred asteldega, Eesti NSV_s sagedamini esinev teisend, ja ononįs
repens var. įnermįs Ledeb. varred asteldeta, Eesti NSV_s harva
esinev teisend.

7. perekond lambaläätsed - TrigoneĮla2 L.
L. Gen. pl. ed. 5 (1754) 338.

Ühe_ või harvemįni miįmeaasta'sed rohtta'imed kol,metiste lehtedega.
Ülemine l,eheke rootsukesega. Abilehed kokku kasvanud lehe ro,otsuga.
Õied mitmevärvuselised, l-2-kaupa lehtede kaenlas või peajates, sarik-
jates või kobarjatės õisikutes' Õie alusel kõrglehed väikesed, vaevaļt
märgatava:d. TuPP kellukjas või putkjas, 5-jagune, ühetaõliste tipme-
tega. Ķroonlehed pole alusel tolmukate putkega kokku kasvanud. Tii-

I repens - roomav (lad. k.).
z trigonum - kolmnurk (lad. k.), kuna iaime õiekroon meenutab piirjoonelt kolm-

nurka.
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l0. joon. Ęoomava jooksjarohu (ononis repens L.) ļeiukohad Eestį NSV-s

vad ja laevuke purjest lühemad. Tolmukatest 9 kokku kasvanud pu't-

kena, üks tolmukas vaba (kaherühmased) või Vaba tolmukas ainult
keskkohal liitunud tolmukate putkega' Tolmukapead ühepikkused. Sigi-
mik lühikesel jalal, arvukate Seemnealgmetega. Emakakael paljas, niit-
jas või pi,sut paksenenud, tipmise keraja Suudmega. Kaunad lineaaļsed
ja 1ameda,d või paksenenud ja pikenenud tipuga või si1inderjad, mitte-

avanevad või harvemini avanevad (kahe poolmega).

P,erekonda kuulub 75 lilki, mis on levinud peamiselt Kesk-Euroopas,
Vahemeremaadeļ ja Aasias, haņva Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
NSV Lįidus on konstateerituc1 35 liiki 1evikuga peamiselt Euroopa-osa
kagurajoonides, Kauka,asia's ja Kesk-Aasias. Mitmed ühe'aastased liigid
omavad Sįrurema,t osatähtsust' kevadiste ef'emeersete liikidena steppide
ja poolkõrbete taimkatte koostises. Paljud pereļ(onda kuuluvad 1iigid

on terava a,romaatilise 1õhnaga (sisaldavad kuma'riini' trigonelliini)
ning ļeiavad Seetõttu kasutamist vürtsainetena, näit. Väike_Aasiast
parinev Trigonella foenum graecuftr L., miļle kasvatamisega katseta-

takse ka Eesti NSV-s, TrigoneĮįa coerulea Sėr. jt.

l. alamperekond Eutrigoneįļa Grossh. on. Ķaer<. V (1952) 172. _
Kaunad silinderjad, vahel külgedelt pisut kokku Surutud, kuid mitte
lamedad, Sageli lineaalsed, harvemini lühenenud, süstjad või ovaalsed,

ühe- kuni paljuseemnelised, enamasti hästi arenenud nokaga.
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*l. Sinine lambalääts - TrigoneĮĮa, coeruįea| (Desr.) Sėr.. in DC.
Prodr. II (lB25) l8l; Boiss. Fl. or. II (1872) 68; Gäms in Hegi lllustr.Fļ. Mitt'-Eur. IV,3 (1924) 1233; Grossh. in Fl. URSS XI (ūąs) l16
et in o"ņ. Kasx. ed.2, V (1952) 176. - MeįįĮotus coeruļea Desr. ex Lam.
Encycl. mėth. Bot. Īv (l7g7) 62; Ledeb. Fļ.Ross. I (1842) 534; Wied.
et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. (ls52i 4lr'rn t"xtu. -fIaxvrrguķ roay6or?. (ll. joon.)

O Taim tugeva lõhnaga. Varred 30-80 cm kõrged, püstised,
harunemata või ainult ülemises osaS harunenud, hõredaļt karvased
Abilehed süstjad, ha mbuļise Servaga' Lehed vahelduvad; kolmetised,
rootsulised. Lehekes ed pikl ik-munajad, 2-3 (4) cm pikad jal-l,5 (2) mm laiad, tömbi tipu ja tipul lühikese ogaotsaga, terava-
hambalise servaga. Õied ül emiste lehtede kaenlas, tihedates, peaaegu
ümmargustes nutitaolistes õisikutes. Õisikud lehtedest pikematel taa-
gudel. Tupp kellukjas, s hambaga, tupehambad putkeosa pikkused
Kroon sinine või helesin ine, 5,5-7 mm pikk, tupest umbes 2 korda
pikem Puri piklik, pügaldunud tipuga. Tiivad lineaalsed. Kaunad püsti-
sed, munajad või piklik -munajad, 4,5-5 mm pikad, pisut paisunud ja
külgedelt kokku surutud, järsult nokaks ahenenud, hõredate lidus karva_
dega, l-2 seemnega

Õitseb juunis, juulis.
Juhusļiku tulnukäna teede ääres, raudteetammidel, põlluäärtel.

Haruldane.
Üldlevik. NSV Liidus kultuuris või metsistunult Euroopa-osa lõuna-

vööndis ja Kaukaasias. Väljaspool NSV Liitu Vahemeremaade idaosas.
Mujal Euroopas kas kultuuris või kultuurist metsistununa.

MaJanduslik tähtsus. Kasvatatakse kohati Euroopas kultuurtai-
mena. Varte ülemist osa kasutatakse vürtsainena (eriti rohelise juustu
valmistamisel).

B. perekond lutsernid - Medicagoz L.
L. Gen. pl. ed. 5 (1754) 3g9.

Enamasti ühe- või mitmeaastased rohttaimed, harvemini poolpõõsad
või põõsad kolmetiste liitlehtedega. Tipmine leheke külgmistāst märga-
tavalt pikema rootsukesega. Abilehed (neid on 2) rootsuga kokku kasva-
nud. Õied kollased või ļillakad, peajates, nutitaolistes või kobar_
jates õisikutes. Tupp kellukjas, 5 hambaga. Kroonlehed pole alusel
tolmukate putkega kokku kasvanud. Puri piklik või äraspidi-munajas,
tiibadest pikem. Tiivad piklikud, tömbitipu1isest laevukesest pikemad.
Tolmukatest 9 niitidega putkena kokku kasvanud, üks tolmukįs (üle_
mine) vaba (kaherühmased). Tolmukapead ühepikkused. Sigimik jalaĮ

I coeruļea -- sinine (lad. k.).z medįkė (kr. k.), latiniseeritult medįca, taime nlmetus Pliniusel
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ll. joon. Sinine lambaläāts |TrĮgonella coeruļea (Desr.) Sėr.]. a _ oks õite ja vilja_

dega,Ö_õis,c_viljad.



või jalata, arvukate seemnealgmetega. Emakakael naaskeljas, paljas,
peaaegu silinderjas, pisut viltuselt asetunud. Kaunad sirp1äd, 

'įi.ärt-selt keerdunud või peaaegu sirged, sageli mitteavanevad, vāĻel ogra"ģu.
Perekonda kuulub üle l00 liigi, milledest enamik on levinud Vaūemeie-

maadel ja Lääne- ning Kesk-Aasias, vähemik esineb Ameerikas, Lõuna-
Aafrikas (Kapinraal) ja Euroopas. NSV Liidus on konstateeritud üle 60
liigi (kodumaiseid ja kultuurliike). paljud perekonda kuuluvad liigid on
tuntud tähtsate põllumajandus1ike kultuurtaimedena, näit. Meāicago
satįua L., ning neid kultiveeritakse kogu maailmas, peamiselt aga mõlema
poolkera parasvööndis.

tItKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Õied kollased 2
Õied sinakaslilļad' vahel valg'*u.iliķ 

lutsern - Medicago satįua L.

2. Üheaastased taimed 3
Mitmea,astased taimed 4

3' Õied väikestes nutitaolistes õisikutes. Kaunad neerjad, üheseemne_
lised 

l. Humal-lutsern -- Medtcago ĮupuĮina L.

oied tavaliselt l-3_kaupa või hõredates koba,rates. Kauna.d spiraal-
selt keerdunud (1,5-4 ringi), mitmeseemnel'ised

6.. ogaviljane lutsern _ Medįcago denticulata'$/i||d.
4. Kauna,d püstist'el raagudel 5

Kaunad rippuvatel ra'agudel
2. Põhjalutsern - Medįcago borealls Grossh.

5. Kaunad poolkuujad, poole kuni terve ringi keerdunud, paljad või
hõredalt karvased

3. Sirplutsern - Medįcago falcata L.

enam või vähem karvased, harva peaaegu paljad
4. Rumeenia ehk stepilutsern - Medicago romanįca Prodr.

1. alamperekond LupuĮaria (Sėr.) Grossh. in Fl. URSS XI (1945)
134 et in šDn. Kasķ. ed. 2, v (1952) l80; sektsioon LupuĮaria 56r. in DC.
Prodr. II (ls25) l72. - Kaunad neerjad, üheseemnelised, mitteavanevad
või raskesti avanevad.

l. Humal-Iutsern - Medicago lupuĮina1 L. Sp. pl. (1753) 779;
Ledeb. Fl' Ross. Ī ( ls42) 527; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,

t ĮupuĮina _ humalat meenutav, kibe nagu humal (lad. k.)' HurnuĮus ĮupuĮus _
humala ladinakeelne nimetus.
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Liv- u. Curl. (1352) a09; Pahnsch in Archiv Naturk. Liv-, Ehst'u. Kurl',
2 Ser. IX,3 (lSBl) 286; Gams in Hegi lllustr. Fl. Miti.-Eur. IV,3 (1924)

1255; Grossh. in Fl. URSS XI (1945) l34 et in (Dl, Kasķ. ed.2, V (1952)

lB0. - .IIroųepna xMeJIeBĮIĀHan. (|2..joon.)

l2. joon. Humal-lutsern (Medicago ĮupuĮina L.). a _ taime üldkuju,
b-õis,c-vili.

o,o. Varred kuni 50 cm pikad, enamasti lamavad, vahel tõus-

vad või püstised, alates aļusest harunenud, liht_ või harvemini ka

näärekarvased. Lehed umbes l cm pika rootsuga, vahel alumiste

0

c
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lehtede roots palju pikem - kuni 7 cm, ülemised lehed peaaegu root_
suta. Abiļehed omavahel kuni pooleni kokku kasvanud, tāritunud
tipuga; ülemiste lehtede abilehed terveservalised, alumiste omad l-3
hambaga. Lehekesed äraspidi-munajad või peaaegu rombjad, 7_l5 mm
pikad ja (3) 5-10 mm laiad, alusel talbjad ja terveservalised, tipuosas
ebareeglipäraseļt lühihambalised, pisut pügaldunud, mõlemal küljel või
ainult alumisel küljel lidus liht- või näārūarvadega. Õied lühiraolised,
l5'-50-kaupa tihedates kerajates nutitaolistes, hiljem piklik-ruljates
kobarjates õisikutes. Õisikud peenikestel, kaenlasisestel 2-3 

"rn 
pikkr-

del raagudel. Tupp kellukjas, 5 hambaga' enam või vähem lidu; liht-
või näärekarvadega, kuni l,3 mm pikk. Kroon helekollane, l-3 mm
pikk. Puri äraspidi-munajas, tiibadest ja laevukesest 2 lrorda pikem.
Õieraod kinnituvad naaskeljate, neist enamasti 1ühemate kõrglehtede
kaenlasse. Kaunad neerjad või poolkuujad, alati l-seemnelised, 2-3 mm
pikad, paljad või karvased (liht- või näärekarvased), valminult mustjad,
külgedelt pisut kokku surutud, pinnal võrkja kirjaga. Seemned siledad,
kollakad või pruunid.

Õitseb maist septembrini.
Kuivadel niitudel ja puisniitude1, ļoodudel, küngastel, põl1upeenar_

de1, kraavikallastel, ka mererannikul. Sage.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk_ ja lõunavööndis, Kaukaa-
sias, Lääne- ja Īda-Siberis, Ķaug-Idas, Kesk_Aasias (välja arvatud
kõrbed). Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises
Euroopas, Vahemeremaadel, Väike- ja Lõuna-Aasias, Hiinas, Jaapanis,
tu1nukana Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Huma1-lutsern on rikas toitaįnete pooĮest ja
võib anda rahuldavat haljasmassisaaki. Ta, sisaldab B,B-9,2% ve'tt ja
absoluutses,ku,ivaines 199-26,7Vo tuhka, 16,2-21,4% proteiini, 2,5-4%
rasva, 22,4-24,7% tselluloosi ja 25,0-37,5% lämmastikuvabu aineid
(Ķotovi andmed, Ķopuonrte pacTeHLIq ceHoKocoB u nacr6uņ CCCP,
II, l95l).

Humal-lutsern on Lääne-Euroopas alates XVII ja XVIII sajandist
tuntud kuĮtuu'rtaimena, kuid suuremat levikut ta ei ,ole saavutanud
kusagil, kuna ta produktiivslu,selt jääb maha punasest ristikust ja hari-
1ikust lutsernist. Ta on väärtuslik söödataim ļoodus1ikel rohumaadeļ,
eriti ristikule jt.'mittesobivatel aladel. Humal-lutserni mitmeaastane
teisend - M. lupuĮina var' perennans Grossh. on eriti hinnatud sööda-
taimena. Mägedes tõuseb humal_lutsern kuni 2000 m kõrgusele.

Eraldatakse järgmised teisendid:
M. Įupulina vaĪ. uulgaris Koch - kaunad peaaegu paljad või liht-

karvased;
M' Įupulina Yar. \Y/įļldenoaįi Boenningh. - kaunad, varred ülemises

osas, õisikud ja vahel ka ülemised lehed näärekarvased; Eesti NSV-s
sagedamini esinev teisend.
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2. alamperekond FaĮcago Grossh. in Fl. URSS XI (1945) 136 et in

exc. (l83ļ) 504. - Kaunad paljuseemnelised, enamasti avanevad, spi_
raalselt keerdunud või harvemini sirpjad või poolkuujad.

NSV Liidu territooriumil esineb alamperekonna 48 liiki, millede leviļ<u

raskuspunkt asub Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Eesti NSV-s on konsta-
teeritud 3 liigi esinemine, mida varem loeti üheks liigiks _: Medįcago

faĮcata L.L
Medicago faĮcata L. (sp. coll.) on kollaste õitega, peaaegu sirgete,

poolkuujate või sirpjate kauntega lutsernide nimetus laiemas mõttes.
Ta on levinud metsa- ja eriti stepivööndis. A. Grossheim on ta põhja_
poolse geograaf ilise rassi eraldanud iseseisva liigina (M. borealįs
Grossh.), lõunapoolsel levikualal on eraldatud M. romanįca Prodr. (levi_

nud Rumeenias), mille levikuala põhja Suunas ulatub Leningradi, Moskva
ja Kirovini. Seega tuleb nimetust Medįcago faĮcata L. kasutada sirp-
lutserni kohta kitsamas mõttes. Nimetatud liigid on üksteisele väga lähe-
dased.

Alamperekonna FaĮ'cago liikide levik Eesti NSV-s piirdub peamiselt
saartega ja mandri ļääne- ning põhjarajoonidega, muutudes harvemaks
ida suunas. Eesti NSV tingimustes eelistavad nad kuivi kohti lagen-
dikel, kasvades karbonaatsetel ja liivastel, ka kuivadel liivsavistel ja

saviliivastel muldadel, moodustades sageli pindalalt vähema ulatusega
puhtaid kogumikke. Nad eeļistavad ka kultuurist mõjutatud kasvu-
kohti, esinedes sageli teede ääres, põllupeenardel, kraavikal1astel, kivi-
murdudes, raudteetammidel jne.

2. Põhjalutsern - Medįcago boreaĮls2 Grossh. in Addencįa Fl. URSS
X (l94l) 39l et in Fl. URSS XĮ (1945) l39. - Jlnųeprra ceBepHafl.

4. Varred tavaliselt 40-60 cm pikad, harva pikemad, tõusvaģ
harvemini pristised, mitmekaup'a, peaaegu paljad. Abilehed kuni pooleni

kokku kasva,nud, hambulise Servaga. Lehekesed äraspidi_munajad või
piklik-äraspidimunajad, 10-25 mm pikad, paljad, tipuosas hambuļised.
Õied tupest ļühematel peenikestel raagudel, l0-25-kaupa enam või
vähem hõredates koba,rates. furpp ļ,ehterjas, naaskeljat'e, tupe putkeosast
pikemate tipmetega. Kroon 8---l0 mm pikk, helekoĮlane. Kaunad rippu-
vatel raagudel, poolkuujad, paljad, paljuseemnelised.

IÕitseb j,uuni,s, juulis ja augustis.
Esineb põldude ja teede ääres, kruusaaukudes, kuivadel niitudel,

liivastel kohtadel. Seni leitud Eesti NSV loodeosas (Haapsalu ja Märja-
maa rajoonis). Nähtavasti hajusalt. Levik Eesti NSV-s vajab veel
edasist selgitamist

t H. A a s a m a a. Sirpļutserni (MedĮcago faĮcata sp. coll.) kui perspektiivse looma_

sööda-taime süstemaatikast ja levikust Eesti NSV-s. Loodusuurijate Seltsi juubelikogu'
teos. ERK, Tallinn, 1953.

c boręaĮįs - põhjamaine (lad. k).
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Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa ļoodes (Laadoga-Ilmeni,
Ūlem-Dr-repri ja Ülem-Volga piirkond) ja Lääne-Siberis. Väljaspool
NSV Liitu arvatavasti Euroopa põhjavööndis (kirjanduslikud andmed
puuduvad).

Eraldatakse teisend M. boreaļį,S Var. mįcrantha Yass. (õied väikse-
mad,6-7 mm pikad), mille esinemise kohta Eestis andmed puuduvad.
Viimane teisend omab- tähtsust lutsernikultuuri nihutamisel põhjapool.
sematesse rajoonidesse.

Majanduslik tähtsus. Väärtusļik söödataim looduslikel rohumaa11el,
sobib ku1tiveerimįseks põhjapoo1sematel aladel.

3. Sirplutsern _ Medįcago faĮcatal L. Sp. pl. (1753) 779, p. p.;
Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 524; Wied. et Web. B,eschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. curl. (1852) 408, p. p.; Gams in Hegi lilustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3
(1924) 1259, p. p.; Grossh. in Fl. URSS xr (r94b) r40 et in e.rr. Kasx.ed.2,v (1952) lB2. - Exs.: Lippm. et K.Eichw., Eesti taimed I (1933)
no ,5. - Jlroqepua cepnoBuĀHafl. (l3. joon.)

4. Varred rohkearvulised, püstised, tõusvad või lamavad,
20-60 (B0) cm pikad, paljad või hõredalt karvašed, ruljad või kandi_
lised. Abilehed kuni pooleni ko:kku 'kasvanud, ülemises osa,s terveserva-
lised või hambulised. Alumisįe lehtede' rootsud lehekeste pikkused.
Lehekesed' äraspidi-mu,najad või lineaa1_talbjad, alusel ahen,enud, ena,m
või vähem hõredaĮt karvased, servadel a1ates keskpaigast kuni tipuni
1ra-mbulised, pügaldunud,' 1ühikese ogaotsaga. Õied (l5-) 20-30-kaupa
ļühikestes, l,5-3 cm pikkades, tihedates nutitaolistes kobarates. Õiļį-
kute raod kaenlasisesed, õisikutest pis,ut pikemad. Kõrgleht õierao alu-
sel na'askeljas, kilejas, õieraost 1ühem või tema pikkune. Tupp lehterjas,
4-5 mm pikk, lidus karvadega. Tupetipmed putkeosast pikernad, line-
aaļ-na,askeljad. K,r,oonlehed kollased, 6-l0 mm pikad. Puri tipu,l ümar-
duņud, tiibadest ja laevukesest märgatavalt pikem. Sigimik karvane.
Kaunad püstistel raagudel, poolkuujad, l0-l5 mm pikad, paljad
või hõredalt karvased, 2-B seemnega.

Õitseb maist-juunist septembrini.
Kuivadel niitudel ja puisniitudel, nõlvadel, kinkudel, teeservadelja põllupeenardel, raudteetammidel, ka mererannikul. Mandri põhja- ja

lääneosas ning saartel sage, mujal puudub.](14. joon.)
Üldlevik. NSV Liidus kogu Euroopa-osas (välja arvatud Arktika),

Kaukaas,ias, Lääņe_ ja Ida-Siberis, Ķaug_Idas, Kesk-Aasias. Väljaspool
NSV Liitu pe'aa|egu kogu Eu.roopas (välja arvatud põhjapoolsemad
alad). Mägedes tõuseb kuni l500 m kõrģuseni, vahel kārgemalegi.
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13. joon. Sirplutsern (Medicago faĮcata L.) . oks õite ja viljadega



Majanduslik tähtsus. Sirplutsern on hea söödaväärtusega rohttaimning teda kultiveeritakse NSV Liidus ja mujal arvukate sortidena, kuidproduktiivsuse ja ka söödaväärtuse pooĮest jaan t, hariiikust lutsernist
ma'ha. Sobib kultiveerimiseks kuivadel kasvįkohtadel, s. o. aladeļ, kusha'riļik lutsern ja' ristik ei edene rahuldavalt. Sirplutsern on väärtuslik
söödataim looduslikel rohumaadel. Ta sisaldab tselluloosi suuremalhulgal kui harilik lutsern. Ta keemiline koostis on järgmine:
vett - 167o, absoluutsest kuivkaalust arvestatult tuhka _ 8,6_l0,SVo,proteiini - 17,4/o, valku - 13,4%, rasva _ 2,5/o, tselluloosi _ g2,l%ja lämmasti,kuvabu aineid 39,6% (Popovi jt. andmed' Koprrlonue
pacTeHlįq cenoKocoB z nacrdzņ CCCP, LI, l95l).

Eesti NSV-s on kohalik sirplutsern võetud kultuuri Eesti Maavilje-
luse ja Maaparanduse Teadusliku uurimise Instituudi Kuusiku katse-
baasi poolt ja Saaremaal (Pärsamaal).

o'ma laiaulatusliku areaari piirides varieerub sirplutsern paljudes
tunnustes, moodustades rea teisendeid. A. Grossheim mainib NSV Liidu
flooras sirplutserni rB varieteeti, mis on iseroomurikud peamiseli Kaukaa-siale, Siberile ja Kesk-Aasiaļe. Näib, et kirjeldatud tįisendid ei hõļma
kogu NSV Liidu territooriumi. Eesti NSV-s kogutud materjal kinnitabliigi suurt varieeruvust, teisendid on aga ökoloogiliselt tingitucl ja üle-
minekutega seotud.

4. Rumeenia ehk stepilutsern _ Medicago romanicar prodr. Fl.
Rom. I (1900) 617; Grossh. in Fl. URSS xI įro+s1 l45 et in <D.rr. Ķanx.ed.2, V (1952) lB3. - M. faĮcata L. Ledeb. Fl. Rors. I (lB42) 524;'p. p. - JlroĮepHa pyMblHcKafl WĮIrĄ cTenHafl.

4' Varred mitmekaupa, püstised, harvemini tõusvad, 30-50 (70) cm
I<õrged, harunenud, enam või vähem karvased. Abiļehįo kuni poĮlenlkokku kasvanud, terveservalised või nõrgalt hambu1ised. Lehekesedkitsad, süstjad või 

-lineaalsed, 4 (l0-ī0) mm pikad ning umbes6 mm laiad, alusel ahenenud, mõlemal küljel enam või vähem
karvased, tipuosas hambulised, vahel tagasikäänāunud ..rura.gr. 

-oi.Į
20-30-kaupa tihedates peajates kobarates. Õisikuraod kaenlasisesed,
1ehtedest pikemad. Õieraod kinnituvad neist lühemate või niisama
pikkade kõrglehtede kaenlasse. Tupp lehtęrjas, naaskeljate, tupe putke-
osast pikemate tipmetega. Kroon kollane või harvemini norgaīt oranži-
kas, kuni l0 mm pikk. Ķaunad püstistel raagudel, püstiseĮ, peaaegu
sirged või pisut sirpjad, tavaliseļt enam või vähem karvased, harvemini
peaaegu paljad.

Õitseb juunis, juulis.
Esineb haj,ų5211 põ1lupeenardel, teede ääres, liivikutel, ļoodudel'

Seni kindlaks tehtud t,erritoori,umi loodeosas (Haapsalu, Märjama'a ja
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l4. joon. Sirplutserni (Medicago faĮcata L.) leiukohad Eesti NSV-s. (K. Eichwaldi
järgi, täiendusiega.)

Rapla fajoonis). Rumeenia lutserni Įevik Eesti NSV-s Vajab veel eda-

sist selgitamist.
Üldlevik. NSV LiiduS Euroopa_,oSa kesk_ ja 1õunavöö,ndis, Kaukaa-

SiaS, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Ida,s, Kesk-Aasias. Väljaspool NSV
Liitu Euroopa kaguosas (Rumee,nia, Bulgaaria ja ungari sieppides).

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödata,im, kuivusele vastupidavam
kui eelmine liik. S'obiv kultiveerimiseks eriti põuaohtlikel aladeļ. Kul-
tuuris põuaohilikes rajoonides NSV Liidu Euroopa-oSa'S, Lääne-Siberis
ja Kasahstanis.

Rumeenia 1utsern varieerub mit'mes tunnus'es (karvasuses, ļehtede

icujus, kauna'de kujus jt.), moodustades' ökoloogiliselt tingitud teisen-

deid.

5. Harilik lutsern - Medicago satįua ' L. Sp. pl. (1753) l7B; Ledeb'

Fl. Ross. I (1842) 525; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 Ser.

XI, l (ls95) 4lB; Gams in Hegi lllusįr. Fl' Mitt.-Eur. IV, 3 (1924)

t260; Grossh. in Fļ. URSS XI (1945) l48 et in On. Kasx' ed' 2, V
(l952) l84. - JIrcųepHa lIoceBuafl. (l5. joon.)

4. Riso'om tugev, puituv, haru'nenud. Varred enamasti 30-80 cm

kõrged, püstised või tõusvad, kandilised, harunenud, paljad või eriti

üļ,eĀises osas karvased. Lehed 3-10 mm pika rootsuga, alus'el kahe

t satįua - kasvatatav, kultiveeritav (lad. k.)
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kuni pooleni kokkukasvanud abilehega. Abilehed terava tipuga, sageli
ühe või kahe hambaga, paljad või hõredate lidus karvadega. Lehekesed
piklik-ovaaļsed või lineaalsed,, enamasti 5 (l0)-25 (40) rnm pikad ja
3-l0 mm laiad, alusel ahenenud, ülemises osas, alates lehekese kesk-
paigast, peen,eha,mbaļise' servaga' ti'pul pisut pügaldunud ja ļühįkese
oga,otsaga, paljad või lidus karvadega. Külgmised Leh'ekes,ed rootsu-
keseta, keskmine, tipmine ļeheke l,5_4 mm pi'ka rootsukesega. Õįed
5-20- (30-) kaupa lühikestes, l-2,5 cm pikkades ,kaenläsisestes pea_
jates kobarates. oisikuraod paljad või lidus 'karvadega, lehtedest pike-
mad. Tupp lai-putkj.as, 5-6 mm pikk, enamasti lidus ka,rvadega, enam
kui pool,erri lõhestunud naaskeljateks teritunud tipmeteks. Kroon
6-15 mm pikk, sinakaslilla, ha,rva valkjas. Puri tiibadest ja laevuke-
sest märgatavalt pikem. Kõrgleht õierao aļusel valkjas' naaskeljas,
teritunud, õi'era'o pikkune. Kaunad 1,5_3,5 ringi spiraal,selt keerdun,ud,
paljad või lidus karvadega, võrkja pinnaga. Seem,ned pru,unid, ,korra-
päratult ovaalsed.

Õitseb juunist augu,stini.
Kultiveeritakse söödataimena põldude1. Juhuslikult metsistununa

teede ja põldude ääres, raudteeta,m'mid,el, hajusalt.
Üldlevik. NSV Liidus 'metsistunu,lt Euroopa-osa kesk_ ja lõunavöön-

dis, Kaukaasias, Lääne-Siboris ja Kaug-Idas. Väljaspool NSV Liitu
metsi'stunul't (umbrohuna) kogu Eu,roopas, Aasias ja Ameerika,s.
Spontaanselt esineb harilik 1utsern ainu1t Aasias (Väike-Aasias, Kesk-
Aalsias kuni Tiibe'tini ja Hii,nani). Kultuņrris kogu Euroopas, Aa'sia,s ja
Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Haritik lutsern on perekonna kõige väärtus-
liļlum ja tu'ntum söödataim (haljasmassina, heinana, silona, haljas-
massijahuna) nii oma kõrge toitainete si'saļduse kui ka haljas,massi
osas suure saagikuse poolest. NSV Liidus on kaasajal kulturtris tun-
tud üle 40 sordi. Rohelise taime keemiline koostis on järgmine:
vett - 75,6%, absoluutses kuivaines tuhka - 8,6-9,8/o, proteiinī -
lg,7-27,3%, valkaineid 15,3-23,0%, rasvaineid - 2,4-3,0/o,
tseļluloosi 15$-29,9% ja lämmastikuvabu aineid 39,4-40,7%
(Popov jt., ĶoprvronbĪe pacTeHLIfl ceHoxocos z nacr6nų CCCP, II, 1951).

Keemi1ine koostis rnuutub vegetatsiooni kestel,'sügiseks väheneb proteiini
ja valgu sisaldu,s, suureneb aga tsellüloosi hulk. Harilik lutsern sisaļ-
dab haljas'massi,s keskmiselt umbes 50-60 mg/o karolän| (A-provita-
miini), mis kuivainele ümberarvutatult oleks umbes 200_300 mg%'
Heinas on kąrotiini kadu 70-80%, kusjuures päikese käes kuivatatud
ja vihma käes ligunenud h'einas karotiin säilib ainult vähesel hulgal,
a|\a 10% (võrreldes haljasmassiga). C-vitamiini (askorbiinhapet) lei-
dub rohelises taim'es rohkesti, kuivatamisel aga kaob. Teisi vitamiine
(A, B ja D) ļeidub vähes,el hulgal.

Medicago satiaa L. näitab oma laia areaali piirides rea regionaal-
selt tingitud erinevusi, mistõttu ta mõnede autorite poolt on jaotatud

f
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ņitmeks iseseisvaks liigiks. Näiteks eraldab I, T. Vassiltšenko 8 ise-

seisvat liiki: M. afghanica (Bord.) Vass. (M. satįuavar. afghanlca Bord.),
kuituurliik, Alganistanis ja lraanis; M. caucasįca Vass. (M. saį;įua var.

l5. joon. Harilik lutsern (Medicago satiua L.). oks õitega.

paraiflora Grossh.), Armeenias, kultuuris ja umbrohuna, tõuseb mäge'
des 1000-1200 m kõrgusele; M. įadak Vass., Lääne-Siberis ja Põhja-
Ķaukaasiäs; M. mesopotarnica Vass., ļĮultuurliik, Mesopotaamias ja
Araabias;' M. orįentrlįs Vass., Väike-Aasias,' kultuurliik; M' poĮia

5 Eestl NSV floora IIĪ 65



(Brand.) Vass. (M. satiua var. polia Brand.), Peruus, kultuurliik; M.
satįaa L. em. Vass., Lõuna-Euroopas, ja M. sogdiana Vass., turkestani
lutsern,. pärineb Kesk-Aasiast, kultuurisl J. Sinskaja (1950) eraldab
l0 liiki.

Medicago satįaą L. on üks vanimaid söödakultuurtairni. NSV Liidu
teadlaste uurimised on selgitanud, et harilikku lutserni kultiveeriti juba
2500 aastat tagasi Kesk-Aasias, kust tema kultuur nähtavasti 1evis
naabermaadesse' I. T. Vassiltšenko arvates on aga hariliku ļutserni
kultuur saanud a1guse korraga mitmes, kohas (Kesk-Aasias, Väike-
Aasias,, Kaukaasias, Lääne-Euroopas). Igatahes kuulub M. satįaa L.
nende vanade kultuurtaimede hulka, millede päritolu ei ole lõplikult
selgitatud.

Harilik lutsern moodustab sirplutserniga sporaadiliselt esineva
hübriidi _ M. falcata L.x M. satįua L. _ Medicago uarįa Mart.
Hübriidi kroonlehed võivad olla mitme värvusega '- kollakad, sinakad,
määrdunud-lillad, tumelillad. Esineb Eesti NSV-s nii saartel kui ka
mandril, teistes Balti nõukogude vabariikides, Valgevenes, Lääne-Ukrai-
nas ja Kaukaasia lääneosas, väljaspool NSV Liitu Eurooįa keskosas.

3. alamperekond Spirocarpos Grossh. in Fl. URSS XI (1945) 162

et in on. Kasx. ed. 2, v (1952) l88' -_'Sdktsioon' Spirocarpos Sēr. in
DC. Prodr. II (ls25) lB8. - Kaun spiraalseļt keerdunud, ogalise pin-

naga või ogadeta, kerajaq või tünnikujuline, harva lame'

*6. ogaviljane lutsern - Medicago dent;įculafat Willd. in L. Sp. pl.

ed. 4, III (lB00) l4l4; Ledeb. ņl. Ross. I (lB42) 530; Grossh. in Fl.
URSS XI (1945) 168 et in <Dn. Kasx' ed.2, V (1952) 190. - M. hispida
Gaertn. rr\acrocarpa a) oĮigopgra y. denticuĮata |Jrb' Prodr, Monogr.
Medicago (ļ873) 74. _ Jlroqeprra sy6uaraa. (16. joon.)

o. Varred tavaliselt lamavad, harva püstised, t5_30 cm pikad,

alates alusest harunenud, pisut kandilised, paljad. Abilehed alusel kokku
kasvanud, sulgjalt lõhestunud, kuni l cm pikad, Lehekesed äraspidi-
muna3ad, l_2 cn pikad, 0,6-1,2 (1,5) cm laiad, tipul vahel pisut
pügaldunud, tipuosas hambulise sęrvaga, paljad või harvemini alumi_
sel küljel üksikute karvadega. Tupp l'ai-kellukjas, no'o'res ea's karvaņe;
hiljem paljas. Tupetipmed teritunud, putkeosa pikkused või natuke
pikemad. Kroon väike, 3-4 mm pikk, kollane. Tiivad ja laevuke ühe-
pikkused, purjest lühemad. oied peenikestel, tupega ühepikkustel või
lühematel raagudel, üksikult või 2-8-kaupa (enamasti 2_3-kaupa)
hõredates. kobarates. Alglehed õi,eraol väga väikesed, naaskeljad. Kau-
nad l,5-4 .ringi keerdunud, paljad, 4-6 (7) mm ļäbimõõdus, pinnal
võrkja soonestikuga ja kahe reana asetunud ogadega. ogad naaskel-
jad, haakjad, umbes kauna poole läbimõõdu pikkused, harevad. Seem-
ned roostepruunid, įiklik-neeri,ad.
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Oitseb mais, juunis.
Juhusliku tulnukana leitud kord Tartus (L. Enari, ļ940) köõgivilja-

peenral.
Üldlevik. NSV Liidus Krimmi poolšaarel, Kaukaasia's ja Kesk_

Aasias. Väljaspool NSV Liitu Vahemeremaadel, Väike_Aasias.

9. perekond mesikad - Melįļotust Adans.
' Adans. Fam. pl. II (1763) 322; O. E. Schulz in Engl. Bot. Jahrb. XXIX

(l90l) 660. _ Tri|oĮĮum Melįļotus L. Sp. pl. (ļ753) 765.

Ühe- või kaheaastased meeldiva lõhnaga rohttaimed. Lehed koĮme_
tised (liitlehed), keskmine tipmine leheke külgmistest pikema rootsuga'
Abilehed terved, harva haņbulirsed. Õied väikesed, r,ohkeõielįstes ja
pikarocrtsuli,stes kobara,tes. Kõrgleht õierao alursel 1ineaal-naaskeljas.
Tupp kėllu,kjas, 5 hambaga. Kroonlehed vabad, varisevad. Puri piklik_
munajas, alusel pole ahenenud pinnukeseks, tömbi ja pügaldunud
tipüga. Tiivad peaaegu purje pikkused, tömbitipulisest laevukesest
natu'ke pikemad. Tol'mukaid lO, neįst 9 kuni 3l+-ni niitide pikkusest
'putkena kokku karsvanu'd, l tol'mukas vaba või ainult ke,skkohal tupega
liitunud. Sigimik piklik, paljas või karvane, 2-8 seemneaĮgmega.' Kau-
nad munajad või piklik-munajad, mitteavanevad või raskesti avanw'ad,
l-2 seemnega, variseva'd koos 'tupega.

Perekonda kuuļub umbes 20 liiki Įevikuga Kesk- ja Lõu'na-Euroopa,s,
Ees- ja Kesk-Aasias ning Põhja-Aafrikas. Neist esineb NSV Liidus 12,

Eesti NSV-s 5 liiki. Perekond omab tähtsust põllumajanduses, kuna
peaaegu kõik liigid, eriti Meįįįotus aįbus Desr., on head söödataimed.
Melįlotus'e liigid kuuluvad- ka heade meetaimede hulka' Enamik liiki_
dest sisaldab aromaatiļist ainet kumariini.

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

I

2.

3.

Õied kollased : 2

Õied valged 4

Keskrnisįe va'rrelehtede abi1ehed hambuįised. Lehekesed tįhedalt
teravahambalise servaga
l. Harnbune mesikas : Meįtįotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers.

Keskmiste varreļehtede abilehed alati 'terveservalised, harva alu-
miste varrelehtede abilehed hambulised., Lehekesed hõredahamba-
lise servaga 3

Sigimik ja kaunad paljad. Kaunad enamasti ühe seemnega, ovaal_
sed, peenelt põiki-kortsulise pinnaga

2. Kollane mesikas - Meli'ļotas officinalis (L.) Desr.

6B

t meĮį - mesi, /ofos _ mitme taime, ka ristikute ninretus Theofrastosel (kr. k.)



Sigimik ja kaunad lühikarvased. Kaunad enamasti kahe seemnega,
peaaegu rombjad, ebaselgelt võrkjalt kortsulise pinnaga

5. Kõrge mesikas _ Melįįotus altįssįmus Thuill.

4. Õieraod l-2 mm pikad, õitest lühemad. Õied 4-5 mm pikad'

Kaunad enamasti kahe, harva ühe või koļme Seemnega
3. Valge mesikas _ Meļįįotus aįbas Desr.

mad. Õied väiksemad, 3-3,5 mm pikad. Kaunad enamasti ühe

. seemnega
4' Vene mesikas _- Meļįlotus aolgicus Poir'

l. Hambune mesikaš - MeĮįļotus dentatus ' (Waldst. et Kit')-P:':
synops. II (1307) 348; Ledeb.',Fl. Ross. I (1842) 535; Lehm. in Archiv

rrlätuiķ. Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 Ser. XI, l (1895) 4l8;. Gams in Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (1924) 1239; Bobr. in Fl. URSS XI (1945)

l7B. - Trifolium dentatum Waļdst. et Kit. Descr. et ic. pl. rar. Hung.

I (lB02) 41. - Melįlotus brachųstachys Bunge in Arb. Naturf. Ver.

Riga I (1848) 2l9 et in Mėm. Sav. Etr. VII (1854) 24B. - Äottutlx

ey6uarltü. (lB. joon.)
(r. Vars kuni l m kõrge, tõusev või püstine, kandiline, alates alu-

sest harunenud, üļemises oSaS ' lühikeste lidus karvadega. Abilehed

kitsad, alusel laienenud, teravatipulised, enamasti 6_ļ0 naaskelja

hambaga (teistel Eesti NSV-s esinevatel mesikatel puuduvad abilehte-

del hainbad). Lehed l-2 cm pika rootsuga (alumised lehed pikema

rootsuga), pealmisel küljel tumedamad ja paljad, alumisel küljel lühi_

keste įidus karvadega. Lehekesed piklik_süstjad kuni ovaalsed' tihedate

teravate hammastega, t8-22 paari külgsoontega, tömbitipulised, üļe-

miste lehtede lehekesed kitsamad. Õied rippuvad, 3_3,5 mm pikad,
peaaegu lõhnata, 20-50_õielisteš kobarates. Õieraod l,5-2 mm pikad,

įarvasecl. Tupp umbes 2 mm pikk, hõredate lidus karvadega, kolmnurk-
jate hammastega. Kroon kahvatukollane. Puri tiibadest ja laevukesest

pikem. Sigimik lühikesel, pisut kõverdunud jalal, paljas, kahe Seemne-

algmega. Emakakael sigimiku pikkune. Kaunad äraspidi-rnunajad,
4-5,5 mm pikad ja 2-3 mm laiad, enamasti kahe seemnega, paljad, sageli
võrkjalt kortsuļise pinnaga. Seemned umbes l,5 mm pikad, rohekas'
kollased.

Õitseb juulis, augustis.
Eesti NSV_s mererandadel, peamiselt läänesaartel, harvemini

mandri lääneosas (Noarootsis). Haruldane. (17. joon')

Üldlevik: NSV Liidus Euņoopa-osa kesk. ja lõunavööndis, Kaukaa-
sias, Lääne- ja Įda-Siberis (harva), Kesk-Aasias (harva), kasvades
peamiselt keedusoolarikastel kohtadeļ, Iõunarajoonides ka umbrohuna

I dentatus - hambuline (lad. k.)
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l7. joon. Hambuse mesika |MeliĮotus dentatus (Waldst. et Ķit.) Pers,] leiukohad
Eesti NSV-s.

riisi- ja lutsernipõldudel. Väljaspool NSV Liitu Euroopa kesk- ja atlanti-
lises vööndis,ning Vahemeremaadel.

MeĮįlotus dentatus Pers. on Eesti NSV flooras halofiilse pontilise
eįemendi esindaja.

Kumariini sisaldab ta märksa vähem kui tei.sed mesika liigid.

2. Ķollane mesikas - Meįįtotus oifficīnatis t (L.) Desr. in Lam.
Encycl. mģth. Bot' Iv (1797) 62; Ledeb. Fl. Ross. I (ls42) 537; Wied:
et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. (1g52) 4lo; Lehm. in
Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Ķurl.,2 Ser' XI, l (t895) 4l8; Gams in
Hegi Illu.str. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (l924) l243; Boįr. in Fl. URSS xI
(1945) 180. - Trifolium Meįįlotus officinalis o L. Sp. pl. (1753) 7ģ.s. -MelįĮotus araensįs Wallr. Sched. crit. (1822) 39l. M. paĮĮidus Bess.
ex Sėr. in DC. Prodr. II (1825) l88. - Įonuux JĪeKapcTBeHuuü unu
xerruri. (19. joon.)

o. Vars püsti'ne, harvemini tõusev, kuni l m kõrge, alates alusest
harunenud, ülemises osas karvane. Abilehed süstjad, teritunud tipuga,
terveservalised, harva alumiste lehtede abilehed j-z ķamķrgr. ĻĒ"_
rootsud lehįede pikkused või pisut lühemad' Lehed korrapäraĮu,lt ham_
bulise servaga' al'u,misel küljel hõredalt lühikarva,sed. Aļumiste lehtede
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l8. joon. Hambune mesikas ĮIv|eĮĮĮotuš dentātus '(Waldst'''i
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lehekesed äraspidi-munajad või ümardunult ovaalsed, tömbitipulised,
ülemisįe įehtede įehekesed sü.stjad. Õied rippuvad, 5-7 mm pika,d,
terava kumariinilõh,naģa, 4-l0 cm pikkad,es, kit,sastes, 30-7O-õielistes
kobarates, Õisikuraod lehtedest pikemad, õieraod ku,ni 'l,5 mm 'pikad.
Tupp kuni pooleni ļõhestunud kol.mnurkjateks hammasteks, umbes 2 mrn
pirkk, hõredalt karvan,e' Kr.oonlehed kollased. Puri peaaegu tiibade
pikkune, laevukesest pisut pikem. sigiririk jalal, paljas, enamasti 6,
harva 4-8 seeņnealgmega. Emakakael sigimikust pikem. Kaunad3-4 mm. pikad ja umbes 2 mm laiad, ovaalsed, paljad, hallikad, põiki-
kortsulised, ema'kakaela jäänust,ega, ühe, harva įahį seemnega. Seem-
ned rohekas,kollased, munajad.

Õitseb juunist septembrini.
Teeservadel, põlLupeena,rde1, raudteetammidel, elamuįe ümbruses

kuivadeļ ,kohtādel. Eelistab lubj a.rikast pinnast, seetõttu 1eidub teda
sagedamini Eesti NSV territooriumi lääne- ja põhjaosas, harvemini
idaosas.

Uldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhjavööndist (alates Arhangels-
kist ja Hibiinidęst, kuhu on nähtavasti sattunud tulnukana) kuni lõuna-
vööndįni, Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Kesk-Aasias. Väljaspool
NSV Liitu Eur'oopa kesk- ja atlantilises os,as, Vahemeremaadel, Väike-
Aasias, Iraanis, Tiibetis, Indias ja Lää,ne_Hiinas. Mägedes tõuseb
subalpiinsele kõrgu,sastmel,e.

Majanduslik tähtsus. Õitsemise ajal loodūslikel kasvukohtadeļ ei
söö loomad kollast mesikat kurrnariinist tingitud tugeva ,lõhna ja kibeda
maitse tõttu. omab tähtsust silo- ja siderūttaim.ū, krid gesti Nsv_s
teda selleks ei kultiveerita. Hea meetaim.' sisaldab llehtedes kuni 0,86%
kumariini (CsHooz), mida kasutatakse parfümeerias ja piibutubaka
aromatiseerimiseks. Leiab kasutamist ka ravimtaimęna (herba MeļiĮotį.
citrini)' Käesoleval ajal on kollase mesika tehniļine tähtsus (kuma-
riini sisaldu,se tõttu) suurem ta tähtsusest ravimtaim,ena.

Teisenditest on Kesk-Euroopas ja Eesti NSV-s levinud pearniselt
M' officinaĮį,s var. officinaĮis - vars ļ<uni 1 m kõrge, enam.vähem
püstine, harunenud, lehekesed enamašti ,nõrgalt hambulise Servaga.

3. Valge mesikas _ Melįlotu$ qĮbus t Desr. in Lam. Encycl. mėth.
Bot. IV (1797) 63; Ledeb. Fl. Ross. I (1342) 536; Lehm. in Archiv
Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 S_er.. XĪ, l (lB95) 4ls; Bobr. in Fl. URSS
IJ^ 

(l-945). 18ļ.--- 'M. auĮgaris'Willd. Ęnum. pl. Horti Berol. II .(ls09)z90; Wied.et Web. BescĻr.. phan' Gew. Esth-, Liv- u. Curl.'(lB52)
4ll' _ M. leucantįaq ,K6ch 'in DC. Fl. Frang. V (l8l5) 564.
M. aįbus Medik. Gams in Hegi lllustr. Fļ' Mitt.-Eur. IV, 3 (lg24\
|245.'- ĮouHux 6eluü. (20. joon')
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l9. joon. Kqįlane mesikas |MeĮiĮotus of|ĮcinaĮis (L.) Desr.]. a _
oks õisikutega, b _ õis, c * viti.



į

o'o. Vars püstine, harvemini tõusev, kuni l,5 m kõrge, paljas,
ainult ülemises oSaS lühikarvane, aĮusel puituv, vahel pr.rāku.' Āu_
lehed naaskeljad, alusel laienenud, terveservalised,' vägā harva alu-
miste lehtede abilehed hambulised. Lehekesed alumistel lehtedel piklik-
munajad või talbjad, ülemistel lehįedel kitsamad, piklik-süstjad. Lehe-
kesed l-2 crn pikad, tömbitipulised, B-l2 paari külgsoontega ja mõle_
mal serval niisama paljuile, sageli korrapäratute hammastega, alumisel
küljel hõredalt lühikarvased või ainult üksikute karvadega. Õied
rippuvad, tugevą meeldiva lõhnaga, 4_-B cm pikkades, kitsastes,
40-80-õielistes enam või vähem püstistes kqbarates. Õieraod
l-1,5 mm pikad, õitest palju lühemad; õisikuraod lehtedest palju pike_
mad. Tupp umbes '2 mm pikk, pooleni lõhestunud süstjateks teritįnud
hammasteks. Kroonlehed valged, 4-5 mm pikad. Puri tiibadest ja laevu-
kesest pisut pikem. Sigimik süstjas, jalata, paljas, 3-4 seemnealgmega.
Emakakael sigimikust pikem. Kaunad 3,6-5 mm pikad ja 2-2, mm
laiad, munajad, emakakaela lühikese jäänusega, enam või vähem võrk-
jalt kortsulise pinnaga, enamästi kahe, harva ühe või kolme Seemnega.
Seemned rohekaskollased.

Õitseb juunist septembrini.
Teeservadel, põlĮupeenārdel, raudteetammidel, umbrohuna põldudel

ja elamute ümbruses, jäätmaadel; kuivadel kohtadel. . Sage' Kultuur_
taimena põldudel.

Uldlevik. NSV Liidus peaa€gu kogu Euroopa-bsas, alates Karjala_
Soomest (Petrozavodskist) ja Arhangelskist (seal haruldane, nähta_
vasti tulnukana), Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Īdas (tul.
nukana), Kesk_Aasias. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas.
Kodunenud Ameerikas ja Austraalias.

Majanduslik tähtsus. Valge mesikas on väga väärtuslik, ļämmastiku-
rikka orgaanilise massiga kultuurtaim (silo- ja eriti sideraattaim). Tema
kasvatamine Ėaljasväetiseks on eįte nähtud Eesti NSV riiklikus toot-
misplaanis. Vaige m,esikas on Festi NSV tingimustes parim haljasväe_
tistaim, andes suure Saagi niihästi haljasmassi kui ka Seemne osas..
Kõrgeid šaake an'nab ta nõrgalt happelistel ja lubjarikastel muldadel'
Rohke kumariinisisaįduse tõttu õitsemise a1'al on ta kasuįamine karja-
maadel söödana loomade poolt võrdlemisi väike (20--25%), head kašu_
tamist leiab ta aga enne õitse,mįst. Ta si,saldab õitsemise aja], l5/o vett,
a'bsoluutses kuivaines l0lo tuhka, lg-20% proteiini, 12-14% valk-
aineid' 2-3% rasvaineįd, 25-37'% ts.elluloosi ia +n-,+iķ lämmas,tiku-
vabu aineid (Kopr'ronue pacTegI-.Ifl ceuoKocoB u nacr6zuĮ CCCP, II, l95l).
Kumariini si,saldab valge mesikas kuni. I ,4/o, seega rohkem kui teised
mesika liigid. Samuti nagu ėel,mine liik, leiab ta ka,suta,mist ka par_
fümeerias ja piibutubaka aromatiseerimiseks, ka alkohoolsete iöbkide
valmistamisel.

Lääne-Euroopas on valge mesikas kultuuris aļat,es xVI ja XVII
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sajandist. Kultiveeritakse käesoļeval aja| paljudes maades mitme
sordina.'

oma levikuareaali piirides Euroopa keskvööndis' samuti ka Eesti
NSV-s' on valge mesikas vähese varieeruvusega' peamiselt esineb var.
albus (tunnused antud liigi kirjelduses).

*4. Vene mesikas - MeĮįĮotus'uolgictrsl Poir. Encycl. Meth. Suppl.
III (1813) 648; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, g (t924\ l2BB
in textu; Bobr. in Fl. URSS XI (1945) 1B2. - Trifotium ruthenįcurn
Marsch.-Bieb. Fl. Taur.-cauc. ĪII (l819) 506 in textu. Meį.įĮotus
ruthenįcus Sėr. in DC. Prodr. II (lB25) 186; Ledeb. Fl. Ross. I (lB42)
53B. _ ĮouHl.tx soflxcxuü. (21. joon.)

(). Varred püstised, kuni l m kõrged, alates alusest harunenud,,
ülemises osas hõredalt karvased, vahel pisut looklevad. Abilehed naas-
keljad, 6-8 mm pikad, terveservalised. Alumiste lehtede lehekesed talb-
jalt ovaalsed, mõlemal serval 12-16, vahel ebaselge hambaga. Ülemiste
lehtede lehekesed piklik-süstjad, sageli terveservalised. Õieraod ena-
masti 3-5 mm pikad, hõredates, 5-10 cin pikkades kitsastes kobarates.
Tupp umbes 1 mm pikk,'lõhestunud lühikesteks laiadeks hammasteks'
Kroonlehed valged. Puri peaaegu tiibade ja laevukese pikkune. Sigimik
lühikesel jalal, paljas, kahe seemnealgmega. Emakakael sigimikust pikem.
Kaunad umbes 4-5 mm pikad ja umbes 3 mm laiad, paljad, rippuvad,
võrkjalt peenekortsulise pinnaga, enamasti ühe, harva kahe seemnega.
Seemned kollakaspruunid, umbes 2-2,5 mm pikad.

Õitseb juunist septembrini.
Seni ļeitud ainult kord Tallinnas Kadriorus prahipaikadel mereran-

nas (A. Üksip, 1932).

ÜIdlevik. NSV Liidus Euroopa_osa kagus, Lääne-Siberis (välja
arvatud põhjapoolne osa). Teistes NSV Liidu osades tulnukana. ūolģ,
jõe alamjooksuala endeem. Väljaspool NSV Liitu Lääne-Euroopas
(Saksamaal) tulnukana.

Mel,įlotus aoĮgicus Poir. meenutab välimuselt valget mesikat, kuid
talle on iseloomulikud väiksemad õied võrdlemisi pikkadel, vahel
peaaegu horisontaalselt eemaldunud õieraagudel hõredates õisikutes,
kitsamad lehed ning'rippuvad kaunad.

5. Kõrge mesikas - MeĮįįotus altįssįmas 2 Thuill. Fl. Paris ed' 2
(1799) 378; Gams in Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, B (1924) t24t;
Bobr. in Fl. URSS xI (1945) lB4. - M. macrorrhį.zus Pers. Synops.
II (lB07) 348; Ledeb. Fl. Ross. Ī (|842) 535; Lehm. in Archiv Natuik.
Liv-, E"hst:- u Kurl.,2 Ser. XI, I (IS9SI 4lB. - M. off.tcinalls Lamm.
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2l. joon. Vene mesikas (MeĮĮĮotus aoĮgĮcus Poir.). a - oks
õisikutega, ä - viļl.



Pers. var. 8., Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl.
(1852) 4l0 in textu. - ĮoHntx pocnuli. (22' joon')

o' Varred püstised või lookjalt tõusvad, vitsjad, kuni l50 cm
kõrged, enamasti peaaegu paljad või ülemises osaS hõredalt karvased.
Abilehed naaskeljad, 5-8 mm pikad, enamasti terveservalised, väga
harva alumiste lehtede abilehed lühikese hambaga. Lehed .nu*ršti
peaaegu paljad, harvemini alumisel küljel hallikad lühikeste lidus
karvade tõttu. Lehekesed alumistel lehtedeļ äraspidi-munajad, ülemis_
tel lehtedel piklikud. Lehekesed alusel ahenenud, 2-3 (a) cm pikad,
mõlemal serval B_l4 (20) hambdga, tipul tömbid või ümardunud.
Õied lõhnavad, 5-7 mm pikad, tihedates 2_5 (6) cm pikkades ja
(l0-) 20-30_ (60-) õielistes kobarates. Õieraod karvased, l,5-2 mm
pikad; õisikuraod 2-6 cm pikad. Tupp umbes 2,5 mm pikk, karvane,
kuni pooleni lõhestunud kolmnurkjateks teritunud hammasteks. Kroon_
lehed helekollased. Puri äraspidi-munajas, peaaegu tiibade pikkune.
Tiivad laevukese pikkused või pisut pikemad. Sigimik liihikarvane,
väga lühikesel jalal, 2-3 seemnealgmega. Emakakabl sigimikust pikem
või sigimikuga ühepikkune, pisut kõverdunud. Kaunad rippuvad,
rombjad, 3,5-;5 mm pikad ja 2,5-3 mm laiad, hõredaļt lühikarvased,
võrkjalt kortsulised, enamasti kahe, harvemini ühe Seemnega. Seemned
umbes 2 mm pikad, pruunikad.

Õitseb juunist augustini.
Mererannal, mere läheduses niitudel ja teede .ääres, majade ümb-

ruses' prahipaikadel peamiselt'läänesaartel, kus kohati sage' harvemini
mandri põhja- ja lääneosas.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa keskvööndįs ja Lääne_Siberis
(haruldase liigina). Väljaspool NSV Liitu Kesk- ja atlantilises Euroo-'
pas j a Va,hem,ere,maa'd,e lääneosas,.

Majanduslik tähtsus. Hea rneetai'm. Leiab kasutamist ravi,mtaim,ena
samuti nagu valge mesika,s ja ka koos sellega. T,emast saadavat kuma-
riini tarvitatakse samuti nagu teistest mesika liikidest saadavat.

Kõrge mesikas varieerub paljudes tunnustes (lehekeste suuruses ja
hambulisu,ses, õite suuruses' õisiļ<ute pikkuses ja tiheduses jne.),
moodustades kasvukohast tingitud t,eisendeid.

10. perekond ristikud - Trifoliunr.t L.
L. Gen. pl. ed. 5 (1754) 3?t7.

Mitme' või üheaastased rohttaimed. Lehed enamasti kolmetised, harva
viietised või rohkemate lehekestega. Abilehed sageli rootsuga kokku kas-
vanud' oied enamasti nutitaolistes, harvemini kobarjates või sarikjates
kaenlasisestes, näilikult sageli tipmistes õisikutes. Kõrglehed õite alusel

I tres, trĮa '_ kolm, foĮium - leht (lad. k.); taime nimetus Pliniusel ja teistel
vanaaja teadlastel.
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2,2' joon. Ķõrge..mesikas (MeĮiĮotus aļtįssįnus Thuill.). a - oks õisikutega, ä _
varre alumine osa juurega, c - vili.



puuduvad harva, vahel on nad õisiku alusel kokku kasvanud ja meenu_
tavad üldkatet' Tupp kellukjas või putkjas, 5-hambaline või . selgelt
2-huuleļįne. Tupeputk 5-, l0_ või 20-sooneline. T,upp neelu kohal avatud
või pilutaoliselt ahenenud. Kroon valge, kolļanė' või .hele- kuni tume-
punakas, enamasti kuivav ja püsiv, harvemini varisev. Puri tiibadest
pikem, sageli vaba. Tiivad ja laevuke pinnukeste osas enam või vähem
liitunud ja tolmukate putkega kokku kasvanud. Tolmukaid 10,
neist 9 kokku kasvanud ja üks vaba. Tolmukaniidid kõik või ainult
5 nendest ülemises oSaS laienenud. Sigimik enamasti ja|ata, harva
jal.al, 2-8 sėemnealgmega. Kaunad ärašpidi-munajad või piklikud,
nahkjad või kilejad, sageli 'peidetud kuivanud õiekattesse, enamasti
t-2, harva 3-6 seemnega, raskesti avanevad. Seemned südajad,
ümmargused või läätsekujulised.

Perekonda kuulub üle 300 liigi levikuga peamiselt põhjapoolkera
parasvööndis, osalt ka subtroopilisteļ āladel, ainult vähene arv liike
on esindatud Kesk- ja Lõuna_Ameerika ning Lõuna- ja troopiļise Aaf rika
mäestikel. Enamiku liikide levikukeskuseks on Vahemeremaad.

NSV Liidus esineb 65 liiki, neist Eesti NSV-s 13. Osa perekonda
kuuluvatest liikidest omab suurt tähtsust põllumajanduses kultuurtai_
medena ja on tuntud kultuuris alates XVi sa1anāist. Enamik ristiku
liikidest on head mēetaimed

ļ.

2.

,i.

4.

5.
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LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

Tupp tihedate, pikkade ja pehmēte karvadega, mis varjavad väi-
kest õit' Tupeha'mbad kroonist 

iįiffii,- - TrifoĮium aroense L.

Tupp ilma pikkade karvadeta. Tupetipme'd pole kroonist pikemad 2

Õied kollased või pärast õitsemist .kollakaspruunid või pruunid . 3

Õied valged, roosākad või punased . 6

Lehe keskmine leheke pole külgmistest pikema rootsuga. Koļlased
õied pärast õitsemist helepruunid (üĮemised osalt kollased) või
peaaegu kastanpruunid 4

Lehe keskmine leheke külgmistest pikema rootsuga 5

Alumised varrelehed 2-5 cm pikkade rootsudega. Oisikud (nutid)
pärast õitsemist peaaegu kastanpruunid

.4. Pruun,.-ristik _ TrifoĮium spadiceurn L.

Alumised varrelehed airiult kuni l cm .'pikkade rootsudega. Õisi-
kud pärast õitsemist hele- või- liollakaspruunid

5. Kuldristik - Trifolium strepens Crantz
Õisikud (nutid) väįkesed,.k:l3ļ_rd' hõredad, 3-l5-õielised'Į. Väike ristik - TrifoĮium dubįum Sibth'

Õisikud suuremad, pisul piklikud,.tihedad, 20-40-õielised
6. Lamav ristik - Trifolium campestre Schreb.



0. Varred roomavad ja lamavad, sõlmede kohalt juurduvad 7

Varred püstised või tõusvad; kui lamavad, siis sõlmede kohalt
mittejuurduvad 8

7. Õied valged, rohekasvalged 
'või kahvaturoosad, pärast õitsemist

helepruunid. Abilehed ahenevad'enam-vähem järsult oht'etaolisoks
tipuks. Õietuped pole vilju'mi'se ajal põisjalt suurenenud

2. Valge rįstik - TrifoĻiun repens L.

Õied roosakad kuni punakad, pärast õitsemist pruunid. Abilehed
ahenevad aegamööda teravaks tipuks. Õietuped viljumise ajal
põisjalt suurenenud

8. Randrlstik - TrifoĮiūm fragiferun L.

8. Õied valged või roosakad 9

Õied lillakaspunased või purpurpunased ļ0
9' Õied valged või kreemikad. Lehed ālumisel küljel ja varred eriti

noofes eas hallid ļidus karvade tõttu. Lehed peamiselt juurmised,

. varred väheselehised
l. Mägiristik - TrifoĮiurn montanurn L.

Õied roosad, puhkedes valkjad. Lehed ja varred paljad, harva var-
red ainult ülemises osas pisut karvased. Varred rohkelehised

3. Ęoosa rįstik _ TrifoĮiurn hgbridun L.

l0. Õisik kerajas, alusel ümbritsetud kõrglehtedest ūattega, vahel kate

õisikust pisut eemale nihkunud. Õied lillakaspunased l l

Õisik hiljem piklik. Õisiku alusel puudub kõrglehtedest kate. Õied

intensiivselt lihakarva punased või purpurpunased
9. Kahkjaspunane ristik _ TrifoĮiurrt, įncarnatum L.

ll. Õietupe putk viljumise ajal paljas
lO. Keskmine ristįk - TrifoĮium nedįųm L.

--- Õietupe putk ka viljumise ajal karvane
12. Tupp 20 soonega. Lehed ja vars tihedalt kaetud lidus karvadega.

Lehekesed piklik-elliptilised või süstjad
lt. Alpi ristik - TrifoĮium alpestre L.

Tupp l0 soonega. Lehed peaaegu paljad, mõlemal küljel või aiirult
alumisel küljel hõredate pehmete lidus karvadega. Vars paljas või
ainult sõlmekohtadel ja õisikute all karvane. Lehekesed enamasti
lai-elliptilised või äraspidi-munajad, harva piklik-süstjad l3

l3. Kultuurtaim. Varred paljad, enamasti püstised, jämedad, sageli
õõnsad, kuni 80 cm kõrged

l3. Punane rlstlk - Trifolium satįlunx Crome

Metsikult kasvav faim. Varred sõlmekohtadel ja õisikuįe alusel
karvased, enamastį tõusvad ja peenemad, tavaliselt umbsed, kuni
40 cm kõņged

t2. Aas- ehk metsik punane ristlk - TrifoĮium pra'tense L'

6 Eestį Nsv fļoora lII 8l



l. alamperekond Trifoliastrum Sėr. in DC. Prodr. II (ls25) l98. -Kõrglehed õite aluseļ ūamasti võrdlemisi suured, harva vįikesed. Tupp
neelu kohalt avatud. Kaunad 2-6, harva I seemnega.

l. sektsioon Amorįa K. Presl Symb. bot. I (1832) 43, pro gen. _
Õied raolised, õitsemise lõpuks üksteisest eemaldunud või longus.
Tupp 10, harva 5 soonega. Kaunad raota, 2-6 seemnega,

l. Mägiristik - Trifolium montanum ' L. Sp. pl. (1753) 770, non p'
772; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 552; V/ied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. (lB52) 4l5; Gams in Hegi lļlustr. Fl. Mitt._Eur. IV,
3 (1924) l3l0; Bobr. in Fl. URSS XI (1945) 206. T. subuįatum
Gilib. Fl. Lithuan. V (1782) 90. - Exs.: K. Eichw., Eesti taimed III
(l93B) no l16. _ Ķnenep ropHuü, 6eloro,rosķa. (23. joon.)

4. Juur tugev, puituv. Vars üksikult, lihtne või ainult vähe haru-
nenud, kuni 60 cm kõrge, pisut kandiļine või ümmargune, lidus karvade
tõttu hallikas, väheselehine (lehti varrel ļ-4). Abilehed munajad,
nahkjad, pikalt teritunud, karvased, leherootsuga kokku kasvapud.
Lāhed enamasti juurmised, 10-20 cm pikkade rootsudega. Varrėlehti
sageli ainult üks õisiku läheduses, lühema rootsuga. Lehekesed elliptili_
sed või süstjad, l,5-5 cm pikad ja |-2,5 cm laiad, karedad, pealmisel
küljel paljad, alumisel küljel karvased, peensaagja Servaga ja lühikeste
rootsukestega. Õied 7-9 mm pikad, alusel naaskeljate kilejate, õieraagu_
dest pikemate kõrglehtedega, 50-l00-kaupa tihedates, |,5-2,5 cm
pikkades munajates või süstjates nuttides. Õisikud 2- (l-4-) kaupa
kaenlasisestel, lehtedest mitu korda pikematel raagudel. Õieraod umbes
l mm pikad, pärast õitsemist rippuvad või iongus. Tupp kellukjas,
3,5-4 mm pikk, lühikarvane, süstjate teritunud hammastega. Kroon.
lehed va1ged, pärast õitsemist helepruunikad. Puri munajas-
süstjas, 'kurruline, tipul tagasi pöördunud, tiibadest ja laevukesest
pikem, nendega pinnukese osas kokku kasvanud. Sigimik paljas, süstjas,
kolme seemnealgmega. Kaunad ovaa1sed, peidus õiekattes, enamasti
l-2 seemnega. Šeemned rohekad, ovaalsed.

Õitseb juunist augustini.
Kuivadel niitudel ja puisniitudel, loodudel, ka kinkudel ja nõlvadel,

harvemini hõredais männimetsades. Eeļistab lubjarikast pinnast ja on
kuivade kasvukohtade taim. Sage lubjarikkal ja liivasel įinnasel."

Uldlevik. NSVIlLiidus Euroopa-osas alates põhjast (Karjala.Soo-
mest ja Dvina niug Petšora jõgede piirkonnast) kuni lõunarajoonideni
(Krimmi poolsaarel ainu1t mägimetsades), Kaukaasias (mägedel kuni
subalpiinse kõrgusastmeni), Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias. Väljaspool
Ņsy Liitu peaaegu kogu Euroopas, tõustes näit. Aļpides 1800-2500 m
kõrgusele. Kuulub ,palearktilise montaanse f looraelemendi 'esinda jate

ģz
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hulka. Esinemise tõttu NSV Liidu Euroopa idaosa steppides on arvaįud
ka pontosarmaatilise flooraelemendi hulka.

Majanduslik tähtsus. Mägiristik on karjamaadel noores eaS üldi-
selt hea söödataim väikeloomadele, eriti lammastele. Sisaldab umbes
lB,3% proteiini, tselluloosiisisaļdus on 30,3%. Rarvasus ja tugevad var-
red vähendavad aga ta väärfūst söödataimena. Hea meetaim.

2. Valge ristik - TrifoĮiunl"repensr L. S:p. Pl. (l753) 767; 
'Ledeb

Fl. Ross. I (1342) 553; Wied. et Web. Beschr.,phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl, (1852) 416; Gams in Hegi lllustr. Fl. lviitt.-Eur. IV,3 (1924) 1302;
Bobr. in Fl. URSS XI (1945) 2ll. - T. nothum Stev. in Bull. Soc. Nat.
Mosc. XXIX, 3 (1853) l37. - Ķ.leuep no.nayuufi, KJIeBep 6e.nuft' (24. joon.)

4. Peavars lühike, l_4 cm pikk. Roomavad külgmised võrsed
(varred) kuni 30 cm (ja rohkem) pikad, :sõlmekohtaāel juurduvad,
ainult tipuosas tõusvad, harunenud ja peaaegu paljad. Abilehed suu-
red, kilejad, süstjad; teritunud, valkjad, lillakate või roheliste soontega.
Lehed kuni 20 (30) cm pikkade püstiste rootsudega. Lehekesed l-3 cm
pikad, äraspidi-munajad, enamasti pisut pügaldunud tipuga, peene-
hamba1ise servaga' lühikeste rootsukestega, rohelised ja heledamate
laikudega. Õied 40-80-kaupa nutitaolistes õisikutes. Nutid kerajad,
kuni 2 cm Läbimõõdus, 5-40 ęm pikkadel raagudel. Kõrglehed õite alu-
sel kilejad, õieraagudest lühemad. Tupp umbes 3-4 mm pikk, kelluk-
jas, süstjate teritunud hammastega, l0 rohelise soonega. Ülemised
tupehambad alumistest pikemad. Kroon valge, harvemini roosaka või
roheka varjundiga, peale õitsemist helepruun, 6-12 mm pikk (tupest
umbes 2 korda pikem). Puri piklik, vaba, tiibadest pikem. Tiivad ja
laevuke on pinnukese osas, tolmukate putkega kokku kasvanud. Sigi'
mik 5-_6 seemnealgmega, -püsiva kaelaga. Kaunad lineaalsed, umbes
4 mm pikad, 3-4 seemnega. Seemned munaļad või ümardunud, kolla_
sed, hiljem pruunikad.

Õitseb maist septembrini.
Niitudel ja puisniitudel, randniitudel (saliinsetel ja suprasaliinsetel)

ja karjamaadel,; eriti kultuurist mõjutatud rohumaadel, umbrohuna
teede ääres ja,õuedes. Külvatakse muru parandamiseks. Sage kogu
Eesti NSV territooriumil.

Uldlevlk. NSV Liidus kogu Euroopa-osas (ka Arktikas), Kaukaasias,
Lääne- ja lda_Siberis, Ķaug-Idas ja Kesk_Aasias. Väljaspool NSV Liitu
kogu Euroopas, '' Väike-Aasias, Īraanis, Indiag, Himaalaja piirkonnas,
Mongoolias, Jaapanis, Hiinas. Tulnukana kõikides teistes maailmajagu-
des. Mägedes tõuseb metsapiirini ,

Majanduslik tähtsus. Valge ristik on kõrgeväärtuslik söödataim loo-
duslikeļ rohumaadel (karjamaadel ja niitudel). Ta kannatab nrõõdukat
tallamist loomade poolt ning levib inimese majandusliku tegevuse taga-

ļl' ļ', ri ,l
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järjel. Valge ristik ei ole mullastikutingimuste suhtes nõudlik; vaid kas-
vab hästi nii mineraal- kui ka turbamuldadel. Ta on niiskuselembene
taim, kuid siiski punasest ristikust palju kuivakindlam. Valge ristiku
toiteväärtus ei ole palju madalam teiste ristikute toiteväärtusest. Ta
sisaldab proteiini 26,?-_35,8% (arvestatud absoluutsest kuivkaalust).
Eriti valgurikkad on lehed ja õied. Valkude sisaldus muutub taimes vas'
tavalt kasvukoha tingimustele. Taime haljasmass sisaldab ka C-vitamiini,
mille hulk peale õitsemisi järsult väheneb. Hea meetaim.

24. joon. Valge ristik (Trifolium repens L.).

Valget ristikut kasvatatakse ka põldudel kultuurtaimena. Ukraina
NSV's aretati aastal 1935 sort ,,Valge gigant", mis sealsetes tingimus'
tes annab 5 ļõikust. J. Bobrov arvab, et see sort on valge ristiku
kultuurvormi f . lodigense (pärineb Milaanost) reproduktsioon (Fļ.
URSS, XI, 1945). Arvatakse, et valge ristiku kultuur sai a'lguse Hol'
landis,. kust levis naabermaadesse. Juba pärast l700. aastat kasvatati
teda Inglismaal.

Trifolium repens |,. on oma 1aiaulatusliku levikuareaaļi piirides
tuntud mitme rassi ja vormina. Kesk-Eųroopas' ka Eesti NSV-E on
levinud vaĪ. repens (roomavad varred kuni 30 cm pikad või pikemad,
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paljad; lehekesed kuni 3 cm pikad, tipul tömbid või pisut pügaldunud;
õisikud paljuõielised, pikkadel raāgudel).

Ī' Įongipes Peterm. (õieraod tupeputkest mitu korda pikemad)
tulnukana Pärnu raudteejaamas (A. Remmel, 1957)'

3. Roosa ristik, rootsi ristik - TrifoĮium hgbridum, L. Sp pĮ.
(1753) 766; Ledeb, Fl.Ro... I (1842) 554; Wied. et Web. Beschr. phin.
Gew. Esth-, Liv- u. curl. (1852) 4lG; Gams in Hegi lllustr. Fr. Mitt.-Eur.
IV,3 (1924) 1299; Bobr. in Fl. URSS XI (1945) 212. - T. fistulosum
Gilib. Fl. Lithuan. V (l7s2) 86. - T' eĮegans Savi Fl. Pis. II (l79s)
16l; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv_ u. Curl. (rcszj ųi;
Lehm. in Archiv Naturk. Liv_, Ehst_ u. Kurl.,2 Ser. XI, l (ļs95) 420. -Ķ,lelep rw6pu4naftl I(JIeBep rune4cxnü, K"IreBep posonuü. (25. joon.)

4,o' Juur tugev. Varred 30-60 cm kõrged, üksikult või mitme-
kaupa, tõusvad või peaaegu püstised, lihtsad või pisut harunenud, paĮ_
jad või ainuļt harva ülemises osas hõredalt karvased, sageli õõnsad.
Abilehed nahkjad, munajad või munajas_s.üstjad, kahvatud, kuni nel_
jandikuni kokku kasvanud leherootsuga, pikalt teritunud, 3-5 soonega.
Juurmised lehed kuni 20 cm pika rootsuga, ülemiste lehtede roots ei
ületa lehekeste pikkust. Lehekesed l,5-3 cm pikad ja kuni 2 cm laiad,
ühepikkuste rootsukestega, ovaalsed, enamasti tömbitipulised, paljad,
vahel alumisel küljel pea.Soone kohalt karvased, igal serval 20-30 (40)
hambaga. Õied 20-30_kaupa nutitaolistes õisikutes. Õisikud kerajad,
2-3-kaupa varrel, umbes 2 cm läbimõõdus. Õieraod 2-3 mm pikad,
karvased, vilja valmimisel longus, õie a1ļ olevatest kõrglehtedest pike_
mad. Õisikuraod lehtedest palju pikemad, ülemises oSaS karvased. Tupp
umbes 3 mm pikk, 5 Soonega'- üle poole lõhestunud naaskeljatcks ham_
masteks, Tupe 2 'ülemist hammast alumistest pikemad. Kroonlehed õite
puhkemisel valged või valkjad, hiljem roosad või punakasroosad, pärast
õitsemist pruunikad, 5-8 mm pikad, tupest . umbes 2 korda pikemad.
Puri munajas, kurruline, tiibadest ja Įaevukesest pikem. Kaunad pik-
ļikud, kuni 4 mm pikad, ulatuvad tupest välja, 2-4 seemnega. Seem_
ned munajad, rohekad, hiljem punakaspruunid.

Õitseb maist septembrini.
Niitudel ja puisniitudel, põllupeenardel ja teede ääres, elamute ümb_

ruSeS. Kultuurtaimena põldudel. Sage kogu Eesti NSV territooriumįl.
Üldlevik. NSV Liidus Euroo.pa_osa's .aļates põhjarajoonidest (Kirovs_

kist ja Arhangelskist) kuni lõunarajoonideni, Kaukāasias ja I-ääne_
Siberis; tulnukanä Ida-Siberis, Kaug-Idas ja Kesk-Aasias. Väljaspool
NSV Liitu kogu Euroopas, Väike'Aasias, Vahemeremaadel' Kulįivįerl_
takse Euroopas ja Põhja_Ameerikas, eriti Kanadas, paljude sortidena.

MajandusIik tähtsus. Ro,osa ristik omab suurt tähtsust kultuurtaimena.

t hųbridum - ristamise teel tekkinud, hübriidse päritoluga (lad. k.), mis aga
käesoleva' taime suhtes. pcile oige.
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25. joon. Roosa ristik ehk rootsi rislik (TrifoĮium hųbridum L.\



Ta on kõrgeväärtus{ik söödataim, ka segus teiste heintaimedega. Paljude
omaduste poolest ei jää ta punasest ristikust maha, omab isegi eeliseid
viimase ees (annab kõrgema Seemnesaagi, heinana ei muutu mustaks,
varred on pehmemad jne.). Mullastiku suhtes pole roosa ristik väga
nõudlik, kuid eelistab hea struktuuriga 1iivsaviseid ja savi1iivaseid
muldasid ning parajat niiskuserežiimi. Soomuldadel aįeneb ta pųna-
sest ristikust paremini. Mulla hāppesuse juure's pH 4-5 näitab ta vęel

jhead kasvu.
Trifotium hųbridum L. sisaldab proteiini võrdselt punase ristikuģa,

tselluloosi aga vähemal hulgal. Haljasmassis esineb kuni 39,0 mg/kg
karotiini; viimase sisaldus taimes muutub vastavalt v"egetatsiooni faasi-
dele. Roosa ristiku kvaliteeti vähendab ta kibedavõitu maitse; seetõttu
on soovitatav kasvatada teda segus teiste heintaimedega. Hea meetaim.

Kultuuris on roosa ristik tuntud alates XVIII sajandist. Juba Linnė
soovitas teda kultiveerida.

oma laia levikuareaali piirides esineb roosa ristik kahe ökoloogilise
vormina, mis mõnede autorite poolt on eraldatud iseseisvateks liikideks:
TrifolĮum fistulosurn Gilib. (varred püstised või alusel tõusvad, pea-.
aegu paljad ja õõnsad, lehekesed umbes 3 cm pikad, vahel servadel
ainult nõrgalt hambulised), esineb paraja niiskuserežiimiga aladel,
kultuuris peamiselt põhjapoolsemates rajoonides, ja TrĮfoĮiurrt' elegans
Savi (varred enamasti lamavad või tõusvad, mitte õõnsad, ü1emises
osas enamasti karvased, lehekesed kuni 2 cm pikad, alati selgelt ham-
bulised), iseloomulik kuivematele aladele, esineb peamiselt lõuna_
rajoonides. Mõlemad vormid on omavahel üleminekutega seotud.
Võimalik, et TrifoĮĮum elegans Savi on lähedane'roosa ristiku metsi-
kutele vormidele.

2' sektsioon Chronosemįurn Sėr. in DC. Prodr. II (lB25) 204; Čelak.
in Oest. Bot. Zeit. XXIV (1874) 40; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 555. -Amarenus K. Presl Symb. bot. I (1332) 47, pro gen. - Tupp peaaegu
kahehuuleline, neeļu kohal avatud, 5 soonega. Kroonlehed enamasti
kollased, harvemini punakad või li}lakad, hiljem pruunid, vabad, harva
pisut liitunud, viljumise ajal nahkjad, kuivanult säilitavad oma kuju.
Kõrglehed õite alusel vaevalt märgatavad. Kaunad ühe seemnega.

4. Pruun ristik _ Trifoliurn spadiceum ' L. Fļ. Suec. ed.2 (|755) 261r;

Ledeb. Fl. Ross. I (1342) 555; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. (1852) 4lB; Gams in Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3
(1924) 1294; Bobr. in Fl. URSS XI (1945) 220. - T. montanun L. Sp.
pl. (1753) 772, non p.770. - Ķneoep TeMHoKaIxTaHosHfI. (26. joon.)

o,c. Juur peenike. Vars 20-40 cm kõrge, lihtne või enamasti
alusel harunenud, püstine või alusel pisut tõusev, hõredate ļidus karva-
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dega. Abilehed piklik-süstjad, alusel vahel punakate täppidega (nagu
varski). Leherootsud |-4 (5) cm pikad, hõredate lidus karvadega lapunakate täppidega, alumised lehed ülemistest pikemate rootsudega.
Lehekesed äraspidi-munajad või elliptilised, peaaegu rootsukesteta,
ümardunud või pisut pügaldunud tipuga, |2-20 paari külgsoontega,
üļemises 3/a oSaS lühihambalise servaga, paljad või ainult alumiseļ kül-
jel peasoone kohalt hõredalt karvased. Õied kuni 2 cm pikkades ovaal-
s.etes või silinderjates õisikutes. Õieraod väga lühikesed (alla 1 mm).
Õisikud üksikult või 2-kaupa hõredalt karvastel, kuni 4 cm pikkadel
raagudel. Tupp süstjas, 2-3 mm pikk, putkeosas paljas, sügavalt lõhes-
tunud hammasteks. Kaks ülemist hammast süstjad ja paljad, 3 alumist
hammast lineaalsed, ripsmelise Servaga ja ü1emistest pikemad. Kroon-
lehed kuldkollased, hiljem, pärast õitsemist, kastanpruunid, 1äikivad,
kuni 0 mm pikad. Puri kurruline, tiibadest ja laevukesest vähe pikem.
Sigimik 1ühikesel jalal, kahe seemnealgmega. Kaunad elliptilised,
2-2,5 mm pikad, ühe seemnega.

Õitseb juulis ja augustis,
Niitudel ja puisniitudel, aasadel, ka põllupeenardel ja teede ääres.

Seni leitud ainult mandril. Sage. VäIdib lubjarikast pinnast. Apofüüt.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas, Kaukaasias,

Lääne-Siberi loodeosas. Väljaspool NSV Liitu Lääne-Euroopas alates.
Kesk-Skandinaaviast kuni Vahemeremaade põhjaosani (Põhja_Hispaa-
nias, Põhja-Itaalias), Väike_Aasias.

Majanduslik tähtsus. Kasulik söödataim loodus1ikel rohumaadeļ
(karjamaadel ja niitudel). sobiv kasvatamiseks seguna teiste heintai-
medega niisketel ja soostunud rohumaadel. Vähese saagikuse įõttu ei
oma nimetamisväärset maįanduslikku tähtsust, mistõttu pole ka kultuuri
viidud.

5. Kuldristik - TrifoĮium strepens I Cranlz Stirp. Austr. ed. 2, V
(1769) 411; Bobr. in Fl. URSS XI (1945) 222; Grossh..O.rr. Kasx. ed. 2,
V (1952) 207. - T. agrartum L. Sp.'pl. (17b3) 772, p. p.; Ledeb. Fl.
Ross. I (1842) 556; Wied. et V/eb. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curļ. (lB52) 419; Gams in Hegi lllusir. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (lg24)
1293. - T. aureum Poll. Hist. Pl.. Palat. II (1777) 344, non Thuill. -Ķlenep uypuaņzr:r. (27. joon.)

e' Juur peenike, harunenud. Vars kuni 40 cm kõrge, püstine või
ainult alusel tõusev, lihtne või kogu ulatusel enam või vähem harune-
nud, lidus lühikarvadega. Abilehed piklik_süstjad, teritunud, ü1e poole
kokku kasvanud leherootsuga, 1-1,5 cm pikad. Leherootsud peaaegu
paljad või hõredalt karvased, nii alumistel kui ka ülemistel lehtedel
peaaegu ühepikkused, võrdlemisi lühikesed (umbes l cm). Lehekesed
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piklik_äraspidimunajad või talbjad, l-l,5 (2) cm pikad ja 4_8 mm
laiad, väga lühikeste rootsukestega, |2-20 paari külgsoontega, tipuosas
ebaselgelt lühihambalised. Õied umbes l cm pikad, 25_40'kaupa

27. joon. Kuldristįk (TrifoĮium strepens CranIz). d - taime üld-
kuju, Õ _ õis.

l,5--.-2 cm pikkades kerajates või pisut piklikkudes nutitaolistes õisį'
kutes. Õisikuid rohkearvuļiselt. Õisikuraod 2-3 cm pikad, karvased.

Õieraod l mm pikad. Tupp paljas, 2,5-3,5 mm pikk, sügaval't lõhes'
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tunud viieks hambaks', neist 2 üļemist paljad, 3 alumist tipul ühe
või kahe karvaga, ülemistest palju pikemad. Kroon 5-6 mm piktr, t<uld-
kollane, pärast õitsemįst pisut suurenev, heļe- või kollakaspruun. Puri
lusikjas, alusel ahenenud, tipul laienenud, korrapäratult hambulise ser-
vaga, tiibadest ja laevukesest palju pikem. sigimik jalal, paljas, kahe
seemnealgmega. Ķaunad püsiva emakakaelaga, äraspidi-munajad, kuni
2 mm pikad, ühe ümmarguse seemnega.

Oitseb juunis, juulis.
Kuivematel niitudel ja puisniitudel, aasadeI, ka kinkudel ja nõlva-

del, põllupeenardel, vatrel įoldudel, eriti umķrot una iirįiķuķrttuurides,
peamiselt mandril. sage. Et kuldristik esineb sageli raudteede ja maan-
teede ääres, siis võib liiki pidada apofüütseks (A. Üksip, 195ģ). Eelis-
tab liivast pinnast.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (lõunarajoonides
harva), Kaukaasias, Lää,ne-Siberis (harva), Ķaug-Ida lõu,naosas. Väl-
jaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas. Tõuseb mäestikes umbes
l500-lB00 m kõrgusele.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim loodusliį<el rohu,maadel,
l<uid vähese saagikuse tõttu ei oļe kultuuri viidud. Hea meetaim. Õitest
sāadak,se kollast värvainet.

6. Lamav ristik - TrifoĮium campeslrel Schreb. in Sturm Deutschl.
Fl. H. XVi (ls0a) 13; Gams in Hegi lllustr. Fļ. Mitt.-Eur. IV,3 (1924)
1290; Bobr. in Fl. URSS XI (194S) 223; Grossh. <D.ir. Kagx. ed. 2, V
(1952) 207. - T. agrarium L.Sp.pl. (l7s3) 772, p. p, - l. procumbens

!- ll ST:. (1755) 261, non Sp.pl.; Leūeb. pļ. ioss. I (tB42) 556;
wied. et web. Beschr.'phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. (1s52) 419; Lehm.
in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl., 2 Ser. XI, I (lggb) 421.
Ķneaep noleeofi. (28. joon.)

c)' Juur peenike, harunenud'. Vars 5-20 (25) cm kõrge, püstine,
tõusev või lamav, alates aļusest harunenud, lidus karvadegā. Abilehed
korrapäratult munajad, alusel 1aienenud, tipul teritunud, ripsmelise
Servaga, leherootsust palju 1ühemad. Alumiste 1ehtede roots umūes lehe_
kesie pikkune, keskmiste ja ülemiste lehtede roots lühem. Keskmine tip-
mine leheke külgmistest näilikult pikema rootsukesega (rootsuke kin_
nitub rootsu 3-7 mm pika jätku tippu). Lehekesea s-o (lO) mm pikadja 4-6 mm laiad, talbjąlt äraspidi_munajad, 6-l0 paari külg.oort.gr,
üleņises osas ebaselgelt hambu1ise Servaga, ümardunud įoi pišut
pügaldunud tipuga, sageli ļühikese, peenikese ogaotsaga. Õied l-1,5 mm
pikkadel raagudel, 20-30_ (40-) kaupa ümardunud või ovaalļe-
teS, tihedates' l- l,5 cm ' pikkades õisikutes. Õisikuraod karvased,
kuni 3 cm pikad, viljumise ajar rongus. Tupp keilukjas, kilejas, parjas,
umbes 2 mm pikk, hambuline, kaks ülemist hammast peaaegu 2 korda
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28, joon. Lamav rĮstik (TrifoĮiun campestfė Schreb.)

' a' * taime üldkuju, b _'õis, c .- vilį.



kolmest alumisest lühemad. Kroon kollane, pärast õitsemist kollakas-pruun' ligi 5 mm pikk. Puri kurruline, kiiljas, tiput ū.ir.,1rlt laienenud,ebaselgelt ripsmelise Servaga' pärast õitsemist ļlla kaardunud, kattestemast lühemaid tiibu ja laevukest. Kaunad 
"rnrķrįrĮrļ. ";;;;ühe-seemnega. Seemned munajad.

Õitseb maist juulini.
Läänesaarte randniitudel, ka õhukesepinnaselistel karjamaadel (Saare-

:1:l''Vilsan_dil, Ruhnul). Kuulub Eesti floora haruļdaste liikide hulka.Leitud tulnukana ka Tailinna sadamas ja raudteejaamades (Tartus jaVõru ligidal Husaris.), te_ede ääres (Tartu ligidal Luunjas) ja põldudel(ristikupõllul Jõgeval). (29. joon.)
ÜIdlevik' NSV. Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (Moskva jaLeningradi oblastis ja gįsķilrį ANSv-s näįrtavasti tulnukana),

Kaukaasias (siin sagėli klibustel nõlvadel), Ķesk-Aasias (lõunaosas
umbrohuna). Väljaspool NSV Liitu. Skandinaavias, Kesk- ja atlantilises
Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias, Iraanis.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödatai.m looduslikel karja.maadel,eriti lammastele.
Eraldatakse teisendid:
var' maįus Koch (var. genuinunt Rouy, T. procumbenS var. campestreSėr.) - varred enam-vähem püstised, 

-tugevad' 
õied 4-5 mm pikad(Eesti NSV-s leitud Saaremaal ja mandril);

var' mįnus Koch (T' pseudoprocumbens Gmel.) - varred lamavadvõi tõusvad, õied ainult kuni 3 nim pikad (Vilsandi saarel). Teisenditetunnused pole aga kindlapiirilised, vaid üieminevad, įįisenala kuulu_vad nähtavasti ökoloogiliselt tingitud vormide hulka.

*7. Väike ristik _ TrifoĮium dubįuml Sibth. Fl. oxon. (l79a) %l;Bobr' in Fl' URSS XI (|g45) 224. T. mįnus Sm. in Relhan Fl.Cantabr. ed. 2 (1s09J 2gO. - T. fiĮiforme L. Fl. Suec. ed. 2 (1755) 261,non Sp. pl.; Ledeb. Fl, Ross. .I (1842) 5SZ, p. p.; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- 3. Curl. ( l8S2)' 420; Lehm. in Archiv N;;.;.;;_;
Ehst_ u. Kurļ., 2 Ser. Xļ,, l (lB95) 422. - T. fiĮiforme subsp. dubįun't(sibth.) Gams in Hegi Iilustr. Fr. Mitt.-Eur. Iv, z (rg24) 1289.
I(.lenep colrņ tl nre.nlH uft .

o' Juur peenike, pisut harunenud. Vars (3) 5- I4 (15) cm kõrge,
harva- pikem, lamav või tõusev, harvemini püstine, alates alusest haru-
nenud, ülemises osas hõreįjalt karvane. Abilehed munajad, alusel laie-
nenud, teritunud tipuga, ripsmelise servaga, leherootsust mitu korda
lühemad. Alumiste lehtede roots lehekeste pikkune, keskmiste j, ;į:
miste lehtede oma lühem. Keskmine 1eheke külgmistest pikemā root-
sukesega. Lehekesed talbjalt äraspid.i_munajad, ā-s mm pikad, õhu_
kesed, pisut pügaldunud tipuga, ülemises osaS ebaselgelt hambulise

t dubįum -- kaheldav, kahįIuse all olev (lad. k.)
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29. joon. Lamava ristiku (Irlfoliurrl campestle Schreb.) ļeiukohad Eesti NSV's.

Servaga' 6-8 paari külgsoontega. Õied kuni l mm pikkadel raagudel,
pärast õitsemist longus, 5-l5-kaupa hõredates kerajates õisikutes.
Oisikuraod kuni 4 cm pikad, karvased. Tupp kellukjas, kuni 2 mm pikk,
paljaS,5 soonega, lõhestunud hammasteks alates keskkohast; tupe 3

alumist hammast pikemad kui 2 ülemist. Kroon helekoļlane, viljumise
ajal kollakaspruun, umbes 3-4 mm pikk. Puri kurdudeta, talbjas, sigi-
mikust pisui pikem. Kaunad l seemnega, emakakaeļa lühikese jäänu-

sega.
Õitseb juunis, juulis.
Eesti NSV_s ainult juhusliku tulnukana teede ja põldude ääres.

Haruldane.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa lõunarajoonides (puudub Krimmi

poolsaarel) , ' kasvade-s liivastel. aladel, kuivadel niitudel ja põldudel,

įa hõredates- männimetsades. Väljaspool NSV Liitu Lõuna-Skandi-
naavias, Kesk- ja atlantilises Euroopas, Vahemeremaadel (Hispaaniast
kuni Balkani poolsaareni).

Ma!andgslik tähtsus. Hea söödataim looduslįkel rohumaadeļ. Eeļis_
tab kergeid paraja niiskusega liivmuldasid.

Väike ristik näitab oma levikuarėaali piirides vähest muutlikkust,
moodustades ökoloogiliselt tingitud kasvuvorme.

3. sektsioqn Gaļearįa K. Presļ Symb.-bot, I (1832) 48, pro gen. pr.;

Herm. in Reįert. Spec. nov. XXXIX (1930) 332,'336. - Vesįcarį'a L.
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Sp,pl. (1753) 771, p. p. - Õietupp kahehuuleline. Viljumise ajal suure-
neb tupe ülemine huul põisjalt; alumine huul koļme hambaga,| 

''ei

Suurene. Õied lühikestel raagudel, alusel väikeste kilejate või rohtįate
kõrglehtedega. Puri alati peaaegu vaba. Mõnel liigil esineb õie resupi-
natsioon (õieraag käändub spiraalselt, nii et õie pealmine külg muutub
alumiseks)

8. Randristik - TrifoĮium fragĮferumI L. Sp. pl. (1753) 772; Ledeb.
Fl. Ross. I (1842) 548 p..p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl, (1852) 417; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl..,2
Ser. XI, t (1895) 420; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 ('1924)
1316; Bobr. in Fl. URSS XI (1945) 226. - T. ampullescens Gilib. Fl.
Lithuan. V (l7s2) 89. - Gaįearįa fragifera K. Presl Symb. bot. I (1832)
30. - Exs.: Lippm. et K. Eichw., Eesti taimed II (1935) n'70,70 a. -
Ķnenep 3eMJIffHįIųHbIü, nycroaro4uur' (30. joon')

4. Varred roomavad, larriavad või tõusvad, sõlmede kohalt juur-
duvad, kuni 40 cm pikad, enamasti paljad, vähe harunenud. Abilehed
munajas-süstjad, ahenevad aegamööda teravaks tipuks, kilejad, valkjad,
tumedate soontega, kuni pooleni kokku kasvanud. Leherootsud 5-10 cm
pikad, hõredalt karvased, ļehekestest pikemad. Lehed ilma heledamate
laikudeta või täppideta. Lehekesed 0,5-1 mm pikkade karvaste rootsu_
kestega, 1-2 cm pikad ja 0,5-l,5 cm laiad, munajad või elliptilised,
alusel talbjad, ümardunud või pügaldunud tipuga ja lühikese ogāotsaga,
lühihambalise'servaga, paljad või vahel alumisel küljel hõredalt kar-
vased, umbes 20 paari külgsoontega. Õied 6-8 mm pikad, tihedates
paljuõielistes õisikutes. Õieraod karvased, lühikesed. Õisikud l.-l,5 cm
läbimõõdus, 5-l8 cm pikkadel, ülemises oSaS. karvastel, püstistel või
tõusvatel, lehekestest pikematel raagudel, alusel ümbritsetud suūrte
kokkukasvanud kõrglehtedega (kõrglehed õisiku sisemiste õite a1l on
kitsad, süstjad, 2,5-3 mm pikad ja 0,5 mm laiad). Tupp putkjas,
peaaegu kahehuuleline, 4-5,5 mm pikk, karvanė, keskkohast alates
lõhestunud naaskeljateks hammasteks. Tupehambad ripsmelised, 2 üle_
mist pikemad ja kitsamad, 3 alumist lühemad ja laiemad. Viljumise
ajal tupp ülemises osas põisjalt suurenev, valkjas ja kilejas, arvukate
soonte võrguga, ümbritsedes kogu õit. Kroon roosakas kuni lihakarva
punane, harva valkjas, kuivanult pruunikas, 6-8 mm pikk. Puri piklik,
tipul veidi püga1dunud, pinnukese osaS pisut kokku kasvanud tiibade
ja laevukesega, viimastest palju pikem. Tiivad kitsad, laevuke.sest
pikemad. Laevuke tiibadest palju laiem, tömbitipuline. Sigimik'lühįkesel
jalal, l-3 seemnealgmega. Ķaunad nahkjad, l-2 neerja seemnega.

'Õitseb juunist septembrini.
Mandri lääneranniku ning eriti läänesaarte niiskematel randniitudel,

t Fragarid _ maasikas, fragĮferum _ maasikaid kandev, kuņa taime põtsjalt paisu-
nutl viljad meenutavad maasikaid. Taime nimetus Dioskoridesel.
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30. joon. Randristiļ< (Trifoliurn fragiferum L'J.a - taime üldkuju, b *
normaalne õįs, c - nõrgalt resupineerunud õis, d _ puri, e - tiib, i *

ļaevuke, g - tupp (laialilaotatult)' hja i - vili.
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sageli koos Festuca rubra |'., Įuncus Gerardį Loisel., TrigĮochin mari-
tįmum L., Plantago maritima L., Puccįneįįįa dįstans (L.) Parl. jt.
Läänesaartel kohati Sage' mandriosas harīrldasem' Nõrgalt halofiilne
taim, esineb enamasti saliinsest vööndist,kõrģemal. (3l. joon.)

Üldlevik. NSV LiiduS peaaegu kogu Euroopa-osas alaįes Karjala_
Soomest, esinedeš'ka iõgede luhtadel, soodes ja steppides soolakatel
pinnastel, Kaukaasias (eriti mineraaļveealļikate rājoonis), Lääne-Sibe-
ris ja KesĖ-Aasias. Väljaspool NSV Liitu l-õuna_Skandinaavias' Lääne_
Euroopa kesk: ja lõunaosas. Kultuurtaimena Põhja-Ameerika Ühend-
riikides, Austraalias, Lääne-Furoopas.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim rannikualastel rohu-
maadel, vastupidav üleujutuste ja mõõduka tallamise suhtes,. V. R. Vil-
jams ja teised soovitavad teda kultiveerimiseks niisketel soolakatel
pinnastel metsastepi-, stepi- ja osalt isegi poolkõrberajoonides
(Koprraonue pacTegl.rf ceHoKocoB u nacr6uų CccP, II, l95l). Kultiveeri-
takse hea eduga Põhja-Ameerika Ühdndriikides, Austraalias ja mõne-
des riikides Lääne-Euroopas (PrantsusmaaI, InglĮsmaal ja Hollandis).

oma ļwiku'areaali piirides moodustab randristik rea ökoloogiliselt
tingitud vorm,e. Eesti NSV-s esrinevatest teisenditest tuieb nimetada f.
albifĮorum Rouy - valgete või valkjate õitega.

2. alamperekond Lagopus Bernh. Syst. Verz. pfl. Erf. (1300) 2Zg,
pro gen.; W.Koch Synops. (1837) 167; pro sect.; Herm. in Repert. spec.
nov. XLIII (l93B) 318. Õied kõrglehtedeta. Tupe neel paksen-
duse tõttu .ahenenud või karvaringiga suletud' Kaun ühe, harva kahe
seemnega.

l. sektsioon Probatostoma Glb. et Belli in Mem. Acad. Sc. Torino,
ser. 2, XXXTX (lBB8) 19, ex min.'p. _- Kaunad harva kogurulatusel
kilejad, enamasti ülemises osas nahkiad või kõhrjad.

9. Kahkjaspunane ristik - TrifoĮilum įncarnatumI L' Sp. pl. (l753)
769 p. p.; Bobr. in Fļ. URSS XI (1945) 243; Gröįtv. in Dansk Bot. Ark.
15,3 (1953) 82. - T' įncarnaturn var. p. Cesati in Linnaea XXXII
(1863) 203. - T. įncarnaturn p.elatius Gib. et Belli in Mem. Acad. Sc.
Torino, ser. 2, XXXIX (l8B9) 54; Aschers. et Graebn. Synops. VĪ, 2,
545. _ T. įncarnątum val. satįaum Ducomm., Gams in Hegi lllustr. Fl.
Mitt.-Eur. IV, 3 (ļ924) l33O. Ķlerep macoxpaculttž, KJIeBep
I{HKapHarHbrtt. (32. joon.)

o. Varred kuni 40 cm kõrged, üksikult või mitmekaupa, püstised
või alusel pisut tõusvad, enamasti tiheda1t pehmekarvased. Abilehed
peaaegu munajad, karvased, hambuliste servadega, pisut nahkjad. Alu-
mised lehed 5-l2 cm pikkade rootsudega, ülemiste lehtede rootsud
palju lühemad' Lehekesed äraspidi-munajad kuni peaaegu ümardunud,
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3l. joon. Randristiku (Trifotiurn fragĮferutn' L.) leiukohad Eesti NSV-s. (K. Eich_

waldi järgi, täiendustega.)

l,5_2 cm pikad, tömbi või pisut pügaldunud tipuga, mõlemaļ küljel
enam-vähem karvased, ülemises oSaS hambulise Servaga. Õied kuni
l5 mm pikad, aluseļ ilma kõrg1ehtedeta paljuõielistes õisikutes (nutti_

des). Õisikud algul munajad, longus, hiljem'peaaegu silinderjad ja püsii-
sed, 5-6 cm pikad ja 2-3 cm laiad. Tupp äraspidi-kooniļiņe, neelukohal
paksendusega ja pruunika karvaringiga, l0 soonega. Tupehambad line-
aalsed, karvased, viljumise ajal eemalehoiduvad. Kroon intensiivseļt
lihakarva punane, harva valge, vilja valmimisel sageli varisev. Puri
kurruline, tipul teritunud ja hambuline, tiibadest ja laevukesest pikem.

Kaunad munajad, ühe seemnega. Seemned ovaalsed või munajad, koļļa_

kad, läikivad.
Õitseb juunis, juulis.
Eesti NSV-s kultuurtaimena katsepeenardel, harva metsistunuļt umb'

rohuna (leitud näit. Tallinnas, Tartus raudtee kaubajaama lähedal ja

mujal)
Üldlevik. NSV Liidus kultuurtaimena ja tulnukana Euroopa-osas

(Ukrainas) ja Kaukaasias (Musta mere ranniku aladel). Väljaspool
NSV Liitu metsikult ainult Lääne.Euroopa lõunaosas (lubjavaesel
pinnasel) ja kultuurtaimena atlantilises ja lõunaosas. Kultuuris ka
Põhja-Ameerika Ühendriikides.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik sööda- ja sideraattaim, annab head

heinasaaki (50 ts/ha) pehme ja sooja kliimaga aladel. Areneb kiiresti
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niiskuserohke kevade tingimustes, ee1istades hästi dreneeritud mulda_
sid. Seemneproduktsioon on kõrge - 3-5 ts/ha. Kahkjaspunane ristįk
on lutsernist soojusenõudlikum. Kultuuris Lõuna-Euroopas alates
XIX sajandist.

Trifolium Molįnerįį Balb. [r. įncarnaturn p, Molinerij (Balb.) Dc.],
mis esineb metsikult Vahemeremaadel, on käesoleva liigi lähtevormiks.
Nimetatud liigil on varred mitmekaupa, kuni 30 cm kõrgecl, aluseļ
tõusvad; lehekesed l-l,5 cm pikad, įõrdlemisi karedakarvased; kroon
kollakasvalge, harvemini roosakas, 'krooni puri tupeŠt palju pikem.

2. sektsioon Trįchostoma Bobr. in Fl. URSS XĮ (1945) 245. - Tupp
neeļu kohal laia tiheda karvaringiga, lisaks esineb vāhel rõngakujuline
nahkjas epidermaalne kurd (paksendus puudub). Kroon püsiv, .mitte
varisev, hele_ kuni tumepunane, väga harva kollane.

l0, Keskmine ristik - TrifoĮium rnedįumI L. Fauna Suec. ed. 2
(176l) 55B, nomen; Huds. Fl. Angl. (|762) 2B4; Ledeb. Fl. Ross. ,Į
(1842) 547; Wied. et Web, Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
(ļB52) 4l4; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt'-Eur. IV, 3 (1924) 1342;
Bobr. in Fl. URSS XI (1945) 246. - T. flexuosum Jacq. Fl. Austr. IV
(|776) 45; Rupr. Fl. Ingr. I, l (lB54) 257.- T. medįum A. fĮexuosum
Aschers. et Graebn. Synops. VI, 2 (l90s) 567. T. medįum var.
bithgnicum Busch in Acta Horti petr. XXVI (1906) 60. K,resep
cpeguuü. (33. joon.)

4. Juur võrdlemisi tugev, sageli maa-aluste võsunditega. Varred kuni
50 cm kõrged, püstised või tõusvad, peaaegu lihtsad või harunenud,
sõlmekohtadel põlvjalt kõverdunud, paljad või hõredate lidus karvadega.
Abilehed peaaegu nahkjad, ļineaaĮ_süstjad, leherootsuga pooleni kokįu
kasvanud, pikalt teritunud, hõredalt ripsmelise Servaga. Alumiste lehtede
rootsud ülemistest pikemad. Lehekesed elliptilised või lai_süstjad,
l,5-5 cm pikad ja(0,6) 0,B-2 cm laiad, tervete või peenehambaliste ser_
vadega, ümardunud või teritunud tipuga, paljad või enamasti alumisel
küljel lidus karvadega, lookjalt kaardunud külgsoontega. Õied väga lühi_
kestel raagudel, umbes 1,5-l,B cm pikad, SO-tOO-kaupa muna-
jates või kerajates õisikutes (nuttides). Õisikud üksikult, tipmised, alu_
sel ümbritsetud kõrglehtedest kattega, algul peaaegu istuvad, hiĮjem
3_4 cm pikkadel raagudel. Tupp putkjas-kellukjas, enamasti vähemalt
viljumise ajal paljas, lõhestunud naaskeljateks hammasteks. Tupeputk
umbes 5-6 mm pikk, l0, harva |2-20 Soonega' neelu kohal laia įaiva-
ringiga. Tupehambad ripsmelised, ühe Soonega' neli hammast enamasti
umbes putke pikkused, üks putkest palju pikem. Kroon lillakaspunane,
püsiv, mitte varisev, alumises osas kokku kasvanud. Puri pikliū_muna_
jas, tiibadest pisut pikem; tiivad laevukesest pikemad, kõrvakesega.
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32. joon, Kahkjaspunane ristik (Trifolium įncarnatuttt L.). a - taime
üIdkuju, ä * õis.



Kaunad munajad, kilejad, tupest mitte välja uļatuvad, l seemnega.
Seemned helepruunid, kandiļised

Õitseb juunist augūstini. i

Kuivadel nõlvadel, põllupeenardel, teede ääres, metsasihtidel ja
-servadel, kuivades valgusrikästes metsades, eriti männimetsades,
sageli liivaseļ pinnasel. .Sage. 

i
Üldlevik; NSV Liidus Edroopa-osas alates Ķarjala_Soomest ja

Arhangelskist kuni lõunarajoor.iideni, Kaukaasias; Lääne- ja Ida-Siberis.
Väljaspool NSV Liitu peaaegrJ kogu Euroopas, Vahemeremaadel' Väįke-
Aasiäs, Iraanis (loodeosas)
oonini.

Mägedes tõuseb harva subalpiinse regi-

Majanduslik tähtsus. Noõres eaS väärtus1ik söödataim Iooduslikel
rohumaadel. Pinnase suhtes pole keskmine ristik nõudļik ning on
punasest ja valgest ristikust palju kuivakindlam, ka on ta kasv puna-
sest ristikust kiirem. Ta sisaldab õitsemise ajal (arvestatud absoluut-
sest kuivainest) 9,67o tuhka, 20,1% proteiini, 2,5% rasvaineid, 24,8%

tselluloosi ja 43,0/a lämmastikuvabu aineid.
Keskmine ristik pole kuļtuuri viidud, väärib aga senisest laialdase_

mat sellesuunaļist katsetamist
Eesti NSV tingimustes varieerub keskmine ristik suhįeliselt vähe

(nagu kogu Kesk- ja Põhja-Euroopas). Eraldatakse:
var. rnedįum . lupp paljas; sagedamini esinev teisend.
var. erįocalųcinum Hausskn. tupp enam või vähem karvane;

harvemini esinev teisend.
var. angustifoĮium Aschers. et Graebn. : lehekesed kitsalt süst-

jad, teritunud tipuga; harva esinev.
var' bithųnicum (Boiss.\ Busch - 4 ülemist tupehammast putkest

selgelt lühemad; harva esinev teisend.

ll. Alpi r,istik - Trifolium aĮpestre'' L.Sp.pl. ed.2 (|762-|763)
l0B2; Ledeb. Fl.,Ross. I (ļ842) 546; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. CurĪ. (lB52) 415; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst_ u.

Kurļ.,2 Ser. XI, l (lB95) al9; Gams in Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
IV, 3 (1924) |344; Bobr, in FĮ. URSS xI (1945) 247.'- K"iIenep
anķgptilcķufl'. (34. joon.)

4.Juur tugev, sageli maa-aļuste võsunditega. Varred mitmekaupa,
20-50 cm kõrged, püstised või alusel tõusvad, tugevad, harunemata,
lidus karvadega, eriti ülemises osas. Abilehed kuni 5 cm pikad, süstjad,
leherootsuga 'urnbes 3l+-ņi kokku kasvanud, ülem.ises (vabas) osas
naaskeljad, ripsmelise servaga. Leherootsud karvased, alumiste lehtede
rootsud ülemistest pikemad. Lehekesed lühikestel rootsukestel, süstjad
või kitsas-elliptilised, 2.-6 cm pikad ja O,6_l,2 (l,5) cm laiad, teri_
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Keskmine ristik {Trifolįum me,dįunt'L'). a _. taime üldkuju'

'l _,õis, c'.- tiib,'d _ laevuke, e _ tolmukas', 
:



tunud tipuga, korrapäratult hambulise Servaga, mõlemal küljel, eriti
alumisel, enam või vähem tihedaļt karvased, teravalt esile ulatuvate
külgsoontega. Õied väga lühikestel raagudel, 60-l00_ ( l20-) kaupa
tihedates peajates õisikutes (nuttides). Õisikud üksikult või 2-kauįa
varte tipul, lühikestel raagudel, 3-5 cm pikad, alusel ümbritsetud kõį-
lehtedest kattega. Tupp karvane, 20 .oon.ģr, kahvatu, neelu kohal tihecl"a
karvaringiga, lõhestunud naaskeljateks, ripsmelise servaga hammas-
teks. Tupehammastest alumine umbes 5 koida teistest ja ā korda tupe
putkeosast pikem (ulatub laevukese tipuni). Tupeputk įuni 6 mm pikī.
Kroon lillakaspunane (tumedam kui riikidel T. pratense ja T. medium),
kuni l,5 cm pikk, kuni z/r.ņi putkena kokku kasvanud. Puri vabas osas
munajas, tiibadest ja laevukesest ainult pisut pikem. Kaunad ümardu-
nult* munajad, kilejad, ühe seemnega. Seemned ovaalsed, pruunikad.

Õitseb juunis, juulis.
Kinkudeļ ja nõlvadel, kuivadel puisniitudel, leht_ ja segametsades,

raiesmikkudel. Hajusalt Saaremaal, mujal haruldane. Nõudlik soojuse
ja kuivuse suhtes; kasvab nii lubjarikastel kui ka lubjavaestel muldadel;
väldib kultuuristatud alasid, (35. joon.)

Uldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk_ ja lõunavööndis (Krimmi
poolsaarel mägede rajoonis), Kaukaasias. Väljaspool NSV Liitu Euroo-
pas kesk- ja lõunavööndis. Mäestikel tõuseb kuni subalpiinse regioonini,
esinedes näiteks Alpides kuni umbes 2200 m kõrgusastmeni. Kuulub
Euroopa flooraelemendi montaansete esindajate hulka.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim niitudel ja karjamaadel
(looduslikel rohumaadel), kuid tugevate varte tõttu söövad loomad teda
ainult noorena' kuni õitsemiseni. Et taim esineb hajusalt ja enamasti
väheselt, siis on ta majanduslik tähtsus väike. Keemiline koostis on
järgmine (arvestatud absoluutsest kuivainest): tuhka - 

g,5%, proteiini

- l5,5%, vaļkaineid - l3;0/o, rasvaineid - 4,o%, tselluloosi - 27,0%,
lämmastikuvabu ai.neid - 44,0%. Hea meetaim.

Alpi ristik varieerub mitme tunnuse, peamiselt aga karvasuse ja õite
värvuse poolest. Eraldatakse:

var' dį'stachgurn Sėr. - õisikud enamasti kahekaupa; esineb ka Eesti
NSV-s.

var. bįcolor Reichenb. - õied roosad kuni peaaegu valged, ainult
laevukese tipp punane; esineb väga Ėarva kogr levikuareaaJi piirides;
andmed Eesti NSV-st puuduvad.,

12. Aas- eh,k metsik punane ristik - Trifotium pratense r L. sp. pl.
(1753) 768 s. str., quoad pl. spont.; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 547 p. p.;
Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) ņrg p. p.;
Lehm. in Archiv Naturk. Liv_; Ehst- u. Ķurl., 2 Ser. xi, t (,tgg5)_ ņig;
Bobr. in Fl. URSS XI (1945) 248' -_- T. pratense cį' spontaneum'Wi||k.
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35. joon. Alpi ristiku (Trif oliuru alpestre L.\ leiukohad Eesti NSV-s

Führ.Reich deutsch. Pfl. (1863) 535; Gams in Hegi Illustr. Fl. Mitt._Eur.
IV, 3 (1924) 1332. - T. pratense subsp. A. eu-pratense a. spontaneum
Aschers. et Graebn' Synops. VI, 2 (l90B) 54B. KJresep lyroooü.
(36. joon.) t

oO-4. Juur tugev, harunenud, kannab kõige peenematel harudel
baktermügaraid. Peavars lühenęnud. Õisikuid ķaādvįd varred (oksad)
l5-40 cm pikad, kinnituvad juurmiste lehtede kaenlasse, tõusvad, üksi_
kult või mitmekaupa (l 5), harunenud, enamasti harevate karvadega
(eriti noores eas ja sõlmekohtade .all) kuni peaaegu paljad. AbiĮehįcl
kilejad_ munajad, kuni ,/+-ni leherõotsuga kokku kasvanud, teritunud
tipuga, eristatavate soontega, vahel karvased. Lehekesed 2-2,5 cm
pikad ja l-2 cm laiad (pikkus kąks korda Suurem laiusest), mõlemal
küljel või ainult alumisel küljel pehmete ļidus karvadega, sageli hele-
roheliste või pruunikate täppidega. Alumised lehed pikarootsulised, nende
lehekesed äraspidi-munajad kuni lai_elliptilised, peenehambalise servaga:
Varrelehed lühikestel rootsudel, nende lehekesed elliptilised või pikūk-
südajad, peaaegu terveservalised. Õied peaaegu -raota, 30_70_kaupa
ümmargu9tes, munajates või piklikkudes õisikutes (nuttides). Õisikud
üksikuļt või 2-kaupa varte tipul, alusel ümbritsetud kõrglehtedest moo-
dustunud kattega, harva ļühikestel raagudel. Tupp kahvatu või pruuni-
kas, piklik_kellukjas, ülemises osas karvane, lO soonega, neelu kohal
karvaringiga, lõhestunud naaskeljateks, karvasteks hammasteks.. Alu_
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36. joon.. Aas-. ehk metsik punane ristik (Trif olium pratense L')
b - õietupp, c - abilehed'

c - taime üldkuju,



mine tupehammas teistest kuni 2 korda pikem, samuti pikem ka tupeputkeosast. Kroon lo-14 mm pikk, .oo.ukr. kuri lillakaspunane, harvavalge, alusel umbes 7-r0 mm uratuser kokku kasvanud mett sisarda-vaks putkeks.: Puri tiibadest ja laevukesest pįį,n,'-trgr.i käändu_
lld, tömbi tipuga. Tiivad įinnukese alusel' õi;l, moodustisega.Sigimik jalata, l-2 seemnealgmega. Kaunad muĻriua, ülemises osaskilejad ja läikivad, alumises osas lāiketa ja pisut ķo.Į'rii.įā, iį;-.".*:
negā. Seemned munajad, külgedelt kokku sįrutud, .kollakad või pruu_
n ika d.

Õitseb juunist septembrini.
Niitudel ja puisniitudel, teede ääres ja põllupeenardel, metsaservadelja -lagendikel. Sage kogu Eesti NSV territooriumil.
ÜĮdlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (peamiselt paras-

vööndis, metsa- ja stepitsoonis, ulatudes kohati polaarjooneni ja tõustes
mägedes subalpiinsele kõrgusastmele), Arktikas (iulnukĻa ), Käukaasias,
Lääne- ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas (tulnukana) ja Kesk-Aäsias. Väljas-
ņ9-o1 N_SV Liitu peaaegu kogu Euroopas, Väike-Aasias, Iraanis, Indias,
Põhja.Aafrikas, tulnukana koduņenud bohja-Ameerilras.

Majanduslik tähtsus. Kõrgeväärtuslik söödataim looduslikel t'ohumaa_d"ļ (niitudel ja karjamaadel). Esineb mitmesugustel kasvukohtadel,
kohastudes kiiresti erinevatele keskkonnatingimuštele, kasvarles siiski
paremini kuivematel, paraja niiskuserežiimiga pinnastel. Aas- ehk met-sik punane ristik pole mullastikutingimustu sįhtes eriti nõtrdlik, kuid
eelistab saviseid ja liivaseid muldasid vett läbilaskva aluspinnaga. Tund_lik liigniiskuse ja happesuse suhtes. Haljasmass sisaldab karoiiini ning
B-, C- ja D-vitamiini. Hea meetaim.

Metsik puhane ristik esineb oma levikuareaali piirides kahe rassina:
T. pratense proles atĮant'įcurn Bobr. ja T prateiĮe prot", contįnentaįe
Bobr. Atlantiline rass oņ NSV Liidūs levinud Euroopa-osa edelarajoo-
1ļdes, Krimmi poolsaarel ja Ķaukaasias, olles seotud peamiselt 1aia-
lehiste meįsade levikuareaaliga. Ta on 2-3.aastane taim ning kohas-
tunud pikale vegetatsiooniperĪoodile ja suhielis.tt 'ttiniį"."r. nīnn oįį-
mele puhkeperioodile. Kontinentaalne rass'bn 4-5-aastase, rvšū'ilū,
kirdeosas isegi 7;--10-aastase erukestusega. seile rassi ..inar1uJ on
kohastunud võrdlemisi lühikesele vegetats1ooniperioodile i" piķri. įirĮkarmiļe puhkeajale. Levinud Eurooįa_õsa . poh1apootsemätui utra"i iiseotud okasmetsade tsooniga.

Eraļdatakse teisentlid: , ,,.. "-' .

' var; left*Ļinum Rouy et Fouc. , taļrn kņni 40 cm kõrge, harlnenud'
peaaegu paljas või hõredalt karvanē, lėhekesed äraspidi-munajad, harve-mini elliptilis_-munajad, kroon lillakaspunane; Eesti NSV-s sagedamini
esinev teisend.

var. aĮbifĮorum Pluskel. - taim valgete kroonlehtedega; Eesti NSV-s
harvemini esinev teisend.
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l3. Punane ristik - TrifoĮiutrl satįuum t Crome in Boenningh. Prodr.
Fl. Monast. Westph. (1824) 22; Miller in Reichenb. Fl. Germ. exs. II
(lB32) 494; Bobr. in Fl. URSS xI (1945) 252. - T. pratęnse p. satiaum
AĪze|' in Trans. Linn. Soc, Lond. I (l79l) 243. - T' pratensevar. satįaum
(Crome) Schreb. in Sturm. Deutschl. Fl. l, IV H. l5 (1804) 12; Gams in
Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) 1333. - T. pratense var. b.
satįaurn Koch, Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- ū. Kurl., 2 Ser. XI, ļ
(1895) 419. - T. pratense subsp. A. eu-pratense b' satįaum Aschers. et

Graebn. Synops.Vl, 2 (l90B) 552. - Ķ;renep rpacuuü, KJIeBep xy,rlrypnuü.
(37. joon.)

4. Kultuurtaim, aretatud aas- ehk metsikust_ punasest ristikust.
Peavars lühenenud. Varred (oksad) B0-l00 cm kõrged, enamasti
püstised, jämedamad kui eelmisel liigil, sageli õõnsad, peaaegu'paljad
või ainult sõlmekohtade alļ hõredalt karvased, Abilehed, eriti ülemiste
lehtede omad, suuremad kui eelmisel liigil. Varrelehed lühematel rootsu-
del kui metsikul punasel ristikul. Lehekesed kuni 4 cm pikad, pikematel
rootsukestel kui eelmisel 1iigil. Õied kahvatupunased, suuremates õisi-
kutes' Tupp sageli punakas. Kaunad ühe või sageli kahe seemnega.

Õitseb maist_juunist septembrini.

Kultuurtaimena põldudel, juhuslikult metsistuv. Sage. Kultuuris pal-
judes sortides.

Üldlevik. Kultiveeritakse NSV Liįdus peamiselt parasvööndis (välja
arvatud steppide ja kõrbete tsoon), alates läänepiiridest kuni Kaug-
Īdani (seal kolletena), Kaukaasias. Euroopa-osas uļatub punase ristiku
kuļtiveerimise piir põhjalaiuse 65"-ni, Ida-Siberis 53'_ni. Punast ristikut
kultiveeritakse ka Sahhalini saarel ja Kamtšatka poolsaarel. Väljaspool
NSV Liitu kultuuris Euroopas ja Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Kõrgeväärtuslįk söödataim põldudel, kasvata-
takse sageli koos teiste heintaimedega (PhĮeum pratense jt.), omab täht_

sust külvikorras. Ta keemiline koostis on järgmine: vett - 77,6/o ja

absoluutses kuivaines tuhka - 8,6%, proteiini - 16,8%, valkaineid -
l4,1%, rasvu - 4,0%, tselluloosi - 22,7'%, lämmastikuvabu aineid -
47,9% (Koprraonne pacTeHllfl ceHoKocoB I'r nacr6tuĮ CCCP, IĪ' l95l). Kee-
miline koostis muutub olenevalt kasvukohast ja vegetatsįooni faasidest.
Lehed on rikkad karotiini (A-provitamiini) ja C-vitamiini poolest. Punase
ristiku (ka metsiku) õied sisaļdavad g1ükosiide trifoliini ja isotri-
foliini. Rahvameditsiinis leiab kasutamist õisikutest (lņlores trifoĮii) va|-
mistatud tõmmatis hingamiselundite ravimiseks ja antisepti1ise vahen-
dina põletushaavade ja mädanike puhul. Hea meetaim.

Punane ristik on kultuuris tuntud alates XV sajandist. Esmakordselt
mainitakse teda kirjanduses (Saksamaal) vģärtusliku . söödataimena
XI sajandil. Venemaal kultiveeritakse teda alates XVIII sajandist.

ļ satįuum - kultiveeritav, kasvatalav (lad. k')
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Punase ristiku levikuareaali piirides NSV Liidus kultiveeritakse teda
kahe alamliigina:

ssp' praecox Bobr. (T. pratense praecox Witte) - varajane, lõuna-
poolne alamliik. Kahe-, harvemini koļmeaastane taim, annab kaks,
vahel isegi kolm saaki; varred on 5-6 sõlmevahega; õitseb 2_3 näda-
lat teisest alamliigist varem ja juba esimesel aastal; pärineb aas- ehk
metsiku punaSe ristiku atļantilisest rassist. Kultiveeritakse NSV Liidu
lääneosas, üldiselt laialehiste metsade levikualadel (Balti vabariikides,
;Valgevenes, Ukraina loodeosas ja piirnevatel aladel, Kaukaasias vasta-
vates klimaatilistes regioonides).

ssp. serolinum Bobr' (T. pratense var. foĮiosum Brand, T. pratense
serotįnum Witte) - hilisem, põhjapoolne alamliik. Eeļmisest külma-
kindlam; varred on jämedamad, 7-9 sõlmevahega; õitseb massiliselt
teisel aastal, eelmisest alamliigist umbes 2-3 nädalat hiljem; pärineb
aas- ehk metsiku punase ristiku kontinentaalsest rassist. Kultiveeri-
takse üldiselt sega- ja väikeselehiste metsade levikualadeļ, alates Baļti
vabariikidest kuni Siberini (Baikalini), harvemini Ida-Siberis ja Kaug-
I das.

Tugevama karvkattega teisend on eraldatud var. nįuaĮe Koch
(T. expansam Reichenb.) nime all.

Eraldatakse veel rass l. expansum Waldst. et Kit. (T' pratense var'
A'merįcanurn Harz, T. pratense var. expansum Hausskn.), mida kultivee-
ritakse Põhja-Ameerikas (pärineb Euroopa kaguosast). Sellesse rassi
kuuluvatele sortidele on iseļoomuļik tugev eemaldunud karvkatė.
Ameerika ristiku sorte on varem Euroopasse sisse toodud ja kultiveeri-
tud, kusjuures mõned esindajad juhuslikult metsistusid. Seļļesse rassi
kuulub nähtavasti ka var. hįrsutum Pahnsch (Beitrag Zģr Flora
Ehstlands, Dorpat, lBBl).

3. sektsioon Hiantįa Bobr. in Fl. URSS xI (1945) 254. - Tupp
neelu kohal avatud, karvane, väga harva peaaegu või täiesti paljas.
Kroon varisev,'harvemini püsiv, koļlane võį roosakas, harva punane.

|4. Kassiristik - Trifoliurn arlense ' L. Sp. pl. (ļ753) 769; Ledeb.
Fl. Ross. I (1342) 150; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.

Curl. (lB52) 4l3; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (|92Ą |322;
Bobr. in Fl. URSS XI (1945) 257. - T. eriocephalum Ledeb. Fl. Ross.
I (lB42) 54l. - Ķnenep nauegnltü. (38. joon.)

O,o. Juur peenike. Vars üksikult, umbes 3O-4O cm kõrge, pea-
aegu alates alusest harunenud, enamasti püstine, valgete karvadega.
Alumised lehed varakuļt kuivanud. Alumiste .lehtede roots peaaegu
lehekeste pikkune, üĪemistel lehtedel lehekestest mitu korda lühem.
Abi1ehed 1eherootsuga. kokku kasvanud, alumistel lehtedel süstjas_

ll0
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37. joon. Punane ristik (lrifoljurn satįaum Crome)



b

naaskeljad, ülemistel lehtedel muna-
jad, kõigil teritunud tipuga. Lehe_
kesed 1,5-2 cm pikad ja 2-4
(5) mm 1aiad, lineaa1-süstjad, alu-
seļ talbjalt ahenenud, tipuosas
peenehanibalise servaga, enamasti
mõlemal küljeĮ pehmekarvased. Õied
raagudeta, kuni 6, rRm pikad,
50*100-kaupa tihedates nrunajates
või silinderjates õisikutes (nuttides).
Õisikud näilikult tipmised, l-2 cm
pikad, enamasti lehtedest pikematel
raagudel. Tupp peaaegu kellukjas,
5-6 mm pikk, tihedalt kaetud pik-
kade valkjate karvadega; tupe put-
keosa umbes 2 korda tupehammas-
test lühem, l0 soonega, neeļu kohal
hõredalt karvane; tupehambad pikad,
harjasjad, sulgjate karvadega. Ķroon
väiI<e, roosakas või valkjas, tupest
väiksem, enamasti tupekarvadega
varjatud. Puri peaaegu vaba, tiiba-
dest ja laevukesest pikem, teritunud
tipuga. Sigimik paljas, jalata,
2 seemnealgmega. Kaunad munajad,
nahkjad, ühe seemnega. Seemned
ümardunud, ko1lakasrohelised.

Õitseb juunist septembrini.
Kuivadel ja 1iivastel niitudeļ,

nõlvādel ja kinkudel, söötidel, tee-
servadel. Sage. Eelistab lubjavaest
pinnast.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu
kogu 'Euroopa-oSaS (puudub ainūtt
äärmises põhjas), Ķaukaasias, Lää-
ne-Siberis (kuni Tomskini), KauB.
Idas (tulnukana) ja Kesk-Aasias,
tõustes seal mägede klibulistel nõl_

38. joon. Kassiristik (TrifoĮium vadel maksimaalseĮt l500 m kõrgu-
araėnse L'\'. seie. Väljaspool NSV Liitu peaaegua - taime üldkuju' Ö - õis' kogu Euroopas (puudub ainult äär-

mises põhjas), Põhja_Aafrikas, Väike.Aasias, Iraanis ja tulnukana Põhja_
Ameerikas.

Majanduslik täĻtsus. Söödataimena looduslikel rohumaadel vähese
tähtsusega, teda söövad peamiselt ļambad. Kogu taim, eriti õitsemise

0 .W
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ajal, sisaldab rohkesti parkaineid. Kasutati varematel aegadel ravim-
tai,mena (herba et f Įores Lagopi), käesoleval ajaĮ kasutatakse ainult
rahvameditsiinis.

Taim varieerub mitme tunnuse, peamiselt karvasuse ja suuruse
poolest. Põhja-Euroopas, ka Eesti NSV_S on levinud T. araense vaĪ.
alaense; taim on võrdlemisi tugev, enam või vähem tihedalt karvane,
lehekesed piklik-lineaalsed või lineaal-süstjad, õisikud munajad kuni
piklikud, tupp 5-6 mm pikk, karvane, tupehambad putkeosast l-3
korda pikemad, sulgjate karvadega.

3. triibus Loteae Benth. in Benth. et Hook. fil. Gen. pl. Ī (1865)
442. - Rohitaimed või poolpõõsad ja põõsad sulgjate lehtedega. Tol-
mukate niidid kokku kasvanud, ühe: või kaherühmased. Kõigiļ tolmu-
kaniitidel või ainult viiel vabad ülemised osad laienenud.

Triibusesse kuulub umbes l0 perekonda, neist on NSV Liidu flooras
esindatud 5, Eesti NSV flooras 3 perekonda.

tl. perekond koldrohud - AnthųĮĮisI L'

Ļ. Gen. pl. ed. 5 (1754) 32l.

Ühe- kuni mitmeaastased rohttaimed või p<iolpõõsad, harva põõsad
(väljaspool Eesti NSV-d) paaritusulgjate, vahel tervete (juhul kui are-
neb ainult tipmine sulgleheke) lehtedega, väikeste abilehiedega või
iļma. Õied nutitāolistes õisikutes. Õisikud l-3-kaupa pikkadel raagu_
del, a1usel ümbritsetud kõrglehtedega. Tupp putkjas, pärast õitsemist
põisjalt suurenenud (Eesti NSV-s esinevatel esindajatel) või Suure'
nemata, peaaegu ühepikkuste või erineva pikkusega hammastega.
Kroonlehed kollased, oranžid või punased, pika pinnukesega; 4 alumist
kroonļehte pinnukeseosas liitunud tolmukate putkega. Puri kõverdunud,
tömbi või teritunud tipuga, alusel sageli kõrvakestega. Tiivad muna-
jad, tömbi tipuga, laevukesest pikemad. Laevtrke kõverdunud, tömbi
või teritunud tipuga. Toļmukate niidid putkena kokku kasvanud, nende
vabad otsad tipul laienenud. Sigimik enamasti jalal, kahe seemne-
algmega. Emakakael paljas. Kaunad nahkjad, mitteavanevad, peidetud
õietuppe, enamasti ühe seemnega.

Eesti NSV flooras on esindatud väga polümorfne koguliik AnthųĮĮis
uuįnerarįa L. sensu lato, milļe levikutsentrumiks on Vahemeremaad.
Koguliigi arcaa|i piirides eraļdatakse arvukaid geograalilisi f aSSe'

sageli mitte lõplikult stabiliseerunuid (Juzeptšuk, l945). Need sisalda-
vad suure arvu osaļt raskesti eristatavaid vorme' mida eri autorid eri'
nevalt käsitavad. Nii näiteks viimasel ajal on S. Juzeptšuk eraldanud
NSV Liidu flooras 14 osalt üksteisele lähedast mikroļiiki, teised auto-

I Taime nimetus Dioskoridesel.
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rid käsitavad neid aga liigist väiksemate üksustena. Käesoleval ajal
ulatuvad koguliigi geograafiliste rasside (või ridade) areaalide tipud
Põhja_Euroopani, idasuunas Volga jõe piirkonnani, läänesuunas Ing-
lismaa ja Islandini.

AnthųlĮis uuįnerarįa L. vormirühmade läbitöötamisele on pühendatud
rida uurimusi, kuid sellegipärast pole küsimus lõplikult selgitatud. Seda
raskendab asjaolu, et aja vältel on rassid tugevasti muutunud ja segu-
nenud, kusjuures ka A' uuĮ.nerarįa L. kalduvus esinemiseks apofüüdina
on küllalt tähtsat osa etendanud, mistõttu nende geograaliliste piiride
kui ka süstemaatiliste tunnuste piirjooned on osaliselt või täielikult
ebaselgeks muutunud (A. Jalas, 1950). A. auįnerarįa L. Sensu lato
liigisisene süstemaatiline klassif ikatsioon on raskendatud ka seetõttu,
et üksikud rassid ja nende vormid on omavahel seotud üleminekutega
ja sageli ka hübridogeense päritoluga, nii et geograaĪiliste rasside
piiritlemine ei ole kerge. Näib ka, eI A. uuįnerarįa L. moodustab lokaal-
vorme isegi piiratud aladel, mis selguse saamist antud küsimuses
veelgi raskendab.

A. Jalas ( 1950) kirjutab, et Eesti NSV territoorium, asetsedes
Fennoskandia lõunapiiril, kujutab endast nähtavasti niisugust ala (nagu
ka Kesk- ja Lõuna-Rootsi), kus mitu rassi on kohtunud ja kus AnthųIĮis'e
populatsioonid seetõttu esinevad tüüpiliste hübriidkompleksidena. Vana-
del kultuurmaadel, näit. Kesk- ja Lääne-Euroopas, võib leida hübriid-
komplekse, mille taksonoomilist kuuluvust on võimatu kindlaks

"į'į11 NSV_s levinud rasse käsitletakse järgnevali iseseisvate liiki-
dena.

Koldrohu perekonna esindajad on väärtuslikud söödataimed loodus-
likel rohumaadel, eriti loopealsetel karjamaadel. Harilik koldrohi on

möödunud sajandi teisel poolel (Saksamaal) kultuuri võetud ja teda

kultiveeritakse käesoleval ajal Lääne-Euroopas, peamise1t karjamaade
rohikatte ühe komponendina, kuid suhteliselt väikese saagikuse tõttu

ei ole ta laialdasemalt levinud. NSV Liidu Euroopa-osas kultiveeritakse
teda nii põhja- kui ka reas lõunarajoonides, kuid vähesel määraļ. Sisaļ-
dab kollast värvainet ja parkaineid. Varem kasutati meditsiinis (herba

Anthgttidis) kootava toime tõttu haavade ravimisel. Hea meetaim.

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

l.

2.

Õi.etupp tipul punane 2

Õi,etupp üleni rohekas või kahvatu 4

Vars kogu ulatuses, samuti juurmiste lehted'e rootsud lidus karva-
dega 3

Vars alumises osas harevate karvadega
5. Värvunud koldrohi - Anthaįįįs coįorata Jgz.
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3. Õied sagedamini kollased, harvemini punakad. Taim enamasti
30-40 cm pikk, vars ühtlaselt lehistunud

l. Harilik koldrohi - AnthglĮįs uuļnerarįa L. s. str.
Õied veri- või tumepunased. Taim madal, kuni 15 cm pikk, lehed
enamasti varre alusel

2. Veripunane koldrohi - Anthgllis coccįnea (L.) Beck

4. Vars alumises osas, samuti juurmiste lehtede rootsud horisontaal-
selt või püstiselt eemalehoiduvate karvadega

3. Paljulehine .koldrohi - AnthglĮis põĮgphųĮĮa KiI.
Vars alumises osaS' samuti juurmiste lehtede rootsud ļidus või
varrele ligihoiduvate karvadega

4. Liįv-koldrohi - AnthgĮlis arenarįa (Rupr.) Juz.

1. sektsioon Vuįnerarįa DC. Prodr. II (1825) 169; Taub. in Engl. et

Prantl Pflanzenf. lll, 2a (l39l) 255. Mitmeaastased rohttaimed
(püsikud), harvemini poolpõõsad paaritusulgjate lehtedega, kusjuures
tipmine leheke on külgmistest suurem. Juurmised lehed sageli ļihtsad.

Sektsiooni esindajad on levinud kogu Euroopas ja Põhja-Aafrikas
(Abessiiniani).

l. Harįlik koldrohi (Linnė koldrohi) _ AnthgĮĮis uuļnerarįaI L.
Sensu stricto Sp. pl. (1753) |022 p' p.; Fļ. Suec. ed. 2 (|755) 24g

excl. syn. plur. et Yar. y coccinea; Ledeb. Fļ. Ross. I (lB42) 522 p. p';

Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 424, var'
a. p. p. - A. auĮneraria Į. l Uņterrasse A. Lįnnaei Sag. in Allgem'
Bot. Zeitschr. (1903) 129; Jalas in Ann. Bot. Soc. ,,Vanamo" 24, I

(1950) 29, 44 excl. 7 coccįnea L. - A' auįneraria ssp. eu'auįnerarįa
Lindb' fil. Schedae Pl. Finl. exs. IX_XX (l9t6) 93; - A. uuĮnerarįa

var. Kernerl Sag. in Deutschl. Bot. Monatschr. VIII (1390) 136 p' p' -
A. Lįnnaeį (Sag.) Juz. in Fl. URSS XI (1945) 265. Vulnerarįa
rustįca f,. caļcarea Rupr. Fl. Ingr. I, 2 (lB54) 25l p. p. - flsneHnnr
JIsunes. (39. joon.)

O -4. Varred üksikult või enamasti mitmekaupa, lookjalt tõus_

vad või vaheļ lamavad, laiuvad, harilikuļt kuni 30 (40) cm pikad, sale-
dad, enamasti harunemata, harva varre ülemises osas lehtede kaenal-
des lühikeste lehtedeta harudega, kogu ulatuses tihedalt kaetud lühi-
keste valkjate lidus karvadega. Juurmiserl lehed lihtsad või paaritu-
sulgjad ( l-3 paari puudulikult arenenud sulglehekestega ja suure'

elliptilise tipmise lehekesega). Sulglehekesed pealmisel küljel pa1jad,

alumisel küljel hõredate ļidus karvadega, nagu ka juurmiste lehtede
rootsud. Varrelehti 2-3 (4), tavaliselt 2-4 paari sulglehekestega;
asetsevad varrel enamasti ühtļaselt. Sulglehekesed lineaal-süstjad, üle-

I rlulnus - haav; aulnerarįa _ haavade raviks kasutatav (lad. k.)
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mistel varrelehtedel tipmine sulgleheke külgmiste suurune või ainuįt
pisut suurem' alrrmistel varrelehtedel tipmine sulgleheke külgmistest
märgatavalt suurem. Varre1ehtede sulglehekesed pealmisel küljel pal_
jad või üksikute karvadega, aļumisel küljel tihedalt kaetud lidus karva_
dega' Õisikud tipmised, üksikult või 2-kaupa, raolised või peaaegu
raota, (l,5) 2-3 cm läbimõõdus' enam või vähem tihedad. Kõrglehed
õite aluseļ karvased, tupe pikkused või pisut lühemad, harva tupest
natuke pikemad, enamasti kuni pooleni lõhestunud teritunud hõļmadeks.
Tupp tavaliselt 9-12 mm pikk, alumises osas kahvatu, valkjas või heļe-
rohekas, tumepunase äärisega, tihedalt kaetud lühikeste enam või
vähem lidus karvadega. I(roon 12_l5 mm pikk, kollane, oranžikas kuni
punane, kusjuures esinevad paljud varjundid koļlase ja punase vahel,
harva helekollane kuni valkjas.

Õitseb maist või juunist kuni septembrini.
Ranniku alal kuivadel niitudel ja puisniitudel, nõlvadel, metsaserva-

del, sügavarnapõhjalistel loodude1 vahel massiliselt, põldudel ja teede
ääres, peamiselt lubjarikkal pinnasel (rühal, klibul) ja ka liival. Sage
mandri põhja- ja lääneosas ning saartel, mujal puudub.

Üldlevik. NSV Liidu Eu,roopa-osas peamiseĮt Balti vabariikides,
väljaspool NSV Liitu Skandįnaavias (kesk- ja lõu'naosas, Soomes
ainult Ahvenamaal) ja Ķes'k-Euroop'as (kaasa arvatud Briii saar'ed) '

Käesolev liik on levinud peamiselt Balti mere rannikualadel ja saariel,
omades läänepoolset levikut (levi,ku idapiiri saavutab NSV Liidu Balti
vabariikides, olles Briti saartel valitsevaks rassiks). A. Jalase (1950)
järgi ei näi Eestist põhjapoolsematel aladel enarm tüüpilisel kujul esi-

nevat.
MajandusIik tähtsus. Väärtus1ik söödataim l.ooduslikel rohumaadel,

vastupidav kuivusele ja vähenõudlik pinnase suhtes, eelistades lubja_
rikast pinnast. Sisaldab absoļuuts,es kuivaines 7,2-l0,9% tuhka,
12,B-13,3% proteiini, 2-3,3% rasva,ineid, 24,8-28,4% tselluloosi ja
47,B-49,5% lä'm,rnastįkuvabu aineid (Popov jt., Ķopuorue pacTeHIļfl

ceHoxocoB u nacr6zņ CCCP, II, l95l). Perspektiivne söödataim liivas-
tel a1adeļ.

Eesti NSV-s eraldatakse teisendeid: var. rubra L. - punaka kroo-
niga, var. įutea L. - kollase krooniga, var. aĮba L. - valkja krooniga
(esineb harva, näit. Kassari saarel).

2' Veripunane koldrohi - AnthglĮis coccįnea, (L.) Beck in Ann.
naturhist. Hofmus. XI (1896) 65; Sag. in Allgem. Bot. Zeitschr. (1909) 9;

Juz. in Fl. URSS XI (1945) 266. - A. uulneraria y. coccinea L. Fl.
Suec. ed. 2 (|755) 250. - A. auĮnerarįa L' var.7 (non A. rubrifĮora Koch
et A. DįĮlelzli Schult.); Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth_, Liv- u.

Curl. (1852) 425. - A' auĮ.nerarla subsp. coccįnea W. Becker in Beih.

l,l6

I coccįnea - sarlakpunane (lad, k.)



0

b

39. joon. Harilik koldrohi (AnthglLĮs au|nerarįa L'). o - taime üldkuju,
ä - õis.

Bot. "Centralbl. XXVII, 2 ( l9l0) 268' flsse}ļĪrilķ flpKoKpacHblļž.

(40. joon.)

o 4, Varred enamasti 2- või 3-kaupa, kuni l5 cm kõrged, tõus_

ūad või lamavad, tihedaļt kaetud lidus 'karvadega. Juurmised lehed

suure tipmise lehekesega, vahel peaaegu ühesuuruste sulglehekestega'
Varrelehti |-2, enamasti varre alumises osas või enam või vähem

ühtlaselt kogu varrel' peaaegu ühesuuruste sulglehekestega. Lehed

pealmisel küljel paljad või hõredalt karvased, alumisel küljel tihedate
ļidus karvadega. "Kõrgļehed õite alusel enamaSįi tupe pikkused või pisut
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lühemad, lõhestunud pooleni või sügavamalt enamasti tömpideks või
harvemini teritunud hõlmadeks; hõļmad tihedate lidus i<arvadega.
oisikud enamasti įiksikult, harvemini 2-kaupa, väiksemad kui eelmiĮel
liigil, (l) l,5-2,5 cm läbimõõdus. Tupp punase äärisega, pisut eemale_
hoiduvate karvadega. Ķroon veripunane või tumepunane.

Õitseb juunist augustini.
Loopealsetel, peamiselt läänesaartel, seal kohati sage, harvemini ka

loodudel mandri lääne_ ja põhjaosas.
Üldlėvik. NSV Liidu Ėuroopa_oSaS peamiselt ainult Eesti NSV-s,

väljaspool NSV Liitu Skandinaavias (peamiselt Balti mere saartel
Ölandiļ, Gotlandil jt.). Lähedased rassid, mis on kirjeldatud A' Dįįįenįį
Schuļt. nime all, esinevad Briti saartel (Inglismaal ja Šotimaal), kus
on levinud ka A. uulnerarįa L. s. str. ĮA. Linnael (Sag.) Juz.], millega
ta on seotud vahepealsete vormide kaudu.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim loopealsetel karjamaa_
del, eriti lammastele.

AnthgĮĮis coccįnea (L.) Beck seisab kahtlemata lähedal harilikule
ehk Linnė,koldrohuļe ja on sageli viimasest ühiste tunnuste tõttu raskesti
eristatav. Kuna ta aga Eesti NSV territooriumi loopealsetel, eriti saar-
tel, on küllaltki iseloomulik, siis oleme teda ekstreemse vormina käsi_
tanud iseseisva mikroliigina, lähtudes S. Juzeptšuki poolt -antud
AnthųĮlis uuįnerarįa L. s. coļl' üldisest liigisisesest süstemaatikast.
S. Juzeptšuk ( l945) kirjeldab veripunast koldrohtu iseseisva liigina
teatava reservatsiooniga, märkides, et on veel vajalik teostada tähele-
panekuid .ļooduses nende kahe liigi esinemise kohta, kuna A. coccinea,
mille peamiseks tunnuseks on krooni tumepunane värvus, teiste tunnuste
osas (madalam kasv, kõrglehtede hõlmade tömbid tipud, lehtede asetus
enamasti varre alumises osas jt.) ei oļe konstantne' A. Jalas (1950)
märgib, et kes on jälginud A. coccįnea ja tema populatsioonide esine_
mist Õlandi saarel, see ei eraldaks A' coccįnea iseseisva liigina, kuna
A. coccįnea õite punase värvuse ja teiste tunnuste vahel ei esine selget
korrelatsiooni, nagu märkis juba Becker (19l0). on võimalik, et omal
ajal eksisteeris Balti mere piirkonnas iseseisev coccįneA rass' mis hari_
liku ehk Lįnnė koldrohuga tema levikuareäalis kokku puutudes kaotas
oma iseseisvuse ja segunes viimasega.

3. Paljulehine koldrohi - AnthgllĮs poĮgphgĮĮa ' Kit. sec. Besser
apud Sėringe in DC' Prodr. IĮ (1825) l70; Kern. in oesterr. Bot. Zeitschr.
XvIĪĪ (1868) 3B4; Sag. in Allgem. Bot. Zeitschr. XIV (1908) l25; W.
Becker in Beih. Bot. Centralbl. XXVII, 2 (1910) 261; Juz. in Fl. URSS
XI (1945) 275. - A' uuĮnerarįa õ polgphgĮla Sag. in Deutsch. Bot.
Monatschr. vIĪ (lB93) ļ39. - A. uulneraria 3, Ledeb'Fl. Ross. Ī (lB42)
522 p. p' - A' auĮnerarįa Į. A' uulgaris poĮgphgl/a Aschers. et Graebn.

llB

t poĮgphgĮĮa _ paljulehine (lad. k.)



40. joon. Veripunane koldrohi [AnthgĮĮis coccįnea (L.) Beck]

Synopsis VI, 2 ( l90B) 624. A. auįnerarįa I (ssp.) poĮgphųĮĮa

Hayek in Ęepert. Spec. nov. (l92?) 866; Jalas in Ann. Bot. Soc'

,,Yanam}',' 24, ! (1950) 32,44. - A. Schįaereckil Blocki in oesterr.
Bot. Zeitschr. (l9l2) 397 p. P. - feseHHLIK MHoIoJĪrrcTHbIü. (41' joon.)

o_4. Varred üksikult või mitmekaupa, püstised, (20) 25-60cm
kõrged, tugevad, rohelised, vahel ülemises' osas harunenud; alumises
osas või ainult alusel horisontaalselt harevate karedate pikkade karva'
dega, ülemises osas lidus karvadega. Juurmised lehed enamasti l_3
paari sulglehekestega; sulglehekesed suhteliselt väikesed, tipmine leheke

harilikuļt külgmistest palju Suurem'- ovaalne kuni munajas, enamasti
ümardunud tipuga. Ka juurmiste lehtede rootsud ha.revate katvadega.
Varreļehti 3-5 (6), nād ,ašetsevad 1 ühtlaselt kogu varre ulatusel,
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(4) 5-7 paari sulglehekestega. Arumiste varrelehtede sulglehekesed
elliptilised või munajad, tipmine sulgleheke külgmistest mārgatavalt
sįlurem. Ülemiste varrelehtede sulglehekesed 1ineāal-süstjad, tāritunud
tipuga, tipmine sulgleheke peaaegu külgmiste lehekeste suurune. Üle-
mine varreleht sageli näilikult sõrmjas (kü1gmised sulglehekesed tip_
misele lehekesele oma alustega tihedalt ligistunud). Nii juurmised kįi
ka varrelehed pealmisel pinnal paljad või ainult üksikuįe karvadega,
alumisel pinnal tihedalt kaetud lidus karvadega või vahel pisut 

".*u_īu-hoiduvate karvadega. Õisikud tipmised, üksikult või enamasti 2-3- (4-)
kaupa, 3-4 (5) cm läbimõõdus, rohkeõielised, tihedad. Kõrglehed āite
alusel tupe pikkused või lühemad, vahel (eriti alumistel õisikutel)
pikemad, peaaegu pooleni, vahel (alumistel õisikutel) peaaegu alu-
seni lõhestunud teritunud osadeks. Tupp l0-l2 (l3) mm pikk, tihe-
dalt kaetud enam või vähem eemaldunud karvadega, üleni rohekas või
valkjas (kahvatu). Kroon enamasti üleni kollane, vahel laevuke
punaka tipuga.

Õitseb juunist augustini.
Kuivadel niitudel ja liivikutel, nõlvadeļ ja kinkudel, männimetsade

äärtel ja raiesmik'ku'del, põldudel ja teede ääres lubjari,kastel, liivastel,
ka savikatel pinnastel. Hajusalt kogu Eesti NSV ter'ritooriumil. Esineb
ena'masti üksikult või vähesearvuliste kogumikkudena.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesk- (ulatudes Dvina ja Petšora
jõe pi,irkonnani ning Karjalani) ja lõunaosas (ka Krimmi poolsaarel),
Kaukaasias. Väijaspoo1 NSV Liitu Ska'ndinaavias (Rootsis ja Soomos)
ja Euroopa kes,kosas.

Palju1ehine kold,rohi on idapoo1se (Ida-Euroopa) levikuga, oļ1es
kohastunud kontinentaalsetele kasvukohatingimustele.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim looduslikel karjamaadel.
Liigile A. polgphgl/a seisab väga lähedal AnthųĮĮis Schįaereckii (DC.)

Blocki (A. uuĮneraria ų. Schįaerecįeli Sėr.), mis sarnaneb temaga välis-
kujult, erinedes peamiselt vaid alumises oSaS paljaste või nõrgalt lidus
karvadega kaetud varte poolest (üldiselt nõrgema või puuduva karv_
katte poolest). Anthgįlįs Schįaerechįi taksonoomiline väärtus pole ļõp_
likult selgitatud (S. Juzeptšuk, l945). Uurijad nagu Becker (19l0, l9l2)
ja Jalas (1950) loevad A. Schįaereckįį vormid ssp. poĮgphgĮĮa al1a kuulu-
vaiks, mis näib õigem olevat. Ta esineb NSV Liidus Euroopa-osas (Balti
vabariikides, Ülem-Dnestri ja Kesk-Dnepri piirkonnas), väljaspool NSV
Liitu Kesk_Euroopas. Levik Eesti NSV-s nõuab veel selgitamist.

4. Lįįv_koldrohi - AnthgĮĮis arenarla t (Rupr.) Juz' in Fl. URSS XI
(1945) 270. - A..aulneraria Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 522 p. p. -VuĮnerarįa rustįca f. arenarįa Rupr. Fl. Ingr. I, 2 (|85Ņ 25ž. .:-
fgseHHaķ necqaHblü.
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41. joon. Paljulehine koldrohį (AnthgĮĮis polgph!ļĮĮa Ķit.)



o*4. varred enamasti mitmekaupa (kuni l0 ja rohkem), alusel
tõusvad, siis püstised, võrdlemisi tugevad ja sirged, lihtsad vāi sageli
keskpaigast alates harunenud (oksad ühe lehega või leheta, hoiduvad
enamasti varre ligidale), 12-45 cm pikad, ltiįikeste lidus karvadega.
Juurmised lehed l-4 paari väikeste sulglehekestega ja võrdĮemisi suure
elliptilise tipmise lehekesega; viimane on ogaterava tipuga. Varrelehti
2-4, need 2-4 paari sulglehekestega; alumistel varrelehtedel sulglehe-
kesed piklikud, -enam või vähem tömbid, tipmine sulgleheke ellipīiline,
külgmisiesi märgatavalt suurem, terava tipuga; ülemiste varrelehtede
sulglehekesed lineaal_süstjad, teritunud, tipmine sulgleheke ainult päris
ülemisel lehel külgmiste suIglehekeste Suurune. Kõik lehed välimisel kül_
jel paljad, alumise1 küljel lidus karvadega. Peavarrel õisikuid |_.4,
harva 5; alumised õisikud väiksemad, hõredamad, asetsevad üksteisest
eemal. Kõrglehed karvased, tupe pikkused või pisut lühemad, harva pike-
mad (peamiselt alumistel õisikutel), lõhestunud enamasti pooleni (harva
l/g- või 2ls-ni) tömpideks või teritunud osadeks. Tupp ühevärviline, kah_
vatu, 7-|0 mm pikk ja umbes 3-4 mm lai, püstiselt eemaldunud või
nõrgalt lidus karvadega. I(roon helekol]ane, laevuke tipul vahel punakas,
purje kumbki osa (naast ja pinnuke) umbes 6 mm pikk.

Õitseb juunist augustini.
Hõredates liivastes männimetsades, liivastel ja klibustel jõekallastel'

teede ja põldude ääręs. Hajusalt'
Üldlevik. NSV Liidus Balti vabariikides, Laadoga-Ilmeni, Karjala,

Lapi ning Dvina ja Petšora jõe piirkonnas. Väljaspool NSV Liitu Skan_
dinaavias (Soomes).

Liiv-koldrohi seisab süstemaatiliselt AnthgtĮis poĮgphųtĮa lähedal,
vahel on neid raske teineteisest etistada, eriti kui on tegemist nõrgema
kasvuga paljulehise koldrohuga. A. Jalas ( r95o) loeb liiv-koldrohu
A. polgphglla vormide tsüklisse, avaldades arvamust, et A. arenaria kuju-
tab endast A. polgphgįLa mõnd lokaalrassi, mida viimane liik näib kaļ-
duvat moodustama.

Peale selle on S. Juzeptšuk eraldanud hüb.riidi A. poĮųphųįįoįdes
(A. arenarīą Juz. \ A. potgphuįĮa Klt.), mille eristamine aga raskusi teeb.
Nimetatud liik sarnaneb põhiliselt A' arenarįą'ga, erineb aga viimasest
mõnevõrra harevate karvade poolest varte alumises osas ja juurmiste
lehtede rootsudel (Flora URSS xl 1945, \k.276, Addenda x, lk. 

-Bg3).

5. Värvunud koldrohi - AnthgtĮįs coļoraįa I Juz. in Fl. URSS XI
(1945) 277 et Addenda X (1945) 393. - Ä. auįnerqrįa var. coįorat''a
Meinsh. in sched. - A' uuĮnerarįa L. ssp. Lįnnaeį ē ssp. poĮųphgtLa
Jalas in Ann. Bot. Soc. <<Vanamo> 24, l (1950) 3l. - fgsei{Į{Įrķ oKpa[IeH-
Huü.

a) 4. Tunnuste poolest vahepeaĮne A. uulnerarįa L. s. str. (,4.
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Linnaei Sag.) ju A' polgpltglla Kit. vahel, hübridogeense päritoluga.
Varred alusel tõusvad, umbes 20-40 (50) cm pikad, arvukate õisiku_
tega. Tupe ülemine osa punane' vars alumises osas (vahel ainult juur-
miste lehtede rootsud) harevate karvadega.

Õitseb juunist augustini-septembrini.
Esineb Eestis rannikuäärsetel aladel (luidetel ja männimetsade ser_

vadel, loopealsetel niitudel), teada on leiukohti ka sisemaalt. Kogutud
Tallinna ja Narva ümbruses, mandri läänerannikul, Saaremaal, Hiiu-
maal jm. Esineb hajusalt. Levik Eesti NSV-s vajab veel täiendavat selgi-
tamist.

Üldlevik. NSV Liidus Balti vabariikides ja Laadoga-Ilmeni piirkon-
nas. Endeemne liik (S. Juzeptšuk, 1945)

A. Jaļas (1950) eraldab A. uulnerq.rįa L. s. str. eksemplarid, mille
varred aļumises oSaS on selgelt eemaldunud karvadega ja tuped nõrgalt
lidus või peaaegu eemaldunud karvadega, vormina f. polgphglĮoides Sag.
(non .4. poĮgphgĮĮoides Juzep!šuk 1945), pidades tõenäoliseks, et nime-

tatud vorm kujutab endast lüli hariliku ja värvunud koldrohu vahevor_

mide reas.
Teistest koldrohu pisiliikidest võiks Eestis veel leiduda meri'koldrohi

- A. marįtį'ma Schweigg. ĮA. uulneraria ssp. marįtįma (Schweigg.)

Rouy, A' uulnerarla ssp. marįtįma W. Becker]'. Tüüpilist meri-koļdrohtu
ei ole aga seni Eesti NSV mererandadel täheldatud, ehk küll kirjanduses
mainib teda Eklund (l92s) Hiiumaalt, Kõpu poolsaarelt. Läti NSV-st
mainib teda Juzeptšuk (1945). A' marįtįma'l on lehed alumisel, sageli
hõredamalt ka ülemisel küljel ja varred eriti ülemises oSaS tihedalt kae-

tud siidjate valgete lidus karvadega; õietupp on'Valkjalt takerkarvane,
kogu uiatuses įahvatu, kroon kollane kuni peaaegu oranž, ļaevuke

mõnikord punaka tipuga. Varte pikkus 20-40 cm.

NSV Liidus pole teda konstateeritud kuskil mujal peale Läti NSV,
väljaspool NSV Liitu on ta levinud Põhja-Saksamaal, Belgias ja Rootsis
(seal harva) mererandadel. Liik on lähedane A. polųphųlla'|e, |ääne-

poolse levikuga.
Tuleb märkida, et mereäärsed siidjalt karvased vormid, mis erinevad

harilikust koldrohust ainult pisitunnuste poolest, ühendab A. Jalas tei_

sendiks var' Langei (A. uuĮnerarįa õ. stenophglĮa Lange) nime alļ.
Teisend on läänepoolse levikuga, esinedes Taanis, Norras, Hollandis,
Belgias, Prantsusmaal.
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12, perekond nõiahambad - LotusI L
L. Sp. pl. (175s) 775.

Ühe- või mitrneaastased rohttaimed, harvemini poolpõõsad, paljad
või karvased. Lehed paaritusulgjad, näilikult kolmetiļed (alumine sulg-
ļehekeste paar on nihkunud ülemisest sulglehekeste paarist eemale įaasetseb rootsu alusel, meenutades abilehti, või puudūb hoopis). Sulģ_
ļehekesed lühikese rootsuga, terve servaga. Õied sarikjates õisikuteį.
Õisikud hõredad, pikkadel, ülemiste 1ehtede kaenlasisįstel raagudel.
Tupp kellukjas, 5-hambaline; tupehambad peaaegu ühepikkused, įahel
aļumine hammas teistest pikem. Kroonlehed a1usel uābrd, varisevad.
Puri äraspidi-munajas, alusel ahenenud pinnukeseks. Laevuke järsult
nokataoliselt teritunud. Tolmukatest g kokku kasvanud putkenā, üks
vaba. Sigimik jalata, arvukate seemneaļgmetega. Emakakaeį pisut kõver-
dunud, tipu suunaS ahenev. Kaunad enamasti lineaalsed, sirged või
kõverdunud, paljuseemnelised, avanedes kaheks poo1meks lõhenevad.

Perekonda kuulub üle 100 liigi, mis on levinud peamiselt Vahemere_
maadel. Mõned liigid esinevad Kesk- ja Põhja-Euroopas' ulatudes kuni
põhjalaiuse 70"-ni, vähesed Aafrikas' Aasias, Austraalias ja Kanaari
saartel. Mõned liigid kuuluvad halofüütide huļka. NSV Liidu fļooras on
esindatud l2 liiki, neist Eesti NSV-s 1, teine liik esineb kultuurist metsis-
tununa.

LIIKIDE MĀÄRAMISTABEL

l Taim risoomiga. Sulglehekesed selgelt eristatavate külgsoontega.
Õied B_l2-kaupa sarikjates õisikutes' Tupehambad k.uni õitse-
miseni eemalehoiduvad

1' Soo_nõiahammas - Lotus uĮĮginosus Schkuhr
Taim risoomita. Sulglehekesed ebaselgelt eristatavate külgsoontega.
Õied enamasti 2-1-kaupa sarikjates õisikutes. Tupehambad kuni
õitsemiseni sirged, püstised

2' Harilik nõiahammas - Lotus cornįcttįatus L'
1. Soo_nõiahammas - Lo'tus uliginosus 2 Schkuhr Bot. Handb. IĪ

(l796) 4|2; Gams in Hegi Illustr. Fl. rĄitt._Eur. IV, 3 (|924) 1372;
Ķupr. in Fl. URSS xI (1945) 291; Grossh. Qn. Ķaax. ed.2, V (rosz) 22B.-
,Įa4neHeI1 ronqHoft. (42. joon.)

ļ. Risoom roomav. Varred tõusvad või püstised, 20-60 cm pikad,
võrdlemisi nõrgad, harunenud, paljad või hõredalt karvased, pisut sina-
kad. Lehed alumisel küljel samuti sinakad' Alumised sulglehekesed lehe

t Kreekakeelsest sõnast lolos; nõnda nimetati vanaajal mitme perekonna esin-
dajaid, .'nende hulgas .ka käesoleva įerekonna liike.2 uĮŲinosus - soos kasvar, (lad. k.).
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42. loon. Soo-nõiahammas (Lotus uĮiginosus Schkuhr). a - taime
üldkuju, & - õis, c - viljad.
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rootsu aļusel (abilehtede asemel) laialt äraspidi-munajad, B-l2 mm
pikad ja 6-8 mm laiad, teritunud tipuga; 3 ülemist sulglehekest äraspidi-
munajad, teritunud. Õied väga lühikestel raagudel, s-tz-trrpa sįrik-
jates õisikutes. Õisikud 7-l0 cnr pikkadel, üĮemiste ļehtede kaenlasisestel
tugevatel raagudel. Tupp 5_6 mm pikk, teravate lineaal-süstjate ham-
mastega, mille serv vahel ripsjakarvane. Tupehambad putke pikkused,
õitsemiseni kiirjalt laiuvad. Kroonlehed koļlased, enne puhkemist sageli
punakad. Puri ll-12 mm pikk, munajas, leritunud tipuga, ahenenud
pinnukeseks, tiibadest pisut pikem.. Laevuke llõverdunud, tiibadest pisut
lühem, pikalt teritunud. Kaunad sirged, silinderjad, tumepruunid, kuni
3 cm pikad ja 2 mm laiad, avanevad kokkuruiluvate poolmetena. seem-
ned kuni 1 mm läbimõõdus, peaaegu kerajad, kollakasrohelised.

Õitseb juunist augustini.
Ainuļt Kärde ümbruses (Jõgeva raj.) kuivendatud soopinnasteļ,

kultuurist metsistunud, peamiselt rohumaadel kraavikallastel. Kultuur-
taimena katsepeenardel.

ÜIdlevik. NSV Liidus Euroopa-osa keskvööndis ja Kaukaasias. Väljas-
pool NSV Liitu Kesk- ja atlantilises Euroopas, kus on levinud .ooļtr_
nud niitudel.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim niisketel rohumaadel_
viidud kultuuri, kuid laialdasemalt ei ole NSV Liidus levinud. soo-
nõiahammas areneb hästi niisketel, mitte väga happelistel soomuldadel,
kuid kasvab rahuldavalt ka karbonaatsetel vastava niiskuserežiimiga
muldadel. Kiirekasvuline taim, vastupidav üleujutuse suhtes. omab täht-
sust kultuurrohumaade rajamisel kuivendatud sooāladele. Soo-nõiaham_
mas on toitainete poolest harilikust nõiahambast rikkam, sisaldades
suuremal hulgal vaļkaineid, ja on maitselt vähem kibe. Õite keemiļises
koostises pole sinihappe jälgi leitud.

Väljaspool NSV Liitu kultiveeritakse soo_nõiahammast vähesel mää-ral Lääne-Euroopas aladel, kus sademete hulk aastas on 500-60o mį.
Suuremat tähtsust kultuurtaimena omab ta aga Austraalias ja Uus-
Meremaal, kus ta harilikku nõiahammast välja tõrjub (Koprr,rorue pacTe_
HIĮfl ceHoKocoņ u nacr6uņ ccCP, II, l95l)'

Soo_nõiahammaS varieerub Kesk-Euroopa tingimustes suhteliselt
vähe. Areaali lõunapoolsetel aladel on tema eristamine hariliku nõia_
hamba teisenditest raskendatud, seepärast peavad mitmed autorid käes-
olevat liiki hariliku nõiahamba üheks rassiks.

2. Harilik nõiahammas - Lotus cornįcuįatusI L. Sp. pl. (l753)
1092; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 561; wied. et web. Beschr. phan. Gew.
Esth_, Liv- u. Curļ. (lB52) 42l; Kupr. in Fl. URSS XI (1945) 29l
Grossh. Qn. Kasķ. ed. 2, V (1952) 227' - L. cornįcuĮatus L. l subsp-
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43. joon. Harilik nõiahamInas (Lotus cornĮcuĮatus L'). o - taime üldkuju, & _ viljad



eucornįcuįalas Aschers. et Graebn. em. Briq.; Gams in Hegi lļlustr. Fļ.
Mitt.-Eur. IV' 3 (1924) 1368. - JlgĀņeueĘ poraruü. (43. joon.)

Ą' Juur puituv. Varred enamasti mitmekaupa, lamavad, tõusvad
või püstised, l5-40 (50) cm kõrged, tavaliselt vähe harunenud' paljad
või enamasti hõredalt kaetud valkjate pikkade karvadega, eriti varre
ülemises otsas. Abilehed puuduvad, neid asendab alumine sulglehekeste
paar, mis on nihkunud ļeherootsu alusele. Sulglehekesed paljad või ena-
masti hõredalt kąrvased, vahel ripsmelise Servaga, alumisel küljel pisut
heledamad, vahel sinakasrohelised, lühikestel rootsukestel. AĮumised
suiglehekesed viltu-munajad, 7-t0 (t2) mm pikad ja 4-6 mm laiad,
teritunud tipuga; 3 ülemist sulglehekest äraspidi-munajad või süstjad,
ümardunud või teritunud tipuga, 10-15 mm pikad ja 6-8 (10) mm
laiad. Õied lühikestel paljastel või harvemini karvastel raagudel, ena-
masti 3-5-kaupa sarikjates õisikutes. Õisikuraod üksikult ülemiste lehtede
kaenlas, tavaliselt hõredalt karvased, võrdļemisi tugevad, 5-B ( l0) cm
pikad. Tupp peaaegu paljas või enamasti hõredalt peenekarvane, enam
või vähem ripsmelise Servaga, 5 soonega, 5-6 mm pikk. Tupehambad
enamasti laialt kolmnurkjad, teritunud tipuga, umbes tupe putkeosa
pikkused. Kroonlehed harilikult väävelkollased, õitsenult sageli punakad,
kuivanult sageli rohekad, l0-15 mm pikad. Puri vahel oranžikas, ümar-
dunult-munaja r.raastuga, kiilja pinnukesega. Tiibade pikkus kuni 10 mm,
nende naast pinnukesest palju pikem. Laevuke kõverdunud, järsult
nokaks teritunud tipuga, tiibade pikkune. Kaunad silinderjad, 15-25
(30) mm pikad ja 2-3 mm laiad, pruunid, avanenult kokkurullunud
poolmetega. Seemned ümardunud, läikivad, enamasti pruunikad.

Õitseb maist septembrini.
Niitudeļ ja puisniitudeļ, loodudel, nõlvade1, küngastel, metsa- ja tee-

servadel, mererannaļ, söötidel. Sage.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Kesk-
Aasias, peamiselt niitudel ja põldudel. Väljaspool NSV Liitu peaaegu
kogu Euroopas, Vahemeremaadel' Įraanis, Väike-Aasias, Austraalias,
Põhja-Ameerikas (tulnukana). Mägedes esineb kuni keskmise kõrgus_
astmeni.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödaiaim looduslikel rohumaadeļ.
NSV Liidus kultiveeritakse hariļikku nõiahammast mitmetes sortides
heinasegu komponendina Euroopa-osa keskvööndis, Lõuna'Ukrainas,
Musta mere ranniku aladel ja Põhja-Kaukaasias. Ta kuliuur omab täht-
sust toitainetevaese pinnasega aladel, kus teiste ļiblįkõieliste kultuurid
ei änna rahuldavaid tulemusi. Soodsateļ tingimustel annab ta saaki kuni
40 tslha, keskmine heinasaak on 20-30 ts/ha. Seemnesaak on aga
võrdlemisi väike - 2-5 tslha. Keemilįse koostise poolest kuulub harilik
nõiahammas väärtuslikumate söödataimede huika (heinana, silona). Ta
sisaldab 64/o vett ja absoluutsest kuivainest arvestatult l}p% tuhka,
18,3% proteiini, 13,7% valkaineid, 3,9/o rasvaineid, 21,9/o tselluloosi ja
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43,0vo lämmastikuvabu aineid (Koprvroaue pacTeHlĮfl ceHoKocoB u nacrdnų
CCCP, II, l95l). Valkude sisaldus kõigub vastavalt kasvukoha tingi_
mustele ning võib uļatuda 22%-ni. Seemned sisaldavad 6,49% rasv_
õlisid. Haljasmassis ļeidub 44-72 mg/o karotiini ja 123-130 me%
C-vitamiini. Harilik nõiahammas on ka hea meetaim. Ta õitest saadakse
kollast värvainet.

Hari1ikku nõiahammast õitsemise ajal loomad karjamaadel ei söö
õites sisalduva kibeda värvaine tõttu. Ka on õisikutes leitud sinihappe
jälgi, mistõttu ta õitsemise ajal on mürgine; mürgisus kaob aga heinas
ja silos.

Harilik nõiahammas ei ole mullastiku suhtes nõudlik, vaicļ näitab
head kasvu leetunud, liivastel, liivsavistel ja saviliivastel muldadel,
samuti ka mustmuldadel. Ta esirteb sageli toitainetevaestel värsketel või
kuivematel pinnaste1 paraja niiskuserežiimiga, kuid väldib liigniiskeid
ja soostunud kasvukohti, Looduslikel kasvukohtadel ei esine ta kunagi
domineeriva liigina, vaid ainult saatjana. Vastupidav kuivusele.

oma laiaulatusliku areaa|i piirides on harilik nõiahammas väga polü-
morfne ja varieerub paljude tunnuste (suuruse, karvasuse, hat'unemise,
õite värvuse jm.) poolest, moodustades arvukaid teisendeid.

Eesti NSV-s on konstateeritud järgmised teisendid:
vat. a,raensls (Pers.) Sėr. (Lotus arrlensįs Pers.) - varred püstised

või alusel tõusvad ja ülemises oSaS püstised, vähesearvulised, harune-
nud; lehed peaaegu paljad või enamasti alumisel küljel hõredalt karva-
sed, tipmine leheke enam või vähem lai, äraspidi-munajas, sageli pügal'
dunud; õieraod enamasti paljad; tupp lai-kellukjas, putkeosas pärast
õitsemist paisunud, peaaegu paljas või hõredalt karvane, alusel enam
või vähem 1aiade kolmnurkjate, tömbilt teritunud, pea,aegu putkeosa
pikkuste hammastega.
. Esineb sageli kogu territooriumil kuivadel (paraja niiskusega) niitu-

de1 ja puisniitudel, loodudel, metsaservadel, kuivades männimetsades,
teede ja põldude ääres umbrohuna.

Siia kuulub nähtavasti Ī. calļunetorum ĮJksip (Loodusuurijate Seltsi
juubelikoguteos, 1953) - varS üksikųlt, püstine, aļates alusest haru_
nenud, 35 (30-50) cm kõrge, vahel kõrgem, kroon |2 (ll-l3) mm
pikk, helekollane, peale puhkemist mitte kunagi punakas. Kāsvab
liivastes männi- ja nõmmemetsades (Pääsküla, Narva-Jõesuu).

var. crassįfolia Fries (var. maritįma Rupt.) - varred laiuvad, lama-
vad, ülemises oSaS enamasti tõusvad, rohkearvulised; lehed pisut pakse-
nenud, sinakasrohelised; paljad või harvemini üksikute karvadega; tupp
putkeosas kitsas-keliukjas, paljas või peaaegu paljas, alusel kolmnurk-
jate, ülemises oSaS naaskeljate, tupe putkeosa pikkuste hammastega;
õied enamasti suuremad kui teistel teisenditel; 15-18 (20) cm pikk;
õieraod paljad.

Mereäärne teisend, kasvab klibuliseļ ja liivasel rannal. Täheldatud
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Saaremaal orissaares ja Rootsiküļas ning Vilsandil (Skottsberg ja
Westergren, 1901)

var. pilosiuscuĮa Rupr. _ varred 'tõusvad, tugevasti harunenud,
rohļ<earvulised, eriti ülemises osas ja sõlmede koha] enam või vähem
tihedalt karvased; lehed mõlemal, eriti alumisel küljet karvased; tupp
karvane, kellukjas, võrdlemisi lühikeste, tupe putkeosast lühemate, alusel
enam või vähem laiade kolmnurkjate hammastega; õieraod karvased.

Kasvab niitudel ja puisniitudel, nõ'lvadel, loodudel, kuivades männi_
metsades, ka mererannal. Kogutud Virtsus, ļäänesaartel (Saaremaal,
Hiiumaal, Muhumaal, Vilsandil), Tallinna juures, Narva-Jõesuus, Ķeilas,
Kloogal' Kärdes jm.

N. Minjajev (EorauuĮIecKHe MaTepLIaJļbI, T. xVIII, t957) eraldab
NSV Liidu loodeosas (Leningradi oblast ja lähem ümbrus) viis hariliku
nõiahamba mikroliiki, nende hu1gas 3 uut: Į. cornįculatus L. s. str.,
L' aruensįs Pers. Įvar. araensls (Pers.) Sėr.]i, L. Ruprechfil Min. (var.
crassifoĮia Fries) , L. baĮticus Min. (var. pilosiuscuĮa Rupr.) ning L.
Komaroaįį Min. N. Minjajevi järgi tuleb Seega L. cornįcuļatus't kui liiki
mõista kitsapiirilisemana; siia kuuļuvad isendid, millele on karakteersed
järgmised tunnused: lamavad või tõusvad, harunenud ja rohkearvu-
ļised varred, peaaegu paljad (üksikute karvadega) või enamasti hõredalt
karvased lehed, tömbilt või lühidalt teritunud piklik-äraspidimunajad tip-
mised sulglehekesed, enam või vähem lai-kellukjas, peaaegu paljas või
üksikute karvadega, alusel kolmnurkjate, ülemises osas naaskeljate ham-
mastega tupp. Į. cornįcuįatus L. s' str. seisab väga lähed a| L. araensis'ele,
erinedes viimasest peamiselt lamavate või tõusvate rohkearvuliste varte
ja piklik-äraspidimunajate (peaaegu süstjate) tipmiste sulglehekeste poo-
lest. Minjajevi järgi on L. baįtįcus ja L. Ruprechljj ļähedased mõninga-
tele Lääne-Euroopas rannikualadel levinud liikidele. Kogu Lääne-Euroo-
paS, eriti selle keskosades levinud L. aruensįs'e areaal aga uļaiub
NSV Liidus Uraalini. Mikroliiki L. Komarouįį Min. pole Eesti NSV piiri-
des täheldatud.

13. perekond asparherned - Tetragonolo&asr Scop.

Scop. Fl. Carn, ed. 2, ll (17?21, 87.

Ühe- või mitmeaastased rohttaimed näilikult kolmetiste lehtedega.
Varred tõusvad. Õied suured, üksikult või harvemini kahekaupa: Tupp
lõhestunud viieks peaaegu ühepikkuseks hambaks. Laevuke lookjas, tipul
ahenenud ogajaks. teravikuks. Tolmukad kaherühmased (9 niitidega
kokku kasvanud, I vaba). Emakakael paljas, tipuosas laienev, viltu ase-
tunud suudmega. Kaunad silinderjad, valminult neljakandilised, 4 tugeva
soonega, tiivulised.

t tetragonos _ neljakandiļine, /oäos _ maksa sagar (kr.
kaunade tõttu.
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44' joon. Asparhernes |TetragonoĮobus sĮĮiquosus (L.) Roth].
o - taime üldkuju, Ö _ vili.
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Asparherned erinevad perekonnast Lotus peamiselt kaunade iseloomu-
liku tiivulisuse tõttu.

Perekonda kuulub väįke arv Įiike; neist orr 2 ļiiki esindatud NSV Liidu
ja I liik Eesti NSV flooras.

l' Asparhernes . - TetragonoĮobus siliqttosįls Į (L ) Roth Tent. Fļ.
Germ. I (1788) 323; Ledeb.Fl.Ross. I (1842) 567; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 421; Lehm. in Archiv Naturk.
Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 Ser. XI, I (1895) 422; Los.-Los. in Fl. URSS XI
(1945) 297. - Lotus siĮiquosus' L. Syst. nat. (l7B3) l17B; Gams in Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) |373. Tetragonolobus taurįcus
Bunge ex Nym. Consp. (1879) 182. - T. prostratus Moench Meth. (1794)
l64. - TeTparoHonodyc crpyvxoņuft, (44. joon.)

ļ. Yarred tõusvad, harunenud, ļ0-25 (30) cm kõrged, pikkade
ruugete karvadega, eriti ülemises osas. Leherootsud kuni 3-5 cm pikad.
Lehtede 3 ülemist su1g1ehekest äraspidi-munajad või piklik_munajad,
talbja alusega, teritunud tipuga, kuni 3 cm pikad, sinakasrohelised, mõle-
mal poolel paljad või hõredalt kaetud võrc1ļemisi pikkade karvadega.
Alumine lehekeste paaf on nihkunud rootsu alusele ja täidab abilehtede
aset; alumised sulglehekesed piklikud või ovaalsed, pisut ebasümmeetri-
lised, ümardunud tipuga' kuni l cm pikad. Õied üksikult, harva 2-kaupa,
alusel lihtsa või kolmeiise kõrglehega, karvasteļ, 2-3 mm pikkadel raagu-
,del, mis kinnituvad kuni 5 (9) cm pika varva tippu. Tupp putkjas, kuni
lB mm pikk, peaaegu pooleni lõhestunud viieks hambaks. Tupehambad
teravad, servadeļ ruugete karvadega; tupeputk kollakas kuni pruunikas,
punakate täppide või laikudega, pa'ljas, selgesti eristatavate soontega.
Kroon väävelkollane, õitsenult sageli telliskivipunane, 1,5-2 cm pikk.
Puri pisut pügaldunud tipuga, alusēl ahenenud pikaks pinnukeseks, tiiba-
dest ja laevukesest pikem. Tiivad 1,3 cm pikad, ovaalsed, ahenenud kit-
saks pinnukeseks. Laevuke kõverdunud, tömbi tipuga. Kaunad 4-5 cm
pikad, umbes 3-4 mm laiad, alguses silinderjad, sirged, hiljem neĮja-
kandilised, kantidel tiivulised, terava tipuga, avanenult kokkurullunud
poolmetega, paljuseemnelised. Kauna tiivad kauna laiusest kitsamad.
Seemned peaaegu kerajad, siledad, rohekad, umbes 2 mm läbimõõdus.

Õitseb mais ja juunis.
Niitudel ja randniitudel (enamasti suprasaliinsel vööndil), hõreda-

rnates männinretsades ja nende serva1, Saaremaal ja mandri lääne-
rannikul. Saaremaal kohati sagedane, haruldasem läänerannikul, mujal
puudub. (45. joon.)

Üldlevik. NSV Liįdus Euroopa-osas Bessaraabias, Krimmi poolsaarel
ja Kaukaasias, kasvades niisketel ni'itudel ja järsakutel. Väljaspool
NSV Liitu Euroopa keskvööndis, Vahemeremaadel ja Väike-Aasias.

I sįĮįquostts - kõtru kandev (lad, k.)' kuna viljad (kaunad) meenutavad välis_
kujult kõtru.
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. 45. joon. Asparherne |TetragonoĮobus sĮĮiquosus (L.) Roth] leiukohad Eesti NSV-s.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim looduslikel rohumaadel
Seemned sobivad toiduks ka inimesteie

Asparhernes varieerub suuruse, karvasuse ja ieisie tunnuste poolest
suhteliselt vähe. Eraldatakse vorm

Ī. maritįnzrzs (Sėr.) Aschers. et Graebn. ĪT' marįtįmas (L.) Roth] -
sulglehekesed pisut lihakad, paljad ja kitsamad kui iüüpilisel vormil; kas-

vab soolakateļ muldadeļ mererannikutel (halofiilne taim). Eesįi NSV_s
kogutud taimed esindavad seda vormi.

4. triibus 'GaĮegeae Bronn Form. pl. Legum. (|822\ l34. - Roht_

taimed ja põõsad, harvemini puud. Lehed sulgjad või sõrmjad (liillehed),
harva lihtsad. Kõik 10 tolmukat enamasti putkena kokku kasvanud (ühe-

rühmased).
GaĮegeae on lib1ikõieliste sugukonna 1iigirikkaim įriibus, hõlmates

ligi 3000 ļiiki. Samuti nagu triibus Genįsteae seisab ta lähedal triibu-
sele Sophoreae.

NSV Liidus on esindatud 14 perekonda, neist Eesti NSV-s 2, peale
seļle on mitmete perekondade esindajad levinud kultuuris ilutaimedena'
Peale järgnevalt käsitletavate tuļeks mainida perekonna 1Ū(/įstaria esinda-

1at vištaūiat |\Y/įstarįa sįnensįs (Sims) DC., GĮgcine sįnensįs Sims],
ronipõõsas-t 20_30 cm pikkade rippuvate õiekobaratega; See on Euroopa
lõunaosas 1aialdase1t 1evinud arvukate aedsortidena peamiselt sinakate
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või punakate, harvemini valgete õitega (GLgcine sįnensįs hort. kuni 70 cm
pikkade kobaratega). Eesti NSV-s on võimalik vistaariat kasvatada hästi
kaitstud seina ääres, kusjuureŠ suure hooldamise teel saab teda viia
õitsemiseni, mis ei ole aga võrreldav vistaaria lopsaka õitsemisega lõuna-
aladel.

Troopilistei aladel levinud perekondadest väärib mainimist Įndigofera,
milļe esindaja Indigofera tinctorįa L. (Į' indica Lam.) esineb kuītuuris
troopiliste1 ja subtroopiliste1 aladeļ. NSV Liidus ,kultiveeritakse teda
Kaukaasias Batumi ümbruses, Lääne-Euroopas ltaalias jm. I' tįnctorįa
on kuni l,5 m kõrge püsik sulgjate lehtede ja punaste õiekobaratega;
pärineb arvatavasti Indiast (spontaanselt enam ei esine). Ta sisaldab
glükosiidi indikaani (Cr+HrzooN), millest saadakse sinist värvainet
iridigot (CroHroNzoz). Pärast seda, kui Ä. Breyer aastal l873 leiutas
sinise värvaine saamise sünteetilisel teel aniliinist, naftaliinist jne.,
on indigo tootmine Įndigofera tįnctorįa's! kiiresti vähenenud. Indigot
saadakse ka teistest sama perekonna ļiikidest, näit. I. anįļ L.

14. perekond robiiniad - Robįnįa I L.
L. Gen. pl, ed. 5 (1754) 822. - pseudo-Acacia Medik. in

. Vorles. Churpf. phys. Ges. II (1787) 364.

Puud ja kõrged põõsad paljaste või. näärekarvaste võrsetega la
paaritusulgjate lehtedega. Abilehed harjasjad, vahel torkavate asteldena.
Õied valged või roosad, kaenlasisestes õisikutes (kobarates). Kõrgleht
õierao alusel kilejas, varakult varisev. Tupp kellukjas, 5_hambalirre. Tupe_
hambad lühikesed, 2 ülemist enam või vähem kokku kasvanud. Kroon
võrdļemisi suur. Puri tagasi käändunud, ümardunud tipuga, ahenenud
lühikeseks pinnukeseks, peaaegu tiibade ja tömbitipulise laevukese
pikkune. Kümnes tolmukas ainult alusel ja tipul vaba, keskpaigas kokku
kasvanud teiste tolmukaniitidega. sigimik jalal, arvukate seemnealgme-
tega. Emakakael naaskeljas, tipul pisut karvane, väikese ümmarguse
suudmega. Kaunad lineaalsed, lamedad, vaheseinteta, ülemisel õmbļuseļ
kitsa tiivaga, avanevad, paljuseemnelised.

. Perekonda kuulub üle l0 liigi, levikuga Põhja_Ameerikas ja Mehhikos.
NSV Liidus kultiveeritakse 3 liiki' neisi Eestiš peamiseit ühtainust.

Fossiilselt on perekonna eelkäijate jäänuseid leitud oligotseeni ja
miotseeni ladestutes NSV Liidu Euroopa-osas, Kaukaasias ja Kaug-
ldas, samuti ka Lääne-Euroopas

(l.) tlarilik robiinia ehk valge akaatsia - Robįnįa pseudacacįa2 L.
Sp.pl. (1753) 722; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (.92Ņ 1392;

l Kuningate Henri ļV ja Louis XIII aedniku Jean Robin'i auks, kes selle puu
seemneid aastal. l601 Virginiast Pariisi tõi ning esimesena seda puud Euroopas
kultiveerima hakkas.

2 pseudės - vale., eba_ (kr' k), Acacia - troopilisteļ aladel levinud taiņepere-
konna nimeįus.
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Gorschk. in Fļ. URSS XI (1945) 306. - Polw*w, JIoxHo_aKaIĮun, 6eJ1an
aķaįĮHrl. (46. joon.)

h. Kuni 20 m kõrge puu pruuni koorega. Võrsed hõredalt lihtkarva-
sed, näärekarvadeta. Abilehed torkavate asteldena, 5-l0 (l5) mm
pikad, punakaspruunid, läikivad. Lehed paaritusulgj ad, ||-24 (30) cm
pikad' 4-l0' paari sulglehekestega, hõredalt karvaste rootsudega' šulg-
lehekesed ovaalsed või elliptilised, l,5-4,0 cm pikad ja z_zs **laiad, 1-2 (3) mm pikkadel rootsukestel; aluiel ümardunud või
pisut ahenenud, tipul väikese ogaotsaga, pealmisel küljel noorelt
pehmekarvased, hiljem vahel peaaegu paljad, roheļised, alttmisel küļjel
soonte kohalt karvased, hallikasrohelised. Õied suured, meeldiva lõhnaģa,
l5-25-kaupa l5-|7 cm pikkades kobarates. Õisikuraod lehtedest ena-
masti lühemad, rippuvad. Õieraod peenikesed, karvased' tupe pikkused
või pikemad' Tupp heleroheline, kuni 7 mm pikk, tihedalt įaetud lühi-
keste ruugete või valkjate karvadega. Kroonlehed valged, harvemini
veidi roosakad. Puri naastuosas ümardunud, pügaldunud tipugr, kolla-
kasroheka täpiga, l,5-ļ,6 (l,B) cm pikk, peaaegu tiibade įa Īaevukese
pikkune või veidi pikem. Tiibadel naastu alusel kõrvake. Laevuke lai,
ahenenud pikaks pinnukeseks. Sigimik ülemises oSaS karvane, niitja
emakakaelaga. Kaunad kilejad,4-B (12) cm pikad ja kuni 2 cm Iaiad,
4-10 seemnega. Seemned piklik-ovaalsed, 5-6 {nm pikad, rohekas-
pruunikad, mustade täpikestega, siledad ja läiketa.

Oitseb juunis, juulis.
Ilupuuna parkides ja aedades peamiselt Saaremaal ja mandri lääne-

rannikul, kus on peaaegu külmakindel. Mujal (näit. Tartus) pisut külma-
kartlik.

Üldlevik. Pärineb Põhja-Ameerikast. Kultiveeritakse peaaegu kogu
maakera parasūööndiŠ.

Majanduslik tähtsus. Hinnatud ilupuu. Koor sisaldab parkaineid'
Lehed sisaldavad vähemal hulgal C-vitamiini. Seemnėtes leiriub kuni
l2/o rasvõlisid.' Kasvatatakse NSV Liidus lõunapoolsemates rajoonides
põllukaitse-metsaribade koostises ühe liigina ning Valgevenes ka puistu_
tes. Kasutatakse laialdaselt linnade haljasalastamiseks.

15. perekond põisakaatsiad _ CoįuteaI L
L.Sp. pl, (tv53) 723.

Põõsad paaritusulgjate, vahelduvate või näilikult kimpudena kinni-
tuvate lehtedega, paljad või hõred'ate įidus karvadega, abilehtedega.
Õied võrdlemisi suured, hõredates kaenlasisestes väheseõielistes koba_
rates. Kõrglehed õite ligidal väga väikesed või puuduvad hoopis. Tupp
kellukjas, lühikarvane (mustade või valkjate karvadega), 5-hambaline.

I kolueįn _ lühendama, tagasi lõikama; koĮutea - Įühendatav, tagasilõigatav
(kr. k.); ühe põõsa nimį Teofrastosel.
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'I'upehambad ühepikkused või 2 ülemist teistest lühemad. Kroon kolļane
võī oranžpunane' tupest palju pikem. Puri naastuosas peaaegu ümar'
dunud, pügaldunud tipuga. Tiivad piklikud ja sirpjad; laevuke alusel
I<ahe kõrvaga, pikalt teritunud tipuga. Puri ja tiibade pinnukesed tupe
pikkused, laevukese pinhuke tupest palju pikem. Tolmukatest 9 putkena
kokku kasvanud, ülemine tolmukas vaba. Tolmukate putk viltu lõigaiud.
Sigimik jala1, arvukate seemnealgmetega. Emakakaeļ tipul haakjalt
l<õverdunud. Kaunad kilejad või nahkjad, põisjalt paisunud (pneumato-
karpsed), paljuseemneļised. Seemnecį neerjad'

Perekonda kuulub umbes 20 liiki levikuga Lõuna_Euroopas ja Aasias.
NSV Liidu flooras esineb 12 liiki, Eesti NSV-s kasvatatakse dekoratiiv-
põõsana peamiselt üht liiki.

(l.) Euroopa põisakaatsia _ Coįutea arborescensI L. Sp. pl. (1753)

723; Aschers. et Graebn. Synops.VĪ,2 (1909) 729; Gams in Hegi lllustr.
Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (1924) l45B; Shap. in Fl. URSS XI (1945) 3lB. -
flyaupunr< ĀpeBoBrįĀHblü. (47. joon.)

tį. Ų) 2-.4 m kõrge harunenud põõsas. Üheaastased võrsed paljad,
vanJmad oksad hõredalt karvased. Abilehed vabad, munajas-sü:tju9:
väikesed, teritunud. Lehed enamasti 3-5 paari sulglehekestega, 6-112

( l5) cm pikad. Sulg1ehekesed ovaalsed, harvemini äraspidi-munajad,
22-30 mm pikad ja |2_-15 mm laiad, pisut nahkjad, tömbi, vahel veidį
pügaldunud tipuga, pealmisel küljel paljad ja rohelised, alumisel küljel
hõredate lidus karvadega ja heledamad. Õied 3-6_kaupa 4-5 cm

pikkades kobarjates õisikutes. Õieraod kuni ļ cm pikad, hõredalt karva-
įed, nende alusel olevatest kõrglehtedest pikemad. Õisikuraod kuni

4 cm pikad. Tupp kuni B mm pikk, neeļu kohal karvane, kuni |ln-ni

lõhestunud hammasteks. Kroon kuni 2 cm pikk, väävelkollane' Puri puna*

kaspruuni kirjaga. Tiivad kõverdunud, laevukese pikkused või lühemad.

Sigimik enamasti paljas või hõredalt karvane. Kaunad ripptrvLd, lühi_

ķeštet raagudel, kilejad, 5-6 cm pikad ja 2-3 cm laiad, hallikaspruunid"
põisjad, püsivad põõsa küljes kuni järgmise kevadeni. Seemned siledad'

Õitseb juunis, juulis.
Kasvatatakse võrdlemisi harva aedades ilupõõsana.
Üldlevik. NSV Liidus kuļtiveeritakse ilupõõsana Euroopa-osa kesk-

ja lõunavööndis ning Kesk-Aasias. Pärineb Lääne'Euroopa kesk_ ja

atlantilisest vööndist, Vahenteremaadelt ja Väike-Aasiast ning Põhja_

Aafrikast (loodeosast).
Majanduslik tähtsus. Ilupõõsas, silmapaistev põisjalt paisunud vi1-

.1ade tõttu.

ļ arborescens - puukujuline (lad. k.)
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- 16. perekond soolapuud - Haļįmodendronļ Fisch.

''"Ėx;"";,?f;,iä *:äIi,, įiäļ,'iį; 
*

Paljad või karvased torkavad põõsad paarisšulgjate lehtedega. Abi-lehed alusel laienenud, tipuosas nāaskeljad. oiea iittaķad, üksikuļt või2_3-kaupa lühikestes kobar.ates või kimpudena. Kõrglehed õite aļl väike-
sed' Tupp 5-hambaline, 2 ülemisi hammāst teineteiseīe ligistunud. Kroonipuri peaaegu ümmargune' peaaegu tiibade ja laevukesu įikkur., tagasi-
käändunud servadega. Tiivad piklik_sirpjaā, vabad. Laevuke kõverdu-
nud, tömbi tipuga. Tolmukatest 9 putkena kokku kasvanud, ülemine vaba.
Sigimik jalal, arvukate seemnealgmetega. Emakakael paljas, kõverdunud,
niitjas, tipmise suudrirega. Kaunad äraspidi-munajad või piklik_äraspidi-
munajad, nahkjad, paisunud, väheste seemnetega. Seemned ümardunult
neerjad, siledad, läikivad.

Perekonda kuulub väike arv liike. NSV Liidu floora koostises esineb
üks liik, mida kasvatatakse ka Eestis ilupõõsana.

(l.) Soolapuu _ Haļįrnodend,ron haļodendron, (Pall.) Voss in Vilmor.
'Blumengärtn. I, ed.3 (ls96) 215; Gorschk. in Fļ' URSS XI (1945) g23.-
Rob{.nįa Halodendron Pa]r|. Reise versch. Prov. Russ. II (1773) Anh. 74|;
L. fiļ. Suppl. pl. (178l) 330.'- Haļįmodendron argenteum DC. Prodr. II
(1825) 269; Ledeb. Fl. Ross. I (lB42) 572. - Ųagrr"nķ cepe6pNcruü.

h. ļ_2 m kõrge harunenud torkav põõsas kollaka koorega ja
paarissulgjate lehtedega. Lehetelg tipul puitunud, muutunud 2-6 cm
pikaks astlaks, püsib põõsal järgmise aastāni. Abilehed sageli naaskel-
jad, 1-2 mm pikad, torkavad. Lehed l-5 paari sulglehekestega. sulg-
iehekesed piklik-äraspidimunajad, l,5_2,5 cm pikad ja 5-l0 mm laiad,
tömbi tipu ja lühikese ogaotsaga, alusel talbjalt ahenenud, paljad või
kaetud hallikate ļidus karvadega. Õied 15-20 mm pikad, üksikult või
2_-3-kaupa kobar.iates õisikutes. Õisikud l,5-3 cm pikkadel kaenlasisesteļ
raagudel. Tupp lühikarvane' 3-6 mm pikk; lõhestrnrd uii"k. kolmnurkjaks,
putkeosast mitu korda lühemaks hambaks. Kroon lilļakas, harva roosa_
kas kuni peaaegu valge. Krooni puri naastuosas ümardunud või laialt
ovaalne, lühikese pinnukesega ja pisut pügaldunud tipuga. Tiivad pea-
aegu purje pikkused või pisut pikemad, ümardunud tipuga, kõrvakesĮga.
Laevuke tiibadest veidi lühem, ümardunud tipuga. Sigimik paljas. Kāu-nad l,5-2,5 cm pikad, kortsulised' paljad, kollakaipruunid, lühikese
kõvera nokaga, mitme Seemnega. Seemned neerjad, siledad, 2-3 mm
pikad.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvatatakse aedades ja parkides dekoratiivpõõsana,
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47. joon. Euroopa põisakaatsia (CoĮutea arborescens L.). oks lehtede,
õite ja viljadega.



Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas lõunavööndis, I(aukaasias,
Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias (steppides, liivikutel ja soolakutel, moo-
dustades tihedaid kogumikke). Väljaspool NSV Liitį lraanis, Mongoo-
lias (loodeosas).

Majanduslik tähtsus. Ilupõõsas. Juurtest saadakse kollast värvainet_
Eraldatakse kaks teisendit: var. aulgare DC. - oksad ja lehed siid-

jate, hõbedase läikega lidus karvadega, ja var, subuįrescenS DC.
oksad ja lehed peaaegu paljad.

|7. perekond läätspuud - CaraganaI Lam.
Lam. Encycl. mēįh. Bot. I (l7s3) 615; Kom. in

Acta Horti Petrbp. xXĪX,. 2 (1909) l99.

Põõsad vaheļduvate paarissulgjate või näilikult sõrmjate (sulglehe-
keste paarid nihkunud alustega üksteise ligidale) lehiedega. iehed
2_l0 paari sulglehekestega. Leheroots tipul sageli puitunud nūg astlaks
muutunud. Abilehed kilejad, vahel puitunud toit<avį astlana. Õied üksi-
kult või mitmekaupa, kaenlasisesed. Tupp putkjas või kellukjas,
S-hambaline, lühikese putkeosaga. Kroon kollane, harva valge või roosa-
kas. Puri naastuosas ovaalne kuni ümardunud, ahenenud pinnukeseks.
Tiivad piklikud, ülevalt viltu lõigatud. Laevuke tömbi või teritunud
tipuga. Tolmukatest 9 niitidega putkena kokku kasvanud, ülemine tolmu-
kas vaba. Sigimik peaaegu jalata, väheste seemnealgmetega. Kaunad
silinderjad.

Perekonda kuulub üle 50 liigi levikuga peamiselt Kesk_ j:a Lõuna-
Aasias. NSV Liidus esineb se tiit<i; *ū."ia neist, kõige sagedamini
kaht liiki, kultiveeritakse Eesti NSV-s ilupõõsastena.

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

l' Lehed sulgjad' n-'r.('ļrlli;rįiļil'Yä#; 
ana arborerron, Lu^.

Lehed näilikult sõrmįad, neljatised
1. Väike läätspuu - Caragana frutex K. Koch

l. rida Frutescens Ķom. em. Pojark. in Fl. URSS xI (1945) gg2. _
Tupp putkjas või putkjalt keliukjas, alusel pisut laienenud. Tiibade ja
laevukese pinnukesed peaaegu naastu pikkused, lühikese kõrvakesega.
Lehed näilikult sõrmjad. Lühivõrsete lehed varisevate rootsudega, piki-
võrsete lehtede rootsud osalt varisevad, osalt muutuvad 4-l0 mm pikaks
peenikeseks astlaks.

I Tätrendab kirgiisi keeles <must kõrv>; nähtavasti nimetatakse nõnda musta-
kõrvaliste rebaste tõttu, kes elutsevad läätspuupõõsastikes.
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48. joon- Väiiie läätspuu ehk põõsas-läätspuu |Caragana frutex (L.) K. Koch]. oks
lehtedega.



(l.) väike läätspuu ehk põõsas-läätspuu - Caragana frutex', (L.)
K. Koch Dendrol. I (1869) 48; Pojark. in Fļ. URSS XI (1945) 334. -Robįnįa frutex L. Sp. pl' (1753) 723. - R. frutescens Pa|l. Fl. Ross. I,I (1784) 69. - caragana frutescens DC. prodr. II (l82s) 26g; Ledeb.
Fl.Ross. I (lB42) 569. - C. digitata Lam. Encycl. mėth. Bot. I (l7B3)
616. AspaĮathus frutescens o. Kuntze Rev. gen. (l89l) 16l. - Kapa-
raHa KycTapuzr< (Āepesa' cTeĮĮHafl vu;lara). (4B. joon.)

h Kuni l,5 m kõrge tugevasti harunenud põõsas rohekashalli või
koļlakashalli koorega ja püstiste, sirgete okstega. Abilehed naaskeljad,
pikivõrsete. lehtedel enamasti varisevad või vahel püsivad, muutudes
kuni 5 mm pikaks astlaks, lühivõrsete lehtedel varisevad. Lühivõrsete
leherootsud lühikesed, 5- 10 mm pikad, varisevad, pikivõrsete lehtede
rootsud pikemad (kuni l5 mm); enamasti varisevad, vahel osalt püsivad.
Sulglehekesed piklik-äraspidimunajad, l0-25 mm pikad, aļusel talbjalt
ahenenud, enamasti paljad, harvemini udemelised, to*ti tipuga või
peenikese lühikese ogaotsaga. Õied enamasti üksikult, harvemini
2-3-kaupa, enamasti 2 korda (harva rohkem) tupest pikemar raol. Tupp
putkjalt kellukjas, 6-8 mrn pikk; alusel pisut laienenud. Tupehambad
teravad, kolmnurkjad, putkeosast palju lühemad, viltjaskarvaste serva-
dega. Kroon kollane' 20-22 (25) mm pikk. Puri naastįįosas äraspidi-
munajas, järsult lühikeseks pinnukeseks ahenenud, kõrvakesega. Tiivad
ülemises osaS laienenud, laevuke tömbi tipuga. Kaunad sĪlinderi ad,
2,5-4 cm pikad ja 3-4 mm laiad, paljuseemnelised, avanevad kahe
poolmena.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvatatakse sageli parkides ja aedades ilupõõsana.
Üldlevik' NSV Liidus Euroopa-osas peamiselt lõuriavöönd'is, Kau-

kaasias, Lääne- ja Ida-Siberis (lõunaosas), Ķesk_Aasias (steppides,
poolkõrbetes, kuivadel nõlvadel, kuivades metsades ja jõgede järskudel
kallastel). Väljaspool NSV Liitu Mongoolias. Kultuuris Euroopas ja
Aasias.

Majanduslik tähtsus. Laialdaselt kasvatatav ilupõõsas. Meeįaim'
Väike läätspuu sisaldab rikkalikulį toitaineid ning on hea sööda_
taim lammastele. Lehed ja õied sisaldavad (arvestatud absoluutsest kuiv_
kaalust) 22,6-30,0% proteiini ja 16,3-21 ,7/o tselluloosi. Lehtedes leidub
ka askorbiinhapet . (300-350 mg%) ja A-vitamiini (KopvroBbre pacreHufl
ceHoKocoB u nact6rņ CCCP, II, 195l)

Väike läätspuu on polümorfne liik, varieerudes oma areaali piirides
paljude tunnuste (lehtede ja õite suuruse' karvasuse, asteldr'arene-
mise jt.) poolest' Leviku põhjapoolsematel aladel (ka Eesti NSV_s)
csineb var. typica C. Schneid. (var. angustifolĮa DC.) sulglehe_
kesed kuni. 25 mm pikad, enamasti paljad ja tavaliselt varisevate abi-
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lehtede ja rooisudega, õied kuni 25 mm pikad. Areaali lõunapoolsetel
aladel esineb ta kseromorf se põõsana väiksemate lehtede ja õitega
ning enamasti püsivate torkavate abįlehtede ning rootsudega

2. rida Arborescentes Kom. in Acta Horti Petrop. XXIX, 2 (1909)
32| (pro subserie).- Tupp laialt kellukjas. Tiivad krooni teisįest osa-
dest palju pikemad, l,5-2,5 korda naastuosast lühema pinnukesega ja
1,5-3,5 .korda pinnukesešt lühema kannusja kõrvakesega. Õieraod pike_
mad. Kaunad ļineaalsed. Lehed (3) 4-8 (l0) paari sulglehekestega,

"*irli'l'r;:"*i;-;, 
- Caragana arborescens I Lam' Encycl. mėth.

Bot. I (1783) 615; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 569; Pojark. in Fl. URSS XI
(1945) 362. - Robįnįa Caragana L. Sp. pl. (1753) 722' - Caragana
sįbįrį.ca Medik. Vorļes. Churpf. Phys. Ges. II (1787) 368. - C. įnermis
Moench Meth. (1794) 135. C. Caragana Karst. Fl. Deutschl. II
(lBB0-lBB3) 25B. - AspaĮathus Caragana o. Kuntze Ęev. gen. I (l89l)
l6l. - Kaparana ĀpeBoBHĀHarI, Ī{epHafl Kapalana' qlrJlĪrla, xeJITafl aKaĪĮv'Įfl,.

(49. joon.)

tį Kuni 2-5 m kõrge põõsas või väike puu sileda rohekashalli
koorē ja püstiste okstega. Noored võrsed pehmed, lidus karvadeģa. Abi-
lehed ogajad, peenikesed, enamasti varisevad, harvemini puituvad ja
püsivad. Leherootsud kuni 9 cm pikad, karvased, peenikesed, tipul väi-
kese ogaotsaga, varisevad. Lehed 4-7 (B) paari sulglehekestega. Sulg-
lehekesed elliptilised või munajad, ümardunud tipuga ja lühikese oga-
otsaga, alusel ümardunud või pisut talbjad, B-30 mm pikad ja
5-13 mm laiad, noor'elt lidus karvadega, hiljem paljad või enam või
vähem karvased. Õied kuni 2 cm pikad, 2-3-kaupa, harvemini üksikult.
Õieraod õitest enamasti üle 2 korra pikemad, karvased, umbes (2)

3-6 cm pikad. Kõrgleht õierao alusel väike, harjasjas. Tupp kellukjas,
6 mm pikk, karvane, lühikeste laiade hammastega. Tupehambad kuni
6 korda tupe putkeosast lühemad. 'Kroon sidrunkollane, tupest mitu
korda pikem. Puri naastuosas ümardunud, järsult ahenenud lühikeseks
pinnukeseks, tiibadest pisut lühem. Tiivad tipuosas pisut ahenenud,
lühikese pinnukese ja kannusja kõrvakesega. Laevuke tömbi tipuga,
purjest pisut lühem. Sigimik paljas või udemeline.. Kaunad ļineaal-
silinderjad, 3,5-6,5 cm pikad ja 3,5-5 mm laiad, 5-8 kollakas-
pruuni seemnega.

Õitseb juunis, juulis.
Tavaline vähenõudlik ilupõõsas, kasvatatakse väga sageli parkides

ja aedades.

Üldlevik. NSV Liidus Lääne- ja lda-Siberis, Kesk-Aasia loodeosas
(metsavööndis jõgede kallastel, hõredates metsades, järsakutel, harve-

I arbor - puu; arborescens - puukujuline (lad. k.).
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mini stepivööndis): Väljaspool NSV Liitu Mongoolias. Kultuuris Euroo_
pas ja Aasias.

Maļanduslik tähtsus. Laia1daselt kultiveeritav ilupõõsas, eriti heki-
taimena. NSV Liidu lõunarajoonides kasutatakse põllukaitse_metsaribade
koostises. Kultuuris tuntud alates XVIII sajandist.

Suur läätspuu on kõrge toiteväärtusega taim, ta rohelised lehed sisaļ_
davad 20,B-35,3/o proteiini ja võrdlemisi vähesel hulgal tselluļoosi
(l2'5-16,5%). Lehtedes 1eidub ka kibedat glükosiidi karaganiini
(285-400 mg%), askorbiinhapet ja karotiini ning sinist värvainet.
Noored võrsed ja lehed on sobivaks toiduks lammastele. Seemned sisal-
davad kuivavat rasvõli (kuni |2/o) ja on heaks toiduks linduclele. Hea
meetaim.

Suur läätspuu varieerub rea tunnuste nagu õite arvu' lehtede kuju
ja suuruse ning karvasuse poolest. Karvasuse suhtes eraldatakse
2 teisendit: Ī' arbotescens (Ī. tgpica C. Schneid.) - lehed noores eaS
enam või vähem karvased, hiljem peaaegu paljad - ja f. serįcea Kryl. _
lehed ka hiljem enam või vähem pehmekarvased.

Aedvormidest on tuntumad: leina_läätspuu - Ī. pendula Dippel -sirge tüve ja rippuvate okstega; peenelehine läätspuu - Ī' Lorbergiī
Koehne - lin,eaalsete kitsaste lehtedega, jt.

1B. perekond hundihambad - AstragaĮus 1 L.
L. Sp. pl. (t753) ?55.

Ūhe- või mitmeaastased rohttaimed, harvemini poolpõõsad või mada_
lad põõsad karvaste, enamasti paaritusulgjate, harva paarissu1gjate,
koļmetiste või lihtsate lehtedega. Karvad lihtsad või kaheharulised.
Varred hästi arenenud või lühenenud (taimed näiļikult varreta). Abi-
lehed vabad või kokku kasvanud kas omavaheļ või leherootsuga. Õied
kõrglehtede kaenaldes, enamasti kobarates, vahel pea_ või nutitaolistes
õisikutes. Tupp kellukjas või putkjas, 5 hambaga, pärast õitsemist vahel
paisuv. Lib1ikjas kroon enamasti varisev, kollane, valge, punakas või
sinakas. Tolmul<atest 9 putkena kokku kasvanud, l vaba (kaherühma-
sed). Sigimik jalal või jalaIa, enamasti arvukate seemnealgmetega.
Kaunad kujult mitmesugused, raotud või raoļised, kilejad või nahkjad,
rrahel paisunud, enamasti avanevad ja kahepesased või peaaegu kalre-
pesased, harvemini mitteavanevad ja ühepesased. Seemned enamasti
väikesed, neerjad kuni kerajad.

Perekond on liblikõieliste sugukonnas suurim, haarates umbes
l600 ļiiki, mis on levinud peamise1t põhjapoolkera1. Vähesed 1iigid esine-
vad troopiliste alade ja Lõuna-Ameerika mäestikel, Austraalias puuduvad
täielikult. Enamik liikidest on kohastunud kserofiiļsetele keskkonna tingi-
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49. joon. Suur läätspuu (Caragana arborescens Lam.).
õitega' b _- viljad.

u oks lehtede ia

t0 Eestį NsV fļoora ĮIi



mustele, esinedes sageli steppides, poo1kõrbetes jm. Perekonna leviku-
keskuseks näib olevat Aasia, peamiselt Altai piirkond.

Hundihambad on liigirikkaim perekond ka NSV Liidu flooras, kus on
esindatud umbes 850 liiki. Enamik neist liikidest esineb Kesk-Aasias ja
Kaukaasias, vähesed liigid on levinud metsavööndis ja tundras. Eesti NSV
floora koostisse kuulub kolm liiki, tulnukana esineb üks ļiik.

Enamik ļiike on lubjalembesed taimed; mittelubja1embeste hulka
kuuluvad ieiste hulgas ka AstragaĮus gĮųcgphgĮĮus L, ja A. arertarius L.,
mis on levinud ka Eesti NSV territooriumil.

Paljud AstragaĮus'e liigid omavad tähtsust söödataimedena. Rida
väljaspool NSV Liitu esinevaid liike sisald ab aga seleeni, mis põhjus-
tab koduloomade haigestumist (alkoosi); haigus väljendub loomade
karvkatte ja kapjade äralangemises. NSV Liidus po|e Astragalas'e liigid
seleeni sisalduse suhtes uuritud (Kopuoaue pacTeHiļfi ceHoKocoB I,I

nacrdltņ CCCP, II, l95l).
Mitmed hundihambad omavad tähtsust ilutaimedena, näit. A. narbo-

nensįs Gouan, pärineb Hispaaniast ja Lõuna-Prantsusm aaIt, ja A. asper
Wulf., pärineb Kaukaasiast ja Väike-Aasiast, jt.

Tragacantha Bunge sektsiooni esindajatest (torkavad madalad põõ-
sad levikuga Ees-Aasias ja Kaukaasias) saadakse tragant-kummit
(gummi Tragacanthae). Eriti rikkad kummist on A. gummĮfer Lab.'
A. adscendens Boiss. et Heldr. jt. Juba vanaaja kirjanikud Teofrastos jt.
mainivad tragant_kummi tähtsust ravimina.

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

ļ. Õied helekollased või rohekaskollased
Õied punakad või sinakad

2. Õied rohekaskollased. Vars peaaegu paljas.

2
õ.Õ

Lehed enamasti

3
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4-6 paari sulglehekestega; sulglehekesed pealmisel küljel paljad,
alumisel küljel hõredate valgete karvadega või peaaegu paljad.
Kaunad lineaalsed, pisut sirpjalt kõverdunud, paljad. Metsataim

l. Magus hundihammas - AstragaĮus gtgcgphųĮĮus L'
Õied kahvatukollased. Vars hõredate lidus karvadega. Lehed ena_
masti B-l2 paari sulglehekestega; sulglehekesed enamasti mõlemaļ,
eriti alumisel küljel valgete karvadega. Kaunad munajas-kerajad
või kerajad, põisjad, tihedate mustade ja pikemaie valgete karĻa_
dega. Haruldane tulnukas

2. Põis_hundihammas - Astragaļus cicer I .

Õied õitsemise aja| helepunased, pärast õitsemist sinaļ<asļillad.
Õisikuraod lehtedest ļühemad

4. Liiv_hundihammas - Astragaļus arenarįas L..



Õied sinised või punakassinised, aļusel l<ol1akasva1ged. Õisikuraod
lehtedest pikemad

3. Aas-hundihammas - AstragaĮus danicus Qeiz.
l. alamperekond Phaca (L.) Bunge Astrag. turk. (tSB0) 2lZ.

įlitmeaastased rohttaimed enamasti hästi arenenud vartega, lihtkarva-
dega. Tupp kellukjas või lühidalt putkjas. Kaunad kilejad või nahkjad.
Abilehecl tavaliselt vabad, harva kokku kasvanud. Peamiselt mesofüüdid.

l. sektsioon GĮųcyphgĮĮus (Stev.) Bunge in Mėm. Acad. Scien.
Petersb. sėr. VII, t. XI, l6 (1868) 25. - Taimed hästi arenenud varrega.
Abilehed vabad, harva alumised kokku kasvanud. Õisikud lühikesįd,
võrdlemisi pikkadel kaenlasisestel raagudel. Tupp alusel enamasti kõrg-
lehtedega, harvemini ilma. Kroon enamasti kollakas, harva punakas. Puri
munaja, tipul pisut pügaidunud naastuosaga. Laevuke tiibadest pisut
lühem, tömbi tipuga. Sigimik lühikesel jalal, palja emakakaelaga.
Kaunad 1ühiraolised, kahepesased, nahkjad. Seemned neerjas-ovaa1sed,
siledad.

Sektsiooni vähesed esindajad on kohastunud ļ<asvukohtadele paras-
vööndis laialehistes ja segametsades.

ļ. Magus hundihammas - Astragalus glgcųphgllus ' L. Sp. pl. (l753)
758; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852\ 427;
l.ehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurļ.,2 Ser. XI, l (lB95) a23;
Gams in Hegi Illustr. Fļ. Mitt.-Eur. IV,3 (1924) 1420; Boriss. in Fļ.
URSS XII (1946) 9t. - HedgphųĮla aulgaris Stev. in Bull. Soc. Nat.
Moscou XXIX, 3 (1S56) t42. - Acrparan cra4xo.nzcrHnrl. (50. joon.)

4 Varred tõusvad või lamavad, 50-l00 cm pikad, kandilisecl, hõre-
dalt kaetud valgete lühikeste karvadega. Abilehed vabad, aļumised
munajad, ülemised süstjad, umbes 10-20 mm pikad, hõredaļt ripsme-
lise servaga, pikalt teritunud. Lehed keskmiselt 10-12 cm pikad, lühi-
rootsulised, 5-6 (B) paari sulglehekestega. Sulglehekesed elliptilised,
ümardunult munajad või harvemini piklik-munajad, harva peaaegu
ümmargused, l,B-4,0 (5,0) cm pikad ja l-2 (3) cm laiad, pealmisel
kü1jel paljad, alumisel küljel hõredate va1kjate ļidus karvadega või
peaaegu paljad, enamasti ümardunud tömbi tipuga. Õied umbes 1,5 cm
pikad,3-5 (6) cm pikkades kobarates, naaskeljate ja kilejate 1,5-3 mm
pikkade kõrglehtede kaenlas. Õieraod väga lühikesed (l-3 mm)' õisiku-
raod (3) 4-9 (l2) cm pikad, lehtedest ļühemad, hõreda1t lühikarvased.
Tupp kellukjas, 5-6 mm pikk, peaaegu paljas, naaskeljate hammastega
(kaks ülemist hammast aļumistest lühemad). Ķroon kahvatu-rohekas-
kolļane, pärast õitsemist prufln. Purje naast munajas, pisut pügaldunud
tipuga ja umbes 4 mm pika pinnukesega, (10) ll-15 mm pikk. Tiivad
purjest natuke lühemad, l0-13 mm pikad, pikliku naastuga, ümardunud

ļ gĮgcųphgĮĮus _ magusalehine (lad. k.)
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tipuga, peaaegu naastupikkuse pinnukesega. Laevuke 9*ll mm pikk,
iömbi tipuga, naastupikkuse või pisut lühema pinnukesega. Sigimik pal_
jas või lühikarvane. Emakakael lühįke, paljas. Kaunad pisut sirpjalt
kõverdunud, vaheseinaga, 3-4 cm pikad ja 4 mm laiad, paljad, püstised,
ļühikese nokaga, arvukate seemnetega, 3-4 mm pikkadel raagudel.
Seemned piklik-neerjad, siledad, pruunid.

Õitseb juunist augustini.
Sega_ ja lehtmetsades, puisniitudel põõsaste vahel, metsasihtidel ning

raiesmikel. Hajusalt, kohati Sage' esineb tihti üksikute indiviididena.
Metsataim.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas, Kaukaasias,
Lääne-Siberis (seal sporaadiliselt). Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu
Euroopas, Väike-Aasias (põhjaosas). Euroopas on magus hundihammas
selle perekonna kõige laialdasema levikuga liik.

Majanduslik tähtsus. Loomad söövad seda taime, kuid nähtavasti
alles pärast teatavat harjumist. Väärtus söödataimena pole veel lõplikult
selgitatud. Kasutatakse rahvameditsiinis nahāhaiguste vastu.

A. gĮųcgphųĮĮus L. moodustab ökoloogiliselt tingitud kasvukohavorme
peamiselt niiskuse ja.valguse režiimist olenevalt.

2. alamperekond HgpogĮollis Bunge in Mėm. Acad. Scien. Petersb.
sėr. VII, t. XI, 16 (l868) 46. - Mitmeaastased rohttaimed peaaegu
varteta või enam-vähem arenenud vartega, lihtkarvadega. Õied tihedates
pea- või nutitaolistes õisikutes kaenlasisestel raagudel. Tupp putkjas või
kellukjas, mittepaisuv. Kroon sinakaslilla või punakassinine, harva
koļlane. Kaunad raota või raagudega, piklikud või enam-vähem ovaalsed,
nahkjad, harva peaaegu kilejad ja paisuntrd, kahe- või peaaegu kahe-
pesa sed.

1. sektsioon Eu-HgpogĮollls Bunge in Mėm. Acad. Scien. Petersb.
sėr. VII, t. XI, 16 (1868) 47,50. - Mitmeaasiased rohttaimed häsii are_

nenud varrega, valgete ja mustade karvadega. Abilehed enam või vähem
kokku kasvanud. Pea_ või nutitaolised õisikud tihedad, kaen1asisesteļ
raagudel. Kroon lillakas, punakas või kollane. Tiivad laevukesest pike-
mad. Kaunad raotud või peaaegu raotud, vahel põisjad, peaaegu
ümmargused, nahkjad või kilejad, peaaegu või täielikult kahcpesased.

Sektsiooni kuuluvad liigid on levinud Euraasia, osalt ka Põhja_
Ameerika parasvööndis, ulatudes lõunasuunas subtroopikani (Kaukaasia,
Väike-Aasia, Süüria).

2. Põis-hundihammas - Astragaįus cįcerI L. Sp. pl. (1753) 757;

Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Lįv- u. Curl. (1852) a27; Gams

I Cicer sįfuestre _ taime nimetus L'obel'i ja teiste õpetlaste järgi; cicer _ ümar-
jas (heebr. k.).
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50. joon. Magus hundihamnras (Astragalus gĮgcgphgĮĮus L.)' a - oks lehtede ja

õitega, b _ viljad.



in Hegi lllustr. Fl. įritt.-Eur. IV, B (192s) 1422; Boriss. in Fl. URSS xII
(1946) 249. - Cųstium cįcer Stev' in Bull. Soc. Nat. Moscou XXIX (1856)
ļ46. - Acrparal Hyroesrü.

4. Vars tõusev kuni enam või vähem püstine, vahel lamav, kandi-
line, harunenud, hõredalt pehmete valgetĮ lidus karvadega, 15-70

' (B0) cm kõrge; abilehed väikesed, rohtjad, piklik-süstjad, lühikaivased ning
ripsmelise servaga' alusel kokku kasvanud, kuni l0 mm pikad; leheā
(6) B-13 (14) cm pikad, paaritusulgjad, (6) B-12 (14) paari sulg_
lehekestega, leheroots valgete karvadega; sulglehekesed munajas_süsijad
või piklikud, harva piklik-ovaalsed, ümardunud või laialt teritunud tipuga,
lühikese ogaotsaga, '(l0) l5-30 (35) mm pikad, mõlemal, eriti alr-rmįeļ
küljel valgete karvadega, harva ülemisel küljel peaaegu paljad; õisikud
(peajas kobar) rohkeõielised, tihedad, piklikud; (3) 4-6 cm pikad,
lehtedest kuni 2 korda lühemate,'tugevate, valgete või valgete ja mus_
tade karvadega raagudel; kõrgleht iga õie alusel lineaaļne või süst-
jas, enamasti 5-8 mm pikk, valgete ja mustade karvadega; õied peaaegu
raotud; tupp kellukjas, 7-g mm pikk, lineaal-naaskeljate, puikeosast
1ühemate tipmetega, mustade lühikeste lidus karvadega; kroon hele-
kollane; puri rombjas-ovaalne, enam või vähem pügaldunud naastuga,
umbes 14-l5 mm pikk; tiivad enamasti purjest lühemad, piklikud, tömbi
tipuga; laevuke ļ0-12 mm pikk; sigimik ja|ata, viĻad (kaunad)
munajas'kelajad või kerajad' kilejad, põisjad, kuni l3-l4 mm pikad, kahe-
pesased, selja- ja mõhuosas vaolised, tihedate mustade ja pikemate
valgete ļidus karvadega, peene kõverdunucl kuni 5 mm pika nokaga,
paljuseemnelised; seemned ümardunult neerja,d, 1äikivad, kollakad.'

Õitseb juulis, augustis.
Eesti NSV_s haruldasc tulnukana. Kogutud näiteks 1958. a. Nõmm-

küla ja Tapa vahel ning Tapa ligidal raudteel.
Üldlevik. NSV Liidus kesk- ja lõunavööndis ning Kaukaasias, kasva-

des steppides, metsade- lagendikkudel ja serval, põõsastes ja luha-
niitudel. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavia lõunaosas (Rootsis ja
Soomes), Kesk- ja atlantilises Euroopas ning Vahemeremaade 1ääne-
osas (Hispaanias ja Põhja_Itaalias).

3. Aas-hundihammas - Astragaįus danįcu.s ļ Ęetz. observ. bot. IĪ
(l78l) 4l; Gams in Hegi lllustr. Fļ. Mitt._Eur. IV,3 (1924) l42B; Boriss.
in Fl. URSS xII (1946) 256. - A. arenarįus Pall. Sp. Astrag. (1800) 43,
t.34. - A' hgpoglottįs DC. Prodr. IĪ (1825) 2Bl; Ledeb.Fl. Ross. Ī

{1842) 602; wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. (lgb2)
426; Pahnsch in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 Ser. fX; 3 (lggl)
2B7; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst_ u. Kurl., 2 Ser. XĪ, l (1895)
423' '- AęrBara;r 4arcraü. (5l. joon.)
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5l. joon. Aas-hundihammas (AstragaĮus danĮcus Retz.)



4' Vars (4) 10-40 cm pikk, üksikult, alumises oSaS enamasti
harunenud, tavaliselt lamav või tõusev, harva püstine. Abilehed kuni
pooleni kokku kasvānud, kuni 5 mm pikad, rohtjad, üļemised süstjad,
alumised munajad. Lehed rootsuta, 4-10 cm pikad, 6-10 (14) paari
sulglehekestega. Sulglehekesed piklik-munajad või süstjad, 6-l5 (l8) mm
pikad ja 2-6 (7) mm laiad, tömbi või pisut pügaldunud tipuga, mõle-
mal poolel hõredalt karvased. Õied peaaegu raotud, nutitaolistes muna-
jates võrdlemisi tihedates (l,5) 2-3 cm pikkades õisikutes. Kõrgleht
õierao alusel piklik-munajas, 2_4 (5) mm pikk, mustade või valgete
karvadega, enam_vähem ümardunud tipuga' Õisikuraod lehtedest
l,5_2 korda pikemad, mustade ja valgete lühikeste karvadega. Tupp
putkjalt kellukjas, lineaal-süstjate hammastega, 6-8 mm pikk, lühi-
karvane. Kroon sinine' punakassinine või lilļakassinine, alusel koļlakas-
valge. Puri l5-lB mm pikk, tema naast ovaalne, pisut pügaldunud
tipuga, pinnukesest kuni 2 korda pikem. Tiibade naastud piklikud, pinnu-
kesest ainult pisut pikemad, 12-16 mm pikad, tömbi tipuga. Laevuke
purjest ja tiibadest lühem' Sigimik 1 mm pikal jalal. Kaunad munajad,
7-B mm pikad, pisut paisunud, nahkjad, tihedalt kaetud va.lkjate karva-
dega,,peaaegu mustad, kahepesased, umbes I mm pikkadel raagudel.

Õitseb mais, juunis.
Liivikute1, loodude1, nõlvadel, söötidel, teeservadeļ, raudteetammidel

peamiselt mandri loode- ja kaguosas ning 1äänesaartel (Emor, Einf'
Eor). Hajusali, kohati sage, eelistab kuiva, enamasti liivast pinnast.
Näib olėvat seotud subariidse kliimaga (Üksip, 1953). Levib nähtavasti
ka raudtee kaudu. (52. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- ja keskvööndis, Ees-
Kaukaasias, Lääne- ja lda-Siberis, Kesk-Aasias kuivadel niitudel, hõre-
dates metsades, .stepis, tungides jõeorgude kaudu' subarkti1isse vöön-
disse. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias, Euroopa kesk- ja atlantilises
osas, Põhja-Mongoolias. Mägedes, näit. Kaukaasias, tõuseb keskmiseļe.
kõrgusastmele. Näib' et vaatamata oma praegusele peaaegu holarktilisele
levikule on aļustanud oma edasitungi Siberist.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim looduslikel rohumaadel:

Eraldatakse vorm valgete õitega, mis esineb ka Eesti NSV-s (näit.
HaapsaĮu juures Rohukülas)

3. alampereko nd Cercįdothrix Bunge in Mėm. Acad. Scien. Petersb.
sėr. VII, t. xĪ, 16 (1868) 94' - MitmeaaŠtased rohttaimed, poolpõõsad
või põõsad, kaheharuliste karvadega. Tupp putkjas või kellukjas, pärast
õitsemist mitte suurenev. Kaunad nahkjad, harva paisunud ja kilejad,

ļ. sektsioon Craccįna (Stev.) Bunge in Mėm. Acad. Scien. Petersb.
sėr. VII, t. XI, 16 (1868) 97; II, 169. - Gen. Cracclna Stev. in Bull. Soc.
Nat. Moscou IV (1832) 266. - Enamasti mitmeaastased rohttaimed hästi
arenenud, harva lühikese varrega' harvemini poolpõõsad kas ainult vaļ_
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52. joon. Aas_hundihamba (AstragaĮus danįcus Retz.) leiukohad Eesti NSV_s'
(K. Eichwaldi järgi, täiendustega.)

gete või valgete ja mustade kaheharuliste karvadega. Abilehed vabad

uoi ķoķķ, kasvanud. Õied enamasti väikesed, hõredates pikemates või

lühikestes kobarates kaenļasisestel raagudeļ. Kroon liļļakas või punane,

harva valge. Laevuke tiibadest lühem. Kaunad raotud või lühiraoļised,

piklik-lineāalsed või 1ineaal-süstjad, nahkjad, pe-aaegu või täielikuļt

kahepesased.
Sįktsiooni esindajad kuuluvad enamasti kserofüütide huļka, esinedes

peamiselt stepialadei, harvemini niiskemateļ kasvukohtadel -- niitudel'

Ļa11rspool steppide a|a eeļistavad nad kasvukohti liivastel või kriiti
sisaļdāvatel pinnastel. Sektsiooni esindajad on levinud territooriumil

alatęs Atlandi ookeanist kuni Mongooliani'

4. Liiv-hundihammas AstragaĮus arenarįusI L. Sp. pl. (1753)

759; Ledeb. Fl. Ross. I (ļs42) 612; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew-

Esth-, Liv- u. curl. ( lB52) 426; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3

(1924) 1426; Boriss. in F'l. URSS XII (1946) 456. _Acrparan flecĪĮaHblü'

(53. joon.)

?J,Varredpeaaegupüstisedvõiļamavad,harunenud,10-30
135)fcm';ik;J, rätįįu-rrrl.te valkjate karvadega. Abilehed kilejad, kuni

ųa-ni kokįu kasvanud, 4_6 mm pikad, teritunud. Lehed 2_6 (9) paari

I arenurįus - liival kasvlv (lad. k.)
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53. joon. Liiv-hundihammas (Astragaļus arenarįus L.) var. sabulosum Bluff. oks
lehtede, õite ja viljadega.
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54. joon. Liiv-hundihamba (AstragaĮus arenarįus L.) leiukohad Eesti NSV-s

sulglehekestega, 3-5 cm pikad, enam Või vähem karvaste, võrdlemisi
pikkade rootsudega. Sulglehekesed ļineaalsed või lineaa1-süstjad,

l0-20 (25\ mm pikad, lühikestel rootsukestel, teritunud või tömbi
tipuga, mõlemal pooļel lidus karvadega, harvemini mõlemal poolel pea-

aegu paljad. Õied 2-7- (l2-) kaupa hõredates, l-3,5 cm pikkades koba-

rates. Õier aod' 2-g mm pikad, õisikuraod lehtedest enamasti lühemad,

1,5-3,5 cm pikad, valkjate karvadega, harva paljad. Tupp putkjas,

4-4,5 mm pikk, tihedalt kaetud valkjate karvadega, putkeosast 3-4
korda lühemate hammastega. Kroon helepunane (õitsemise ajal), hiljem
sinakasliļla, harva valge' Puri äraspidi-munajas, l4_|7 mm pikk, pisut

pügaldunud tipuga, lühikese pinnukesega. Tiibade naastud piklikud,

įiūt laienenud tipuga. Laevrtke tömbi tipuga. Kaunad lineaalsed,
|2-20 mm pikad, püstiselt varrest eemaldunud, helepruunid, vaolise sel_

jaga,2-3 mm pika sirge nokaga, lühikestel peenikestel raagudel, valgete

Ļaivad"g, kaetud või harva paljad, 5-l0 Seemnega. Seemned umbes

2 mm pikad, neerjad, lamedad, pruunid'
Õitseb juunis, juulis.
Hõredates liivastes männimetsades, nende raiesmikkudel, teede ääres

ning liivikutel ja luidetel. Psammofüüt. Taime leidsid Suure-Kõpul osju
tiivikul Raudna jõe kaldal ja ümbruses o.sju ja Sauga vahel (Emed ja

Eint), kus ta kasvas kohati massiliselt, K. Eichwald ja A. Tamsalu.

Hiljem leiti teda Uhtju saartel vanal rannavallil ja luidetel ning Karepa
rannal Põhja_Eestis (J. Eilart, 1956); seal kasvab ta kohati Samuti mas-
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siliselt, kusjuures saatjateks on Elgmus arenarįus ja Artemisia campestris'
Kohalikud kalurid nimetavad teda <Uhtju herneįs, ning ta orr söödav(J. Eilarti andmed). Kuna G. Vilbaste ei maini käesoleū liigi leidmist
Uhtju saartel (G. Vilberg, Põhja-Eesti saarte taimkattest. Taitu, 1933),
siis tõenäoliseļt on taim nimetatud leiukohal levinud viimase 30 aastajooksul. (54. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis liivastes
männimetsades ja liivikutel. Väljaspool NSV Liitu Euroopa kesk_ ja
atlantilises osas. Tulnukana Soomes.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim karjamaa11el, eriti lam-
mastele. Taim ei sisalda alkaloide.

)

Eraļdatakse teisendid
var'' sabuĮosum B|uĪĪ - varred ja lehed hallikate või valkjate karva-

dega, sagedamini Eesti NSV-s esinev teisend;
var. gĮabrescens Reichenb. - taim paljas.

. 19. perekond lippherned - Oxgtropisr DC.
DC. Astrag. (1S02) 58.

. Mitmeaastased kārvased rohttaimed, harvemini poolpõõsad. Vars
sageli ļühike (taim näilikult varreta); lehed paaritusulgjad, vahel osalt
terved, abilehtedega või ilma. Õied hõredates või tihedaāates kobaijates
või nutitaolistes kaenlasisestes pikaraolistes õisikutes. Kõrgleht õierao
alusel väike, kilejas. Tupp putkjas või kellukjas, peaaegu ühepikkuste
hammastega. Krqonlehed vabad, pika pinnukesega. Ėuri pit<tit< või muna-
jas, püstine; tiivad piklikud, laevuke tiibade pikkune või lühem, lai, tipuI
ahenenud teravaks nokaks. Toļmukatest 9 putkena kokku kasvanud, ūks
(ülemine) vaba. Sigimik jalal või ja1ata, rohkearvuliste seemnealgmetega.
Emakakael niitjas, kaardunud, tipmise suudmega. Kaunad pit<tīt<ud ūoi
lineaalsed, raolised või peaaegu raagudeta, karvased, vahel įisut paisu_
nud, mõhuõmblusel pisut renjad, avanevad mõhuõmblust mööda, harva
mitteavanevad, ühe_ või vahel kahepesased, paljuseemnelised. Seemned
n eerj a d.

Perekonda kuulub umbes 300 liiki levikuga peamiselt põhjapoolkera
paras- ning arktilises vööndis ja kõrgmäestikel alpiinsel kõrgusastmel;
poolkõrbetes ja kõrbetes puuduvad täiesti. NSV Liidu flooras on esinda_
tud 276 liiki, neist Eesti NSV-s 2.

Kõigi liikide väärtus söödataimedena pole veel küllaldaselt selgita-
tud. Tundrates on lippherned heaks söödaks põhjapõtradele.

I oxųs - terav, teravik; tropis - laevuke (kr. k')
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1. Õisikute raod väljuvad juurmiste lehtede kodarikust (vars lühike,

näilikult puudub). Abilehed leherootsuga kokku kasvanud
l. Põhja_lipphernes - oxgtropįs sordįda (Willd') Pers'

Õisikute raod kinnituvad vartele. Abilehed vabad
2. Karvane lipphernes - oxgtropis piĮosa (L.) DC'

l. alamperekond, Euoxųtropls (Boiss.) Bunge in Mėm. Acad. Scien.

Petersb. sėi. VII, t' XXII, l (ls74) 47. - Mitmeaastased rohttaimed

hästi arenenud vartega või varteta. Abilehed vabad või leherooisuga

kokku kasvanud' Kroān võrdleniisi suur' Kaunad tupest väljaulatuvad'

vaheseiniega. Taimed kaetud liht- ja näärekarvadega või ainult liht-

karvadega.
l. sektsioon orobia (Bunge) Aschers. et Graebn. emend. (inci.

Diphragm.aBunge)inSynops.VI,2(t909_ļ9l0).-Taimedvartetavõi
p.ur"g, varteta, sageli agā pikkade õisikuraagudega, kaetud lihtkarva-

ä.gr. 
"Auit"hed osaļiįit voī taleliku1t leherootsuga kokku kasvanud' Sulg_

leh"ekesed mõlemal poolel karvased, alumiseļ küljel karvkate aga tihedam'

Kroon keskmise .rurr."g, (ll-l3 mm) või suur (30-35 mm)' mitme_

Suguse värvusega. Kõrgļehed õie aįusel enamasti poole tupeputke' kogu

ptjke või tupe pikku.Jd. Krrrud piklikud, püstised, kilejad, vahesein-

iega mõlemri uoi ainult mõhuõmblūsel, kuni peaaęgu 2-pesased, võrd1e-

mlsi suured, lühikestel raagudel või sageli raagudeta'

l.Põhja-lipphernes-oxųtropissordįdaį(Willd.)-Pers.Synops.II
(1807) 33i, p. p.; OC. Prodr. II (1825) 276; B' Fedtsch. et Vass' in Fl'

URSS ĮIII (1948) 59. _ o' campestris B. sordida Ledeb. Fl. Ross', I

(1842) 591. - o. campestrls ssp. sordida (willd.) Hartman (1879) 305;

jalas'in Ann. Bot. Soc. <<Vanamo>> 24,1 (l950) 59. - AstragaĮus sordįdus

wiļld.inL'Sp.pl.ĮII,ed.4(ls00)l3l3.-A,campestrisssp.tųpicus
var. sordįd,r, įwitta.; Gams in Hegi ll1ustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (1924)

|44B, p. p., in textu, I Pho'o campīstris p' sordida Wahlenb' Fļ' Suec' I

(ls24i ą^or. - ocrpono4,ouHĮ'ĪK rpf3HosarHft' (55' joon')

4 Taim hõrdllrurusalt kasvav, tugeva juurega-, 10-25 (30) cm

korgJ, näilikult varteta (varred väga lühikesed). Abilehed kilejad, süstjad'

lehĻootsuga kokku kaļvanud, pikkade valgete karvadega. Lehed lsl
6-l0 (lai cm pikad, karvaste rootsudega, (7) 8_ļ2 (l3) paari sulg_

lehekesiega. Sufglehekesed piklik-munajad või süstjad, terava tipuga,

alumisel lhr.u, īa ülemiseti t<titiet hõredalt kaetud valgete karvadega,

enamasti (B) l0_l5 (l8) mm pikad ja (2) 3_5 mm laiad' Õied

t5-20 mm pik*d, lühiiaoļised, tihedaįes paljuõielistes, võrdlemisi ļühi'

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

I sordįda _ määrdunud, mittepuhas (lad. k').
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kestes nutitaolistes kobarates. Õisikud lehepikkustel või pisut pikematel
varbadel. Varvad kaetud lidus ja pikkade įemalehoiduvaīe valgete kar-
vadega, ülemises osas peamiselt mustade karvadega. Kõrgleht õie alusel
sü-stjas, valgete ja mustade karvadega. Tupp B-lĪ (13) mm pikk, putk-jalt kellukjas, mustade ja ka hõredate vatģete krrurä.ģ, lühihambaline.
Ķroonlehed kreemikad või kahvatukollakad, laevuke tipĮl voi üleni määr-
dunult sinakaslillakas. Puri naastuosas äraspidi_munäir., kergelt pügal_
dunud tipuga, tiibadest pikem. Laevuke tiibāde pikkune, tipui aheneiud
1 mm pikaks nokaks. Kaunad piklik-süstjad, vaįel p"rr.gl silinderjad,
20-30 mm pikad, püstised, lühiraolised, mustade ja valgĮte trrvrdĖga,
tipul ahenenud võrdlemisi pikaks nokaks, mõhuõmĖlusel sügavalt renįdja vaheseinaga, paljuseemnelised. Seemned hele_ või tumepruunid, umtes
I mm pikad.

Õitseb juulis, augustis.
Kuivadel liivastel nõlvadel ja metsasihtidel. Seni leitud vairi Põhja-

Eestis Kuusalus (Mähustes) (J. Epļik ļ936, J. Lunts l937). Haruļdane.
(56. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus kuivas tundras arktilises Euroopas ja Siberis,
Euroopa_osa põhjavööndis, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Īdas (kuivadel
nõlvadel, niitudel, jõgede kal1astel). Väljaspool NSū Liitu Põhja-
Euroopas.

Varieerub oma areaali piirides eriti krooni värvuse poo1est (po1ü-
kroism). Lähedane liik oxgtropis campestris (L.) DC. (o. campest;iis o'
tgpica Beck' o. campestris Ī eu-campeslris Hayek) - mägi-lipphernes -on levinud NSV Liidus mäginiitudel Karpaatides, väljaspool ūSV Liitu
Kesk-Euroopa mägedel (Alpides) ja Skandinaavia lõunaosaS. Mägedes
esineb 500 ja 2500 m vahelisel kõrgusastmel.

2. sektsioon Chrgsantha Vass. in Addenda Fl. URSS XIII (1948)
541 et in Fl. URSS XIII (1948) 103. - Tugevad mitmeaastased roht-
taimed vartega. varred harevate karvadega. Lehed 5-ls paari sulglehe-
kestega. Sul91ehekesed piklikud, harevate karvadega. Ķroon kol1akas,
keskmise Suurusega (l0-lB mm). oied tihedates įohkeõielistes koba-
rates. Õisikuraod jämedad, karvased. Kaunad võrdlemisi suured, 15-
30 mm pikad, nahkjad või kilejad, harevate karvadega, vaheseinaga
mõhuõmblusel (pooleni kahepesased).

2. Karvane lipphernes - oxgtropis piĮosa' (L.) DC. Astrag" (1802)
2l; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 5B4;Wied. etWeb. Beschr. phan. GeĻ. Esth-,
Liv- u. curl. ( 1852) 425; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl.,
2 Ser. xI, l (lB95) 422; B. Fedtsch. et Vass. in Fļ. tĪRSS XIII (l94B)
ļ04. - o. diffusa Ledeb. Fl.Ross. I (lB42) 5B5. - AstragaĮus pi?osus L'
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55. joon. Põhja-lipphernes |oxutropįs sordįda (willd.) Pers.]
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56. joon. Põhja-lippherne foxųtropis Sordįde (Wiįld.) Pers.] leiukoht Eesti NSV-s
(K. Eichwaldi järgi.)

Sp.pl.(1753) 756; Gams in Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (1924)
1444. - ocrpo.lto4ouHuK BoJIocHcTbĪIž. (57. joon.)

4 Varred püstised või alusel tõusvad, harunemata või ülemises
oSaS Veidi harunenud, 10-40 (50) cm kõrged, jämedad, tihedalt kaetud
pikkade harevate karvadega. Abilehed rohtjad, piklik-munajad, vabad,
karvased, teritunud tipuga. Lehed (5) 7-15 paari sulglehekestega, 5-8
(10) cm pikad. Sulglehekesed piklikud või süstjad, 10-20 (30) mm pikad
ja 3-5 mm laiad, mõlemal poolel karvased. Õied lühiraolised, piklikku_
des lO-2O-õielistes nutitaolistes õisikutes. Õisikuraod lehtedest pikemad.
Kõrgleht õierao alusel lineaalne või naaskeljas, teritunud, tupe pikkune.
Tupp putkjas-kellukjas, 12-13 mm pikk, tupeputkest pikemate lineaalsete
hammastega, valkjate ja mustade karvadega. Kroon helekollane. Puri
munaja naastuga, pügaldunud tipuga, 12-14 mm pikk. Tiivad ümardu_
rrud tipuga, purjest lühemad. Laevuke tiibadest pisut lühem, sirge naas-
kelja nokaga. Sigimik väga lühikesel jalal, karvane, arvukate seemne_
algmetega. Kaunad püstised, peaaegu silinderjad, kuni l5 mm pikad,
3-5 mm laiad, teritunud tipuga, karvased, lühikestel raagudel, arvukate
seemnetega. Seemned väikesed, ümardunuļt neerjad.

Õitseb juunis, juulis.
Kuivadel kinkudel ja nõlvadel, söötidel, peamiselt mandri loodepool-

ses osas (Emor ja Einf) ja Saaremaal. Haruldane. Enamasti koosluses
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5?. joon. Kaņvane li'pphernes |oxgtropis pilosa (L.) DC.]
lehtedega, Ö _ õis, c .-- noor vili.

tl Eestl NSv floora IļI

Įž oks õite ja



Auena pratensis'e, FilipenduĮa hexapetaĮa, Antennarįr diotca'ga jne.
(58. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk_ ja lõunavööndis, Kaukaasias,
Lääne- ja lda-Siberis (steppides ja eelmägedel nõlvade niitudel). Väljas-
pool NSV Liitu Euroopa keskosas, Balkani poolsaarel, Väike-Aasias ja
Mongooliąs. Mägedes tõuseb l500-2000 m kõrgusele.

oma laiaulatusliku areaali piirides on karvane iipphernes väga polü_
morfne, varieerudes paljude tunnuste poolest ja moodustades ülemine-
kuid teistele liikidele, näit. liigile o. PaįĮasįį Pers., mis on levinud Krimmi
poolsaarel ja Kaukaasias ning mida mitmed autorid käsitavad oxgtrcipis
piĮosa teisendina. oxgtropis pilosa levikutsentrum näib olevat Aasia
(Altai)' nagu enamikul AstragaĮus'e liikidel. Ta katkendiline nüüdis-
aegne areaal Euroopas viitab ta reliktsele iseloomule. Valguslembene
stepitaim.

5. triibus Hedgsareae DC. Prodr. II (lB25) 307. - Tolmuļ<ad ena-
masti kokku kasvanud, ühe. või kaherühmased, harva vabad. Kaunad
enamasti lülilised.

Triibusesse kuulub üle 50 perekonna üle B00 liigiga, mis on levinud
peamiselt troopilistel ja subtroopi1istel aladel, vähemal määra1 paraS-
vööndis.

NSV Liidu flooras on esindatud I I perekonda, neist liigirikkaim on
Hedgsarurrl umbes 88 liigiga. Nimetada tuleks ka perekonda AĮhagi;
mille torkavad esindajad on poolkõrbe ja kõrbe tingimustes väärtuslikuks
söödataimeks kaamelitele. Kaamelirchi Alhagi pseudaĮhagi (Marsch._
Bieb.) Desv." on levinud Euroopa-osa lõunas, Kaukaasias, Lääne-Siberis
ja Kesk_Aasias, ka Väike-Aasias. Mitme perekonna esindajad on levinud
kultuuris, näit. maapähkel ehk hiina pähkel (Arachis hgpogaea L.),
mille viljad (kaunad) on ka Eesti NSV-s hästi tuntud. Maapähklii kulti'
veeritakse laialda-selt troopilistel ja subtroopilistel aladel, osalt ka paras-
vööndi lõunaosas söödavate ja õlirikaste $6%\ seemnete tõttu, NSV Lii-
dus Krimmis ja Kaukaasias. Taime kodumaa on Lõuna-Ameerika (Bra-
siilia).

Eesti NSV lloora koosseisu kuulub I perekond, teiste perekondade
esindajaid leidub kultuuris või juhuslikkude tulnukatena.

20. perekond linnujalad ehk seradellad - ornithopus ļ L.
L. Sp. pl. (.t753) 743.

Üheaastased õrnad rohttaimed paaritusulgjate liitlehtedega. Õied
väikesed, pikarao1istes nutitaolistes või sarikjates õisikutes. Tupp lühi-
dalt putkjas' peaaegu ühepikkuste hammastega või kaks ülemist hammast

l ornįs - lind; pus _ jalg (kr. k.); perekonna esindajate kaunad meenutavad
linnujalgu.
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58. joon. Ķarvase 1ippherne Įoxgtropis piĮosa (L.) DC.] leiukohad Eesti NSV"s.
(Ī(. Eichwaldi järgi.)

teistest pikemad. Krooni puri äraspidi-munajas- või ümardunud. Tiivad
piklikud. Laevuke tömbi tipuga. Tolmukatest 9 niitidega kokku kasva_
nud putkena, ülemine vaba. Sigimik jalata, arvukate seemnealgmetega.
Emakakael kõverdunud, keraja suudmega. Kaunad 1ineaa1sed, sageli
1ookja1t kaardunud, 1ülilised' lagunevad üksikuteks 1ülideks.

Perekonda kuulub umbes l0 liiki levikuga peamiselt Vahemeremaa-
del, alates Kanaari saartest kuni Väike-Aasiani. Perekonna. esindajatest
omavad mitu ļiiki tähtsust väärtuslike söödataimedena. NSV Liidus esi_
neb 3liiki, sageli umbrohuna, neist üks kultuuris, samuti ka harva
Eesti NSV-s.

(l.) Põld-linnujalg ehk seradella - ornithopus satįaus ' Brot. Fļ.
Lusit. II (1804) 160; Los.-Los. in Fl. URSS XIII (1948) 246; Grossh.
OJL Kasķ. ed. 2, V (1952) 345. - o. satįuus Link var. isthmocarpus
(Coss.) Willk.; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) 1479. -
Cepa4e.n.na roceBHas. (59. joon.)

o Vars peenike, pehme, lamav või tõusev, harunenud, 30-60 cm
pikk. Abilehed väikesed, teritunud. Lehed 5-l2 (l5) paari sulglehekes-
tega, kuni 72 cm pikad. Sulglehekesed ovaalsed, kuni 12 mm pikad,
pehmekarvased. Oied peaaegu raota, kuni 6-8 mm pikad, sarikjates

I satįuus - kasvatatav, kultiveeritav (lad, k.)
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õisikutes. Õie kõrgĮehed lõhestunud. Õisikuraod ülemistest lehtedest
pikemad. Tupehambad tupeputkest pisut ļühemad, peaaegu ühepikkused.
Kroon roosakas. Kaunad sirged, harva kaardunud, sageli paljad, tipr,rl
ahenenud kõveraks nokaks, lagunevad enamasti viieks või kuueks ovaal-
seks või ümardunud ühe seemnega lüliks. Seemned pruunil<ad, muna-
j as-neerj a d

Õitseb juulis, augustis.
Kultuurtaimena katsepõldudel. Harva.
Üldlevik. NSV Liidus .Euroopa-osa keskvööndis umbrohuna (tulnu-

kar-ra) ' Kultuuris aļates käeso1evast sajandist. Väljaspool NSV Liįtu
spontaanselt Vahemeremaade ļääneosas (Pürenee poolsaarel ja Põhja_
Aafrikas). Kultiveeritakse Lääne-Euroopas söödataimena, kultuurist met-
sistunult esineb ka umbrohuna.

Majanduslik tähtsus. Söödataim kõrge toiteväärtusega' annab liivasteļ
pinnastel rikkalikult haljasmassi. Sisaldab 73,7o/o vett ja absoluutses
kuivaines 7,6/o tuhka, 15,2% proteiini,'4,6% rasvaineid, 32,3% tsellu-
loosi' 40,3/o lämmastikuvabu aineid. Haljasmassi 1 kg sisaldab õitsemise
ajal 58 mg karotiini (Kopmorue pacTeHLIf ceuoKocoB u uacr6uų CCCP, II,
l95l). Põ1d-1innujalg on vegetatsiooniperioodi esimesel poolel .aeglase

kasvuga. Parajat niiskust nõudev liik, nõudļik ka mullastikutingimuste
suhtes. Kultiveeritakse a1ates XIX sajandist; kultuur sai alguse Pürenee
poolsaarel, kust levis naabermaadele.

' 2|. perekond sarikherned - CoronįlĮar L.

L. Sp. pl. (1753) 742, p. p. - Ornithopodium Scop. Fl. Carn. ed. 2 (1772) 73.

Enamasii paljad rohttaimed või põõsad paaritusulgjate Įiitlehtede ja
väikeste kilejate abilehtedega. oied tavaliseļt l0-20-kaupa kaenlasises-
tes, pikaraolistes sarikjates õisikutes. Kõrg1ehed õierao a1useļ kilejad,
vaevalt märgatavad. Tupp lühidalt kel1ukjas, peaaegu kahehuuleline.
Kroon roosakaskirju või kollane. Kroonlehed peaaegū ühepikkused, pika
pinnukesega. Purje naast peaaegu ümardunud, tiivad munajad või pik-
likud, laevuke tipul ahenenud nokaks. Tolmukatest 9 niitidega kokku
kasvanud putkena, ülemine vaba. Sigimik jalata, arvukate seemnealgme-
tega. Emakakael naaskeljas, kõverdunud, tipmise suudmega. Kaunad
piklikud, silinderjad kuni kandilised, sirged või lookjalt kaardunud, 1üli-
iised. Iga lüļi ühe Seemnega.

Perekonda kuulub umbes 20 liiki levikuga peamiselt Lõuna-Euroopas.
Mitmed liigid ulatuvad põhjasuunaS Põhja_Euroopani, lõunasuunas Põhja-
Aafrikani, Väike-Aasiani ja Kaukaasiani. NSV Liidus esineb 9 liiki. Eesti
NSV-s on leitud üks liik.

I corona
nutab pärga.
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59. joon. Põld-linnujalg ehk seradeļļa (ornithopus saįįuus Brot.). a - taime üļd
ktrju, Ö - vili.



i. Kirju sarikhernes - Coronįļįa uarįa ' L. Sp.pl. (l753) 743; Ledeb.
Fl. Ross. r (1842) 696; wied. et web. Beschr. phan. Gew. Liv-, Esth- u,
curl. (1852) a3B; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (t92a) A7B;
Gorschk. in Fl. URSS XIII (1948) 252. - C. Haussh'nechtįį Reut. ex
Boiss. Fļ. or, ĪI {lB72) lB2. - Astragalus gĮaucoides S. G. Gmel. Reise
Russl. I (t744) 127. - Bssenr nempur?. (60. joon.)

4 Juured tugevad, harunenud. Varred lamavad või tõusvad, haru-
nenud, 30-80 cm pikad, kandilised, õõnsad, peaaegu paljad või harve-
mini äralangevate iühikeste karvadega. Abiļehed vabad, iineaal-süstjad,
2*3 mm pikad. Lehed kuni 13 cm pikad, vahelduvad, (5) 6-ll paari
sulglehekestega, peaaegu paljad või pisut karedad, alumised enam või
vähem lühirootsulised, ülemised rootsuta. Sulglehekesed piklik-ovaalsed
või lineaal-süstjad, 10-20 mm pikad ja 3-6 mm laiad, ümardunud
tipuga ja lühikes_e ogaotsaga, lühikestel rootsukestel. Õied kuni l5 mm
pikad, enamasti tupest pikematel raagudel, 12-l5-kaupa sarikjates õisi_
kutes. Õisikuraod ülemistest lehtedest pikemad. Tupp nõrgalt kahehuule-
line, lühihambaline, 2 ülemist tupehammast kokku kasvanud huulena,
l<olmest alumisest hambast lühemad. Kroonļehed roosakaskirjud. Puri
roosakas, tiivad valkjad või kahvatulilļad, 1aevuke kahvaturoosa või
valkjas, punakaslilla tipuga. Kaunad püstised või eemaldunult püstised,
lineaalsed, veidi kaardunud, 3-4 cm pikad, tipul peenikese nokaga,
lagunevad 3-6 (l0) üksikuks piklikuks lü1iks. Seemned pruunikad,
3 mm pikad, piklik-ovaalsed, siledad.

Õitseb juunis, juulis.
Juhusliku tulnukana teede ääres. Haruldane. Viimati leitud teeserval

Valga rajoonis, kus näis olevat kodunenud, näidates ka lopsakat kasvu.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa kesk_ ja lõunavööndis, Lääne-

Siberis, Kaukaasias, Kesk-Aasias (niitudel ja metsaservadel, põõsastes,
jõgede kaldail, peamiselt stepivööndis). Mägedes tõuseb kuni alpiinse
kõrgusastmeni. Väljaspool NSV Liitu Lääne-Euroopa keskosas, Balkani
poolsaarel, Väike-Aasias, Iraanis.

Majanduslik tähtsus. Andmed sarikherne väärtuse kohta söödataimena
on vasturääkivad. Mõned autorid peavad teda väärtuslikuks söödataimeks,
teised aga mürgiseks, sest ta sisaļdab haljasmassis, eriti aga seemnetes
mürgist glükosiidi koronilliini (CzHrsos) ja kumariinisarnast ainet pseu-
dokumariini. Ta keemiline koostis on järgmine (arvestatud absoluūtsest
kuivainest): tuhka 7,B/o, proteiini 23,4/o, valĻaineid |7,5%, rasvaineid
3/ä, tselluloosi 2B,3/o ja lämmastikuvabu aineid 37,5% ( Kopmonue pacTe_
Htlf cenoKocoB LI nacr6uuĮ CCCP, II, l95l). Haljasmass sisaldab ka
parkaineid ja C-vitamiini. Leiab kasutamist rahvameditsiinis südame_
haiguste puhulįdigitaliini aseainena). Meetaim. NSV Liidu lõunapoolse-
įel aladeļ kahjulik umbrohi.
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60. joon. Kirju sarikhernes (Coroniįįa uarįa L'\. a - oks õite ja lehtedega, ü - viljad.



22. perekond esparsetid - onobrgcįist Adans.
Adans. Fam. pl. ĪI (1763) 327.

Enamasti rohttaimed, harva poolpõõsad või väikesed torkavacl põõsad
paaritusulgjate lehtede ja abilehtedega. Abiļehed ki1ejad, leherootsuga
kokku kasvanud või vabad. Õied lühiraolised, tihedates kaenļasisestes pea-
jates õisikutes. Tupp kellukjas, peaaegu ühepikkuste naaskeljate hammas-
tega või alumine hammas teistest lühem. Kroon punakas, roosa või
valge. Puri äraspidi-munajas või südajas, ebaselge pinnukesega. Tiivad
väikesed, laevuke tömbi tipuga, umbes purje pikkune või pikem. Ülemine
tolmukas ainult keskpaigal teiste tolmukatega kokku kasįanud. Sigimik
enamasti ja|ata, 1-2 seemnealgmega. Emakakael niitjas, kõverdunud,
tipmise suudmega. Kaunad äraspidi-munajad, mitteavanevad, ühe seem-
nega, võrkjalt kortsulise pinnaga või ülemises oSaS sageli lühikeste oga-
dega. Seemned munajad või rreerjad.

Perekonda kuulub umbes l00 ļiiki levikutsentrumiga Vahemeremaade
idaosas ja Lääne_Aasias (mäestikel). NSV Liidus esineb 62 liiki, pea-
miselt Taga-Kaukaasias ja Kesk-Aasias, kusjuures paljud liigid kuulu-
vad endeemide hulka.

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

t. Õied helepunased, tihedates kobarates. Kroon l0-12 mm pikk. Õie
tupehambad tupeputkest 2 kuni 3 korda pikemad

l. Harilik esparsett - onobrųchis aiciifollc Scop.

oied lihakarva punaSed, harva valkjad, hõredamates kobarates. Kroon
8-l0 mm pikk. Õie tupehambad tupeputke pikkused või pikemad

2. Liiv-esparsett - onobrgchis arenarįa (Kit.) DC'
1. alamperekond EuonobrŲc:hįs Bunge in Boiss. Fl. or. l| (|872) 526,

pro sect. - Sigimik ja kaunad sirged, mittekõverdunud. Kroon paljas,
varakult varisev. Tupe epidermis sisaldab kristalļe

l. sektsioon Eubrgchis DC. Fl. Frang. IV (1805) 511, p. p. - Miime-
aastased rohttaimed, harva (väljaspool Eesti NSV_d) mittetorkavad põõ-
sad' Krooni tiivad enamasti lühikesed. Kaunad alati ühe seemnega.

l. alamsektsioon Vulgatae Hand.-Mazz. in Oesir. Bot. Zeitschr. LIX
(1909) 47g' - Krooni puri laevukese pikkune või lühem, tiivad tupest
lühemad.

l. Harilik esparsett - Onobrgchis uiciifoliaz Scsp. Fl. Carn. ed, 2,

ll (1772) 76; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl. 2 Ser. XI, I

' |' onos _ eesel, brghhein - närima (kr. k.) _- eeslitoit; ühe lįblįkõieliše taime
nimetus Dioskoriddsel ja Pliniusel.

2 oiclifoĮia - hiireherneIehine (lad. k.).
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Scop.). a - oks lehtede



(lB95) 424 Grossh. in Fļ. URSS XIII (l94s) g41. Hedgsarum
onobrgchis L.Sp.pl (l753) 75l.- onobrgchis satįaa Lam. Fl. Frang.
ļI (l77B) 652; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,. Liv_ u. Curi.(lB52) 437. - o, uiciĮfotĮ, SSp. satįuum (Lam.) Theļl.; Gams in.Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (l924) l4g2. - 3cnapueT B].IKoJĪ}lcrHHft,
nocegHoIž. (6l. joon.)

4 Vars püstine või ālusel tõusev, 30-70 cm kõrge, ülemises osas
vaheļ harunenud, hõredate lidus karvadega või p.rr.gu paljas. Abilehed
kolmnurkjad, karvased, leherootsuga kokku kasvanud. I-"įed 6-14 paari
su1gļehekestega, pikarootsulised. Sulglehekesed piklik_munajad kuni Įl1ip-
tilised, l,5-2 (3) cm pikad ja 5-6 mm laiad, pealmisel küljel paljaā,
alumisel küljel enanr või vähem karvased või ainult kesksoone kohalt
l<arvadega, teritunud või tömbi tipuga, lühikese ogaotsaga. Õied lühi-
raolised, 30-50_ (60-) kaupa tihedates, õitsemiseni laiuvates kobarates.
I(õrgļeht õierao aluseļ 3,5-4 mm pikk. Tupp karvane, naaskeljate, iupe-
putkest 2,5-3 korda pikemaie hammastega. Ķroon |0-I2 (l3) mm
pikk, helepunane' tumedate joontega. Puri pügaldunud tipuga Tiivad
laevukesest 3-4 korda lühemad, ka tupest ļühemad. Kaunad üįardunud,
kuni 6 mm pikad, lidus karvadega, lühikeste ogajate hammastega.

Õitseb juunis, juulis.
Metsistunult liivikutel, nõlvadel, hõredates kuivades männimetsades,

põlluservadeļ, söötidel, raudteetammil. Harva. Kultuurtaimena põldudel;
eelistab lubjarikkaid muldasid. (62. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus metsistunult (harva) või kohati kultuuris.
Väljaspool NSV Liitu spontaanselt arvatavasti Kesk_EuroopaS (Sileesias,
Määrimaal, Böömimaal, Austrias jm.), kultuuris Euroopas, Põhja-Amee-
rikas (peamiselt parasvööndis)

Majanduslik tähtsus. Kõrge saagikuse, toiteväärtuse ja hea söödavu_
sega põ1lumajanduslik kultuurtaim (söödataim). Ühtlasi vähenõudlik
muļ1astikutingimuste suhtes, arenedes päris rahuldavalt ka lubjavaestel
pinnastel. Vastupidav kuivusele. Haljasmassi keemiline koostis õitsemise
algul võib olla järgmine: veti - 77,2/o, (arvestatud absoluutse kuivaine
kohta) tuhka - 4,BYa, proteiini - 22,4Vo, rasvaineid - 6,6%, tsellu-
ļoosi - 2|,0%, lämmastikuvabu aineid - 45,2% (Kopuoanre pacTeul4fl
ceHoKocoB u nacr6nų CCCP, II, 1951). Nende andmete põhjal selgub, et
harilik esparsett sisaldab suuremal hulgal toitaineid kui punane ristik.
Valmimata seemneid söövad meeleldi kodulinnud

Harilik esparsett on įiidud kultuuri juba XV ja XVI sajandil Lõuna_
Prantsusmaal, kust levis teistesse Euroopa maadesse. Inglismaa ja Hol-
landi kohta mainitakse teda kirjanduses xvlI sajandil. Kultiveeritakse
paljudes sortides kogu maakeral, peamiselt parasvööndis; pariniat kasvu
näitab ta metsavööndi lõunaosas, S. o. metsastepi ja ka stepi tingi-
mustes.

G. I. Širjajev on arvamusel, et onobrgchis uiciifolia Scop. on o. are-
naria (Kit.) DC. kultuurvorm ja spontaanselt üldse kusagil ei esine.
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62. joon. Harįlįku esparseti (onobrgchis aiciif oĮia Scop.) leįukohad Eesti NSV-s

2. Liiv-esparsett -- onobrgchis arenaria, (Kit.) DC. Prodr. ĮI (1825)

345; Grossh. in Fl. URSS XIII (194s) 349. - Hedgsarum arenarįunxKļt.
įn litt. - onobrųchįs satįaa Ledeb. Fl. Ross. I (lB42) 709, non Lam' -
o. uiciifolia Subsp. arenarįa (Kit. emend. Koch) Thell.; Gams in Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (lg24) t490. - 3cnapĮer necųanblft. (63. joon')

4 Varred püstised või aluseļ tõusvad, harunenud, hõredalt karvased

või įeaaeg, priird, 15-45 cm kõrged. Abilehed kuni 3-B mm pikad,

kilejä 1a ripsmetise servaga, teritunud tipuga, ülemiste lehtede omad

vabäd, alumised enam või vähem kokku kasvanud. Lehed 6-7 (l0) cm

pikad, (5) 6-12 paari sulglehekestega, alumised pikarootsulised. Sulg-

lehekesed'elliptilised kuni lūeaalsed, 10-30 mm pikad ja 2_6 mm 1aiad,

tömbi tipuga ja lühikese ogaotsaga, pealmisel küljel p^aljad, aļumisel

lühikarvįsū. Õied 30-60-ūaupa hõredamates, õitsemiseni kitsastes,

mitte laiuvates kobaraies. Kõrgleht õierao aluseļ 3 mm pikk, karvane'

Õisikuraod 3-4 korda lehtedest pikemad. Tupp putkjalt kellukjas, 5_
6 mm pikk, karvane, tupeputkest įikemate või putke pikkuste naaskeljate

hammastega. Kroon lihakarva punane, tumedate joontega' B--10 mm

pikk. Tiivad väikesed, 3-4 korda purjest lühemad. Laevuke purjest pisut

įir.*. Kaunad lühikarvased, 5-6 mm pikad, lühikeste ogajate ham_

mastega.
Õitseb juunis, juulis.

ļ arenarįa _ liival kasvav (lad. k.)

t7I



Kuivadel niitudel, hõredates männimetsades, kinkudel, seljandikel lii-
vasel ja rühaseļ pinnal. Seni leitud mandril kahes kohas (moreenselja-
kult Ambla ümbruses ja orinas) ja Saaremaal Pöides. Haruldane. Eįi-
neb enamasti üksikuļt' eelistab lubjarikkaid kasvukohti. (64. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa keskvööndis põõsastikes, meiįaser-
vadel ja niitudel, harvalt. Väljaspooi NSV Liitu Euroopa keskosas (näii.
Ungari pustas)

Majanduslik tähtsus. Väärtusļik söödataim, kuulub parimate heintai-
mede hulka. Kultiveeritakse NSV Liidus mitme sordina vähesel määral,
peamiselt mustmul1a-ala lubjarikastel muldadel, kuid areneb hästi ka
liivastel ja õhukestel klibulistel pinnastel, kus teised kultuurid ei anna
rahuldavat saaki. Perspektiivne metsavööndi 1õuna-aladele. Õitsemise
ajal sisaldab haljasmass 16/o proteiLni (kuna tselluloosi hulk lehtedes
on võrdlemisi kõrge, siis nad on pisut karedad). Lehtedes leidub kuni
228 mg/o C-vitamiini. Hea meetaim.

Liiv-esparseti mitmed geograaf ilised rassid on eraldatud iseseisva-
teks liikideks, näit. o. sįbįrįca (Širjajev) Turcz. (o' arenarįa var. b.
sįbįrįca Širjajev), levinud Siberis, o. ferganica (Širjajev) Grossh. (o. are-
narįa var. e. ferganica Širjajev), levinud Ferganas (F1. URSS XIĪI,
l94B), jt. Mõned autorid käsitavad aga era1datud 1iike teisenditena, mi1-
lele vastavalt o. arenarį,a ļevikuareaal jätkub Siberis, Kesk-AasiaS, Kau-
kaasias ja Mongoolias.

Areaali lõunapiiril moodustab o. arenarįa rea teisendeid, mis morfo-
loogiliselt ei ole üksteisest teravalt eristatavad.

23. perekond lespedeetsad - Lespedezat Rich.
Rich. in Michx. Fl. bor. amer. ĪI (lB03) 70'

Mitmeaastased rohttaimed, poolpõõsad või põõsad vahelduvate kol_
metiste terveservaliste lehtedegala vaiteste vabade, sageli varisevate abi-
lehtedega. Tipmine leheke teistest pikemal rootsukesel. Õied kasmogaam-
sed ja kleistogaamsed, kaenlasisestes kobarates või kimpudes, harvemini
pööristes. Tupp peaaegu ühepikkuste hammastega, vahel 2 ülemist teis_
test lühemad. Kroon punane' roosa või valge. Puri äraspidi-munajas või
piklik, ahenenud pinnukeseks. Tiivad sirpjalt kaardunud, piklikud, vabad
või kergelt liitunud laevukesega. Laevuke kaardunud, tömbi tipuga või
teritunud nokaks ahenenud. 9 tolmukat tupena kokku kasvanud, ülemine,
kümnes, enamasti vaba, harvemini teistega kokku kasvanud. Sigimik
jalal või jalala, ühe seemnealgmega. Emakakael niitjas, kaardunud, tip_
mise suudmega. Kaunad piklikud või munajad, mitteavanevad, võrkja
pinnaga.

l Floridą omaaegse kuberneri D. Lespedez'i auks, kes soodustas botaanik A. Mi_
chaux' ja ta poja uurimisi Florida taimka,tte ala,l.,. . .: : -. :
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64. joon. Liiv-esparseti ĮonobrgchĮs ar'narįa (Kit.) DC.] leiukohad Eesti NSV-s.

Perekonda kuulub üle ļ20 liigi, rnis on levinud peamiselt Põhja_Amee-
riką idaosas (atlāntilises Põhja-Ameerikas) ja Aasia kirdeosas. NSV Lii-
dus esineb spontaanselt umbes 6 liiki lda-siberis ja Kaug-Idas. Mitmed
liigid on põllumajanduses hinnatud väärtuslike söödataiĀedena, paljud
kuuluvad heade meetaimede hulka.

(1.) Kahevärvuseline lespedeetsa - Lespedeza bįcoļorI Turcz. in Buļ1.
Soc. Nat. Moscou (1840) 69; Ledeb. Fl.Ross. I (1842) 7lS; Vassilj. in Fl.
URSS XIII (1948) 379. - JlecneÄeqa ĀBylĮBeTrrax. (65. joon.)

4-t2. Varred püstised, kuni 1-1,5 m kõrged, vitsjad, peenikesed,
tugevasti harunenud, noorena hõredalt kaetud valgete lidus karvadega.
Abilehed naaskeljaci, püsivad, väga väikesed. Lehed pikarootsulised. Lehe-
kesed ümardunult ovaalsed või elliptilised, tömbi tipuga ja lühikese pee_
nikese ogaotsaga, noorena siidjaĮt pehmekarvased; vanemana peaaegu
paljad, pealmisel küļjel roheļised, alumisel sinakasrohelised. Õied tupest
pisut pikemal või tupe pikkusel karvasel raol, pikarootsu1istes tipmistes
t<aen1asisestes hõredates püramidaalsetes pööristes. Kõrg1ehed õieraol
munajad või lineaalsed, väga väikesed, ripsmelised, 2-kaupa. Tupp kel_
lukjas, putkeosast lühemate hammastega, 3-4 mm pikk. Kroonlehed
punakad või helelillad, tumelilla iipuga. Kroon 9-l3 mm pikk. Puri
tiibadest pisut pikem, laevukesest pisut ļühem. Kaunad ümardunuļt ellip_

174

I bįcoĮor - kahevärvuseline (lad. k')



'-':-.

i\

0

b
c

d

65. joon. Ķahevärvuseline 1espedeetsa (Lespedeza bįcoļor Turcz'). a - oks õite
ja lehtedega, b - puri, c - tiivad, d - laevuke.



tiļised, lamedad, 5-7 mm pikad, emakakaela jäänusega, ühe seemnega.
Seemned mustad, pruunikate täppidega.

Õitseb juulis, augustis.
Kultuurtaimena katsepeenardel.
Üldlevik. NSV Liidus Ida-Siberis ja Kaug_Idas (eriti kĮibdlisel pin-

nasel, moodustades suurį kogumikke). Väljaspool NSV Liitu JaapaĻis,
Hiinas, Koreas, Mandžuurias, Mongoolia idaosas

Majanduslik tähtsus. Taime kodumaal hinnatud söödataim loodusļikes
tingimustes (eriti põtradele). Võetucl kultuuri NSV Liidus. Haljasmassi
toiteväärtuselt jääb ristikust ja 1utsernisį maha. Ta keemiline koostis
enne õitsemist on järgmine (arvestatud.absoluutsest kuivainest): tuhka -6,6/o, proteiini - l4,0%, rasvaineid - 2,B/o, tselluioosi - 20,5/o, läm-
mastikuvabu aineid - 56,1/o. Lehtedes leidub kuni 125 mg karotiini
pro kg (Kopvronue pacTeHLIfl ceHoKocoB u nacr6zlĮ CCCP, II, l95l). Kulti_
veeritakse NSV Liidu Euroopa_osas ja Lääne-Euroopas dekoratiivtaimena.
Hea meetaim pika õitsemisajaga. Hiinas kasutatakse õisi toįdulisana.

6. triibus Vįcįeae Bronn Form. pl. Legum. (1822) l33; DC. Prodr. II
(lB25) 353. - Tolmukad kaherühmased. Kaunad piklikud.

Triibusesse kuulub 6 perekonda (Cicer, Vįcįa, Lens, Lathgrus, Pisum
ja Abrus) üle 600 liigiga, kusjuures 5 esimest perekonda on ülekaalukaļt
ļevinud põhjapoolkera parasvööndis, perekond Abrus aga eranditult
iroopilistel aladel. NSV Liidus on esindatud b, Eesti NSV-s 3 (vicia,
Lathgrus, Pisum) perekonda, I perekond (Lens) on tuntud kultuuris.

Triibuse esindajatel lõpeb 1ehe peatelg enamasti harunenud köit-
raoga või ogaotsaga, harvemini sulglehekesega (üksikutel liikidel pere_
kondadest Cicer, Lens ja väga harva perekonnal Lathurus). Köitraoį on
sulglehekestele homoloogilised moodustised ja on neist arenenucļ.

Väljaspool Eestit 1evinud perekondade esindajatest tuleks nimetada
nuuti, Cįcer arįetinum L., mis on kaunviljakultuurina laialdaselt levinud
Vahemeremaades (eriti Hispaanias, Marokos ja Alžiiris), Ees_Aasias,
Indias, Lääne-Hiinas ja Ameerikas (eriti Mehliikos). NSV Liidus kulti-
veeritakse nuuti Euroopa_osa . lõunarajoonides, Kaukaasias ja Kesk-
Aasias. Nuudi kuļtuur on väga vana, käesoleval aja1 ei esine Cįcer
arįetįnum L. spontaanselt kusagil.

Abrus'e perekonna esindajatest on tuntuim Abrus precatorius L., mida
kasvatatakse ka Tartu Riikliku Ū1ikoo1i botaanikaaia kasvuhoones. Ta
seemned on kuni 7 mm pikad, erepunased, suure musta nabaplekiga;
neid kasutatakse ehteasjade, Indias näiteks kaelakeede, käevõrįd" i*
va lrnistamiseks.
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24. perekond hiireherned _ Vįcįa| L
L. Sp. pl. (1753) 734.

Mitmeaastased, harvemini üheaastased rõhttaimed püstiste või nõr-
kade ronivate varte ja paarissulgjate ning köitraagudega lehtedega.
Harva on köitraagude asemel niitjas ogaots või sulgleheke. Õied l-2-
(3_) kaupa ļehtede kaenlas või kaenlasisestes, pikaraolistes rohkeõielis-
tes kobarates. Kõrglehed õierao alusel väikesed, varisevad. Tupp lühidalt
putkjas, viltu lõigatud,-peaaegu ühepikkuste hammastega, vahel 2' üle-
mist hammast lühemad ja alumine kõige pikem. Kroon punakas, sina-
kaslilļa, valkjas või helekollane. Puri äraspidi-munajas või piklik,
peaaegu pinnukeseta. Tiivad piklikud, pinnukesega. Laevuke tiibadest
lühem, tömbi tipuga. Ülemine tolmukas vaba või ainult kesļ<kohal liitu-
nud teiste putkena kokkukasvanud toļmukatega. Tolmukate putk üle-
mises otsas viltu lõigatud (iolmukate vabad otsad erineva pikkusega).
Sigimik pikemal jalal või jalata, arvukate seemnealgmetega. Emakakaeļ
niiijas, kõverdunud' ülemises oSaS enamasti karvane, harva paljas, tip-
mise suudmega. Kaunad lühiraolised, enam või vähem lamedad või
silinderjad, harva seemnete vahel soondunud, enamasti paljuseemne-
lised, harvemini kahe seemnega, avanevad kahe poolmena. Seemned
kerajad kuni munajad, harva läätsjad, enamasti siledad.

Perekonda kuulub üle |20 liigi levikuga peamiselt põhjapoolkera
parasvööndis (vähene liikide arV esineb Lõuna-Ameerikas). Neist 83

ļiiki on levinud NSV Liidus, kusjuures hiireherned on eriti rikkaļikult
esindatud Kaukaasias.

Hiireherned on kohastunud mitmesuguste asukohatingimustega, kuid
enamik neist eelistab kasvukohti metsavööndi tingimustes, vähemik on
levinud stepialadel.

Palju perekonna . esindajaid kuulub väga väärtuslikkude valgu_
rikaste söödataimede hulka, milledest mitmed on juba ammu kuļtuuris
tuntud. Enamik hiireherneid on head meetaimed, mitmeid tuntakse
dekoratiivtaimedena. Suurem osa ühe- ja kaheaastastest liikidest kuulub
umbrohtude hulka.

ALAMPEREKONDADE MÄÄRAMI STAB EL

ļ. Kaunad

Kaunad
2. Kaunad

Kaunad

seemnete vahel soondunud (lülilised)
l. alamperekond EraįĮįa Link

pole seemnete vahel soondunud (pole lülilised) 2

enam või vähem lamedad,' sisemiste ristvaheseinteta
2. alamperekond Craccoįdea B. Fedtsch.

peaaegu silinderjad, sisemiste ristvaheseintega
3. alamperekond Faba (Adans.) S. F. Gray

' Ühe liblikõielise taime, arvatavasti viki nimetus vana_rooma kirjanikul Varrol.

12 Eesįi NSV floora IIl l?v



l. alamperekond Eraįįįa Link Enum. Horti Berol. (1822) 240.
Kaunad . lineaalsed, seemnete, vahel soond'unud. Lehed köitraagudeta.

l. Lääts-hiirehernes -'Vįcįa'eraįlįa ' (L.) Willd. in L. Sp. pl. III,
ed.4 (1800) ll03; B. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (tg4}) 407.--'Eruum
Eraiįįa L. Sp. pl. (1753) 73B; Ledeb. Fl. Ross' l (|B42) 663; Gams in
Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (lg24). - foporuęr uerxoo6pasHltü,
Qparruys"*rfl įIeqeBLIųa. (66. joon.)

Q. Vars kuni 20-50 cm kõrge, püstine või tõusev, harunenud. Abi_
lehed 4-5 mm pikad, poolnooljad, teritunud, hambulise servaga. Lehe
peatelg lõpeb lühikese peenikese ogaotsaga. Lehed B-lr2 paari iulglehe-
kestega. Sulglehekesed piklik-lineaalsed, 6-12 mm pikad ja 2-4 mm
laiad, tömbi või pisut pügaldunud tipuga, vahel väga lühikese ogaotsaga'
oied 6-8 mm pikad, üksikult või 2-kaupa, harvemini kuni 4-kaupa koba-
ras. Õisikuraod lehtedest lühemad. Tupp kellukjas,: putkeosast pisut pike-
mate naaskeljate hammastega. Kroon valkjas või kahvaturoosa' lilla_
kate joontega. Kaunad rippuvad, piklik-lineaalsed, 15-20 mm pikad,
seemnete vahel soondunud,2-4 seemnega. Seemned kerajad, siledad,
õ-c mm ļablmoodus.

Õitseb juunis, juulis.
Haruļdane juhuslik tulnukas, umbrohuna põldudel vilja all ja põldude

ümbruses (seemneid tuuakse sisse ka viljaseemnega). Väga harva. Kogu_
tud näit. Hiiumaal Lodjus kraavi kaldal ning Lõuna-Eestis vilja all.

Üldlevik. NSV Liidus Kaukaasias (kultuuris või umbrohuna vilja-
põldudel, harvemini prahipaikadel ja mäenõlvadet), väljaspool NSV Liitu
Vahemeremaadel, Balkani poolsaarėl, Väike_Aasias ja Īraanis. Mägedes
(Kaukaasias) tõuseb keskmisele kõrgusastmele.

Majanduslik tähtsus. Kultiveeritakse levikuala piirides kohati tera-
saagiks nagu hernest ja läätse, kuna seemned sobīvad ka inimtoiduks.
Seemnete kibe maitse kaob keetmisel. Hea söödataim, sisaldab kuni |6/o
proteiini. Kultuuris kuivakindel, varakult valmiv ja vähenõudlik mullas_
tikutingimuste suhtes. Umbrohuna teraviljapõldudel ja elamute ümbruses.

2. alamperekond Craccoįdea B. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (l94B)
40B. - Kaunad külgedelt kokku surutud, sisemiste ristvaheseinteta. Lehed
enamasti harunenud köitraoga. Õied kaenlasisesed või raolistes kobarates.

sEKTsIooNIDE MÄÄRAMISTABEL

Õied pikaraolistes õisikutes, õisikuraod harva lehtedest lühemad . 2
Õied kaenlasisesed, peaaegu raagudeta, enamasti üksikult või
2-kaupa, harvemini 3-5-kaupal ' 4' sektsioon Euoįcįa Yts'

L
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66. joon. Lääts_hiirehqrnes LVįcįa eroįĮįa. (L.) Willd.]. c - okS lehtede, õite
ja viljadega, ü - õis, c - vili.
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2' oied väikesed, kuni 5 mm pikad, t-6- (8-) kaupa 3

Õied suuremad, üļe 10 mm pikad, vähemalt lO-kaupa või rohkema'
arvuliselt 

3. sektsioon cracca s. F. Gray

3. Kaunad rombjad või piklik-rombjad
1. sektsioon Lentįcuļa (Endl.) Aschers, et Graebn.

Kaunad lineaaįsed
2. sektsioon Eraurn S. F. GraY

l. sektsioon Lentįcuįa (Endl.) Aschers. et Graebn. Synops. v|, 2

(l909) 905, Üheaastased rohttaimed. Lehed harunenud köitraoga.
Sulglehekesed kitsad, lineaalsed. Õied väikesed, üksikult või vähesearvu-
liselt kobarates, viimased pikkadel raagudel. Kaunad lühikesed, enamasti
rombjad, 2-3 seemnega.

2. Karvane hiįrehernes - Vįcįa hįrsuta' (L.) S. F. Gray Nat' Arr'
Brit. Pl. II(l82l) 6la; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curļ.
(1852) 428; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt._Eur. IV,3 (ļ924) l5l5; B.

Fedtsch. in Fl. URSS XIII (ļ94B) 40B. - Eruum hįrsutum L. Sp. pl.

(1753) 73B; Ledeb. Fl. Ross. I (1B42) 663. - loporlex soĮocl4crrtft.

(67. joon.)

o Vars lamav. või tõusev, peenike, neljakandiline, alates aiusest

haruienud, hõredaļt lühikarvane, 20-70 (l00) cm kõrge. Alunriste leh-

tede abilehed poolnooljad, alusel jagused, ülerniste lehtede omad terved,

süstjad' Lehed ņ-g (l0) paari sulglehekestega, lihtsa või harunenud

köitraoga, 3--7 cm pikacl. Sulglehekesed piklik-lineaalsed, 0,5-2 cm

pikad įa 2-4 mm laiad, peaaegu paljad või ainuļt alumisel küljel

į".kroone kohalt hõredaļt karvased, vahel pügaldunud või tömbi tipuga
ja väga väikese ogaotsaga või ilma. Õied 2-4- (g ) kaupa pikarao_

iist"' įoredates kobarates. Kobarad koos raagudega lehtede pikkused või

pisut pikemad, harva pisut lühemad. Tupp kellukjas, umbes 2,5 mm pikk,

iidr. įrrurdega, putkest pisut pikemate naaskeljate hammastega. Kroon
valkjas, helesinaka 'varjundiga, 3-.4 (5) mm pikk. Puri äraspidi'muna_
jas, iiibadest veidi pikem, aluse suunas ahenev. Tiivad laēvukesest pisut

įitemad. Kaunad longus, piklik-rombjad, ļamedad, teritunud tipuga,

įaetud lühikeste pehmete karvadega või paljad, 6-8 mm pikad, enamasti

kahe, harva ühe või kolme Seemnega, pruunikad või mustad. Seemned

ümmargused, ļäikivad ja siledad, kuni 3 mm läbimõõdus.
Õitseb juunis, juulis.
Metsasihtidel ja raiesmikkudel liivasel pinnasel, harvemini kuivades

männimetsades, umbrohuna põldudel. Sage.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas, Kaukaasias, Lääne'
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67. joon. Karvane hiirehernes. |Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray] \aī. erįocarpg
(Greņ. et Godr.} Rouy.



ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas ja Kesk_Aasias, peamiselt umbrohuna põldu.
del. Väljaspool NSV Liitu Euroopas (välja arvatud lõunaosa), Balkani
poolsaarel; Väike-Aasias, Iraanis, Jaapanis, Hiinas, Koreas, Põhja_Aaf_
rikas (Abessiinias)

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik õrrr söödataim looduslikel rohumaa_
del, koduloomad söövad teda meeleļdi. Umbrohuna teravilja- ja linapõl-
dudel vajab tõrjet.

Eraldatakse kaks teisendit:
var. erįocarpa (Gren. eĮ Goar.1 Rouy (var. tgpica Beck) - kauhad

pehmekarvased või valmimisel enam või vähem paljad; mustad; Eestis
peamiselt esinev vorm.

var. įeįocärpa Yis. - kaunad paijad või peaaegu paljad, tumepruunid;
levinud peamiselt liigi areaali lõunaosas

Vanemas kirjanduses on märgitu d LentįcuĮa sektsiooni kuuluva ühe-
õiese hiireherne - Vįcįa mnnanthos (L.) Desf. (V. monantha Koch) -esinemist Eestis haruļdase tulnukana, ka umbrohuna põldudeļ. Kuna seda
viimasel ajal pole meie territooriumil täheldatud, ei leia mainitud liik
käesolevas töös pikemat käsitlust. Üheõiesel hiirehernel on valkjad või
helesinise varjundiga õied ja 2,5-3 cm pikad ja B_9 mm laiad paljad
kaunad lamedate läätsjate seemnetega. Sponiaanselt Vįcįa monanthos
NSV Liidus ei esine, vaid teda kultiveeritakse harva Euroopa_osa ļääne-
aladel. Väljaspool NSV Liitu kultiveeritakse teda Lääne-Euroopas pea-
miselt liivastel pinnastel haljassöödaks ja heinaks.' Seemned <<musta
läätse> nime all leiavad Lääne_Euroopas kasutamist.ka toiduks. Pärineb
Vahelneremaadelt, Kanaari ja Madeira saartelt.

2. sektsioon Eruum S. F. Gray Nat. Arr. Brit. Pl. II (lS2l) 614. -Üheaastased rohttaimed. Lehed harunenud köitraoga. Sulglehekesed kit_
sad, lineaalsed, vahel elliptilised. Õied väikesed, ,vähesearvuliselt koba-
ras, viimane pika raoga. Kaunad lineaalsed, 4-6 seemnega.

3. Neljaseemnene hįirehernes - Vįcįa tetrasperma' (L.) Moench
Meįh. (1794) l4B; Gams in Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur.. IV,3'(l92a) l5l7;
B'. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (1948)'410. - Eruum tetraspermum L.
Sp.pl.(1753) 73B; Ledeb. Fl. Ross. I (lB42) 668. * loporuex ĪIeTbĮpex-

cēuggguti. (68. joonl)

Vars nõrk, peenike, lamav või roniv, tugevasti harunenud, pea_
aegu as või hõredalt karvane, 15-50 cm kõrge. Abilehed poolnooljad,
munajad või süstjad, umbes 2-3 mm pikad. Lehed 3-4 (5) paari sulg-
lehekestega, 3-4 cm pikad, enamasti harunenud köitraoga. Sulgleheke_
sed lineaalsed või lineaal_piklikįļd, 5-l5 (20) mm pikad ja l-3 mm
laiad, peaaegu paĮjad. Õied enamasti üksikult, harvemini 2-3_kaupa
kobarates, viimased peenikestel' enam või vähem ļehtede pikkustel raa-
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68. joon. .Neljaseemnene hiirehernes .lVicia tetrasperma (L.) MoenchJ
(Greh. et Godr.) Aschęrs, et .Graębn. a :- tairn'ė üldkuju, ž püri

]' ''1].. d"*': lāevuke, e = vilį;.f _ seeme...
. i .i-'

vat' Įeiocarpa

, c - tiivad,
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gudel. Tupp 2,5 mm pikk, süstjaie hammastega; ülemised hambarl teistest
lühemad, aļumine hammas kõige pikem. Kroon vaļkjas, puri ja tiivad
lilļaka või sinaka varjundiga. Puri äraspidi_munajas, umbes 6 mm pikk,
ligikaudu tiibade pikkune, laevukesest pisut pikem. Kaunad B-ļ2 mm
pikad, piklikud või. Iineaalsed, rippuvad, lamedad, paljad, lühiraoļised,
enamasti nelja seemnega, harvemini koļme või viie Seemnega. Seemned
peaaegu kerajad, pruunikad, l,5-2 mm läbimõõdus.

Õitseb juunis, juulis.
Liivastes männimetsades ja nende raiesmikkudel, niitudel ja puis-

niitudel (põõsastes), nõlvadel, vahel umbrohuna põ1dudei, põllupeānar-
del ja elamute ümbruses. Hajusalt.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-oSaS, Kaukaasias, Lääne-
ja Ida-Siberis' Ķesk-Aasias (tasandikel) peamiselt umbrohuna põldudel,
harvemini niitudel ja põõsastes. Väljaspool NSV Liitu Euroopas, Iraanis,
Väike-Aasias, Jaapanis, Hiinas ja Ķoreas, Põhja-Aafrikas ja tulnukana
Põhj a_Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Kasulik söödataim looduslikel rohumaadel. Umb_
rohuna võib põldudele ohtlikuks muutuda

Teisenditest on Eesti NSV-s levinud var. įeįocarpa (Gren. et Godr.)
Aschers. et Graebn. (var. tgpica Beck) - kaunad paljad, enamasti nelja
seemnega.

3. sektsioon Cracca S. F. Gray Nat. Arr. Brit. Pl. II (1821) 614. -Enamasti mitmeaastased rohttaimed. Õied üle l cm pikad, suuremad kui
eelmiste sektsioonide esindajatel, koondunud rohkeõielistesse tipmistesse
õisikutesse.

tIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

1.

2.

3.

Õied valged, vahel roosaka või helesinise varjundiga. SulgĮehekesed
ovaalsed, vahelduvalt asetunud

5. Mets_hiirehefnes - Vįcįa sįluatica L'
Õied lillakad või sinakaslillad 2
Köitraod lehtedel puuduvad või on nõrgalt arenenud' Varred .püstised

4. Püstine hiirehernes - Vįcįa cassubica L.

Köitraod lehtedel hästi arenenud. Varred lamavad või köi,įraagude
abil roniv-ad .. i 3
Lehed 5-9 paari sulglehekestega, pikkade pehmete karvadega. Ąlu-
miste lehtede abilehed vahel pisut narmastunud

7' Takerkarvane ehk põld_hiirehernes - Vįcia uįįIosa Roth

Lehed enamasti g_ |2 paari sulglehekestega, lühikarvased ja hallid
või peaaegu pa1jad 

" '"nt:.fl"ffT*.:Į'.'l""j !'";",:';|)::|" '
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69. joon. Püstine hiirehernes (|/icia cassubįctt L.\ Ī. pubescens eel.ak-
oks õite ja Iehtedega.

4. Püstine hiįrehernes - Vįcįa cassubįca ' L.Sp.pĮ. (l753) 735; Ledeb.
Fl. Ross. I ( lB42) 672; \Į/ied. et Ų/eb. Beschr. phan. Gew. Liv', Esth- u.

Curl. (1852) 429; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (192a) 1523;

B. Fedtsch. in Fļ. URSS XIII (194s) 427. - Eruum cassubįcunt Peterrn.
Fl. Lips. (1B3s) 552' - Vįcįa monosperma C. Koch in Linnaea XV (ļ84l)
72l; Ledeb. Fļ. Ross. I (1842) 673. - fopouex xamy6c,xuü. (69. joon.)

Į cassubįca - I(ašūubils I<asvlv (lad. k.)
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70. joon. Püstise hiireherne (Vicia cassubica L.) leiukohad Eesti NSV-s' (I(. Eich
waldi järgi, täiendusega.)

4 Juurikas roomav' harunenud. Vars püstine, 30-60 cm .kõrge,
vaoļine, vähe harunenud, lühikarvane või harvemini peaaegu paijas. Abi_
ļehed terved, poolrrooljad, harva alumiste lehtede omad hambulised,
7-B mm pikad' Lehed 8-l2 (l5) paari sulglehekestega, nõrgaļt arene-
nud köitraagudega; vahel puuduvad viimased hoopis. sutgtehet<esed tihe-
dalt asetunud, piklik-elliptilised või piklik_süstjad, 7,5-2,5 (3) cm
pikad ja 4-B (l0) mm ļaiad, lühikestel rootsukestel, mõlemai poolel
enam või vähem karvased kuni peaaegu paljad, tömbi tipuga ja lühikese
ogaotsaga. Õied pisut longus, į+_l io.-ts_t rupa hõredates, pisut ühe-
külgsetes kobarates. Õieraod iupe pikkused, pisut ļ<õverdunud. Õisikuraod
koos õisikutega lehtedest pisut ļühemad. Tupp kellukjas, 2 ülemist tupe_
hammast lühikesed, 3 alumist pikemad, naaskeljad. Ķroon punākaslilla,
Į0-I2. (l5) mm pikk. Puri piklik, ümardunud või pisut pügaldunud
tipuga. Laevuke purjest lühem, teistest kroonlehtedest kahvatum. Kaunad
iühiraolised, peaaegu rombjad, harvemini piklikud, umbes |,5-2 cm
pikad, pruunid, pisut longus, külgedelt kokku surutud, paljad, siledad,
enamasti kahe seemnega. Seemned ümardunult munajad, lamedad, pruu-
nika d.

Õitseb juunist augustini.
Kuivadesl]hõredates männimetsades' ja raiesmikel, seljandikel, nõlva-

del ja küngastel Saaremaal ja harva mandri 1ääneosas. Harul.lane. Esi-
neb ļiivasel ja kruusasel pinnasel. (70. joon.)

į86
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71. joon Mets-hiirehernes (VicĮa sįļuatįca L)' a _ oks lehtede, õite ja vil_
, j jadega, į - vili'' '



Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osa kesk-.ja lõunavööndis, Kaukaasias
kuivades metsades, niitudel ja nõlvadel. Väljaspool NSV Liitu Skandi-
naavias, Euroopa kesk- ja at1anti1ises osas, Vahemeremaadel, Väike-
Aasias.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim looduslikel karjamaadel.

Taim varieerub paljudes tunnustes, eriti karvasuses. Eesti NSV-s
kogutud eksemplarid on kõik enam või vähem karvased - f. pubescens
Čelak.

5. Mets-hiirehernes - Vįcįa sįįaqtįcaI L. Sp' pl. (l753) 734; Ledeb.
Fl. Ross. I (ļ842) 676; Wied. et:Web. Beschr. įnrn. d"*. Esth_, Liv_ u.
Curl. (lB5Ą a28; Gams in Hegi lllustr. Fl. įlitt.-Eur. IV,3 (l92a) 1526;
B. Fedtsch. in Fļ. URSS XIII (l94s) 429. - loporuex aecuož. (7l. joon.)

Ą Yars nõrk, peenike, kandiline, roniv, 50-l00 (ls0) cm kõrge,
paljas. Abilehed 4-6 mm pikad, kõik võį aiņult alumiste lehtede abilehįd
poolkuujad, lõhestunud 7-l0' naaskeljaks tipmeks, ülemiste lehtede omad
sageli peaaegu terveservalised. Lehed (6). 8-10 (15) paari sulglehekes-
tega, pika harunenud köitraoga. Sulglehekesed õrnad, õhukeseū, ovaal-
sed või piklik-elliptiļised, B-20 mm pikad ja 4-B (l0) mm laiad, paljad,
tömbi ja peenikese ogaotsaga, enamasti vahelduvalt asetunud. Õied
3_4 mm pikkadel karvastel raagudel, (7-) 10-20- (25-) kaupa hõre_
dates, enamasti ühekülgsetes kobarates. Õisikuraod koos kobaratega leh-
tedest palju pikemad. Tupp kellukjas, alusel hõredalt karvane, 5_6 mm
pikk, lineaalsete hammastega, alumised tupehambad ülemistest pikemad.
Kroon Yaļge, vahel roosaka või helesinaka varjundiga, lillakate või tume-
date soontega. Puri äraspidi.rnunajas, pisut pügaldunud tipuga, l5-
18 mm pikk, peaaegų tiibadę ja laevukese pikkune. Emakakael ülemises
oSaS (alates keskpaigast) karvane. Kaunad süstjad, 20-25 mm pikad,
raolised, pisut longus, tumepruunid, paljad. Seemned piklik-ovaalsed,
umbes 4 mm pikad, siledad, įruunikad.

Õitseb juunis, juulis.
Segametsades, metsasihtide1 ja raiesmikel, puisniitudel põõsastes ja

kaļdaäärsetes võsastikes. Sage. Metsataim.
Üldlevik. NSV LiiduS peaaegu kogu Euroopa-osas (välja arvatud

Alam-Volga piirkond ja Krimmi poolsaar), Läänį_ ja Ida-Siberis peami-
selt segametsades, põõsastes, varjukatel järsakutel. Ųälja,spool NSV Liitu
Skandinaavias, Euroopa kesk- ja atlantilises osas. ļ

Majanduslik tähtsus. Väärįuslik söödataim metsakarįamaadeļ, sisal-
dades nle 25/o proteiini (arvestatud absoluutsest kuivainest).

Mets-hiirehernes varieerub olenevalt va I gustingimustest. valgusrikka-
matel asukohtadel on sulglehekes.ed r,õrdlemisi väikesed ja ko'barad ena_
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72. joon. Harilik. hiireheįnes (VĮcia cracca L.) . oks lehtede ja õitega



masti l0-12- (l5-) õielised - Ī. sįįuatica; varjukamatel asukohtadel
on sulglehekesed suuremad, kobarad aga väheseõielisecį Ī. umb-
rosa Erdn.

6. Harilik hiirehernes - Vįcįa cracca'L.Sp.pl. (1753)-735; Ledeb.
Fl. Ross. I ( lB42) 674; V/ied. et Web. Beschr. phan. Gew. Fsth-, Liv- u.
Curl. (lB52) 429; B. Fedtsch. in Fļ' URSS (l94B) 436. _ V. cracca ssp.
uuĮgaris Gaud.; Gams in Hegi Ilļustr. Fļ. Mitt._Eur. IV,3 (|g24) l53l. -lopourex rMbIII]įI'HbIft. (72. joon.)

4. Vars lamav või roniv, vaoline, enamasti harunenud, lühikarvane,
20-90 (100) cm pikk. Abilehed 6-10 mm pikad, vahel l-2 hambaga;
alumiste lehtede abilehed poolnooljad, ülemiste lehtede omad lineaalsed.
Lehed (6) 9-12 paari sulglehekestega, enamasti S-12 cm pikad, haru-
nenud köitraoga. Sulglehekesed piklik-süstjad või lineaalsed, l6-20 rrm
pikad ja 2_4 (7) mm ļaiad, lühidalt teritunud või ümardunuri tipuga,
mõlemal või ainult alumisel küljel lühikarvased (sulglehekesed siis halļi-
kad), hõredalt karvased või peaaegu paljad. Õied 20--40- (50_) kaupa
tihedates, ühekülgsetes kobarates. Kobarad koos raagudega kuni pea_
aegu lehtede pikkused või pisut pikemad. Tupp kellukjas, 3,5-4 mm pikk,
õieraagudest peaaegu 3 korda pikem. Tupe ülemised hambad naaskeljad,
teritunud, alumistest lühemad. Kroon sinakaslilla. Puri B-lr2 mm pikk,
tiibade pikkune või pisut lühem, nõrgalt pügaldunud tipuga, naastuosa
pinnukese pikkune. Laevuke purjest lühem. Kaunad'külgedel kokku suru-
tud, piklik-rombjad, raolised, 20-25 mm pikad, paljad, 4-B seemnega.
Seemned kerajad, peaaegu mustad või täpilised.

Õitseb juunist augustini või sepiembrini.
Niitudel ja puisniitudel,' metsades, raiesmikel, põ1lupeenardel, tee-

servadel ja kraavikallastel, elamute ümbruses ja söötidel. Sage.
Üldlevik. NSV Liidus kogu Euroopa-osas (kaasa arvatud arktiline

piirkond), Ķaukaasias, Lääne- ja Īda-Siberis (Lääne-Siberis ka arktilises
osas), Kaug-Idas ja Kesk-Aasias niitudel ja metsades, põõsastes, harve-
mini umbrohuna põldudel. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroo_
pas, Vaheņeremaadel-, Väike-Aasias, Põhja-Ameerikas (tulnukana). Tõu-
seb mägedes kuni 2000 m kõrgusele.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim looduslikel rohumaadel.
Õitsemiseni on hariliku hiireherne haljasmassi keemiline koostis abso_
luutses kuivaines järgmine: tuhka 7,7/o, proteiini 30,5/o (sisaldus langeb
pärast õitsemist), rasvaineid 3,5%, tselluloosi 29'5%, 1ämmastikuvabu
ainęid 2B,8%. Sisaldab l kg sööda kohta 109 mg karotiini ja l20-
300 mg/o C-vitamiini (Koprvioeue lpacTeĮĪĮfl cegoKocoB Il na'mõuų CCCP,
II, l95l)' Seemned on valgurikkad (20/o), kuid glükosiidi vitsianiini
(CrgHgsoroN) sisalduse tõttu mürgised. Hea meetaim.
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oma ļaiaulatuslikul levikualal varieerub harilik hiirehernes õige tuge-
vasti paljude tunnuste poolest, moodustades arvukaid, sageli ülemineku-
tega seotud teisendeid, millest mitmeid on käsitatud iseseisvate ļii_
kidena.

Eesti NSV territooriumil võib eraldada järgmised teisendid:
var. rlulgarls Koch - varred nõrgad, nagu sulglehekesedki hõredalt

karvased; esineb sageli.
Yar..canescens Maxim. - sulglehekesed mõlemal küljel või ainult all-

küljei ha1likad siidjate 1idus karvade tõtiu; esineb sageli.
var. pseudocassubįca Klett et Richt. (var' Įatifolla Neilr.) _- varred

iugevamad ja jämedamad, lehed piklik-munajad või piklikpd, tömbivõitu
tipuga, umbes 6-8 mm laiad, mõlemal. küljel hõredalt karvased (leitud
Saaremaal Viidumäeļ ja Ęoomassaares, Pärnu ligidal Audrus niidul jm');

var. aĮbiflorcjTrauIv. (Ī. albida Peterm.) - õied valged; esineb harva.

Peenelehine hiirehernes - Vįcįa tenuifolia į Roth Tent. Fl. Germ. I

(1738) 309; Ledeb. Fl. Ross. | (1842) 676; B. Fedtsch. in Fl. URSS XIII
(l94B) 440. - V. brachųtropis Ķar. et Kir. įn Bull. Soc. Nat. Moscou XV
(1842) B42. -'V. Cracca subsp. tenuifoĮia (Roth; Gaud.; Ģams in Hegi
Ilļustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) 1533. --- |oporuex roHķo,'iņcrnķtt?..-

4 Vars püstine või tõusev, 50-80 (l00) cm kõrge, kandiline, tuge_

Vam' enam või vähem karvane. Abilehed poolnooljad, süstjad või lineaal-
sed, B-10 mm pikad, terveservalised. Lehed (6) 9-13 paari sulglehe-
kestega, harunenud köitraoga. Sulglehekesed süstjad või ļineaalsed, enam
või vähem teritunud, pisut kõvad, kuni (1) 2_2'5 cm pikad ja 2-4 mm
laiad, lidus karvadega või peaaegu paljad, sageli asetunud terava nurga
aiļ kahes tasapinnas. Õied lO-25-kaupa hõredates kobarates, kobarad
koos tugevate raagudega kuni 12-20 (30) cm pikad, lehtedest kuni pea-

aegu 2 korda pikemad. Tupp lühikellukjas, 4-5 mm pikk, lühikeste kolm-
nurkja'te hammastega (2 ülemist alumistest lühemad). Kroon punakas_
ļi11a, kahvatumate tiibadega. Puri pügaldunud, peaaegu 2-hõlmane,
12-14 (15) mm pikk, allpool keskpaika soondunud (pinnukeseosa naas-
tust kuni 2 kord'a lühem). Tiivad peaaegu purje pikkused või lühemad;
laevuke purjest lühem. Kaunad piklik-süstjad või lineaalsed, lühiraolised,
paljad, 20-30 mm pikad, 4-7 seemnega. Seemned peaaegu kerajad,
suuremad ja tumedamad kui harilikul hiirehernel.

Õitšeb juunist juulini või augustini.
Peenelehist hiirehernest pole seni Eesti NSV flooras konstateeritud.

Et ta aga esineb naaberalaāe taimkattes, siis on võimalik ta esinemine
Eesti NSV-s kuivadel puisniitudel, niitudel ja nõlvadel. Küsimus liigi
esinemise kohta Eesti NSV-s nõuab seega edasist uurimist. Liigi leviku
kohta märgib B. Fedtšenko (Fl. URSS XIII, l94B), et ta harva esinevat

I tenuifoĮia - peenelehine (lad. k.)
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Baltikumis. Lehmann (Fl. Poļn._Livland, ļB95) mainib liigi esinemist
Leedus.

Liik seisab 1ähedal harilikule hiireherneļe ja sarnaneb temaga välis-
kujult, on aga viimasest kergesti eristatav pikkade õisikuraaguaĮ 1tola-rad koos raagudega on kuni 2 korda lehtedest pikemad), üldisclt väik-
semate õite ja krooni purje pinnukeseosast pikema naastu poolest.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavöönāis, Lääne- ja
Ida-Siberis, Ķesk_Aasias, kasvades kuivadel niitudel, steppidel, nõlvadelja kuivades metsades. Väljaspoo1 NSV Liitu Skandinaavias, Euroopa
kesk- ja atlantilįses osas, Vahemeremaades ja Väike-Aasia 1ääneosās.
Mägedes tõuseb l500 m kõrgusele ja kõrgemāle.

Majanduslik tähtsus. Väärtus1ik söödataim 1ooduslikel rohumaadel,
sisaldades kuni üle 20/o proteiini (absoluutses kuivaines). NSV Liidus
võetud'ku1tuuri söödataimena.

7. Takerkarvane ehk põld-hiirehernes - Vįcįa aįįļosa| Roth Tent.
Fl. Germ. II,2 (1789) 182; Ledeb. Fl.Ross. I (1842) 676; Gams in Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (tg24\ 1534; B. Fedisch. in Fl. URSS XIĪI
(1948) 450. - lopoile,tr noxHarurt. (73. joon.)

O ' o . Vars nõrk, harunenud, roniv, kandiline, pikkade karvadega,
30-100 (l20) cm l<õrge. Abilehed 5-B mm pikad; alumiste lehtede abi-
ļehed poolnooljad, vahel pisut narmastunud tipuga,,ülemistc lehtede
abilehed süstjad, terveservalised. Lehed 5-B (l0) paari sulglehekestega,
haI unenud köitraoga. Sulglehekesed lineaalsed või süstjad, l2-3O mm
pikad, 2-4 (5) mm laiad, pehmekar'vased, tömbi või peaaegtl terava
tipuga. Õied väga lühikestel raagudel, (i0) l5-30_kaupa tihedates ühe_
külgsetes kobarates. Õisikuraod karvased, koos kobaratega lehtedest
pikemad või 1ehtede pikkused. Tupp kellukjas, karvane; a1umised tupe-
hambad ripsmelise Servaga, naaskeljad, ülemistest pikemad: Ķrclon sina-
kaslilla, tupest umbes 3 korda pikem, l5-lB mm pikk. Purje naastuosa
pinnukesest märksa lühem. Tiivad peaaegu purje pikkused, r,ärvuselt
heledamad. Laevuke tiibadest lühem. Kaunad peaaegu rombjad või line-
aalsed, 2-3 (3,5) cm pikad, 6-8 (9) mm laiad, raolised, paljad, pruuni-
kad, nõrgalt võrkja pinnaga, 2-5 (B) Seemnega. Seemned tumepruunid
kuni mustad, peaaegu kerajacl, 3-4 mm ļäbimõõdus.

Õitseb juunist augustini.
Umbrohuna põ1dudel, eriti rukkipõ1dude1, ka prahipaikadel ja ela-

mute ümbruses. Kohati.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis (tulnukana

Arhangelski piirkonna9), Kaukaasias, Ķesk-Aasias peamiselt taliviljades
ja teede ääres, harvemini prahipaikadel. Väljaspool NSV Liitu Skįndi_
naavias, Euroopa kesk- ja at1antilises oSaS' Vahemeremaades, Väike-
Aasias ja lraanis.
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73. joon. Ta,kerkarva,rre ehk põld_hiirehernes (Vįcįa uįļĮosa Roļh sįļbs'p. eu-uįĮļosu
'Cavitlier). a - oks lehtede ja õitega, b - õis,
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Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim, sisaldab proteiini kuni
27% (absoluutses kuivaines). Kultuuri viidud möödunud sajandi lõpul,
kasvatatakse Lääne-Euroopas ja NSV Liidus (kohati, näiteks Valge-
venes), kuid laialdasemat ļevikut pole saavutanud. Umbrohuna taliviljas
vähendab saagikust.

Takerkarvane hiirehernes varieerub mitme tunnuse, eriti karvasuse
poolest moodustades mitu teisendit, mida mõned autorid käsitavad ise-
seisvate liikidena. Eesti NSV-s esinevad:

subsp. eu-aįįįosa Cavillier (Cracca aįįį,osa Gren. et Godr., Eruurrt
uįĮ.ļosum Trautv.) - vars' lehed, tupp ja õisikuraod karvased;

subsp. dasgcarpa (Tenore) cavillier (vicia dasgcarpa Tenore, vicia
uarįa Host, V. aiįįosa var. glabresceas Koch) - varred ja lehetl nõrgalt
karvased või peaaegu paljad, esineb eelmisest harvemini.

Ī' albifĮora Schur - valgete õitega; kogutud Tallinna ligidal Sauel
rukkipõllul.

Vanemas kirjanduses mainitakse põõsas_hiireherne _ Vįcįa dumeto-
rum L. esinemist Eesti NSV-s (Luce, Ledebour, \Miedemann ja
Weber jt.).H.Hiire leiud Võru linnas, raudteejaamas (19l6) pole usal-
dusväärsed. Et seda liiki pole viimasel ajal Eestis leitud, siis teda siin
ei käsitleta. Taim pärineb Euroopa lääneosast, on punakaslillakate, hil_
jem valkjate õitega, munajate sulg1ehekestega ja hambuliste abilehte-
dega.

4. sektsioon Euuįcia Vis. Fl. Dalmat. III (lB52) 3l7' - Enamasti
ühe-, harvemini' mitmeaastased rohttaimed.' Õied raagudeta, üksiku1t
või kahekaupa lehtede kaenlas, harvemini 3-5-kaupa väga lühikeste1
raagudel.

LIIKtDE MÄÄRAMISTABEL

l. Õied punakas_ või sinakasļillad '.2
Õied kollaka d

12' Ripsmeline hiirehernes - Vįcįa cįļįatuļa Lipsky.
2. Õied üksikult või kahekaupa. Üheaastased taimed 3

Õied enamasti 3-4_, harva 2- võĪ 5_kaupa. Mitmeaastased taimed
B. Aed-hiirehernes - Vįcįa sepiurn L.

3. Köitraod lihtsad, harunemata. Ülemised varrelehed 2-3 (4) paari
sulglehekestega. Õied enamasti üksikult

9. Väikeseõiene hiirehernes - Vįcįa Įathgroides L.
_ Köitraod harunenud. Ülemised varrelehed 4-B paari sulglehe_

kestega 4
4. Sulglehekesed kitsad, lineaalsed või lineaal-süstjad. Ülemised

varrelehed 5 (3--6) paari sulglehekestega. Metsikult kasvav
ll. Ahtalehine hiirehernes - Vįcįa angustifolia (L.) Reichenb.
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Keskmiste varreĮehtede sulglehekesed äraspidi-munajad või äraŠpidi-
talbjad. Ülemised varreļehed 5._7 (B) paari sulglehekestega.
Kultuurtaim

l0. Vikk ehk kurehernes - Vįcįa satįoa L'

B. Aed-hiirehernes - Vicia sepiumt L. Sp. pl. (1753) 737; Ledeb. Fl.
Ross. [ (1842) 669; Wied. et Web. Beschr. phan- Gew. Esth-, Liv- u-

CurL. (1852) 430; Gams in Hegi lļlustr. Fl. Įtitt.'Eur. IV,3 (l92a) 1538;

B. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (1948) 455. lopomex sa6opHur'1.

(74. joon.)

ļ. Vars peaaegu püstine, 30_50 (60) cm kõrge, lihtne või alates
alusest harunenud, kandiļine, enamasti paljas, harvemini hõredalt
karvane. Abilehed munajad või poolnooljad, 3-6 mm pikad, teriiunud,
alusel hambulised ja lillakaspruuni täpiga. Lehed 4-6 (8) paari sulg_

lehekestega, 5_10 cm pikad, lühikese harunenud köitraoga. Sulglehe-
kesed piklikud, piklik_munajad või munajas-elliptilised, l,5-3,5 (4) cm
pikad, peaaegu paljad või enamasti hõredalt karvased, peaaegu istuvad,
tömbi või pisut pügaldunud iipuga, väikese peenikese ogaotsaga,

muutuvad lehe tipu suunas väiksemaks. Õied väga lühikestel raagudel,
enamasti 2-4- (5-) kaupa kaenlasisestes kobarates. Kobarad väga lühi-
raolised, koos raagudega lehtedest palju lühemad. Tupp lühikese putkega,

5-6 mm pikk, lühikarvane, na.askeļjate hammastega; alumised tupe-

hambad ülemisest'pikemad. Kroon punakaslilla, hiljem sinakaslilla,
l2_l5 mm pikk. Puri äraspidi_munajas, pügaldunud tipuga, tiibadest
pisut lühem ja laevukesest pikem. Sigimik jaIata. Kaunad 3-5 cm pikad'

įit lima, noorelt lühikarvased ja enam või vähein püstised, valminult
paljad ja rippuvad, läikivad, mustad, enamasti 4-6 (7) Seemnega'

Seemned tumepruunid või mustad' kerajad.
Õitseb maist augustini.
Segametsades, puisniitudel põõsastes, kaļdavõsastikes, põllupeenar-

del ja kraavikallastel, aiaäärtel. Sage.

Üldlevik. NSV Liiclus peaaegu kogu Euroopa-osas (tasandikel),

Kaukaasias, I-ääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas (Sahhalini poolsaarel,

tulnukana), Kesk-Aaiias põõsastes ja eriti metsaniitudel, harvemini

umbrohuna. Väljaspool NSv Liitu peaaegu kogu Euroopas, Mongoolias,

Kašmiris. Mägedes tõuseb 2500 m kõrgusele.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim metsakatjamaadel, sisal-

dades kuni 25/o proteiini. Hea meetaim.

Aed_hiirehernes varieerub arvukate tunnuste, peamiselt SuįtruSe,

katvasuse ja õite värvuse poolest. Eesti NSV's esinevad:
var. uuĮgaris Gaudin (var. ouata Schur) sulglehekesed piklik_

munajad, tupp hõredalt lühikarvane; Sage.
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75. joon. Väikeseõiene hiirehernes (Vicia Įathgroīdes L.). a - taime üldkuju, ü - õis.



var. montana Koch - lehed kitsas-elliptiiised; harvem, leitud Rakvere
juures, Abruka saarel, Käsmu poolsaarel jm.

9. Väikeseõiene hiirehernes - Vicia lathųroįdes t L. Sp. pi. (l753)
736; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 667; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth_, Liv- u. Curl. (1852) 43l; Gams iņ Hegi lļlustr. Fl. Mitt._Eur. IV,
3 (1924) l54l; B. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (1948) 457. - lopouex
,{zHosl.rĀuuü' (75. joon.)

o,o. Juur nõrk. Vars peenike, lamav Või tõusev, 5_25 cm pikk,
alusel harunenud, hõredalt pehmekarvane või paljas. Abilehed poolnool_
jad, 3-5 mm pikad, terveservaļised. Lehed lihtsa köitraoga või pehme
peenikese ogaotsaga, paljad või lidus udekarvadega, alumised lehed
|-2 (4) ' ülemised 2-3 (4) paari sulglehekestega. Alumiste lehtede
sulg1ehekesed äraspidi-munajad, tömbi või pisut pügaldunud tipuga,
3-5 mm pikad, ülemiste lehtede sulglehekesed süstjad või lineaalsed,
teritunud, B-10 (16) mm pikad ja 2-3 mm laiad. Õied peaaegu raotud,
4-8 mm pikad, üksikult (harva 2-kaupa) ļehtede kaenlas. Tupp hõredalt
karvane, peaaegu ühepikkuste hammastega. Kroon punakaslilla, harva
valge. Puri piklik, tiibadest pisut lühem, tiivad laevukesest pikemad.
Kaunad lB_25 mm pikad, 3-4 mm laiad, külgedelt kokku surutud,
püstised või püstiselt eemaldunud, pruunid kuni mustad, peaaegu või
täiesti paljad, 5-B seemnega. Seemned nurgelised, näsalised, kuni 2 mm
läbimõõdus

Õitseb juunis, juulis.

Kuivadel nõlvadel ja kinkudel. Haruldane, seni leiįud vaid Saare_
nraal, Vįidumäe nõlval. (76' joon.)

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesk- (Ülem-Dnepri piirkonnas ja
Balti vabariikides) ja lõunavöõndis (Musta mere aladel, Krimmi pool-
Saare 1õunarannikul), Kaukaasias, peamiselt nõlvadel. Väljaspool
NSV Liitu Skandinaavias, Euroopa kesk- ja atlantilises osas, Vahemere-
maadeļ, Väike-Aasias.

Esineb var. Įathgroides (.var. tųpica Aschers. et Graebn.) _ varred
kuni veidi üle 20 cm pikad, lehed enamasti pehme ogro{šaga, harvemini
lihtsa köitraoga.

l0. Vikk ehk kurehernes._ Vįcįa satįua' L. Sp. pl. (1753) 7l]6;Ledeb
Fl. Ross. I (1342) 665; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.

Curl. (1852) 430; B. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (1948) 460. -
V. satįua subsp. oboaata.(Sėr.) Gaud.; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt._

Eur. IV, 3 (|924) 1549. - Fopourer nocesrroü. (77. joon.)

' Įathgroides - seahernest (Lathgrus _ seahernes) meenutav (lad. k.)
2 satįaq - külvatav, kasvatatav (lad. k.).

198



ļ
I

I

\l
Įl

t'-l

I

i'
ļ

I

į
I

I

--(
/-\-. /

\t/

A

õ

76. joon. Väikeseõiese hiireherne {Vicia lathgroides L.\ leįukoht Eesti NSV-s.

o,,-). Vars tõusev või püstine, kuni 70. B0 cm kõrge, lihtne või alu'
Sel harunenud, kandiline, paljas või enam või vähem karvane. Abilehed
poolnooļjad, 4-5 mm pikad, vahel üksikute hammastega. Lehed 3_6
įa) paari sulglehekestega, lühikese harunenud köitraoga,.4-l0 cm pikad.

Sulg1ehekesed äraspidi-munajad kuni piklik-talbjad, tömbi või pügaldu'
nuiltipuga, väikese ogaotsaga, 1Q-25 mm pikad ja 4-8 (ll) mm laiad.

oied liihīraolised, l-z-kaupa lehtede kaenaldes, harva üksikult. Tupp
putkjas, l3-l5 mm pikk, peaaegu ühepikkuste süstjate hammastega.

īupāhambad putke pikkused või pisut pikemad. Kroon lillakaskirju'
20_25 *rn pitt. Puri sinakaslilla, ümardunult munajas, pügaldunud

tipuga, laia įinnukesega. Tiivad punakaslillad, purjest veidi lühemad.

I-äevuke valĖias, tiibadest lühem. Kaunad piklik-lineaālsed, 4_5,5 cm

pikad ja 4-8 mm laiad, püstiselt varrest eemaldunud, pruunikad, lidus

ĮrrvadĮga, hiljem peaaegu paljad, 4-l0 seeffin€ģā: Seemned enamasti

kerajad, harvemini veidi lamedad, 4-5 mm Įäbimõõdus, mitmesuguse

värvusega.
Õitseb maist juulini.

Kultuurtaim põldudel. Umbrohuna põldudel ja elamute ümbruses'

Sage.
Üldlevik. NSV Liidus umbrohuna põldudel peaaegu kogu Euroopa_

osas (välja arvatud Alam-Volga piirkond), Kaukaasias, Lääne-Siberis,

Kaug_Idas, Kesk_Aasias. VälļaŠįool NSV Liitu peaaegü kogu Euroopas,
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Väike-Aasias. Tulnukana kogu parasvööndi ulatuses, kus on ka
kultuuris.

Majanduslik tähtsus. Vikk kuulub väärtuslikumate söödataimede
hulka ja teda kultiveeritakse paljudes sortides kogu parasvööndis haljas_
söödaks ja heinaks. Toiteväärtuse poolest võrdįb ta peaaegu punase
ristikuga ja lutserniga. Haljasmassi keemiline koostis on järgmine:
u.ļ! - 78,2/o, tuhka (absoluutses kuivaines) - B,3%, proteiini īz,gvo,
valkaineid _ t&,47o, rasvaineid - 3,7%, tselluloosi - 2g,B%, lämmas-
tikuvabu aineid - 4l,3vo (Kopuonue pacTeH,fl ceHoKocoB Il nacr6uņ
99CP, II, l95l). Õitsemise algul sįsaīdab ta 99 mg karotiini l kg
haljasmassi kohta, vilja valmimise perioodil 33 mg. Haljasmassis jā
seemnetes on leitud vähesel hulgal tsüaanhapet glükosiicli vitsianiinina.

Vikk on üks vanimaid kultuurtaimi, teda tundsid roomlased juba
enne meie ajaarvamist. Venemaal hakati teda kultiveerima xVIIi sajändi
lõpupoolel. Vįcįa satįaa L. algvormiks peetakse liiki Victa angustifoīta L.
Kultuuris eriti hinnatud on viki valgeseemneline teisend var.
leucospernta Sėr. Viki laiaulatusliku areaali piirides eraldatakse 3 põhi-
list ökoloogilist rassi: Euroopa, Vahemeremrād" i, Väike-Aasiu rr.į.

l1. Ahtalehine hiirehernes - Vicia angustifoĮial L. Amocn. Acad.
IV (1759) 105; Ledeb. FL Ross. I (1342) 666; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (lBS2) 431; B. Fedtsch. in Fl. URSS
XIII (1948) 464. - V. angustifoĮia All.; Lehm' in Archiv Naturk' Liv_,
Ehst- u. Ķurl.,2 Ser. XI, l (ls95) 427, var. a et b. - V. saįįua var.
angustifolia Wahlenb. Fl.' Carpat. (1814) 2lB. v. satįaa subsp.
angustifoĮia (L') Gaud. em' Briq.; Garns in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur.
IV, 3 (1924) t547. - foporrreK y3KoJlI,lcrrruä] (7B. joon.)

Q. Vars tõusev või enam või vähem püstine, t5---45 (60) cm kõrge,
peaaegu paljas või hõredate lidus karvade ga. Abilehed poolnooljad,
3-5'cm pikad, hambuļised. Lehed 3-9 cm pikad, (3) 4-6'paari sulg-
lehekestega, harunenud köitrāoga. Su lglehekesed 12-20 (25) mm pikad
ja( l,5) 2-3 (5) mm laiad, tömbi või pisut pügaldunud tipuga, lühikese
ogaotsa ga või teritunud; ülemiste lehtede sulglehekesed (neid on tavā-
ļlselt ļ) pa ari, 'ha rva vähem või rohkem) lineaal_süstjad või kitsas-line_
aalsed, alumiste lehtede sulglehekesed piklik-e1liptilised. Õied lühirao-
liģed (raod l-2 mm pikad), 1- või 2-kaupa (harva 3- või 4-kaupa)
lehtede kaenlas. Tupp putkjas, peaaegu ühėpikkušte hammastegä,
l0---15 mm pikk.'Kroon punakas, hiljem lillakas, (12) 15-16 mm pikk.
Puri lai-muna jas, aluse suunas ahenev, pügaldunud tipuga, tiibadest
pisut pikem Laevuke l0-1l mm pikk, tiibadest lühem. Sigimik jalata
Kaunad I ineaalsed; 4..5 cm pikad ja 4-5 (6) ņm laiad, nooies eas
karvased, hiljem paljad, mustad, varrest eemaldunud. Seemned kerajad,
tumepruunid või, mustad, vahel täpilised. i '

.;.. .: .. , 
",'. I angustum ._ kitsas, toįįun _ Ieht; kįtsalehine, ahtalehine (lad. k.)
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7?. joon. Vikk ehk kurehernes (Vicia satiaa L'j. a - oks lehtede ja

õiiega. Ö - vili.



Õitseb maist juulini.
Põõsastes ja metsaservadel, umbrohuna teeser'adeI, põldutlel (pea_miselt suviviljades) ja aedades. Sage.
Üldlevik. NSV l.iiduS peaaegu kogu Euroopa-osas, Lääne_ ja lda_Siberis' Kaukaasias, Kesk-Aasias peāmiselt umķrorruna suviviljades.

Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias. Mägedes tõuseb kuni 1800 m kõrgusele.
Majanduslik tähtsus. Keemilise koostiį poolest väärtuslik söödataimlooduslikel rohumaadel, sisaldab abs'oluutses kuivaines ķ""i zsn"iiĮi'Į-iini. Haljasmassis leidub kuni t50 mg/o C-vitamiini (Koprvronue pacTeHĮĮfl

CeHoKocoB n nacr6uņ CCCP, II, 195l). Seemnetes on avastatud tsüaan_
hapet glükosiidi vitsianiini (CroHzsoloN * H,o) kujul. nsin"mi.įt-;;il;
del umbrohuna vajab tõrjet.

Ahtalehist hiirehernest peetalise kultuurliigi Vicįa satįua L. lähtevor.
miks. Vįcįa angustifoĮia L. esineb Eesti NSū-s kahe teisendina:

var' Bobartįį Koch (var. typtca Rouy, Vįcįa Bobarlii Forst.) - lehed
kitsas-lineaalsed, kaunad mustad; ei esine põļdudel, vaid ainuļi loodus_
likel kasvukohtadel;
' var. segetalis Koch Ivar. segetaĮis (Thuill.) Sėr., Vįcįa segetaĮis
Thuill.] -- taim kõikides osades eelmisest teisendist tugevam, vähem
katvane, le-hed piklik_süstjad kuni elliptilised, kaunad tumepruunid; esi-
neb umbr'crhuna haritud pinnasel, viljapõldudel.

12' Ripsmeline hiirehernes - Vįcįa cįlįatuįal Lipsky in Tpy4ur Tuģ,,r.
6or. cala IV (lB99) 564; B. Fedtsch. in Fl. uRŠs ktII (l94B) ųit;
Grossh. oū. Kasx. 'ed.2, V (1952) 384. - V. cįįįata Lipsky (non Schur)
in 3an. Kuescx. o6UĮ. ecrecrņ. XI (l89l) 46. - loporuer pecunuarutž.
(79. joon.)

o Vars tõusev või roniv, kandiļine, lihtne või ainuļt alusel haru-
nenud, (20) 30-60 (70) cm kõrge, eriti ülemiSeS osaS valgete lidus
karvadega, alumises osas hõredalt karvane kuni peaaegu prt1rš. ali-
lehed väikesed, 2-3 (4) mm pikad, poolnooljad voi munĮiad, teritunud'
musta ovaalse laiguga. Lehed (6) B- l0 ( l l ) paari sūlglehekestega,
harunenud köitraoga. Sulglehekesed piklikud, ülemised lineaalsed, lį
22 mm pikad ja 2-4 mm laiad, eriti allküljel pikkade valgete lidus kar_
vadega, pügaldunud tipuga ja ogaotsaga; alumiste lehįede sulglehe-
kesed lühemad. Õied lühiraolised, peaaegu istuvad, 2_kaupa (Ēarva
3-kaupa) ülemiste lehtede kaenlas, |2-l5 mm pikad, longus. Tupp viltu
lõigatud, valgete lidus karvadega, naaskeljate ieravate, įuttuosäst ena-
masti pikemate hammastega, kolm ülemist hammast a1umistest pisut
lühemad. Kroon kahvatukollane. Puri kitsas, pruunika selgmise küljega,
karedalt lühikarvane, tipuosas vahel paljas, 'pinnukesest -ļühem, 

nrā.-
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l'cįįįata 
- ripsmeline; cĮĮĮatula - diminutiiv sõnast ciĮįaįa (Iad. k.)



78. joon. Ahtalehine hiirehernes {Vicia angustif:oĮia L'|



l:g,. Kaunad piklik-rombjad, rippuvad, kuni 3 cm pikad, teritunudtipuga, paljad, kuid õmblustel (servadel) ripsmelised, väūīrįrt -įĮįrĮ,5_1 (B) seemnega. Seemned peaaegu t<erä;ad.
Oitseb juunis, juulis.
Haruldane, juhuslik lurnukas. Leitud kord umbrohuna Eesti NsvMaaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku uurimise Instituudi Kuusikukatsebaasi esparsetipõllul (aastal l955), nähtavasti koos esparseti seem-

nega sisse toodud.,
Üldlevik. NSV Liidus ainult Kaukaasias, kasvades varjukatel ja niis-keteļ kohtadel niitudel, jõeorgudes ja metsaservadeļ. Endeemne 1iik.

Mägedes tõuseb kuni 1500 rn ūo.gu.õl..
Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim, sisaldades Petrosjani

andmetel kuni 25/o proteiini.

Vanemas kirjanduses tulnukana .mainitud muti-hiirehernest _ Vįcįa
narbonensįs L. - pole viimasel ajal Eesti NSV-s täheldatud, mistõįtu
teda siin pikemalt ei käsitleta. Muti_hiirehernel on 2,5-5 cm pikad ja
2-2,5 cm laiad mahlakad lehed, üksikult või 2-kaupa iehekaenalä;; ,."įsevad punakad õied ja 5-l0 cm pikad kaunad. kultiveeritakse sööda-
taimena Lääne_-Euroopas (peamiseĪt Prantsusmaal), katsena kultuurisNSV Liidus, kuid laialdasemat levikut pole leidnud. Pärineb Lõuna-
Euroopast ja Vahemeremaadelt.

3. alamperekond Fpba (Adans.) S. F. Gray- Nat. Arr. Brit. Pļ. II(18?l) 617. - Faba Adans. (pro gen.) Fam. pi. tl (1763) 33l. - Ühe-
aastased rohttaimed. Õied lehtede kāenlas. 

_ 

Kaunad ,ļiai paisunud,
peaaegu silinderjad, seemnete vahel ristvaheseiniega. seemned piklikud.
Lehed köitraota.

(13.) Põlduba _ Vįcįa fabat L. Sp. pl. (l75s) 737; Ledeb. Fļ. Ross. I(1842) 664; Gams in Hegi Ilrustr. Fl. Mitt.-Eur. Iv, a (rg24) 1556;
B. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (į94B) 474'' * Faba uulgaris Moench Meth.(t794) 150. - Ķoucxue 6o6lr. (BQ.. joon.)

o Vars püstine, 30_.120 cm kõrge, tugev, kandiline, paljas, ena-
masti harunemata. Abilehed kuni I-2 cm pikad, ümardunult kolmnurk-jad, enam või vähem hambulise servaga' vahel pruunika täpiga. Lehed(l) 2-3 paari sulglehekestega, niitja ogaotsaga, harvemini lõpeb lehe-
telg sulglehekesega.'sulgleheke sed piklikud või el1iptilised, 4-g cm
pikad ja 2-4 (6) cm laiad, veidi lihakad, tömbi tipuga ja lühikese
ogaotsaga. Õied lühiraolised, peaaegu istuvad, enamasti 2-.A-kaupa
lehtede kaenlas, nõrga 'meeldiva lõhnaga. Tupp putkjas. Tupehambad
süsijad, pikalt teritunud, 3 a lumist hammast ülemistest pikemad. Kroon
valge, 2-3 cm'pikk. Puri peente lillakate joontegā, ii
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l Nimetuse päritolu ja tähendus pole lõplikult selgitatud.

ivad musta täpiga



79. joon. Ripsmeline hiirehernes (Vicia ciĮiatula Lipsky)

Kaunad piklik_silinderjad, 5-l0 (l5) cm pikad, |,5_4 cm laiad, lühi'
karvased, valminult mustad ja nahkjad, algul püstised, hiljem varrcsf
eemale hoiduvad, 4-B seemnāga. Kauna poolmed seest viltjad. Seemned

suured, kuni 2 cm pikad, ovaalsed, lamedad, heledad kuni pruunid ja

mustad.
Õitseb juunist augustini.
Aedades ja põldudel kultuurtaimena' Sage'
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Üldlevik' Tuntud ainult kultuuris, kultuurtaimena laialdaseļt levinudkogu maailmas. NSV Liidus kasvatatakse kogu nr.ooįu-o.as, 1;eamiselt!õunas, Kaukaasias ja vähemaļ määral Sibeiis. ķį.ķ-Ļ.irs kultiveeri-takse peamiselt mägistel aladel kuni 3500 m kõrguseni.
Majanduslik tähtsus. Põlduba on kõrgeväartuslik toidu- j.a söödataim.

Vaikude ja lahustuvate süsivesikute poolest rikkaid seemneid kasuta-takse toiduks inimeste poolt ja söödana koduloomadele. rrrr:r.*r..
sobib samuti söödaks loomadele (silona ja haljasmassina), sisaldadesproieiini 17-19%, tuhka 5-7'% ja 271,ģ mg/kg karotiini. Seemnete
keemiline koostis on järgmine: vett: |4,070, tuhĮa 

'5,2%, 
proteiini 3B,g%,

rasvaineid 20,2vo, tselluloosi 6/o, |ämmastikuvabu aineid 30,3vo (arves-
tatud absoluutsest kuivainest)

Põlduba kultiveeritakse rohkearvulistes sortides. Ūldiseļt eraldatakse
seetnnete Suuruse järgi 3 põldoa rühma:

l) seemned suured, r000 seemet kaaruvad umbes 2 kg ja rohkem -var. major Harz,
2) seemned Suuruse poolest keskmised, l000 seemet kaaluvarļ umbes650-ļ000 g - Var. equina Pers.,
3) seemned rläikesed, 1000 seemet ļ<aaluvad umbes 400-650 g -l'ar. mįnor Beck.
Aedades kasvatatakse põldoa sorte suuremate lamedate seemnetega,

põldudel aga sorte väil<este ümmargusemate seemnetega. Põllul kasva_
taiavate ubade seemneid kasutatakse ļoomasöödana (jahuna), sageli
teiste söötade toiteväärtuse tõstmiseks.

Põldoa kuliuur on üks vanimaid, ta o1i tuntud juba tuhandeid
aastaid enne meie ajaarvamist. Küsimus põldoa kodumaa kohta pole
veel seni täpse1t selgitatud. Mõned teadlļsed peavad ta ļ<odumaaks
Põhja-Aaf rikat, sest botaanik Trabut ļeidis seaf põldoa teisendi var.
PĮįnįana Trabut (Vicia Pļiniana Murat), mida peetakse põldoa esivane_
maks. Teised teadlased peavad aga põldoa kodumaaks Inaiat.

25. perekond läätsed - Lens l Adans.
Adans. Fam. pl. I (ļ763) 23ļ.

Üheaastased rohttaimed enamasti paarissulgjaie lehtedega. Lehtede
ielg lõpeb niitja ogaotsaga või lihtsa köitraogā, harva sulģ1ehekesega.
Abilehed poolnooljad. oied väikesed, üksikult Ļoi z-g-ķaupa kaenlaĮi-
sestel raagudel, kõrglehed puuduvad. Tupp kellukjas, tupeĒanrbad pik-
1ikud, peaaegu ühepikkused, krooni pikkušād või pisut piĻemad. ķ.o"nipuri äraspidi-munajas või peaaegu ümmargune, ahenįnud lühikeseks
laiaks pinnukeseks. Tiivad äraspidi-munajad. Laevuke teritunud tipuga,
tiibadest lühem, Tolmukatest 9 iipul viltu lõigatud putkena kokku kas_
t'anud, üļemine tolmukas vaba. Sigimik ja|ata' 2-g seemnealgmega.
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80. joon. Põįduba (Vicia faba L.). a - oks lehtede ja õiiega, Ö - oks lehtede ja
viljadega, c - tolmukate putke ülemine osa.



Emakakael kõverdunud, alumisel küljel lühikarvane. Kaunad lamedad.
vaheseinteta, enamasti ühe või kahe seemnega. Seemned ümardunud,
]amedad (läätsjad) .

Perekonda kuulub 6 liiki, levikuga peamiselt Vahemeremaadel, Väike_
Aasias ja Aasia edelaosas. NSV Liidr. esineb 4 liiki, neist üks kul-
tuuris.

(l.) Lääts - Lens cu'ļįnaris'Medik. Vorles. Churpf. Phys. Ges. Ii
(I7B7) 36l; B. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (lg4}) 47B.-- Lens cuĮįnari.s
subsp. escuĮenta (Moench) Briq.; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur.
IV, 3 (1924) 1504. - Eruum Lens L. Sp. pl. (1753) 738; Ledeb. Fl.
Ross. I (lB42) 662. - Lens escuļenta Moench Meth. (|7g4\ 136. -Ųeųesüņa nililĮeBarl. (Bl. joon.)

o Vars püstine, l5-30 (60) cm kõrge, vaoline, nõrgalt harunenud,
enam või vähem pehmekarvane kuni peaaegu paljas. Abilehed terve-
servalised, teritunud, väikesed. Lehed (2) 3-4 (6) cm 1,ikad, lühiroot-
sulised, (3) 5-7 paari sulglehekestega, enamasti lihtsa niitja köitraoga
või ogaotsaga. Sulglehekesed piklikud, süstjad või ovaalsed, lühikestel
rootsukestel, tömbi või veidi pügaldunud tipuga, 1ühikese ogaotsaga,
|-2,5 cm pikad ja 6-8 mm laiad. Õied väikesed, longus raagudel,
üksikult või 2- -kaupa kaen1asisestes kobarates. Kobarad koos faa-
gudega lehtedest ļühernad või peaaegu lehtede pikkused. Tupp 9_ll mm
pikk, eemaldunud karvadega, lõhestunud ļineaa1-süstjateks teritunud
hammasteks. Tupehambad krooni pikkused või pisut pikemad. Kroon
valkjas, helesinise varjundiga, siniste soontega. Puri 5,5-6,5 (7) mm
pikk, pügaļdunud tipuga, peaaegu tiibade ja laevukese pikkune. Kau-
nad munajad või peaaegu rombjad, lamedad, ļ2-l5 mm pikad ja
B-9 mm laiad, rippuvad, paljad, lühidalt teritunud, l . 3 Seemnega.
Seemned ļamedad, peaaegu ümmargused, teravate servadega, heļe- kuni
tumepruunid, enamasti 6-7 (9) mm läbimõõdus.

Oitseb juunis ja juulis.
Kuļtuurtaimena põldudel ja aedades, õige harva umbrohuna näiteks

raudteedel (Tartu). Kohati.
Üldlevik. Kultiveeritakse kõikides maailmajagudes. NSV Liicjrrs vahel

metsistunult umbrohuna, samuti Vahemeremaadel ja Fes-Aasias. Metsi-
kult ei esine kusagil.

Majanduslik tähtsus: Läätse ku1tiveeritakse väärtusliku taimena
arvukates sortides. Seemned leiavad kasutamist įoiduna inimese poolt,
õrn haljasmass ka ļoomasöödana. Seemnejahu kasutatakse vahel ka
teiste söötade toiteväärtuse tõstmiseks. Seemned sisaldavad 23-32%
valkaineid, haljasmass :ile 23/o proteiini ja 16/o valku.

Läätse kultuur on väga vana, ta seemneid on leitud Egiptuse püra-
miidides ja kiviaja leiukohtades. Hästi oli ta tuniud ka vanas Indias.
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8l. joon' |"ääts (Lens cuĮįnarįs Medik.). a - oks įehtede, õite ja viljadega, Ö _
õis, c _ seeme kiilgvaates, d _ seeme otsevaates.

l,į Eestį NSV lįoora IIi



Küsimus ļäätse päritolu ja esivanemate kohta pole seni lõplikult selgi-
tatud. Läätse kodumaaks peetakse üldiselt Ees-Aasiat, kus on levinud
ka läätsele lähedane liik Lens orįentaįįs (Boiss.) Hand.-Mazz. Mõned
autorid peavad aga Krimmi poolsaarel, Ķaukaasias, VahemeremaadeĮ ja
Väike-Aasias levinud |tiki Lens nigricans (M. B.) Godr. läätse metsikult
kasvavaks algvormiks

26. perekond seaherned - Lathgrus L L.

L. Sp. pl. (1753) 729.

Ühe- või mitmeaastased, püstised või köitraagude abil ronivad roht_
taimed. Varred ja leherootsud sageli tiivulised' Lehed paarissulgjad, köit-
raagudega või vahel niiija ogaotsäga. Abilehed poolnooljad, võrdlemisi
suured, vahel su1g1ehekeste sarnased, enamasti terveservalised. Õied
harva üksikult, enamasti kaenlasisestes kobarates; kõrgleht õierao alu-
sel varakult varisev. Tupp putkjas, viie hambaga; hambad irhepikkused
või alumised ülemistest pikemad. Kroon valge, kollane, punakas või sina-
kaslilla. Puri äraspidi-munajas või ümardunud, püģaldunud tipuga,
alusel ahenenud lühikeseks pinnukeseks. Tiivad piklikud, vabad või kesk-
kohal kergelt laevukesega liitunud. Laevuke tiibadest lühem, kaardunud,
tömbi või teritunud tipuga. Tolmukatest 9 kuni Ilz-2l'-ni putkena kokku
kasvanud, ülemine tolmukas vaba või keskkohal kergelt .liitunud
kokkukasvanud tolmukate putkega. Tolmukate vabad otsad ühepikkused
(putk sirgelt lõigatud). Sigimik ja\aga või jalata; seemnealgmeid siģi-
mikus palju, harva 2-3. .Emakakael kõverdunud kuni keerdunud,
ülemises osas dorsiventraalselt lamendunud, sisemisel küljel karvane,
tiprrise suudmega. Kaunad silinderjad või külgedelt kokku surutud, vahe-
seinteta, avanevad kahe poolmena, enamasti arvukate seemnetega. Seem-
ned kerajad või nurgelised, harvemini külgedelt kokku surutud, siledad
või näsalised.

Perekonda kuulub umbes ļ20 liiki levikuga peamiselt põhjapoolkera
parasvööndis. Vähesed liigid esinevad troopilise Aafrika ja Lõuna-
Ameerika mäestikes. Perekonna üheaastased esindajad on eriti ohtralt
levinud Vahemeremaadel ja Ees-Aasias. Kaks liiki, Lathųrus pratensis L.
ja Lathgrus palustris L., on põhjasuunas kõige kaugemale ulatuvad
liblikõieliste liigid. NSV Liidus on levinud 50 liiki, enamik neist kuulu-
vad looduslikel rohūmaadel väärtuslike söödataimede hulka, mõned liigid
on viidud kultuuri. Osa esindajaid on tuntud ilutaimena.

Perėkond seisab lähedal perekondadelre Vįcįa ja Pisum.

| Įathgrus (kreeka k.) _ ühe liblikõielise nimetus Teofrasįosel.
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SEKTSlooN I DE MÄÄRAMIsTABEL

ļ. Lehed köitraagudega, köitraod sageli harunenud . . . . '. 2
Lehed köitr.aagudeta, ainult ļühikese ogaotsaga

3. sektsioon Orobus L.
2. Emakakael keerdunud

l. sektsioon EuĮathgrus Sėr.

Emakakael, keerdunud mitte õitsemise algul' vaid ainult lõpul
2. sektsioon Orobastrum Boiss.

l. sektsioon ĖuĮathųrus Sėr. in DC. Prodr. II (1825) 369. - Ena_
masti mitmeaastased rohttaimed, harva üheaastased kultuurtaimed.
Lehed enamasti ühe paari sulglehekestega. Õisikud rohkeõieļised, koos
raagudega lehtedest pikemad. Emakakael, vahel ka toļmukate putk ja
laevuke keerdunud.

LIIKlDE MÄÄRAMISTABEL

l. Ūheaastased aedilutaimed. oied suured, ļõhnavad
l. Lillhernes - Lathgrus odoratus L.

Mitmeaastased kodumaised metsikult kasvavad rohttaimed 2
2. Varred ja leherootsud laialt tiivulised. Õied roosad või punakas-

lillad, peaaegu lõhnata
3. Mets-seahernes - Lathgrus sįļaestrįs L.

- V a r r e d j a l eh e root s u d t iivu t u d 
ffiffiĻT "y" ;x,', ü:::^i:; }2!:::

(l.) Lillhernes --- Luth'grus odoratus'L. Sp. pl. (1753) 732; Gamę
in Hegi I1iustr. Fļ. Mitt._Eur. IV,3 (t924) l564, in textu; B. Fedtsch.
in Fl. URSS XIII (l94B) 4BB. - Ųllga Āyrrrucrltfi fopolrleK' Äyruucruü
ropoĮxeK. (82. joon.)

o Vars tõusev, köitraagude abil roniv, 50-l00 (l50) cm kõrge,
nõrga1t harunev, tiivuline, lühikarvāne. Abilehed poolnooljad, ļeheroot_
sust umbes 2 korda lühemad. Lehed ühe paari sulglehekestega, pika-
rootsulised, harunenud köitraoga. Leherootsud kitsalt tiivulised' Sulg-
ļehekesed piklik-ovaalsed, tömbi tipuga, lühikese ogaotsaga, 3,5-5,5
(6) cm pikad'ja umbes 1,5-2,5 cm laiad, ühe peasoonega. Õied longus,
üksikult või enamasti 2-3-kaupa kaenlasisesįes kobarates. Õisikuraod
koos õisikutega lehtedest pikemacl. Tupp kellukjas, l0 soonega, süstjate
teravate peaaegu ühepikkuste hammastega. Kroon 2-3 cm ģikk, valge,
rooSa' helesinine, punane, lilla, sageli kirju. Puri ümaidunud, ļühikese
pinnukesega. Tiivad purjest pisut lühemad, ümardunud; nende naastu

t odoratus _ ļõhnav (lad' k.)
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aļusei kõrv; pinnuke lühike ning 1ai' Laevuke ümardunud, įeritunud
tipuga, lühikese pinnukesega, purjest lühem; naastu alusel kõrv.
Kaunad lineaalsed, 2,5_5 cm pikad, 0,5-l cm ļaiad, vahel veidi kõver-
dunud, lühikarvased, 4-6 Seemnega. Seemned tumepruunid, kerajad,
sileda d.

Õitseb juunist septembrini.
Aedades ilutaimena arvukates mitmevärvuseļistes sortides. Sage.
Üldlevik. Ķultiveeritakse aedi1utaimena kogu parasvööndis. Pärineb

Lõuna-Itaaliast ja Kanaari saartelt, kus kasvab metsikuļt.
Majanduslik tähtsus. Laialdaselt levinud ilutaim, kasvatatakse suurte

meeldivalt lõhnavate õiie tõttu. Kultuuris tuntud alates XVIĮ sajandist.

2. Seapähkel - Lathgrus tuberosusį L. Sp. pļ. (1753) 732; Ledeb.
Fl. Ross. I (ļB42) 682; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl. (lB52) 432; Lehm. in Archiv Naturļ<. Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 Ser.
XI, I (1895) 428; Gams in Hegi lliustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (1924) l59l;
I]. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (ļ94B) 490. - Ųuua r<.ly6Henax. (B3 joon.)

4' Risoom peenike, harunenud. Juured pähklisuuruste mugulatega.
Vars nõrk, tõusev või lamav, 30-60 (l00) cm kõrge, paljas, tiivutu,
lihtne või harunenud, teravalt neljakandiļine. Abiļehed poolnooljad, teri-
tunud, 5-15 (20) mm pikad. Lehed ühe paari sulglehekestega, lühikese
ļihtsa või harunenud köitraoga. Leherootsud B-14 mm pikad, kandilised.
Sulglehekesed piklik-elliptilised või piklik-äraspidimunajad, 2,5-4,5 cm
pikad ja (5) B-15 mm laiad, paljad, enam või vähem tömbi tipu ja
lühikese ogaotsaga. Õied umbes tupepikl<ustel raagudel, (2) 3-6-
(l0-) kaupa hõredates ühekülgsetes kaenļasisestes kobarates, lõhnavad.
Kobarad koos raagudega lehtedest mitu korda pikemad. I(õrgleht õierao
alusel süstjas-naaskeljas. Tupp kellukjas, 5-6 mm pikk, naaskeljate,
servadel ripsmeliste hammastega; alumine tupehammas teistest pisut
įikem. Kroon punane või tumeroosa. Puri ümardunult. neerjas, pisut
pügaldunud tipuga ja lühikese laia pinnukesega, umbes l5 mm pikk,
tiibadest ja laevukesest pisut pikem. Tiivad tipu suunas laienenud,
ümardunud tipuga ja kitsa pinnukesega, naastu aļusel kõrv. Sigimik
jalata. Kaunad piklik-lineaalsed, peaaegu silinderjad, 2,8-4 cm pikad,
paljad, 4-6 seemnega. Seemned tumepruunid, siļedad või pisut kare-
dad, nõrgalt kandilised.

Õitseb juunist augustini.
Tulnukana põldudel ja elanrute ümbruses. Leitud Haapsalu ltgidal

Paralepas, tee ääres, kodunenud Keila-Joa ja Yääna ümbruses (nõlva-
del). Haruldane. (84. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja_ (tulnukana Kotlase
ürrrbruses), kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias, Lääne;Siberis ja Kesk_
Aasias, kasvades steppides ja umbrohuna põldudel. Väljaspool NSV Liitu
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82. joon. Lillhernes (Lgthgrus odoratus L.).a - oks lehtede ja õitega, Ö _ õis,
c - viljad.



skandinaavias (tulnukana), Euroopa kesk- ja ailantilises osas, vahe-
meremaadel ja Väike-Aasias. Mägedes tõuseb lB00 m kõrgusele.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim ļooduslikeikarjamaadel,
sisaldades haljasmassi absoluutses kuivaines 7,2/o tuhka, 2O-2;% r*ė_iini, l3,l'% valkaineid, 4,5/o' 'rasvaineid ja 2g,l /o tselluloosi. Keedetua
mugulad kõlbavad ka toiduks, sisaldades 4,3/a tuhka, lB% proteiini,
0,7% rasvaineid, 9,37o tselluloosi, 50% tärklist, 7,5rõ, Šaiharoosi,
l0,2vo glükoosi (Kopuonue pacTeHHf ceHoKocoB u nact6ttņ' CCCP, II;
l95l). Taimes on leitud saponiine. Kasutatakse rahvameditsiinis, sobįv
ilutaimeks meeldivate õite' tõttu, hea meetaim.i Umbrohuna 'põldudel vähen_
dab saagikust, mistõttu vajab tõrjet.

3. Mets-seahefnes - Lathgrus sįįaestrįsI L. Sp. pl. (l753) 733;
Ledeb. Fl. Ross. (lB42) 683; Wied. et Web. Beschr. phän. Gelv. Esth-,
Liv- u. Curl. (lB52) 433; Gams in Hegi Illustr. Fl. Miįt.-pur. IV,3
(1924) l593; B. FedtŠch. in Fļ. URSS XIII (194B) 492; - L' pĮatų-
ph1llĮus Retz. Fl. Scand. Prodr' ed' 2 (1795) l70; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 434 in textu' - L. siluestrįs L.
var. b. pĮatgphgĮĮus Retz.; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst_ u. KurĮ.,
2 Ser. XI, l (1895) 42B. - L. heterophaįįųs L. Sp pl. (l7ģ3) 734; Ledeb.
Fl. Ross. I (1842) 685; Wied. et Web. Beschr. phrn. C.*- Esth-, Liv- u.
Curl. (1852) 434; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 Ser.
XI, l (lB95) 428' - Ųzga lecuan. (B5. joon.)

4 Risoom roomav' harunev. Vars lamav või tõusev, köitraagude
abil roniv; 60-120 (150) cm pikk, paljas, peaaegu neljakandiline, kahel
kandiļ tiivuline, vahel alusel harunenud. Abilehed poolnooljad, lineaal-
sed või süstjad, B-t3 mm pikad, teritunud, terveservalised. Lehed ühe
paari sulglehekestega, harunenud köitraoga, tiivulise l-3 (5) cm pika
rootsuga. Sulglehekesed süstjad või lineaal-süstjad, 5-lt2 (l5) cm pikad,
5-20 (25) mm laiad, paljad, enamasti pikalt teritunud tipuga, lühikese
ogaotsaga, l-3 selgesti eristatava sooriega. Õied tupest pisut pikematel
raagudel, (2-). 3- kuni l2_ (l5_) kaupa kāen1asisesteļ kobarates. oisiku-
raod 6--:l5 (22) cm pikad, kitsalt tiivulised, koos õisikutega, lehtedest
pikemad. Tupp kellukjas, 7--9 mm pikk; alumised tupehambad ülemis-
test pikemad, alumine keskmine kõige pikem. Kroon ģunakas või tume-
foosa' -väljastpoglt rohekas. Puri ümardunult neerjas, l5_|7 mm pikk,
pügaĮdunud t,ipuga, ahenenud lühikeseks pinnukeseks. Tiivad puiiest
pisut'lühemad,'laialt ümardunud naastuosaga, lühikese':pinnukesõga.
Laevukeqe 1aasļ samuti ümardunud, tipul aūenenud, alusįl hambaģa,
kitsa pinnukesega. Kaunad piklik-lineaalsed, 5-6 (7') cm pikād,
7-l0 mm laiad, tipul ļühikeseks nokaks ahenenud, karedad, vįrrest
eemale hoiduvtd;.6-l0_(12) seemnega. Seemned kerajad või veidi pikli_
kud, pruun.į'd, vahel täpiĮised, enam või vähem konarlįku pinnaga.
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83. joon. Seapähkel (Lathgrus tuberosus L')' a -= oks ļehtede ia õilega, b :-
vili avanenult, c - juur mugulatega'



t
I

I

I

I

I
I

.a'ļ
I

I
t'

į
I

į

I
Į
I

ļ
I

I

t
I

I

--(

s\

į'
I

b q

.ņä

84. joon. Seapähkli (Lathgrus tuberosus L.) leiukohad Eesti NSV_s.

Õitseb juunist augustini.
Sega- ja lehtmetsades, raiesmikel, metsasihtidel ja -servadel, puis-

niitudel põõsastes. Sage. Näib ida_ resp. lõunaosas enam levinud olevat
kui ļääne- resp. põhjaosas (A. Üksip, 1953). Vastupidav kuivuseĮe, tund-
lik põhjavee suhtes.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Furoopa_osas' Kaukaasias eriti
metsaservadel ja -põõsastes. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroo-
pas. Montaansel kõrgusastmel esineb sageli paeklibunõlvadel, ka gra-
niidil.

Majanduslik tähtsus. Suure toiteväärtusega söödataim loodus1iket
metsakarjamaadel, kuid kibeda maitse tõttu on haljasmassi söödavus
loomade poolt suhteliselt väike. Haljasmassi absoluutse kuivaine keemi_
line koostis on õitsemise ajal järgmine: tuhka 6,0/o, proteiini 30,2/o,
rasva,ineid 2,4/o, tse||uloosi 28,670, ļämmastikuvabu aineid 32,8%. Lehed
sisaldavad õitsemise aja| 205-208 mgŲo C-vitamiini (Kopi'ņoBbIe pacTe-
HHrI ceHoKocoB I{ IĪacT6uņ CCCP, II, l95l).

Mets_seahernes on aastal l862 Wagneri poolt kultuuri võetud (L' sitaest-
rls var. lŪlagneri A. Schwarz)' kuid NSV Liidus, Lääne-Euroopas ja
Ameerikas teostatud katsed ei kinnita ta kultiveerimise otstarbekust.

oma levikuareaaļi piirides on mets-seahernes väga varieeruv, moo-
dustades rea teisendeid, mida ęri autorite poolt mitmeti käsitatakse.
Mitmed teisendid on eraldatud iseseisvate ļiikidena, näit. L' heterophųĻ
Įus L. (L. siĮuestrls var. heterophgllr.rs Fiori et Paol.) ja L' platgphgĮĮus
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85' joon. Mets-seahernes (Lathgrus sįļaestrįs L.) r,ar. obĮongus Sėr. oks lehtede
ja õitega.

Retz. (Į. sįluestrįs var. Įatifollas. Peterm.). Neist esimesel teisendil on

alumised lehed ühe, ülemised enamasti 2-3 paar\ sulglehekestega ning
ļeherootsud laiemalt tiivuļised. Vanemas kirjanduses toodud andmed

teisendi Saaremaal esinemise kohta pole hiljem tõestust ļeidnud.
Lathgrus pĮatgphgĮĮu.s'el'on lehed (2) 2,5*4 cm laiad. Ta esinemise

kohta Eesti NSV-s puuduvad samuti kindlad andmed. Vanema kirjanduse
sellekohased andmed pole hilisemal ajal tõestust leidnud, Sanļuti pole

usa1dusväärsed H. Hiire andmed taime leidudest Saaremaal (Sõrvel,
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l90l) ja Vana-Kasaritsas (l902). Mõlemad nimetatud teisendid on ļevi-
nud peamiselt Kesk. ja Lõuna-Eutoopas' tõustes mägedes kurri umbes
lB00 m kõrgusele.

Lathųrus pĮatgphglĮus Retz. on lähedane liigile L. ĮatifoLius.L., mis on
levinud Euroopas (NSV Liidus Krimmi poolsaarel) ja vahemeremaadel.
Viimane įaim on tugevam, kuni 2 m korge, laialt tiivulise varrega; eel_
misega on ta üleminekutega seotud'ja äravahetatav. Eesti NSV-s pole
leitud.

Mets-seahernes varieerub peamiselt sulglehekeste kuju poolest. Eesti
NSV-s esineb te,ma tüüpiļine vorm var. obĮongas Sėr. (var. genuinus
Gren. et Godr.) - sulglehekesed kuni umbes 2 cm laiad, pikalt teritunud,
kolme Soonega. Harva esineb var. angūstifoĮius (Medik') Moris. - sulg_
lehekesed kitsad, umbes 5-B mm laiad, sageli ühe Soonega ning kitsalt
tiivuliste vartega.

2. sektsioon orobastrum Boiss. Fl. or. IĮ (ls72) 601 '- Ūhe_ või
mitmeaastased rohtįaimed. Varred nõrgad, köitraagude abil ronivad.
Lehed enamasti 2_3 (4), harvemini ühe paari sulglehekestega, tavaliselt
harunenud köitraoga. Emakakael -enamasti ainuļt õitsemise lõpuĮ<s keer-
dunud.

tIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

Õ ied koll ased' lehed "' n;.' 
i;l-''-ėTffff:ļ "u.]-, o, ro r us p r aĮ e ns is L.

Õied pole koļlased, lehed 2.-.6 paari sulglehekestega 2

2. Õied tumepunased, varred laiaļt tiivulised
6. Hernelehine seahernes *- Lathgrus pĮsiformis L.

Õied lillakad või punakaslillad, varred kitsalt tiivulised või hoopis
tiivutud 3

3. Varred kitsalt tiivulised. Abilehed sulglehekestest palju väiksemad
5. Soo-seahernes - Lathųrus paĮustris L.

Varred tiivutud. Abiļehed nooljad, peaaegu sulg1ehekeste. suurused
7. Rand_seahernes - Lathųrus marįtimus (L.) Big.

4. Aas_seahernes - Latllųrus pratensis 'L.Sp.pl. (1753) 733; Ledeb.
Fl.Ross. I (1842) 683; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth., Liv- u.
Curl. (i852) 432: Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (1924) l5B7;
B. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (1948) 500. - Exs.: K. Eichw., Eesti
taimed III (1938) no l17. - ŲuHa JIyroBarI. (86. joon.)

4 Vars nõrk, lamav või tõusev, köitraagude abil roniv, harunenud,
neljakandiline, peaaegu paljas või eriti ülemises oSaS enam või vähem
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86. joon. Aas-seahernes (Lathųris pratensis L.)' a - oks lehtęrde, õite ja vil_
jadega, ä - õietupp.



hõredalt kaetud ļidus karvadega. Abilehed suured, B-25 (30) mm pikad,
sulglehekestest veidi väiksenrad, munajas-süstjad, aļusel nooljad, pikalt
teritunud tipuga. Leherootsud renjad, tiivutud. Lehed ühe paari sulg-
lehekestega, 1ihtsa või vähe harunenud köitraoga. Sulglehekesed süst_
jad või elliptilised, enamasti 2-3 (5) cm pikad ja (3) 5-l0 ntm laiad,
teritunud tipuga, kolme selgesti eristatava Soonega. Õied (3_) 5-6- (l0_)
kaupa kaenlasisestes kobarates. Kobarad koos sageli kaardunud raagu-
dega lehtedest palju pikemad. Tupp 6-.7 mm pikk, valgete karvadģa,
peaaegLį ühepikkuste hammasiega, vahel kaks ülemist teistest lühemadja alumine teistest pikem. Kroon kollane, harva kahvatukollane. puri
äraspidi-munajas, vahel lainjate servadega, järsult pinnukeseks ahene-
nud, l4-l6 mm pikk, tiibadest ja laevukesest veidi pikem. Tiibade ņaast
piklik-ovaalne, alusel pika kitsa kõrvaga, ahenenud pinnukeseks. Laevuke
kõverdunud, tipul ahenenud, tema naast süstjas, selļe a1usel ļühįke kõrv.
Kaunad piklik-lineaalsed, 2,5-3,5 cm pikad ja 5-6 mm laiad, siledad,
vaiminult mustad, tipul ahenenud lühikeseks nokaks, enamasti 6-l0
seemnega. Seemned kerajad, pruunid, siledad.

Õitseb juunist augustini'
Puisniitudel, niitudel, metsaservadel, teede ääres, põl1uįcenardel,

kraavikallastel. Sage, esineb enamasti hu1gi. Vähenõudlik mullastiku_
tirrgimuste suhles, eelistab aga paraja niiskuserežiimiga enam või vähem
lubjarikkaid pinnaseid, puududes kuivematel, samuti ka happelisematel
huumuspinnalistel kohtadeļ.

Üldlevik. NSV Į.iidus peaaegu kogu Euroopa_osaS' Kaukaasias, Lääne_
ja Ida-Siberis, Kesk-Aasias niitudel, põõsastes ja metsaservadel. Väljas-
pool }.ĮSV Liitu peaaegu kogu Euroopas, Vahemeremaadel (Põhja_Aafri-
l<as Abessiiniani), Väike_Aasias, Iraanis, Jaapanis, .Hiinas, Mongoolia
põhjaosas, tulnukana kodunenud Põhja-Ameerikas. Mägedes lõuseb
subalpiinse regioonini.

Majanduslik tähtsus. Kasulik söödataim looduslikel rohumaade1, vaa-
tamata haljasmassi veidi kibedale maitsele, kuid söödaväärtuselt ristikust
madalam. Aas-seaherne söödavus heinana on märksa parem. Ta keemi.
line koostis, arvestatud absoluutsest kuivainest, on järgmine: tuirka 4,6-
8,8%, proteiini 17,3-20,9%, valkaineid 14,4Vo, rasvaineid 2,6-4,2'/o,
tseļluloosi 23,4-27,2vo ja lämmastikuväbu aineid 4l,6--49,\vo. C-vita-
rniini sisaldus rohelistes lehtedes on 58-200 mg 100 kg kohta. sisaldab
veel vähesel hulgal alkaļoide ja tundmata koostisega kibedat ainet.

NSV Liidus ja Lääne-Euroopas on teostatud aas_seaherne kultuuris-
tamise katseid, kuid suuremas uļatuses teda ei kasvatata. Selle üheks
põhjuseks on ka seemnete raskendatud varumine (seemned vaļmivad
eri ajal, idanevad haļvasti, SttĮ.lr oSa neist on putukate tõukude poo1t
rikutud)

Lathgrus pratensis L. varieerub paljude tunnuste, peamiselt aga kar-
vasuse ning lehtede kuju ja suuruse poolest. Eesti NSV territooriumil
cra ld at akse:
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87. joon. Soo.seahernes (Latbgr-lLs ņĮastris L.). a - taime ülemine osa

lehtede ja õitega, Ö - taimc alumine osa juurega, c - õietupp.
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Ī' .pubescens Ęeichenb. - varred ja lehed alumisel küljel hõredalt
karvaied; sagedamini esinev vorm.

Ī. glabrescezs Beck - varred ja lehed enam või vähem paljad.

5. Soo-seahern es - Lathgrus palustr,rsr L. Sp. pl. (1753) 733; Ledeb.
Fl.Ross. I,(lB42) 686; Wied. et Web. Beschr. pūrn. c.*. Esth-, Liv- u.
Curl. (l85Ą Ęa; GamŠ in Hegi lllustr. Fl. Mitį.-Eur. IV, 3 (l92a\ fts2;
B. Fedtsch. in Fl. URSS XĮII (l94B) 50l. _ Exs.: K. Eichw., Eesti tai_
med III (l93B) n". l18. -.ŲuHa 6o"norHag. (B7. joon.)

4. Risoom peenike, foomav, harunenud. Vars tõusev, köitraagude
abil roniv,3O-BO cm kõrge, neljakandiline, kitsalt tiivuline, prl1rr,
lihtne või veidi harunenud. Abilehed sulglehekestest palju väiksemad,
poolnooljad, lineaalsed või munajas-süstjad, umbes o,s-z cm pikad,
pikalt teritunud. Lehed 2-4 (5) paari sulglehekestega, pika harunenud
köitraoga, kitsalt tiivulise rootsuga.,Sulglehekesed piklik-süstjad, line-
aalsed või elļiptilised,3-6 cm pikad ja 5-B (15) mm laiad, tömbi või
teritunud tipuga, paljad. Õied 2-6-kaupa hõredates kobarates, nõrgalt
iõhnavad; kobarad koos raagudega lehtedē pikkused või pisut pikemad.
oieraod tupe pikkused või lühemad, õie kõrglehed soomusjad, vāhe mär-
gatavad. Tupp kellukjas, 7-9 mm pikk; alumised tupehambad ülemis-
test pikemad (keskmine aļumine hammas kõige pikem). Kroon sinakas-
lilla; puri äraspidi-munajas, pügaldunud tipūga ja aĮenenud alusega,
l6-1B mm pikk, tiibadest ja laevukesest märgaįavalt pikem. TiibJde
naast ovaalne, alusel pikavõitu kõrvaga, alusest kõrgemal pisut soondu-
nud, peenikese pinnukesega. Laevukese naast ümardunult siisijas, alu_
sel laia hambaga, pinnuke peenike. Kaunad piklik-lineaalsed, lirilgedelt
kokku surutud, paljad, 4-6 cm pikad ja 6-8 mm laiad, alusel ahenįnud'
enamasti 6-10 seemnega. seemned peaaegu kerajad, pisut lamedad,
pruunikad, siledad.

Õitseb peamiselt juulist augustini, aga ka juunis.
Niiskeiel ja märgadel puisniitudel ja niitudel, mada1soodel. Haju-

saļt, kohati sagedamini.
Üldlevik. NSV LiiduS peaaegu kogu Euroopa-osas (välja arvaturl

Alam-Volga piirkond ja.Krimmi poolsaar), Kaukaasias, Lääne- ja lda-
Siber'is, Kesk-Aasias, kasvades märgadel niitudel ja vahel tarna-piļliroo
soodes. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias, Euroopa atlantilises ja
keskosas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias, Põhja-A*..iikuš. Hoiarktilise
levikuga, ulatudes kaugele lõunasuunas.

Majanduslik tähtsus. Kasulik söödataim looduslikeļ rohumaadel (soos_
tunud aladel ja madalsoodel). Sisaldab absoluutses kuivaines 20,3/o
proteiini ja 3,2/o rasvaineid. Kibedat maitset ei oma, on leitud alkaloidide
jä1gi (orehhov' l935). Raskesti kultiveeritav.
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88. joon' 'Hernelehine seahetnes {Lathųrus pisif ormis L'). oks lehtede, õite
ja viljadega.



Taim varieerub peamiselt sulglehekeste kuju poolest. Eesti NSV-s
esinevad:

var' palustris (var. genuįnus Gren. et Godr.) _ sulglehekeseti pik_
1ik-süstjad või ļineaalsed, umbes 5_l0 mm laiad.

var. latifolįus Lanbertye - lehed elliptilised või piklik_munajad, laie_
mad (leiiud Tartu juures Pupastyere raba serval võsas, Tallinna juures
Kose jõe kaldal, Vasalemnra jõe kaldal jm.).

Kitsaļehisest teisendist on veel eraldatud var. liriearifoĮius Sėr. -lehed lineaalsed, 5-6 mm laiad.
Eestis kasvav soo-seahernes on paljas (var. .gĮaber Trautv.); karvane

teisend, var. pilosus (Cham.) Ledeb., on levinud pearniselt Lääne- ja
Īda-Siberis, Kaug-Idas, Mongoolias, Hiinas ja Jaapanis ning kirjeldatud
NSV Liidu flooras iseseisva liigina - L. piĮosas Cham.

6. Hernelehine seahernes - Lathgrus pĮsiformisl L. Sp pl (1753)

734; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 685; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. (tB1Ą a3a; Gams in Hegi lļlustr. Fļ. Mitt._Eur. IV,
3 (1924) 1585; B. Fedtsch. in Fl. URSS XIII (ļ94B) 505. - ŲI'IHa ropo_

xoBI4ÄHarI. (8B. joon.)

4.Ęisoom harunenud. Vars püstine või alusel tõusev, 20-l00
(l20) cm kõrge, kandiline' kahel kandil tiivuline, paljas. Abilehed suu_

red, munajad, poolnooljad, 2-5 (6) cm pikad, sageli peaaegu sulglehe-
keste suurused' teritunud tipuga, alusel vahel nõrgalt hambulised. Lehed
(3) 4-5 (6) paari sulglehekestega, harunenud köiiraoga. Sulgiehekesed
munajas-elliptilised või piklik-munajad, 2,5-5 (6) cm pikad ja l-3 cm

laiad, alumisel küljel sinakasrohelised, tömbid, lühikese ogaotsaga. Õied
enamasti 5-B- (l5_) kaupa võrdlemisi tihedates, pisut ühekülgsetes koba_

raįes. Kõrgļehtõierao aluselvägaväike, harjasjas. Kobarad koos raagu_

dega lehtede pikkused. Õieraag tupest lühem. Tupp kellukjas-putl<jas, alu_

sel väikese kühmuga; 3 ülemist hammast tömbid ja lühikesed, kaks alu-
mist teritunud, ülemistest pikemad. Kroon punakaslilla, l0-l5 mm pikk.
Puri ümardunult elliptilise naastuga, tumedate soontega, ahenenud võrd-
1emisi ļaiaks pinnukeseks. Tiivad süstjad, purjest lühemad, laevukese
pikkused. Laevuke tipul ahenenud lühikeseks nokaks. Sigimik paljas,
jalata. Kaunad piklik-lineaalsed, teritunud, 4-5 cm pikad ia 4-5 (6) mm
laiad, pruunikad. Seemned pruunid, peaaegu kerajad.

Õitseb juunis, juulis.
Lehtmetsades,. puisniitudel põõsastes, sarapikes, nõlvadel, raiesmikel.

}{ajusalt, peamiseĮt mandri loodepoolseS oSaS ja vallseljakutel Aegvii-
dust Neerutini ning sealt Porkuni ja Rakke suunas. (89. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis (välja arva-
tucl Krimmi poolsaar ja Alam-Volga piirkond), Ees-Kaukaasias, Lääne_
ja lda-Siberis, Kesk-Aasiās, - Segametsades, põõsastes, harvemini ste-
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89. joon. Hernelehise seaherne (Lathgrus pisif ormis L.) leiukohad Eesti NSV-s.
(K. Eichwaldi jätgi.)

piS. Väljaspool NSV Liitu Euroopa keskosas, Džungaarias ja Kaš_
gaarias.

Majanduslik tähtsus. Kasulik söödataim loodusįikel karjamaadel. Hal-
jasmass sisaļdab õitsemise ajal (arvestaiult absoluutsest kuivainest)
5,6Vo tuhka, 21,2/o proteiini ja 3,3/o rasvaineid. Selle liigi kultuurista-
mine väärib katsetamist (Koprrņoņue paCTeHHfl ceHoKocoB u nacrģuuĮ

CCCP, II, I95I)

7. Rand-seahernes Lathgrus matritįmus ' (L.) Big. Fl' Boston'

ed.2 (ls24) 268; Gams in Hegi lllustr. Fļ. Mitt._Eur. IV,3 (l92a) 1585;

B. Fedtsch. in Fl. URSS XII (l94B) 507. - Pįsum marįtįmurrl L. Sp. pl.

(1753)727;Ledeb.Fl.Ross.I(1842)661;Wied'etWeb'Beschr'phan'
Gew. Esth-, Liv_ u. Curļ. (ļB52) 436; Lehm' in Archiv Naturk. Liv-,
Ehst- u. Kurl.,2 Ser. XI, l (1895) 42B. - Ųuga ĮĪplĪMopcKag' (90. joon.)

?ļ ' Risoom roomav, harunenud. Vars ļamav või tõusev, 25-60 cm

kõrgĖ, kandiline, tiivutu, lihtne või alusel harunenud, paljas või hõre_

dalt ļühikarvane. Abiļehed nooljalt süstjad, L,5-2,5 cm pikad, peaaegu

sulglehekeste suurused, vahel nõrgalt hambulised. Lehed enamasti 4,

harvemini 3 või 5 paari sulglehekestega, lihtsa või harunenud köitraoga.
Sulglehekesed elliptilised või äraspidi-munajad, enamasti 2_3 (4) cm

t narįtįmus _ mefe- või mere ääres kasvav (lad. k.)
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pilrad ja l-l,5 (2) cm ļaiad, tömbi tipuga, peenikese ogaotsaga, ena-
masti paljad, alumisel küljel sinakasrohelised. Õied longus, (2-) 4-7-
l<aupa hõredates õisikutes. Õisikud koos raagudega lehtedest ļühemad
või peaaegu lehtede pikkused. Kõrgleht õierao aļusel väike, vaevalt mär-
gatav. Õieraag umbes 3 mm pikk, tupest lühem. Tupp kellukjas, alusel
väikese kühmuga; alumised tupehambad ülemistest pikemad. Kroon
iiĮlakas' |B-22 mm pikk. Puri punakaslilla, tiibadest ja laevukesest
pikem, ümardunult ovaaļse naastuga, pisut pügaldunud tipuga, alusel
ahenenud piklikuks laiaks pinnukeseks. Tiivad hele1iļlad, laiaļt ovaalse
naastuga (selle alusel hammas), ahenenud pikaks kiisaks pinnukeseks.
Laevuke ümardunud. Emakakael pole keerdunud. Kaunad piklik-lineaal_
sed, 4-5 cm pikad ja 6-8 mm laiad, külgedelt kokku surutud, tipul
ahenenud lühikeseks nokaks, noores eaS lühikarvased, hiljem paljad,
pruunid, 6-l0 seemnega. Seemned kerajad, külgedelt kokku surutud,
mustad, siledad.

Õitseb juulist augustini.

Mererannal liivasel ja klibuseļ pinnasel, peamiselt mandri põhja-
rannikuļ ja Põhja-Eesti saartel lvt G. Vilberg (Vilbaste), Põhja-Eesti
saarte taimkattest, 1933], ka läänesaartel, kus näib levivat. (9l. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhjavööndis (ka suureniate jär-
vede, näit. Laadoga järve ka1lastel), Siberis, Ķaug-Idas, Ėasvades lii-
vastel mererandadel. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias, Euroopa kesk-
ja atlantilises osas, Jaapanis, Hiinas, Põhja-Ameerikas (Atlandi ookeani
rannikul), Lõuna-Ameerikas (Vaikse ookeani rannikul). Tsirkumpolaarse
levikuga.

Majanduslik tähtsus. Kasu1ik söödataim rannaäärsetel karjamaadel.
Kuulub keskmise söödaväärtusega taimede hulka, sisaldades kuni |3%
proteiini.

3. sektsioon Orobus L. Gen. pl. ed. 5 (1754) 523, pro genere; Gren.
et Godr. Fl. France I (lB48) 485. - Püstiste vartega mitmeaastased roht-
taimed. Lehed köitraota, 1ehete1g lõpeb peenikese ogaotsaga. Kaunad
lineaalsed.

LIlKIDE MÄÄRAMISTABEL

Lehed enamasti 3 paari sulglehekesiega. Sulglehekesed pikalt teri-
tunud, l-4 cm laiad. Kuivades ei muutu taim mustaks

. 8. Kevadine seahernes - Lathgrus uernus (L.) Bernh.

Lehed 4-6 paari sulglehekestega. Sulglehekesed tömbi tipuga, B_
12 mm laiad. Kuivades muutub taim mustaks

9. Must seahefnes - Lathųrus niger (L.) Bernh.
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90. joon. Rand_seahernes LLatharus maritįmus (L.) Big.]. oks leh-
tede ja õitega.
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9l. joon. tand_seaherne fLathgrus marįtįmus (L.) Big.] leįukohad Eesti NSV_s

B. Kevadine seahernes ehk kevadine kurelääts _ Latharus aernus I

(L.) Bernh. Syst. Verz. Pfļ. Erf. (1800) 247; Gams in Hegi lllusir. Fl.
Mitt.-Eur. IV' 3 (1924) lÜ74; B' Fedtsch. in Fl. URSS (l94B) 5l3. _
L. oernus Wimm.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
(1852) 435. - Orobus aernus L Sp. pl. (1753) 728; Ledeb. Fl. Ross. I
(IB42) 5BB. - ŲlrHa eeceunnn' (92. joon.)

4. Risoom jäme, harunenud, võsunditeta. Vars püstine, 20-50
(60) cm kõrge, kandiline, lihtne või ülemises oSaS harunenud, paljas või
peaaegu paljas. Abilehed poolnooljad, munajas-süstjad, lO-20 mm
pikad, terveservalised, teritunud tipuga. Lehed enamasti 3, harva 2 või
4 paari sulglehekestega, naaskelja ogaotsaga (ülemised lehed arenevad
pärast õite tekkimist). Leherootsud renjad, abiļehtedest pikemad. Sulg_
lehekesed piklik_munajad või elliptilised, (3) 4-B cm pikad ja (l)
l,5-4 cm laiad, pikalt teritunud tipuga, alumisel küljel sinakasroheļised,
läikivad, servadel, lühikeste ripsmetega. Õied longus, (2-\ 3_5_ (B_)

kaupa kaenlasisestes kobarates. Kõrgleht õierao alusel puudub või on
harjasjas, vaevalt märgatav. Kobarad koos raagudega lehtedest pike-
mad. Tupp 7-9 mm pikk, alumised tupehambad ülemistest pikemad,
peaaegu,putke pikkused. Kroon enamasti punakas- või sinakaslilla, pärast
õitsemist ja kuivades sinine. Puri l5-16 mm pikk, äraspidi-munajas,
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92' joon. Kevadine seahernes ehk kevadine kurelääts |Lathgrus aernus '(Ļ'J. Rerņh.]
var, Įatifolius (Schu,r) Rouy. Taime ülemine osa õite ja viljadega.



pügaldunud tipuga, enam või vähem tiibade pikkune. Laevuke tugevasti
kaardunud, purjest palju lühem. Kaunad ļineaalsed, 3,5-4,5 cm pikad ja
4-6 mm laiad, paljad, varrest eemale hoiduvad, külgedelt kokku suru-
tud, B-1O Seemnega. Seemned enam või vähem kerajad,3-4 mm pikad,
pruunikad, siledad.

Õitseb maist juunini.
Leht- jā segametsades, puisniitudel põõsastes, võsastike's. Sage.

Metsataim.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (välja arvatud

Alam-Volga piirkond), Kaukaasias, Lääne- ja lda'Siberis varjukates met_
sades ja põõsastes. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias, Eūroopa kesk-
osas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias. Mägedes tõuseb subalpiinse kõr-
gusastmeni.

Majanduslik tähtsus. Väärtuslik söödataim metsakarjamaadel, eriti
kevadel ja suve algul. Kõik koduloomad söövad teda meeleldi. Haljas-
mass sisaldab (arvestatud absoļuutsest kuivainesI) 20,5o/o proteiini, l,9/o
rasvaineid ja 7,1/o tuhka. Haljasmassįs leidub ka karotiini ja alkaloi-
dide jälgi. Meetaim.

Kevadine seahernes varieerub peamiseli õ\" .rurr." ja värvuse ning
sulglehekeste kuju ja suuruse poolest. Eestį NSV tingimustes esineb var.
Įatifolius (Schur) Rouy - sulglehekesed 1,5-3,5 (4) cm ļaiad. Kohati
võib täheldada roosa krooniga kevadist seahernest - Ī. roseus Beck,
ohtralt näiteks Puhtulaiul (Lihula raj.).

9. Must seahernes ehķ must kurelääts Lathgrus niger | (L.)
Bernh. Syst. Yerz. Pfį. Erf. (lB00) 24B; Gams in Hegi lllustr. Fl.
Mitt.-Eur. IV,3 (1924\ 1572; B. Fedtsch. in Fļ' URSS XIII (1948) 516.-
L. niger Wimm.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Lįv- u. Curl.
(1352) 435. - Orobus niger L. Sp. pl. (1753) 729; Ledeb. Fl. Ross. I

(1842) 69l. - Ųuua uepHax. (93. joon')

4 Risoom lühike, jäme. Vars püstine, 30-80 cm pikk, enatnasti
üksikult, harunenud, paljas, alusel silinderjas, ülemises osas kandiline.
Abilehed poolnooljad, süstjad, leherootsust lühemad. Lehed (3) 4-6
paari sulglehekestega' rohtja ogaotsaga, lühirootsulised. Su1glehekesed
munajas-piklikud või elliptilised (piklik_ovaalsed) , 2-3,5 (4) cm pikad
ja (3) 5-12 mm laiad, ümardunud tipu ja alusega, lühikese og'aotsaga,
paĮjad, alumisel küljel sinakasroheļised. Õied 3-6- (l0-) kaupa võrdle-
misi hõredates, enam või vähem ühekülgsetes kobarates peenikestel raa-
gudel' Kobarad koos raagudega lehtedest pikemad. Õieraod peaaegu
tupe pikkused. Kõrgleht õierao alusel väike, varisev. Tupp kellukjas;
tupehambad teravad, ühepikkused, tupeputkest umbes 2 korda Įühemad.
Kroon punakaslilla, hiljem sinakas, l0.-15 mm pikk. Puri tiibadest.pisut
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93. joon. įlust seahernes ehk must kurelääts |Lathgrus niger (L.) Bernh.l. Taime
ülemįne osa ļehtede ja õitega.
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94. joon. Musta seaherne ehk musta kureläälse |Lathgrus niger (L.) Bernh.] leiu-
kohad Eesti NSV-s.

pikem, enam või vähem ovaalse, laiast pinnukesest lühema naastuga.
Tiivad pikliku.naastuga, pika pinnukesega, naastu alusel hammas. Kau-
nad lineaalsed, püstised, 4,5-5,5 cm pikad ja 5-6 mm laiad, peaaegu
raotud, paljad, mustad. Seemned nurgeliselt kerajad kuni munajad, pruu-
nikad, siledad. Kuivades muutub kogu taim mustaks.

Õitseb juunist augustini.
Kuivades leht- ja segametsades, puisniitudel põõsasies, nõlvadel,

põõsastikes Saarenraal ja Muhumaaļ. Kohati, enamasti vähe lupja sisal-
daval ja parajalt niiskel pinnasel. (94. joon.)

'Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias
peamiselt leht- (eriti tamme-) ja ka männimetsades. Väljaspool NSV
Liitu Skandinaavias, Euroopa kesk- ja atlantilises osas, Vahemeremaa-
del (h.arva Alžeerias). Mägedes ei tõuse 1000 m-st kõrgemale.

Majanduslik tähtsus. Väärtusļik söödataim metsakarjamaadel; teda
söövad kõik koduloomad. Tainre maa-alused osad sisaldavad umbes
!,5/o glikosiidi arbutiini (CrzHrooz), õites on sinist värvainet. /vleetainr'

Must seahernes varieerub üidiselt vähe. Eesti NSV-s on levinud:
var. niger (var. tgpicus Aschērs.'et' Graebn.) - sulglehekesed elliptili-

sed, harvemini munajad; meļl peamiselt esinev teisend.
var. heterophgllus Uechtritz - lehed erisugused, elliptilised ja pea-

aegu ümmargused; leitud Saaremaal.
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27. perekoļld herned _ Pįsum| L'
L. Gen. Pl. ed. 5 (1754) 324.

Enamasti üheaastased või talvituvad, harvemini mitmeaastased pea-

aegu paljad või täiesti paljad rohttaimed. Abiļehed sulglehekestest suu_

,"Ärd, hįrva väiksemaj. Lehed paarissulgjad, (1) 2_3 paari sulglehe-

kestega' harunenud köitraoga. Õied võrdlemisi suured, 1-2' (3_) kaupa

kaenūsisestel raagudel. Kõrgleht õierao alusel väike, varisev. Tupp

viļtuselt kellukjas, viie hambaga; iupehambad peaaegu iihepikkused või

2 ülemist aļumistest lühemad ja laiemad. Krooni puri äraspidi-muna-

jas, ahenenud ļühikeseks pinnLkeseks. Tiivad' sirbikujulised, pilrlikud,

Ļeskkohal laevukesega liitunud, 1ühikese pinnukesega. Laevuke kaardu-

riucļ, tömbi tipuga, įibadest lühem. Tolmukatest 9 putkena kokku kas-

uunrd, ülemine įaba või ainult keskkohal kinniiunud teiste tolmukate

puikele.Tolmukatetupptipulsirgelt.lõigatud(tolmukatevabadotsad
ühepikkused). Sigimik vaģa lühūesel jalta!' p'eaaegu istuv' ' arvukate

...Än"rlgmetega. Emakakāeļ ļ<aardunud, tipuosas sisemisel kirlje1 kar_

urn., p.iregu tipmise suudmega. Kaunad lamedad või peaaegu siļin-

derjad, t<titgĮaett pisut kokku ūrutud, teritunud tipuga, avanevad kahe

poj*"rr, įaljuseemnelisecl. Seemned peaaegu kerajad'

Perekonda kuulub 7 liiki levikuga peamiselt Lääne_Aasias, Kaukaa-

siasjaVahemeremaadel;mitmedneistontähtsadjavägaväärtuslikud,
laialdaselt kultiveeritavacl kultuurtaimed. NSV Liidus esineb 6 liiki

(koos kultuurliikidega). Perekond seisab morfoloogiliste tunnuste poo-

lest lähedal perekonnale LaĮhųrus

1. sektsioon Lophotropi's Jaub' et Sp' lllustr' pl' orient' Ī (1842 -
ls43) 9l in adnot.; Boisļ. Fļ. or II įazz) 623' - Ūheaastased roht-

taimed.Lehedz_spaatisulglehekestega,pikahārunenudköitraoga-
Abiļehecl suured, tavā1iseļt sulglehekestest' suuremad'

L|tKIDE MÄÄRAMISTABEL

l.Õiedva1gedvõiļillakad.Sulglehekesedenamastiterveservalised.
Seemned rohekad voi kollakaj' 

li:ll*Tefnes - Pįsum satįuum |:'

Õied kirjud (puri sinakasli1la, tiivad punakas-lilla.d' laevuke. u.'l.g.:Į'

ūr.u, uätg"a.' Sulglehekesed hõredalt' hamb'ulised. Seemned hallid,

tumedate täppidega1. 
Hall hernes ehk pelusk - Pįsu,m aruense L'

I pĮsunt (lad. k.), plsos (kr. k.) - herne nimetus antiikajal'
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l. Hall hernes, söödahernes ehk pelusk - Pįsum aruense 1 L. Sp. pl.
(1753) 827; Ledeb.Fl.Ross. I (lB42) 66l; Wied. et Web. eeschr. įhān.Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (lB52) 436; Bobr. in Fl. URSS XIII (igąs)
524. - P. satįaum var. aruense Trautv. in Acta Horti Petrop. IIĮ, l
(lB74) 75; Gams in Hegi Fl. Miįt.-Eur. IV, 3 (1924) 1613. - lopox
norenoft, reJrromKa. (95. joon.)

o, o. Vars peenike, roniv, 30-80 (l00) cm kõrge. Abilehed ena_
masti kitsamad kui järgmisel liigil, hõredalt hambulise servaga, eriti
alusel, kus sageli on ka lilļakas täpp. Lehed 2-3 paari sulglehekestega,
harunenud köitraoga. Sulglehekesed ovaalsed või munajad, kuni umūes
4 cm pikad ja 2 cm laiad, sageli hõredalt hambulise Sefvaga' tipul lühi_
kese ogaotsaga. Õied enamasti üksikult, harvemini 2-kaupa, kaenlasise-
sed, abilehtede pikkustel või pikematel raagudel; kirjud, harvemini va1_
ged. Ķaunad 4-5 cm pikad ja 12-15 mm laiad, helepruunikad. Seem_
ned suhteliselt väikesed, ümardunūd, rohekashallid kuni tumedad, tume_
date täppidega.

Õitseb juunis' juulis.
Kuļtuurtaimena põlcludel, vahel umbrohuna põllupeenardt,ļ' teede

aares. Sage.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja_ ja keskvööndis, peamiselt

kultuuris läänepoolsetes oblastites, ka umbrohuna põldudel. Väljaspool
NSV Liitu Euroopa kesk- ja lõunaosas, kuļtuuris ja umbrohuna, tulnu-
kana Põhja-Ameerikas. Spontaanseļt kasvab ainuIt Kaukaasias (Gruu-
sias) subalpiinsetel niitudel (n. M. Xyxoacxuri, Ky.llrypHbĪe pacTeHllfl I.l

HX copoĀĮųrz, l950)
Majanduslik tähtsus. Pelusk on tähtis ja väärtuslik söödataim, mida

kasvaiatakse paljudes sortides eriti liivase pinnasega põldudeĮ (halļas-
söödana SeguS kaeraga, ka siloks). Keemilise ķooštisį poolest kuulub
väärtuslikumate söödataimede huļka, sisaldades haljasmassis (absoluut_
ses kuivaines) õitsemise ajal I0,770 tuhka, 23,6% proteiini, |7,|/o valk-
aineid, 4,3/o rasvaineid, 3l,4vo tselluloosi, 30/o |ämmastikuvabu aineid.
Seemned sisaļdavad eriti suurel hulgal valkaineid (proteiini 21,9/o ja
valku 20,5%). Seemned sobivad toiduks ka inimestele.

(2.) Harilik hernes - Pįsum satįuum, L. Sp. pl. (1753) 727; Ledeb'
Fl.Ross. I (lB42) 660; Gams in Hegi lllustr. Fļ. Mitt.-Eur. IV,3 (1924)
16l0, excl. vaĪ' arlense Gams et var. eįatįus (Ste.v. et Bieb.) Beck; Bobr.
in Fl. URSS XIII (l94s) 525. - lopox nocesĮ{oll. (96. joon.)

o Taim haļļikasroheline või koļlakasroheline, vahakirmega. Vars
lamav või roniv, 50-200 cm pikk, lihtne või alusel harunenud, nõrk, pal_
jas. Abilehed suured, enamasti sulglehekestest suuremad, enam või vähem
laialt teritunud tipuga, alusel tavaliselt nooljad ja hambulised. Lehed

I afuense - põllul kasvav (lad. k.).
2 satįaum - kasvatatav,. külvatav (lad. k.)
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95. joon' Haļl herrres, söödahernes .ehk.pelusk 
(PĮsum arīJensc L'\ a - oks lehtede'

õite ja'viljag:a' ü - vili.



2-3 (4) paari sulglehekestega, harunenud köitraoga' Su1glehekesed
munajad või ovaalsed, enamasti terveservālised, 2-5 (6) cm pikad ja
1'5-3 cm laiad, paljad, ümardunud tipuga ja lühikese ogaotsaģa'. ÕiĮd
üksikult või kahekaupa lehtede kaenaldes, abilehtede pikkustel ūi pisut
pikematel raagudel. Tupp seljal väikese kühmuga, tupĮputkest pikemate,
teritunud hammastega. Kroon enamasti valge või roosakas, vaĖel roosa-
kamate tiibadega. Kaunad 5-7 (l5) cm pikad, lamedad või silinderjad,
mitteavanevad, sirged või pisut kaardunud. Seemned kerajad, 4-8
(l0) mm pikad, enamasti rohekaskollakad, rohekad või kollakad.

Õitseb juunis, juulis, augustis.
Kultuurtaimenā põlrludel ja aedades; kasvataiakse paljude sortidena.

Sage.
Üldlevik. Tuntud ainult kultuurtaimena; kasvatatakse peaaegu kogu

maakeraļ, eriti Euroopas ja Hiinas. Hariliku herne kultlveerimise pīir
ulatub põhjas (NSV Liidu territooriumil) 65 laiuskraadini, lõunas sub-
troopiliste a1adeni, mägedes subalpiinse kõrgusastmeni.

Majanduslik tähtsus. Harilik hernes on levinumaid kultuurtaimi; teda
kasvatatakse terasaagiks nii toidutaimena (aedviljana) kui ka sööda-
taimena. Ta sisalrlab haljasmassis, eriti uģu seemnetes suurel hulgal
va1kaineid. Keskmiselt on haljasmassi keemļļine koostis (arvestat*ult
absoluutsest kuivainest) järgmine: tuhka l0/o, proteiini |B,4%, valku
l3,2%, rasvaineid 4,2%, tselluloosi 27,4vo, lämmastil<uvabu aineid 40%.
Seemned sisaldavad 3,2vo tuhka, 26% proteiini, 23,5% vaļku, !,6%
rasvaineid, 5,9/o tsel|uloosi ja 63% |ämmasiikuvabu aineid (Kopvronlre
pacTeHI,Ifl ceHoKocoB n nacr1vlų CCCP, II, l95l). Ikonnikovā-Smirnova
järgi (Xyr<oecxrzrž, Ķy.nlrypHbIe pacTeHvfl, p, IĄX copo4ra.,lu, 1950) sisalda-
vad herne seemned keskmiselt 2,1-3,SV, tuhka, 22-84% valku, 0,7-
l,5/o rasvaineid, 20-4B/o tärklist ja 5,2-7,7/o tse|luloosi.

Harilik hernes on väga vana kultuurtaim. oletatakse, et herne kulti-
veerimine on alguse saanud Lääne-Aasias. Euroopas ja Väike_Aasias
ulatuvad hernekultuuri jäljed noorema kiviajani. XVI sajandil olid her-.
ned üheks tavalisemaks toiduaineks.

Laiaulatusliku kultiveerimisareaali piirides on harilik hernes tuntud
enam kui mitmesaja sordina. Suhkruherne sortide seemneid kasutatakse
enamasti toiduks enne valmimist; ka nende noored kaunad on suhkru-
rikkad ja samuti tuntud maitsva aedviljana. Üldiseļt kehtib geograafilis-
ökoloogiline seadusp,äraSus' mille kohaselt suuremate seemnātegā herne-
vormid esinevad Vahemeremaadel, väiksemate seemnetega uo..nid ,g,
Aasias.

Harilikku hernest ei tunta metsikus olekus, ta on aga ļähedane liigile
Pįsum qllense. oleiatakse, et kultuur1iik Pįsum satįaum L..on tekkelt
lähedalt seotud Pisum araen,se|ga või ka P' eĮatįus,ega või et ta on
hübridogeense päritolrrga ja oma kujunemises seotud mõlema liigiga, s. o.
nii P. āruense kui ka P. eļatįus'ega. Viimane, P. eįatįus Marsch--Bieb. on
levinud Vahemeremaadel, Väike_Aasias, Kaukaasias ja lraanis, kasvades
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96. joon. Harįlik hernes (Pisam satįaum L.). oks lehtede, õite ja viljadega.



seal niitudel, põõsastes ja rrretsalagendikel (Xyxoscķuiį, KyrrrypHue pac-
TerlHrI įį'HX CopoĀI4u'.t' l950)

7. triibus PhaseoĮ.eae Bronn Form. pl. Legum. (|822) l33; DC. Prodr.II (1B25) 38l. - Lehed paaritusuĮgjad, sāgeli ķotmļtisej. r"r-rįrJ
enamasti kahe-, harvemini üherühmased. Kaunad piklikud, paljuseemne_
1ised, ristvaheseintega, kuid mitte 1üļilised.

Triibus on õite ja seemnete morloloogilise ehituse poolesi lähedane
triibusele Vicieae, erineb aga sellest paaritusulgjate või kįlmetiste köitraa_
gudeta lehtede poolest (lähenedes viimaste tunnuste poolest ka triibus-
tele Daįbergieae ja GaĮegeae). Triibus haarab ligi 1000 liiki levikuga
peamiselt troopilistel ja subtroopilistel aladel leiiti ameerikas). NSi
Liidus esineb B perekonda, neist enamik kultuuris.

28. perekond sojaoad - GĮgcine Į L.
L. ceņ. pl. ed. 5 (1754) 344. - Soja Moench Meth. (1794) 153,

Ūheaastased, püstiste või vahel väänduvate vartega ja kolmetiste
lehtedega karvased rohttaimed. Abilehed väikesed, süsįad. Õied väike-
sed, 5-B mm pikad, väheseõielistes kaenlasisestes kobarates. Kõrglehi
õierao aļuseļ harjasjas. Tupp putkjalt kellukjas; 'kaks ülemist tupeūam-
mast alumises osas kokku kasvanud, alumised hambad peaaegu tipuni
ļ<okku kasvanud. Kroon punakaslilla kuni peaaegu valge. Puri ümardu-
nud, alusel ahenenud, vaevalt märgatavate hammastega. Tiivad kitsad,
laevukesest pikemad, laevukesega pisut kokku kasvanud. Tolmukad kõik
putkena kokku kasvanud või ülemine vaba. Sigimik karvane, peaaegu
isiuv, arvukate seemnealgmetega. Emakakael enamasti ļühike, kaivadeū,
tipmise suudmega. Kaunad lineaalsed või pisut sirpjad, karvased, kül_
gedelt kokku surutud või peaaegu silinderjad, avanevad kahe poolmena.

Perekonda kuulub 75 liiki; enamik neist on levinud troopiliies Aafri-
kas ja Aasias, umbes l0 liiki troopilises Ameerikas (pantroopiline pere-
kond). NSV Liidus esineb 2 liiki, neist üks spontaanselt Kaug-Idas, įeine
kultuuris.

-(1.) Karvane sojauba - GĮgcine hĮspida2 (Moench) Maxim. in Bull.
Acad. Pėtersb. XVIII (ls73) 39B; Bobr. in Fl. URSS XIIĪ (l94B) 529;
Zhuk. Ky.nrr. pacr. (1950) 269. - soja hispida Moench Meth. (t7g4)
i53. - Coa ųerLIHĻIcTa'!, Kyd'IbTypHaff cofl. (97. joon.)

-O- Vars püstine, 20-60 cm kõrge, võrdlemisi jäme, pruunikate ja
valgete harjasjate karvadega. Lehed kolmetised, pika rootsuga. SulglehĮ-
l<esed suured, ovaalsed või lai-süstjad, keskmine leheke kü'lgmistest pike-
tnal rootsukesel, karekarvased. Õied võrdlemisi lühikestĮs, įihedļtes,
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97. joon. Karvane sojauba |GĮgcine hispida (Moench) Maxim.]. a - taim vil-
jadega, ä - leht, c - õis, d - juured mügaratega.



enamaSti 3-B- (l2-) õielistes kobarates' Oisikuraod karvased, võrd1e-
misi lühikesed. Tupe 2 ülemist hammast alumistest lühemad. Kroon liļ-
iakas või valge, 2,5-10 mm pikk. Puri peaaegu ümmargune, pügaldunucĮ
tipuga. Kaunad karvased, sirged või pisut kõverdunud, |-4 Seemnega.
Seemned kerajad või ovaalsed' vahel külgedelt kokku surutud, mitme-
Suguse värvusega (kollased, rohelised, pruunid, mustad).

Õitseb juulis, augustis.
Kultuurtaimena aedades. Harva.
Üldlevik. NSV Liidus kultuurtaimena ja vahel umbrohuna, eriti Ukrai_

naS' Ķaukaasias ja Kaug-Īdas, vähemal määra1 Kesk-Aasias. Väljas_
pool NSV Liitu kultuuris Euroopas, Aafrikas ja Põhja_Ameerikas,-eriti
ļaialdaselt aga Aasia kaguosas (Hiinās, Jaapanis jm.).

Majanduslik tähtsus. Väga väärtuslik kultuurtaim, sisaldades Seem-
netes rikkalikult valkir, eriti aga õli; kultiveeritakse peamiselt terasaagiks
arvukate sortidena peaaegu kogu maailmas. Karvase sojaoa seemnete
keemiline koostis on järgmine: tuhka 4,0-5,Bvo, valku 24-45%, !ärk-
ļist 20-32/o, rasvõ|i 13-27%, tseĮluloosi 3-7,2%. Suurem osa kogu
maailma sojaubade toodangust kasutatakse õli saamiseks, mis päragt
rafineerimist leiab väga mitmekesist kasutamist (margariini tootmiseks,
toitude vaļmistamiseks, seebikeetmiseks, 1aki valmistamiseks jm.). Pärast
õli ekstraheerimist valmistatakse seemnete jäägist. jahu. Sojajahule vett
juurde lisades (l osa sojajahu f 7 osa vett), keetes ja filtreerides saa-
dakse va1gu- ja õlirikas piimemulsioon, mis sisaldab ka A_, D- ja E-vita-
miini. Tuhkainete juurdelisamisel emu1siooniie saadaļEse täisväärtuslik
piim. Sojapiima töötatakse ka ümber kaseiiniks ja juustuks. Piima ja
juustu valmistamise protsessid olid juba vanal ajal hiinlastele ja jaa-
pan1astele tuntud. Sojajahust valmistatakse ļeiba ja muid toite, sojaube
kasutatakse ka kohvi aseainena. Haljasmass leiab kasutamist söödana,
eriti viimasel ajal (haljassöödana, silona ja heinana). Tehnika vii-
mase saavutusena toodetakse sojast plastmassi, mida kasutatakse isegi
väikelitraažiga autokerede va1mistamiseks.

Sojauba on sooja kliima mesofüütne taim. Ta on aga võrdlemisi
hästi kohastunud põhjapoolsemate tingimustega ning teda ku1tiveeri_
takse praegu hea eduga ka metsavööndi ļõunaosas.

Spontaanselt kasvav karvane sojauba ei oįe enam tuntud. Ta kultuuri
kodumaaks on Hiina, andmed ta kultiveerimise kohta ulatuvad tagasi
üle 2000 aasta enne meie ajaarvamist. Euroopasse sattus sojaoa kuļtuur
alles XVIII sajandil. Arvatakse, et Glųcine hispida (Moench) Maxim.
on hübridogeense päritoluga (G. ussuriensjs Rgl. et ÄĄaack \ G' tornen-
losa Benth.). G. tomentosa on levinud Lõuna-Hiinas ja meenuįab näit.
karvkattelt karvast sojauba. GĮgcine hispida on jaotatud 4 geograafilis-
ökoloogi1isse alamliiki: SSp. manshurįca Enken, ssp. chtnensls Enken,
ssp' japonica Enken ning ssp. įndįca Enken. Alamliigid on omakorda
väga polümorfsed; mõned botaanikud eraldavad kuni l0 000 sorti.
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29. perekond aedoad _ Phaseoįus I L.

L. SP.Pl. (1753) 723. . : ,{ļ."ĻJ.

Üheaastased püstiste või väänduvate vartega ja kolmetiste liitleh-
tedega rohttaimed. Abilehed väikesed, vabad, terveservalised, püsivad.
Lehed suured, pikarootsulised, ülemine sulgleheke külgmistesi pikema

rootsukesega. Õied kaenlasisestes kobarates. Tupp kellukjas, 2-huule_

line. Kroon valge, lillakas või punane. Puri ümardunud, tiivad äraspidi-
rnunajad või piklikud, purje pikkused või pisut pikemad, kinnituvad
laevukesele. Laevuke piklik või lineaalne, ahenenud pikaks tömbiks
nokaks, l<oos tolmukatega ja emakakaelaga spiraalselt keerdunud, 9 tol-

mukat putkena kokku kasvanud, üks (ülemine) vaba. Sigimik peaaegu

jalala, arvukate seemnealgmetega. Emakakael paksenenuil, viltuselt ase-

įunud või külgmise suudmega. Kaunad sirged või sirpjalt kõverdunud,
ļamedad või silinderjad, osaliselt vaheseintega, paljuseemnelised. Seem-

ned ümardunud või piklikud, mitmesuguse värvusega. Seemnete idane_

misel jäävad idulehed mulļa alla või tõusevad mullale.

Perekonda kuuļub üle 200 liigi levikuga peamiselt maaker'a troopi-

listel ja subtroopi1istel aladel; neist kuļtiveeritakse umbes 20 liiki, miļ-

ledest mittned on tuntud ainult kultuuris ja kuuluvad väga'vanade kul-

tuurtaimede hulka. Aeduba kasvaiatakse peamiselt terasaagiks, mõnedel

liįkidel kasutatakse aga ka vilju (kaunu) tervikuna. Mõned liigid on

tuntud ilutaimedena. NSV Liidus kultiveeritakse peamiselt 5 liiki, Eesti
NSV-s 2 liiki.

Päritoļu järgi jaotatakse kultuur-aedoad kahte rühma: Ameerika ja

Aasia aedoad. Ameerikast pärinevatele liikidele on iseļoomulikud võrd_

lemisi suured lamedad kaunad pika nokataolise tipuga ja suuremate

seemnetega (Phaseolus uuĮgaris L., Ph. coccįneus L., Ph' acutifoĮius
A. Gray jt.), Aasiast pärinevatel liikidel on aga kaunad silinderjad,
väiksemad, nokata iipuga ja väiksemate seemnetega; taimed on ena-

masti üleni karvased (Pr. aįĮreus Roxb., Ph. rrlungo L. jt.).

LtIKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Õisikuraod lehtedest märgatavalt pikemad. Õied tulipunased, harve-
mini valged

2. Õisuba - Phaseoįus coccįneus L.

Õisikuraod lehtedest lühemad. Õied enamaSti valkjad või kahva-
tulillad

l. Harilik aeduba ehk türgi uba - Phaseoļus auĮgaris L.

t phaseolos, phaseĮos ehk phasīoĮos _ kitsas paat (kr. k.); kaunad meenutavad

kujult kitsast paatl.

ļ8 Eestl NSV floora IĪI 24l



(l.) Harilik aeduba ehk türgi uba - Phaseoįus uuĮgaris 'L. Sp. pl.
(1753) 723; Ģams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (|924) 1629;
Bobr. in Fl. URSS XIII (1948) 535. - Ph' nąnįļS L. et Jusl. Cent. pl.
I (1755) 23. - Qaco.ltl o6rtķHoseuuar. (9B. joon.)

o Peajuur nõrk. Vars püstine, 20-50 cm kõrge, või väänduv ja
2-3 m kõrge, paljas või lühikarvane. Abilehed väikesed' munajad või
süstjad. Sulglehekesed kolmnurkjalt munajad või süstjad, süstjate abi_
lehekestega. Õied 15-25 mm pikad, enamasti kahekaupa hõredates
kaenlasisestes õisikutes. Õieraag tupe pikkune või pikem. Õisikuraod
lehtedest lühemad, harva pikemad. Kroon valge, rohekasvalge, kahvatu_
lilla või harva punakas. Laevuke 1,5-2 ringi spiraalselt keerdunud.
Kaunad 7-25 cm pikad, rippuvad, sirged või veidi kõverdunud, lamedad
või kuni peaaegu silinderjad, siledad, 3-l0 Seemnega. Seemned ovaal_
sed, ümardunud või neerjad, suuruselt ja värvuselt mitmesugused.
Seemne idanemisel tõusevad idulehed maapinnale.

Õitseb juunist või juulist septembrini.
Kultiveeritakse aedviljana paljude sortidena. Srgę aedades.
Üldlevik. Kultuurtaimena kõigis maailmajagudes. NSV Liidu lääne-

osas ulatub aedoa kultiveerimise piir põhjalaiuse 58"-ni'
Majanduslik tähtsus. Väga väärtuslik valgurikas aedviljataim. Toi_

duks kasutatakse nii tema seemneid kui ka valmimata kaunu. Seemnete
keemiline koostis, arvestatud absoluutsest kuivainest, on järgmine:'tuhka
5/o, proteiini 25,2/o, rasvaineid (õli\ 1,3%, tselluloosi 5% ja lämmastiku-
vabu aineid 63,5%' Harilik aeduba on soojusenõudlik taim, ainult üksi-
kud sordid on tõusmestaadiumis vastupidavad külmale -l" kuni -3o.

Phaseoįus ualgaris L. ei esine spontaanselt kusagil. Talle väga lähe-
dane lįik on Guatemalas endeemne Phaseolus macroļepls Pip', mis kas-
vab seal mägedes kõrgusel üle 2000 m. oļemasÖlevad, tõendid ei ole
aga küllaldased, et pidada seda liiki hariliku aedoa lähtevanemaks;
siiski võib pidada tõestatuks, et hariliku aedoa kodumaaks on troopiline
Ameerika, arvatavasti Mehhiko või Guatemala. Phaseolus r.lulgaris'e
kulįuur on väga vana. Ta seemneid on leitud Peruus ja Mehhikos inkade
kultuurile eelneva aja mälestusmärkide hulgas. XVI sajandil sattusid
hariliku aedoa seemned hispaanlaste kaudu Euroopasse, levides kõikideļe
maadele. Venemaal kultiveeritakse harilikku aeduba alates XVII ja
XVIII sajandist.

Harilik aeduba on väga poltimorfne liik; on tuntud kaugelt üle
500 sordi, mis erinevad seemnete ja kaunade kuju, Suuruse ja värvuse,
õite värvuse ja ka teiste tunnuste poolest' Üldiselt eraldatakse 2 teisen_
dit: var. cornmunįs Aschers. - varred väänduvad, pikad, ja var. nanįļS
Aschers. (Ph. nanus L.) - varred püstised, harunenud, madalad. Vane_
maks vormiks on kahtlemata teisend väänduvate rrartega.
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a

d

98. joon. Hariļik aeduba ehk türgi uba (Phaseolus auļgarįs L.). a _ taime üldkuj*,
b - õis, c - viljad, d - seeme.

(2.) Õisuba - Phaseoįul coccįneus' L. Sp. pl. (1753) 724; Gams in
Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) 1637; Bobr. in Fl. URSS XIII
(l94B) 536. - Ph. muĮtifloras Wiļļd:, in L. Sp.pl.ed.4, III (1800)

1030. - Qaco.ttr orHeHHoKpacHax. (99. joon.)

I coccįneus - sarlakpunane (lacl. l<.)
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o Vars väänduv, kuni 5 m kõrge, vähe harunenud, noorena lühi-
karvane, hiljem paljas: Kolmetised lehed pikarootsulised, alusel munajate
abilehtedega. Sulglehekesed lai-ovaaļsed või piklikud, enamasti 6-l0 cm
pil<ad ja 3,5-7 cm laiad, pikalt teritunud, hõredalt karvased, alusel
väikeste abilehekestega. Õied l,5-3 cm pikad, tupest pikematel raagu-
del, enamasti 2-kaupa rohkeõielistes kaenlasisestes kobarates. Kobarad
koos raagudega 25-35 cm pikad, lehtedest pikemad. Kõrglehed õierao
alusel munajas-süstjad, tupest lühemad. Kroon.enamasti punane, harve'
mini valge. Laevuke 1,5-2 ringi spiraalselt keerdunud. Kaunad lai-
lineaalsed, 10-20 (25) cm pil<ad, rippuvad, karedad,3-6 scemnega.
Seemned suured, punakad, valged või kirjud, siledad. Idanemisel jäävad
seemnete idulehed mulda.

Õitseb juunist septembrini.
Kasvatatakse aedades peamiselt ilutaimena. Sage.
Üldlevik. Kuļtuurtaimena kõigil mandritel. Pärineb troopilisest Amee-

rikast (Guatemalast, Mehhikost ja Koļumbiast), kus kasvab mäestikes.
Majanduslik tähtsus on õisoal eelmise liigiga võrreldes tunduvaļt

väiksem. Va1gete seemnetega teisendeid kasvatatakse ka terasaagiks;
valgurikkad seemned leiavad kasutamist toiduna. Erepunaste õitega tei-
sendid on laialdaselt tuntud peamiselt ilutaimedena.

Õisoa seemned sattusid XVI sajandi lõpul Ameerikast Euroopasse,
levides kiiresti kõikideie maadele' Venemaal kasvatatakse õisuba alates
XVIII sajandist.

Ilutaimena on eeļistatud Ī. uarįegatus (Martens) Wettst. (Ph. muĮti'

Ilorus var. coccįnerzs Koch) - sarlakpunaste õitega ja täpiliste Seem-

netega. Kaunviljana, ka dekoratiivtaimena kasvatatakse peamiselt Ī. albĻ
fLorus Wettst' (Ph. multifĮorus var. aĮbus Mart.) _ valgete õite ja
seemnetega.

Ameerikast pärinevatest aedubadest kasvatatakse NSV Liidus tepa-
rit _- Ph. acutifolįus A. Gray, mis on spontaanseļt levinud Põhja-Mehhi-
kos, Arizonas jm., kasvades põõsastes ja metsasaludes. Teda kultiveeri-
takse NSV Liidus Euroopa-osa kagurajoonides ja Kesk-Aasias. Kuivusele
õige vastupidav taim. Aasiast pärinevatest ļiikidest on NSV Liidus kul-
tuuris levinud Ph. aureus Roxb. ja Ph. anguĮaris (wiļld.) W. F. Wight.
Neist esimest, Ph. aureus Roxb. (Ph. aureus Piper, Ph. mungo auct.),
nn. mašši, kultiveeritakse Kesk-Aasias, vähemal määral Kaug-Idas ja
Kaukaasias. Maši kultuur on ļaialdaselt ļevinud Indias, Hiinas, Jaapanis
ja Koreas, Himaalajas kuni üle 1000 m kõrguseni. Polümorfne liik, tun-
tud ainult kuļtuuris. Seemned, mis sisaldavad keskmiselrI 24/o valku,
50/o tärklist ja l,\vo õ|i, leiavad kasutamist toiduna. Ph. mungo L'
(Ph. hirtus Retz.) kultuur on levinud eriti Indias; kasutatakse hindude
poolt laialdaselt toiduks. Lähedane eelmisele liigile, tuntud ainult
kultuuris.
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99' joon. Õisuba (Phaseolus coccįneus L).a - oks lehe, õite ja viljadega, Ö _
õis, c _ viljad.



4. SELTS KASSINAERILISED - MALVALES

Enamikus puittaimed, harvein rohttaimed vahelduvate lehtedega, mir-
lel esinevad abi1ehed. Õied enamasti viietised, kiirjad (aktinomorfsed),
kahesugulised, kaheli õiekattega, Tolmukad põhiplaanilt kahes ringis,
kuid välimine ring on sageli suuremal või vähemal määral redutseeru-
nud, kuna sisemise ringi tolmukate arv nende algmete jagunemise tõttu
on tugevasti suurenenud. Sageli liituvad toļmukad nende niitide alu_
miste osade kokkukasvanrise tagajärjel üheks või mitmeks kimbuks.
Tolmuterade valmimise ajal lahustuvad tolmukottide seinte sisemise
rakukihi - tapetkihi - rakuseinad ning' tekib tolmuteri ümbritsev ļima_
mass - periplasmoodium. Valminud tolmuterad kahe tuumaga. Emakas
ülemise sünkarpse sigimikuga. Seemnealgmed käändunud (anatroopsed),
kahe integumendiga; neid on sigimiku igas pesas üks kuni palju. Seem-
.ned endospermiga; endospermi teke nukleaarne - alguses paljunevad
rakütuumad, hiljem tekivad rakuseinad.

Anatoomilistest tunnustest on kassinaeriliste seltsile iseloomulik mit-
merakuliste harunevate karvade esinemine ja kudedes limarakkude või
limamahutite leidumine.

Kassinaeriliste seltsi kuulub g sugukonda. Neist on NSV Liidus ja
ka Eesti NSV-s esindatud kaks: pärnalised - Tįļįaceae ja kassinaerili-
serļ - Maįuaceae. Teised on levinud troopilistes ja lähistioopilistes regi-
oonides. Suuremat tähtsust omavad neist kaks sugukonda - Bombaca-
ceae ja Sterculįaceae. Sugukonda Bombacaceae kuuluvad näiteks Aafrika
savannides kasvav hiigelpuu baobab ehk ahvileivapuu - Adansonia
digitata ja kogu maailma troopikaaladel esinev villapuu - Ceiba pen-
tandra, mille seemneid katvaid karvu nimetatakse kapokiks ning kasu-
tatakse polsterdamismaterjaļina ning patjade ja päästerõngaste täit-
miseks. Sugukonna Stercuļįaceae tuntuimaks esindajaks on troopilisest
Ameerikast pärinev kakaopuu - Theobroma cacao' miįle seemnetest val_
mistatakse kakaod, šokolaadi ja kakaovõid. Ülejäänud troopilised sugu_
konnad Elaeocarpaceae, C hĮaennceae, T ripĮochitonaceae, Scgtopeta,Įaceae
ja Gonostųįaceae on liikide arvult väikesed ega oma erilist tähtsust.

EESTI NSV_s ESINEVATE SUGUKONDADE MÄÄRAMISTABEL

l. Puud südajate, enamasti ebasümmeetriliste lehtedega. Õied ilma
välistupeta, paljuõielistes õisikutes. Tolmukad viieks kimbuks kokku
kasvaņud

l. sugukond pärnalised - Tįįįaceae Juss.

Rohttaimed. Lehed sõrmhõlmised või sõrmlõhised, harvem terved.
oite alusel kolmest lehest koosnev välistupp. Tolmukaniitide alu-
mised osad torujalt kokku kasvanud

2. sugukond kassinaerilised - Maįaaceae Juss.
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l. Sugukond pärnalised - Tįlįaceae Juss.|

Põhiliseļt puud ja põõsad vahelduvate lihtlehtedega, nõrgalt arene_

nud abilehtedega. Õied paljuõielistes õisikutes, harvem üksikud, korra'
pärased, kahesugu1ised. Õiekate kaheli, viietine, harva neljatine või
seitsmetine. Kroonlehed mõnikord puuduvad. Tupplehed alusel mee_

lohuga. Tolmukaid palju, vabad või alusel 5-lO-kaupa kokku kasva'
nud. Tolmukapead kahe tolmukotiga, kumbki kahe tolmupesaga. Tolmu-
kate kõrval esineb vahel 5 kõlutolmukai' (staminoodi). Sigimik ülemine,

ühe- kuni mitmepesane' igas pesas üks kuni mitu seemnealget. Vili
kupar või pähklike. Seemned endospermiga, sisaldavad õli.

Sugukonda kuulub ligi 40 perekonda 370 iiigiga; levinud üle kogu
maakera, enamasti siiski troopikas. NSV Liidus on ļevinud looduslikult
perekond Titia ja kultuuris perekond Corchorus (džuudid). Sugukonna
esindajad leiavad kasutamist mee-, ravim- ja kiutaimedena. Alkaloide
sisaļdavaid liike pole leitud, küll aga võib mõningates liikides esineda

glükosiide (mürgine korhoriin, tilieidiin).
Fossiilseid jäänuseid sugukonna esindajatest on leitud NSV Liidus

tertsiaari ja kvaternaari lademetest.

1. perekond pärnad - Tįlįa2 L.

L. Sp. pl. (1753) 514.

Puud, harvem põõsad. Pungad 2_3 soomusega. Lehed suvihaljad,
enamasti veidi ebasümmeetrilised, pikarootsulised, südaja alusega, tipul
teritunud, servadel peenehambalised, harvem terveservalised. Õied palju-

õieļistes ebasarikates. Õieraagude aļusel väikesed varisevad soomusjad
kõrglehed. oisiku raol kollakas piklik tiibjas katteleht (kõrgleht), Pėā-
aegu pooles ulatuses kokku kasvanud õisiku raoga. oied viietised, rohe_.

kasvalged, 1õhnavad. Tolmukaid palju, a1usel kokku kasvanud viieks
kimbuks. Mõnedel liikidel 5 kroonlehetaolist staminoodi. Sigimik ena-

masti viiepesane, kaks seemnealget igas pesas. Emakakael Viie suud-

mega. Vili üheseemneline karvane pähklike, sageli puituv, pealispinnal
enamasti pikiribidega. Seemned ümmargused või äraspidi-munajad.

Pärnad on mitmeti hinnatavad puuliigid. Kõigepealt on nad head
meetaimed, omades Seega esmajärgulist tähtsust mesinduses. Pärnamesi
on kvaliteedilt parimaid - peene aroomi ja meeldiva maitsega. Vaa-
tamata pärnade lühikesele õitsemisajale (2-3 näda1at) armavad nad
siiski suurel hulgal rnett. Pärna kasutatakse ka puidu ja niinekiudude
tõttu. Pärna puit on valge, kerge, kuid väga tugev, ļaialdaselt kasutatav
mööbli ja puuesemete vaļmistamiseks. Laialdast tarvitamist leiab ka
pärna niin. Pärna õisi kasutatakse meditsiinis higile ajava vahendina

I Koostanud ja ill. Kask.afe
2 Kreekakeelsest sõnast ptiĮon - tiib (õisiku kandelehe järgi)
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ļflores TĮĮiae\. Seemned sisaldavad õlisid. Ka on pärnad väga hinna-
tavad linnade ja asulate haljasalastamisel. Nad taluvad hästi lõikamist
ja kärpimist, mistõttu on võimalik väga mitmeti kujundada nende võra.
Ka ümberistutamist kannatavad nad hästi, isegi mitmekümrre aasta
vanusena. Raiumisel annavad palju juurevõsusid. Lehti söövad lambad.

Perekond sisaldab umbes 25 sageli üksteisest raskesti eristatavat liiki.
NSV Liidus esineb neist looduslikena I I liiki. Eestis on looduslikult
levinud l ļiik, kultuuris kasvatatakse sagedamini veel 5 liiki. Üksiku_
tena, n. ö. dendroloogiliste haruldustena kasvavad meiļ veel Tįįįa rubra
DC., T. mandschurica Moench, T' petĮolarls Hook. fil. jt.

LEVIN.UMATE PÄRNALIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Lehtede alumine pind viltjas teda katvate tähtkarvade tõttu
l. Hõbepärn - Tįlįa tomentosa Moench

Lehtede alumine pind ei ole viltjas z
2. Lehe serv ogateravate hambakestega 3

Hambakesed lehe servas pole ogateravad 4
3. Lehed kuni l0 cm pikad, nende pealmine pind läikiv

6. Läiklehine pärn - Tįļia. euchļora C. Koch

Lehed kuni 20 cm pikad, nende pealmine pind läiketu
. 2. Ameerika pärn - Tįįįa amerįcana L.

4. Lehed enamasti mitįe üle 6-8 cm pikad, nende alumine pind sina_
kasroheline, soonte nurkades punakaspruunide karvatuttidega; vil-
jad siledad

4. Harilik pärn - Tįį.įa cordata Mi|l.

Lehed enamasti kuni 10 cm pikad, soonte nurkades varkjate kar-
vatuttidega; viljad pikiribilised . s

5. Lehed pehmekarvased' eriti nende alumine pind; võrsed karvased
3. Suurelehine pärn - Tilia platųphgllos Scop.

Lehtede alumine pind hallroheline; võrsed paljad
5. Lääne pärn - Tilia uulgarls Hayne

(l.) Hõbepärn _ TįĮįa tomentosa Moench Verzeichn. (l7B5) 186;
Schmaļh. on. Cp. u Ioxn. Pocc. I (ls95) lB0; C. Schneid. Laubholzk. II
(1912) 385; V. Engl. Monogr. (1909) ll6; Maleev in Fl. URSS XV
(1949) 7' - T. aļba Ait. Hort. Kew. ed. 2, III (lsļl) 300, non ed. l,
II (1789) 230. - T. argentea Desf. ex DC. Cat. Horti Monsp. (lSl3)
l50; DC. Prodr. Ī (1824) 5l3; Stev. in Nouv. Mėm. Soc. Nat. Moscou III
(1834) 103; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 448; Bayer in Verh. zool.-bot.
Ges. Wien xII (1862) 46; Boiss. Fl. or. Ī (lB72) B47. - Jluna nyruncraa.
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l00. joon. Pärnade iehed. a - ameerika pärna (TiĮia (ļftįerįcand L.) leht, ä _ lehe

Sefv; c - hõbepärna (T. tomentosa Moench) leht, d - lehe serv; e - hariliku pärna

(T. cordata Mill.) leht, i - lehe Serv; g - suurelehise pärna (T. pĮatųphgĮlos Scop.)

leht, į _ lehe serv; l - suurelehise pärna ļõhislehįse vormi (I. pĮatgphgĮĮos f,. Įacįnįata

C. Koch) leht; j - läiklehise pärna (r. euchļora C. Koch) ļeht, Ė - ļehe-serv.

h
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h' Kõrge puu ia-ia võraga, ūlespoole suundunud okstega. Pungad ja
võrsed noorena tihedalt karvased. Lehed enamasti südajas_kolmnurksed,
5--l0 cm pikad ja laiad, pealmisel pinnal 1äiketud tuÄerohelised, alu_misel pinnal tähtkarvadest valgeviltjad. Karvatutid soonte nurkades
puuduvad. Leheserv ebakorrapäraselt hambuline (l00. joon., c, d); rootskuni 6 cm pikk, viltjalt karvāne. Õisik enama.ti o-io-õieline,'rippuv,
tihedakarvase raoga. Õied kollased, kuni 15 mm läbimõõdus, sageli
kalvase tupega. Vili munajas kun,i piklik, ligi l0 mm pikk, tihedakĮr-
vase puitunud kattega, 5 nõrgalt vaiiakuiunJnud ribiga.

Õitseb' juulis.
Meil harva parkides ja aedades (Pidulas, Tallinnas, Pol1is, Räpinas);

võrdlemisi külmakindel.
Üldlevik' Pärineb Ķagu-Euroopast ja Väike-Aasiast. Kasvatatakse

ka mujal.
Majanduslik tähtsus. Ilusamaid pärni. Kasutatav ka mee-, ravim- ja

õlitaimena; omab hinnatavat puitu.

(2.) Ameerika pärn - Tįįįa amerįcana L
Monogr. (1909) ļ36. - r. nigra Borkh.
1220. - T' glabra Vent. in Mėm. Inst. Nat.
Iuna alrepnKaHcKafl.

h Kõrge puu laia imara võrag_a. Võrsed rohelised või pruunikad,
paljad. Lehed südajad, lühikeselt või järsult ning pikalt teriiunud,
l5-20 cm oikad ia laiad, nõelteravalt hambu1is. ..*rģ, (l00. joon., a,ä). Lehelabä rohe"line, nõigalt rāiįi"r- ,lrÄl'Ė' pi*iäääTĻu"'ķord hõre_
date karvadega. Karvatutid soonte nurkades piuauvĮa või on vaevalt
märgatavad ja asetsevad ainult külgroodude nurkades. Õied helekolļa_
."-9' .-ļ1*inoodidega, 5_l0-õielistes rippuvates ebasarikates. Vili kerajas
või piklik, haļlikarvane, paksukooreline, ribideta.

Õitseb augustis.
Esineb meiĮ harva pargipuuna (eelmisest sagedam); täiesti külma-

kindel.- Üldlevik. Põhja-Ameerikas ja Kanadas.
Majanduslik tähtsus. Ilupuu. on pinnase suhtes võrdlemisi vähe-

rrõudlik ja hästi varju taluv. osutub ka suitsu- ja gaasikindlaks liigiks.

\/õib anda paljude liikidega hübriide.

(3.) Suurelehine pärn - Tįįįa pĮatgphgĮtos Scop. Fl.
(1772) 373 s. l.; V. Engl. Monogr. (1909) 90; C. Schneid
(1912) 3. _- T'. giandtfoĮia Ehrh. - T. europaea L. Sp.
ex p. - .Ilzna xpynHoJIįIcTHarĪ. (l0l. joon.)

h Kõrge puu laia püramidaalse võraga. Võib saavutada tįive läbi-
mõõdu kuni 1,75 m. Võrsed punakaspruunid või violetjad, karvadega
I<aetud (hiljem paljad) nagu püngadki. Lehed viltusüdajad, järsult teii_
tunud tipuga, saagja servaga, kuni l0 cm pikad, laius pikkusest veidi
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10l. joon. Suurelehine pärn (TiĮia pĮatgphųĮĮos Scop.). a - õįtsev oks, Ö _
seeme (suurendatud), c - vili (suurendatud).
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väiksem (l00. joon., g, h). Leheļaba mõlemad pinnad noorelt halļikas-
valge karvastusega, hiljem pealmine pind paljas, alumine pehmekar-
vane, soonte nurkades määrdunud_valkjate karvatuttidega. Leheroots
karvane. Õied kollased, staminoodideta, enamasti kolmekaupa rippuvates
õisikutes. Vili kerajas või piklik, puitunud koorega, viltjalt karvane, (4)
5 ribiga (l0l. joon., c), |0-12 mm läbimõõdus (kuni lģ korda Suurem
kui I. cordata vili).

Õitseb juunis, juulis, kuni 2 nädalat varem kui harilik pärn.

Istutatult sageli parkides ja puiesteedel, ka aedades; enam levinud
'Iallinna ümbruses ja Lõuna-Eestis' Täiesti külmakindel.

Üldlevik. Euroopa kesk- ja lõunaosas.
Majanduslik tähtsus. omab tähtsust ilupuuna linnade ja asulate hal.

jasa1astamisel' Liigi eeļiseks on sügisel hilisem lehtede langemine kui
teistel pärnaliikidel. oņab hinnatavat puitu; kasutatav ka mee-, ravim_
ja õlitaimena.

On vormirohke liik. Eestis on vormidest konstateeritud:
f. Iacįnįatr C. Koch - lehed ebaühtļaselt sügavalt sisselõigatud ser-

vaga (l00. joon., i); Tallinnas, Tiskrel, Arukülas;
Ī. a,urea hort. - noored võrsed kollased, lehed kollakasrohelised;

Viljandis;
Ī. uitifolia C. Schneid. - lehed hõlmised; Puhtus, Neemil Saaremaal.

4. Harilik pärn, lõhmus ehk niinepuu - Tįįįa cordata Mill. Gard. Dict.
ed. B (l768) Nr. l; Schmalh. <Dn. Cp. u ĮOxg. Pocc. I (1B95) l79;
V. Engl. Monogr. (1909) 74; C. Schneid. Laubholzk. II (19ļ2) 372;
Maleev in Fl. URSS XV (1949) 20. - T. europaea L. Sp.pl. (1753) 514,
ex p. - T. ulrnifolia Scop. Fl. Carn. ed. 2, | (t772) 374. - T. paraifoĮta
Ehrh. Beitr. Natürk. V (1790) l59; Ledeb. Fl.Ross. I (lB42) 44l; Bayer
in Verh. zooļ._bot. Ges. Wien XII (lB62) 15. - T. septentrionalts Ęupr.
F'l. Īngr' I, l (1853) 2l9; Kryl. Fl. Sib. occ. VIII (1935) lB93. - Jļųna
M eJIKoJIHcTH all LĪū,Il cepĀueBIrĀH an. (|02. j oon. )

h.'h. Meil hariļikult kuni 25 m kõrge puu laia võraga, vahel ka
põõsas. Jämedamate puude 1äbimõõt võib küündida 1,65 meetrini.
Koor noortel puudel sile, vanadel vaoļine. Võrsed punakad või pruunid
(harva violetjad), hõredalt karvased või enamasti paljad. Pungad pal-
jad, ovaalsed, nürid, kuni 6 mm pikad. Lehed korrapärased või veidi
ebasümmeetrilised, südaja alusega, ļühihamba1ise servaga, kuni g cm
pikad ja laiad, paljad (100. joon., e, f), nende alumine pind sinakas,
soonte nurkades roostepruunide karvatuttidega (varjus roheline valkjate
karvatuttidega). Leherootsud paljad, 2-4 cm pikad. Õied valkjaskol-
lased, 4-6 mm pikad, 3-6- (8-) õielistes püstistes õisikutes. Katteleht
õisikute raagudel 4_B cm pikk. Tupplehąd teritunud, nende serv tipu
ligidal harjaskarvane. Ķroonjaid stamino'ode pole. Pähklike p.uuuģu
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l02. joon. Harįlik pärn (I. cordata Mill.) . a _ oks lehtede ja õitega, Ö _ õis
(suurendatud), c _ õie diagramm.



ümmargune, kuni B mm läbimõõdus' enam või vähem karvane, vähemär-
gatavate ribidega.

Õitseb juulist augustini.
Kasvab sega- ja lehtmetsades, enamasti alusmetsapuuna; puisniitu-

del. Esineb sageli ka pargi-, aia- ja puĪesteepuuna. on levinud üle terve
Eesti NSV, sagedamaks osutub aga vabariiģi laanepoolses ja keskosas.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas, Läänā-Siberis, Kaukaāsias, Skan_
ciinaavias, Kesk-Euroopas' Põhja-Balkanil.

Majanduslik tähtsus. omab tähtsust .meetaimena, kuna kasvab üsna
suurel hulga1 ja levib laiaļdaselt. Kasutamist leiavad ka niinekiud. Või.
malik kasutada ka ravim- ja õlitaimena. Puit on hinnatav. Ilupuu, kan-
natab hästi ümberistutamist ja pügamist.

(5.) Lääne ehk hollandi pärn - Tįįįa auĮgaris Hayne Arzneigew. III
(l8l3) 47. - T. įntermedįa DC. Prodr. I (1s24) 513. - T. euripaea L.
Sp pl. (1753) 5l4, ex p' - T. hoļĮandįca hort. - ĪIuna ronnaHĀcKafl.

h Kuni 25 m kõrge puu lai-püramiclaalse võraga. Võrserl paljad.
Lehed viltused, sarnased suurelehise pärna lehtedele, pealmisel pinnal
paljad, rohelised, alumisel sinakas- või hallikasrohelised üksikute įrruu_
kogumikkudega, soonte nurkades valkjate või'pruunikate karvatutti-
dega. Õied 5-l0-õielistes ebasarikates. Vi1i kerajas, 1iduskarvane,
5 vähemärgatava ribiga.

Õitseb ligi nädal aega hiljem kui suurelehine pärn.
Kasvatatakse peamiselt puiesteepuuna; leidub ka parkides; - kohati,

peamiselt Lääne-Eestis' Külmakindel.
Üldlevik. Harva metsistunult seal, kus kasvavad lähteliigid.
Majanduslik tähtsus. Ķasvab hästi ja kiiresti ka kuivadel ja liivastel

muldadel. Laseb end hästi pügada, kuid on ka loomulikult õige deko-
ratiivne.

Ilmselt looduslik värd I' cordata Milļ. X T' pĮatgphųllos Scop., mis-
tõttu on vahepealsete tunnustega. K. Ķupffer'i herbaariumis Riias lei_
dub võrdļemisi rohkelt Lääne-Eestisi (peamiselt Saaremaalt) loodusļikelt
kasvukohtadelt Tįįįa uulgaris'eks määratud materjali. A. Rühl (1933)
leiab aga, et tegemist on ilmseit Tįlįa cordata varjuvormiga. Küsimus
nõuab veel selgitamist.

(6.) Läiklehine ehk krimmį pärn Tįįįa euchĮorr C. Koch in
wochenschr. ver. Bef. Gartenb. IX (1866) 284. T. europa,ea var.
dasųstgĮa Loud. Arb. Brit. I (l83s) 366. - T' muttifĮora Simk. in Math.
ės term. Közl. XXII (lB8B) 32B, non Ledeb. - T, rubra var. euchįora
Dippel Laubholzk. III (1893) 63. - T. dasgstgĮa Kirchn. et hort., non
Stev. - Jluna xpurucxax.

Ļ. Kuni 20 m kõrge puu tiheda püramiidja võraga. Tüve läbimõõt
ei ületa meil tavaliseļt 40 cm. Võrsed kollakasrohelised, algul karvased,
hiljem karvadeta. Lehed kuni 10 cm pikad, munajad, viltu_sürtaja alu_
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Sega, järsult teritunud, nõeljatipuliselt hambulise servaga ( l00. joon.,
i, Ė). Lehelaba pealmine pind tumeroheline, läikiv, alumine heleroheline
pruunide karvatuttidega soonte nurkades. Õisik 3-7 õiega, rippuv.
Vili munajas, paksukooreline, viltjalt karvane, 5 vähemärgatava ribiga.

Õitseb juulis, hiljem kui trarilik pärn.
Kasvatatakse pargipuuna; harva (Tallinnas, Haapsalus, Viljandis jm.).

Külmakindel.
{Jldlevik. Krimmis ja Kaukaasias.
Majanduslik tähtsus. Väärtuslik ilupuu. Võrdlenrisi vastupidav lin-

nade suitsule.

Peetakse hübriidiks T. cordata Mįll. X T' dasgstgĮa Stev

2. sugukond kassinaerilised | 
- Maluaceae Juss

Õied mõlemasugulised, aktinomorfsed, üksikult või mitmekaupa lehe-
kaenalcles või otsmise õisikuna, sageli kõrglehtedest tekkinud väļis-
tupega. Välistupe lehti kolm, vabad või alusel liitunud; päristupe lehti
peaaegu alafi viis, alusel sageli liitunud, pungaseisundis voltis. Kroon-
lehti viis, pungaseisundis rullis. Tolmukaid enamasti palju, asetunud
l<ahe ringina, millest välimine (.episepaalne) ring mõnikord on stamino_
diaalne (kõ1uto1mukatest koosnev); sisemise (epipetaalse) to1mukate
ringi alumine osa on liitunud ning moodustab õõnsa' kolonnikujulise
sambakese ehk toru, miliest ulatub välja emakakael emakasuudmetega.
Tolmukapead ühe tolmukotiga, kahepesased, ristipidi (transversaalselt)
avanevad. Tolmuterad suhteliselt suured, kaetud ogasid meenutavate
näsakestega. Viljalehti kolm kuni palju ja nad moodustavad ülemise
sigimiku. Emakakael l, ülemises osas niisama paljudeks või kaks korda
rohkemateks harudeks harunev, kui palju on viljalehti. Vili on liuiv, pal-
judest seemnistest (karpiididest) koosnev jaguvili, mille seemnised
asetsevad ringikujuliselt õietelje pikenduse (karpofoori) ümber (Malua),
või seemnised asetsevad ülestikku (MaĮope), või on vili kolme- kuni viie-
pesanekuparvili (Hibtscus, Gossgpium); iga seemnis sisaldab ühe seemne.

Kassinaerilised on rohtjad taimed, soojema kliima aladel ka alusel
puitunud, harvem puud või põõsad, vahelduvate, lihtsate või hõļmiste
lehtedega ja abilehtedega. Nad moodustavad suure, kogu maakeral -välja arvatud külma kliima vööndid - levinud sugukonna, mis eriti
liigirohkelt on esindatud soojades maades. Nõukogude Liidus esineb
Iljini järgi l2 kassinaerilisie perekonda 72 |iigīga. Festi NSV_s esinevad
kassinaeriliste liigid on eranditult antropohoorsed ja nad on levinud
ning levivad kuļtuuri tingimustes. Paljud perekonda Maįaa kuuļuvad
kassinaerilised on prügitaimed, teised sama perekonna liigid ja Lauatera
thuringiaca on metsistuvad ja osalt naturaliseeruvad ilutaimed. Eesti

l Koostanud K. Eįchlvald
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NSV oludes seisneb sugukonna tähtsus reas iiutaimedes perekondadest
Lauatera, AĮcea, Malua, MaĮope, Kį.taįbeļįa (Ķ. uitifoLia V/illd.) ia AĻ
thaea (viimases on ka üks tähtis ravimtaim), kuna mõned liigid perekon-
dadest Abutįļon ja Hibiscus on toa ja kasvuhoone ilutaimed. Soe_paras-
vööndi ja lähistroopilistel aļadel - ka Nõukogude Liidu lõunapoālsetes
osades omab erakordset majanduslikku tähtsust puuvil1apõõsas

{Gossgpium). Kassinaeriļistel on teatav tähtsus ka seetõttu, et nende
varred sisaļdavad niineļ<iudude kimpe, mida saab kasutada köite, nöö_
ride, kotiriide jne. vaļmistamiseks.

EE,STI NSV.s ESINEVATE JA MEIL KULTIVEERITAVATE KASSI-
NAERILISTE PEREKoNDADE MÄÄRAMiSTABEL

l. Seemnised arvukad, asetunud kumeraļ õiepõhjal mitmerealiselt, nutti
meenutavalt

l. perekond lehterlilled - MaĮope L.

Seemnised arvukad, asetunud õietelje (karpof oori) ümber üherea-
lise lameda ringina 2

2. Välistupp koosneb koļmest täiesti vabast (liitumata). lehekesest;
õied enamasti kimpudena lehekaenaldes

2. perekond kassinaerid - Maļua L.

Välistupp koosneb alusel liitunud ļehekestest 3

3. Välistupp koosneb ainuļt 3 (4) laiast lehekesest
3. perekond rõngaslilled - Lauatera L,

Välistupp koosneb 6-12 kitsamast lehekesest 4

4. Välistupp koosneb 6-7 lėhekesest. Õied suured,3 ja enam cm läbi-
mõõdus. Tolmukaniitide alumine, torujalt liitunud osa viiekandiline,
paljas. Seemnised kahepesased, ülemine pesa ei vilju

4. perekond tokkroosid - AĮcea L.

-:_ Vä1istupp koosneb B-11 lineaalsest, ainult aluseļ liitunud leheke-
sest. oite läbimõõt alla 3 cm. Tolmukaniitide torujalt liitunud osa
ruljas, kaetud näsajate karvakestega. Seemnised ühepesased

i. perekond alteed - Aįthaea L.

l. perekond lehterlilled - MaĮopeI L.
L. Gen. pl. (1737) 207.

Õied suured, kolmest lehest koosneva välistupe ja viielehise tupega.
Tolmukate vabad osad algavad mitte üksnes torujalt liitunud osa tipust,

t Nimetuse MaĮope päritolu pole kindel. Uhe seletuse järgi on see tuletatud sõna'
dest Maįaa (lad. k.) või MaĮahhe (kr. k.) * kassinaeris, ja ops - nägu (kr. k.).

Seega tähend aks MaĮope kassinaerisarnast taime. Teise seletuse järgi on ta tuletatud
sõnadest maļakos _ pehme, ope _ ava, auk (kr. k.).
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103. joon. Kolmehõlmane lehterliįl (MaĮope trifida). a - õiiseva taime ülemine osa,

l - leht allküljelt, c - kroonleht, d - üks kaheliharunenud tolmukas, e _ āvanenud

tolmukott sefvait vaadates, f _ toļmukate torujalt liįturrud osa tolmukate ja emaka-

suudmetega, g - koguvili,h - seemnis, i - seeme. (d'e't,h,į _ suurendatud.)

i7 Eesti NSv fļoora III



vaid ka selļe külgedelt. Seemniseid palju, asetunud mitmerealiselt,
nutina. - Väike, mõneliigiline Vahemeremaadelt .pärinev taimeperekond,
enamikus üheaastased taimed jagumata või hõļmiste lehtedega. Eesti
NSV-s ainult üks liik kultuuris.

(l.) Kolmehõlmane lehterlill - MaĮope trifida1 Cavan. Monadelph.
class. dissert. (1790) 85; DC. Prodr. I (1324) 429; Willk. et Lange
Prodr. Fl. Hisp. III (ls8O) 572; l|jin in Fļ. URSS XV (1949) 25 et'in
Qn. ECCP III (1950) 386. - M. maĮacoįdes L' B. trifida (Cavan.)
Fiori et Paol. Fl. Anal. Ital. II (1901) 260; Hayek in Repert. spec. nov.
Beih. XXX, l (|927) 554. - Įuparxa TpexpacceĪĮeHuafl. (103. joon.)

o Üheaastane, 20-100 cm kõrge läikivroheline taim. Vars ruljas,
paljas või pisut harjaskarvane. Lehed rpotsu1ised, a1usel vahel veidi
südajad, alumised jagumatud, keskmised pisut kolme- või viiehõlmased,
ülemised kolmejagused või kolmehõlmased, enam või vähem teravatipu-
liste hõlmadega, Õied üksikuļt lehekaenatdes, Suured, pikaraolised, hele-
purpurpunased tumedamate soontega. Kroonlehed piklik.äraspidimuna-
jad, pikalt ahenevad, alusel harjaskarvakestega, tupest peaaegu kaks
korda pikemad. Tupplehed välistupe lehtedest 2 korda pikemad, teravad,
alusel liitunud. Välistupe lehed lai-munajad, järsku väikeseks teravikuks
kokku tõmbunud. Seemniseid palju, kuni 50, heledad, paljad, külgedelt
kokku surutud, üheseemneliseā, kortsunud pinnaga; seemned siledad,
tumepruunid.

Oitseb augustis, septembris.
var. grandiįlora hort _ Suure_ ja ilusaõieline kultuurteiscnd. vaļ-

gete, roosade või purpufpunaste, kuni 6 cm läbimõõdus õitega. Iļutai-
mena eelistatud.

Üldlevik. Levinud Vahemeremaadel (Hispaania , ltaalia, Balkani-
maad, Põhja-Aafrika). Kasvab niitudel

Levik !a kasutamine Eesti NSV-s. Ilusaõieline kultuurtaim, meil
võrdlemisi harva kultuuris. Nagu paljudel kassinaeristel, sisaldavad
ļehterlille varred karedaid kiude, mis on vastupidavad, kuid mida tava-
liselt ei kasutata. Seemnetes leidub 15,85% rohekat, joodi sisaldava't
rasvõli. Ilutaimena sobib lehterliļl 1i1leklumpide iļustamiseks aedades
ning parkides' Pole nõudlik, eelistab päikesepaistelist kasvukohta. Seem_

nete idanemisvõime säilib l<uni neli aastat; idanemine kestab umbes
l0 päeva. Et lehterlill õitseb hilja, tuleb seeme ļavasse või toas potti-
desse külvata ja taimed võimalikult vara kohaļe istutada.

t trifida (lad. k.) - kolmelõhine, kolmejagune, sõnadest tres - kolm, fisstls _
ļõhestunud.
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2. perekond kassinaerid * Maļaa| L.

L.Sp.pl. (1753) 768.

Õied suured kuni üsna väikesed, mõļemasugulised, üksikult või mit-
mekaupa lehekaenaldes. Välistupp koosneb tavaliseļt kolmest alumises
oSaS 1iitunud lehekesest, tupp - viiest, samuti alusel 1iitunud ļehe-

kesest. Kroon pungaseisundis kokku keerdunud, viiest tuppļehtede pikku_

sest või palju pikemast valgest' roosast, lillast või purpurpunasest'kroon-
iehest koosnėv, mille tipp sageli on pügaldunud ja mille pinnukeseks

aheneval alusel sageli esinevad narmasjad karvad. Tolmukate alumine,
torujalt liitunud osa paljas või karvane. Vili koosneb s-l6 seemnisest,

mis ašetsevad ringina karpofoori ümber, igaühes neist üks Seeme. Lehed

rooisudega, lihtsad, hõlmised või sõrmjalt lõhestunud.

Kassinaerid on ühe- kuni mitmeaastased rohtjad taimed, mõnikord ka

aluseļ puitunud (poolpõõsad). Nad on levinud Euraasia, Põhja_Aafrika
ja Põhja"Ameerika parasvööndis, osalt ka Lõuna-Ameerikas. Liikide arv

Ltrtru ]umbes neljakümneni, millest mõned on laialdaseļt levinud rude-

raaltaimed. Nõukogude Liidu kodumaiste, natura1iseerunud või kulti-
veeritavate liikide arv on 20; Eesti NSV-s on vastav liikide arv 9' Kassi-
naereid kasutatakse ilutaimedena,. teisi kiudtaimedena, koļmandaid

siloks, mõned on ravimtaimed. Perspektiivseks kiud_ ja silotaimeks pee-

takse, eriti lõunapoolseteļ parasvööndi aladel, Lõuna-Ameerikast pärine-

vat meluuka_kassinaerist (MaĮaa rneluca Graebn.). Peale allpool käsit_

leįud liikide on Eestis harva ilutaimena kuļtiveeritud alusel talbjate

lehtedega, Hiinast pärinevat nägusat kassinaerist (M. pulchelĮa Bernh'),

veelgi ūarvemini Ėiinast ja Jaapanist pärinevat mogiljovi kassinaerist
(M. mohiteaįensįs Down.)

EESTI NSV-s ESINEVATE JA MEIL KULTIVEERĮTAVATE
TÄHTSAMATE KASSINAERI LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

i. Vähemalt keskmised ja ülemised lehed sõrmjagused või sõrmjalt

lõhestunud 2

Lehed jagumatud või 5_7 madala, poolümara hõlmaga ' 4

2. Vars pikkade, peente, harevate karvadega; seemniste tipp tihedalt

kaetud tikjate karvakestega
3. Muskus-kassinaeris -- Maį.aa nloschata L.

Vars kaetud lidus tähtkarvadega või harevate' kimpjält harunevate

karvadega, mille hulgas esinevad lihtkarvad. Seemnised paljad . 3

r Vana-roomlaste (Columella, Plinius) poolt tarvitatud nimi; tuletatud kreeka-

keelsest sõnast' mjalakos - pehme, mi1lega iseļoomustati kassinaeristele omast peh_

mendavat ravitoimet.
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3. Vars ülemises oSaS kaetud lidus tähtkarvadega, Kroonlehed võrdle-
misi sügavalt pügaldunud tipuga

l. Lõhislehine kassinaeris ' Maįua excįsa Reichenb.

vars eriti alumises osas kaetud harevate, kimpjalt ja kaheliharune-
va t e n i n g l i ht k arv a d e g a n'T:' 

i1",1 _ä:3'*jl, : 
y^,inio'}:::u:

. 4' Välistupe lehekesed lineaalsed või lineaal-süstjad 5
Välistupe ļehekesed piklikud või munajad B

5. Kroon ületab tupe pikkuse l,5_-3 korda. Tolmukate torujalt liitunud
osa karvane 6
Kroon vaevalt ületab pikkuselt tupe. Tolmukate torujalt liitunud osa
paljas. Vars paljas või üksikute kaheliharunevate karvadega. Tupp:
ļehed paljad või ainult serval liht_ või kaheliharunevate karvadeģ,

7. Ümaralehine kassinaeris - MaĮaa pusitĮa With.

6. Õied enamasti 3-5-kaupa lehekaenaldes, õitest mitu korda pikematel
õieraagudel. Kroon ületab pikkuselt tupe 2-3 korda; kroonlehed
pügaldunud tipuga. Seemniseid enamasti |4, nad on tihedalt kar-
vased' 6. Harilik kassinaeris _ Malua negĮecta Waļlr.

Õied rohkearvulised, peaaegu raota, tihedate keradena ülemiste leh_
tede kaenaldes. Kroonlehed madalalt pügaldunud tipuga, pikkuselt
ületavad nad tupe |,5-2 korda; vili koosneb l0-l l kahvatust,
paljast, kergesti .varisevast seemnisest. Lehed südaja alusega 7

7. Lehed lainjalt kurdunud, serval arvukate väikeste hammastega
9. Kähar kassinaeris - Maįaa crispa L'

Lehed 1amedad, mitte kurdunud, täkilise Servaga
B. Männasjas kassinaeris - Malua uertįcįĮĮata L.

8. Kroon ületab tupe suuruselt 4-5 korda. Kroonlehed üsna laiatipu-
lised, järsku pinnukeseks ahenevad. Õied l-l5-kaupa lehekaenal-
des. Välistupe lehekesed tömbid. Vars jäme

5. Mauri kassinaeris - Maįaa maurįtįana L.

Kroon tavaliselt ületab tupe 3 korda; kroonlehed piklik-äraspidimu-
najad, pikkamööda pinnukeseks ahenevad. Õied enamasti g- Īr-s_)
kaupa lehēkaenaldes. Vars peen

4. Mets_kassinaeris - Malua sįįaestrįs L.

l. sektsioon BįsmaĮaae Medik. in DC. Prodr. I (l824) 432, emend.
Iljin in Fļ. URSS XV (1949) 37. - Mitmeaastased taimed. Õietļ suured,
valged või punased, redutseerunud kõrglehtede kaenaldes; moodustavad
otsmise, kobarja õisiku. Välistupe lehekesi kolm. Ķarpofoor kooniline.
Lehed sõrmjalt lõhestunud.
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l04. joon. Lõhislehine kassinaeris (MaĮaa excįSa). a - õitseva taime
ülemine osa, & - varre keskmine leht allküljelt, c - alumine leht
(samuti), d - tükk vart (suurendatud), e - välistupp ja tupp, f -tolmutera (umb. 250 Į suurendatud) ' c - koguvili, ft _- seemnis,

, - seeme.
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l. rida Alceae lljin /. c. - Välistupe lehed suhteliselt laiad, süsijad
kuni munajad; seemnised paljad või karvased'

1. Lõhislehine kassinaeris - MaĮua excįsa ' Reichenb. Icon. Fl. Germ.
V (l84l) lB et tab. l70, Ī.4B42b; Iljin in Fl. URSS XVI (1949) 37 et in
Qn. ECCP III (1950) 394. - M. AĮcea var' excįsa (Ęeichenb.) Aschers.
Fļ. Nordostd. Flachl' (lB9B-1899) 48B; Hegi llļustr. Fl. Mitt.-Eur. V,
l (1925) 479. - M. Al.cea Ledeb. Fl.Ros.. I (1842) 434, nÖn L. -Aļcea paĮmata Gilib. Exerc. phytol. | (1792) 82' _ llpocnxpuuK BbĪpe3aH_
irurž. (l04. joon.)

4 KollakaŠroheline, 40-120 cm kõrge püsik' Vars püstine, ruljas,
enamasti tugevasti harunev, ülemises osas hõredamalt või tihedamalt
kaetud lidus tähtkarvadega, alumises osas sageli paljas või väheste
kimpjalt harunevate, harevate karvadega. Lehed rootsulised, kõige
alumised ümarad või ümarneerjad, viiehõlmased, pikkadel rootsudeļ.
Keskmised lehed lühemarootsulised, sügavalt hõlmised kuni sõrmjagu-
sed, hõļmad sügavalt lõhised. Ülemised lehed kolmejagused, lineaalsete
segmentidega, lühirootsulised. Kõik lehed peali paljad, allküljel hõre-
date tähtkarvadega. Abilehed piklik-kolmnurksed, serval ripsjate karva-
dega. Õied varre ja selle harude tipul kobarjate või sarikjate õisikutena,
harva üksikult lehekaenald.es; õieraag kaetud tähtkarvadega, õie alusel
liigesiunud. Tupp koosneb viiest munajast, 5-10 mm pikast tupplehest,
mis kuni keskpaigani või kuni 2/a-ni pikkusest on liitunud. Välistupe
lehekesi kolm, päristupest poole lühemad, alusel liitumata, tähtkarvased,
serval ripsjakarvased. Kroonlehed suured, tupplehtedest 2,5-3 korda
pikemad, roosad, äraspidi-munajad talbja, ripsjakarvase alusega, süga-
valt pügaldunud tipuga. Tolmukate torujalt liitunud osa kaetud hare-
vate lihtkarvadega. Vili koosneb |B-22 seemnisest, mis ümbritsevad
ringina koonilist karpofoori' Seemnised neerjad, külgedelt kokku surutud
ja keskelt tipu suunas kulgeva radiaalse soonestusega, seljal ühe piki-
soonega' umbes 3 mm kõrged ja 2 mm läbimõõdus, valminult tume-hall_
pruunid; Seeme neerjas, sile, pruun või hall'

Õitseb juuni lõpust augustini, viljumine algab augustis.
Üldlevik. Levinud Ķesk-Euroopas ja lõunapoolses Skandinaavias.

Ruderaaltaime iseloomuga; kasvab põõŠastikes; metsaservadel, aedade
ääres, teeservadel; NSV Liidus esineb Euroopa-osa keskra'joonides la
Laadoga-Ilmeni rajoonis.

Levik Eesti NSV-s. Ruderaaltaimena Saaremaal (Kihelkonna, Ķarja,
Kaarma). osa vanemaid ļeide -Fr. Schmidtilt (lB55) ning Skottsberg. ja
Vestergrenilt (l90l) võivad siia kuuludā, kuid nad on antud MaĮua
aĮcea L. nime all ja herbaarne tõendusmaterjal puu.dub; need ebakind_

l Ladinakeelsest sõnast eķcįdere _ välja lõikama, välja raiuma; nimi iseloomustab
taime lõhestunud lehti'
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l05. joon. Roos-kassinaoris (MaĮaa alcea'1' a _ õitseva taime ülemine osa, b _
varre keskmine leht aļļküljelt, c _ alumine leht (samuti) , d _ tükk vart (suurenda_

tud), e _ välistupp ja tuįp, f _ tolmutera (umb. 250 X suurendatud), g _ koguvili,
į--seemnis,i_seeme.
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lad leiukohad on Püha, Kõljala, Kaali ning Uue-Lõve ja Kingissepa
vahel. Kasvab teeservadel ja aedade ääres.

Majanduslik tähtsus. Kasvatatakse aedades ilutaimena, kust vaheĮ
metsistub; teisiti pole meil kasutatud. Vartest võib saada karedat kiud-
ainet; õisi on mõnel pool kasutatud rahvameditsiinis külmetuste puhul ja
haavade ravimiseks. Seemned on-söödavad ja sisaldavad 15,26/o tasv-
õli. Lõhislehist kassinaerist peetakse heaks meetaimeks.

2. Roos_kassinaeris - Malaa aļceaI L. Sp. pl. (1753) 689; DC.
Prodr. I (1824) 432; Reichenb. Icon. Fl. Germ. V (l84l) lB et tab. 169,
Ī. 4842; Skottsb. et Vestergr. in Bih. Sv. Vet.-Akad. Handl. 27, aĪd. ||l,
7 (1901) 43, ex p.; Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) 478, ex p.; Iljin
in Fl. URSS XV (1949) 39. - llpoceupnuK rrroKpo3oeurl. (105. joon.)

4. Lõhislehisele kassinaerile süstemaatiliselt lähedane liik. Erineb
sellest kitsamate lehesegmentide ja üsna madalalt pügaldunud kroon-
lehtede poolest. Suurim erinevus seisneb siiski karvasuses: tal esinevad
tähtkarvad, kuid nad pole mitte ligi surutud (lidus), vaid poolpüstiselt
harevate harudega. Peale selle esinevad pikemad liht- ja kaheļiharune-
vad karvad. Lõpuks on selle liigi õieraod ļühemad kui lõhislehisel kassi-
naeril. Seemnised on mõlemal liigil ühesugused.

Üldlevik. Levinud Kesk_ ja atļantilises Euroopas ning Vahemere-
maadel, NSV Liidus ainult Saaremaaļ. Kasvab aedades, parkides, viina-
puuistandikes, prügi1. Liik on nitrofiilne ning sellega on seletatav ta
metsįstumine inimasulate lähemas ümbruses. Spontaanne areaal on met_
sistumise tõttu ebaselge.

Levik Eesti NSV-s. Selgitamist vajav. Osa Saaremaa leiukohti on
tegelikult lõhislehise kassinaeri leiukohad (vt. eelmine liik) ' oSa kohta
(Püha, Kõljala, Kaali, Uue-Lõve ja Kingissepa vahel) puudub herbaarne
materjal.

Majanduslik tähtsus. Nagu lõhislehisel kassinaeril.

2. rida Moschatae lljin in Fl. URSS xV (1949) 39. _ Välistupe
lehekesed väga kitsad. Seemnised alati karvased.

3. Muskus_kassinaeris - Maįaa moschata2 L' Sp, pl. (1753) 690;
Cavan. Monadelph. class. dissert. (1790) 76; DC. Prodr. I (1634) 432;
Reichenb. Icon. Fl. Germ..V (ļ844) 18 et tab. 169, f.4B4l; Ledeb. Fl.
Ross. I (1842) 434; Skottsb. et Vestergr. in Bih. Sv. Vet.-Akad. Handl.
27, aĪd. ĪĪI,7 (l90t). 43; Babingt. Man. of Brit. Bot. ed' l0 (1922) 69;
Hegi Illustr- Fl. Mitt..Eur. V, l (l925) 479; Sterner iņ Acta Phytogeogr.
Suec. IX (1938) 125; Iljin in Fl. URSS XV (1949) 40 et in O"u. ECCP

t Tuletatud kreekakeelsest sõnasi aĮke - abi, mis viitab taime ravitoimele.
2 moschata muskuselaadiline ehk muskust meenutav, kreekakeelsest sõnast

moshos - muskus, Muskus-kassinaeri. noored lehed .lõhnavad, eriti närbudes, muskuse
taoliselt; sama lõhn on mõnikord omane ka lõhislehisele ja roos-kassinaerile.

264



b

0

h

e

g

d f
l06. joon. Muskus-kassi naeris (Malrla moschata)' a - õitseva taime ülemine osa,

ä - varre keskmine leht allküljelt' C _ alumine leht (samuti) , d _ tükk.vart'
e - välistupp ja tupp, f - tolmutera (umb. 250 X suurendaiud), c - koguvili,

į - seemnis, j 
- seeme. (d, e' c, h' į - suurendatud')

c



III (1950) 396. - M' moschata Ī. heterophgĮĮa Lejeune et Court. Com_
pend. Fl. Belg' III (l836) l4. - AĮcea pinnatifida Gilib. Exerc. phytol.
1 (1792) 82' - llpocnupuzI( MycKycHbĮft. (106. joon.)

4' o. Heleroheline, 30-t00 cm kõrge püsik või kaheaastane taim,
noorelt pisut muskuse taoliselt lõhnav. Vars enamasti harunev, koos
õieraagude ja leherootsudega kaetud pikkade harevate liht_ või kaheli-
harunevate' vars harva ka kimpjalt harunevate karvadega. Kõige alumi_
sed varrelehed pikarootsulised, ümarad või neerjad, pisut hõ1mjalt
ļõhestunud servadega; keskmised lehed alumistest 1ühemarootsulised,
sõrmjalt lõhestunud, alusel pisut talbjalt ahenevad, ülemises osas sulg-
jalt 1õhestunud segmentidega; lehelaba pealt paljas, a1lküljel hõreda1t
kaetud ligisurutud'liht- või kaheliharunevate karvadega. Abilelied süst-
jad, poolkilejad, serval pikkade ripsjate karvadega, teravatipulised. Õied
raagudel, ülemįsed varre ja harude tipul mitmeõieliste õisikutena, aļļ-
pool üksikult, harva kuni kolmekaupa ļehekaenaldes. Tupp alusel liitu_
nud kuni pooleni või kuni 2/:-ni üldpikkusest' lai-kolmnurksete tipme-
tega, kaetud lihtkarvadega, alusel sageli ka väheste tähtkarvadega.
Välistupe lehekesed alusel liitumata, piklik-ovaalsed, süstjad või lineaal-
süstjad, karvased, tupplehtedesi pisut lühemad. Kroon1ehed tupest
2-2,5 korda pikemad, 2-2,5 cm pikad, äraspidi-munajad, madalalt
püga1dunud tipuga, pinnukese serval ripsjakarvased, värvuselt roosad
või valged. Tolmukate torujalt liitunud osa karvane' Vili koosneb 15-*
18 seemnisest, mis on külgedelt kokku surutud ning asetsevad ringina
ümber koonilise karpofoori; seemnised 2-2,5 mm kõrged, seljal ja kül-
gede ülemises oSaS tihedalt kaetud lihtkarVakestega. Seemned neerjad,
paljad, pruunikad või hallid, ümardunud seljaga.

Õitseb juuni lõpust augustini
Kromosoomide arv 2n:,40.
Ī.'aįba hort. - oied lumivalged. Eesiis Mustvee rajoonis Saare par-

gis naturaliseerunud, koos .hariliku roosaõielisega, kuid mitte massiline.
Üldlevik. Levinud Skandinaaviamaade lõunaosas., Inglismaal, Kesk-

ja Lääne-Euroopas' Vahemeremaadel, Balkanil ja Türgi Anatoolia lääne_
osas; NSV Liidus esineb läänepoolsetes rajoonides. Lääne_ ja lõuna.
poolse päritoluga, levib antropohoorse liigina idasuunas, kuid ka metsis_
tumise tõttu aedadest ja parkidest, kus teda kultiveeritakse. Kasvab tee_
servadel, niitudel, põõsastikes, prügil, metsistunult aedades ja parkides.
Eelistab lubjavaesemat muldkonda.

Levik Eesti NSV-s. Mei1 ainult kultuurist metsistunud, ühes kohas
(Saare park Mustvee rajoonis) massiliselt ja laialdaseļt naturalisee-
runud. ( 107. joon.)

Majanduslik tähtsus. Ilutaim, kultiveeritakse aedades ja parkides,
külvatakse mais, juunis aias peenrale. Seeme püsib idanemisvõimelisena
5 aastat; idanemine toimub B päeva jooksul. Lehed sisaldavad toorkaa-
lust 0,08/o askorbiinhapet (C-vitamiin). Hea meetaim. Varred sisaldavad
karedat kiudainet. Seemnetest võib saada rohekat rasvõļi.
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107. joon. Muskus-kassinaeĪļ (MaĮaa moschata) leiukohad Eesti NSV_s'

2. Sektsiool-t Fascicuįatae Dc. Prodr. I (l824) 432, emend. Iljin in

Fl' URSS xV (1949) 4|. - Õied enamasti mitmekaupa lehekaenaldes,

harvem üksikult. Välistupe ļehti 3, need on munajad võį ovaalsed. Õied
punased või valged

l. rid'a Sįįaestres Ī|jin l. c. - Tolmukate torujalt liitunud osa kae-

tud .tähtkarvadega.

4. Mets-kassinaeris - MaĮua sįįuestrįs' L. Sp. pl. (1753) 685; DC.
Prodr. I (1324) 432; Reichenb. Icon. Fl. Germ. V (1841) 18 et tab' 168,

Ī' 4840; Ledeb. Fl. Ross. I (ls42) 435, ex p.; Wied. et Web' Bes.chr.

phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (lB52) 399; Boiss. FĮ. or. I (1867) Bl9;
Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) 48l (excl. subsp.); Sterner in
Acta Phytogeogr. Suec. IX (l93s) l25; Iljin in Fļ. URSS Xv (1949)

4l et in (D"ir. ECCP III (1950) 396. - M'9recta. Gilib. Fl. Lithuan' I

(l7sl) 64, non Presl. _ flpocnrzpnnķ lecHož. (l08. joon.)

o, o. Enamasti kaheaastane, harvem üheaastane, 30-l00 cm kõrge
taim. Vars püstine, lihtne või harunev, kaetud suhteliselt pikkade, liht-
või kaheliharunevate karvadega, mille hulgas esineb tähtkarvu. Eriti
alumiste lehtede roots lehelabast mitu korda pikem ning peamiseļt rootsu
pealküljel asuvas uurdes karvane. Lehelaba 5_7 hõlmaga, mille vahe'
lised sisselõiked ųlatuvad kuni pooleni lehelaba läbimõõdust, aļumised

r sį.Įaestrįs (lad. k.) - metsa-, sõnast sįlaa - mets.
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lehed peaaegu hõlmadeta, täkiļis-hambulise SerVaga; lehelaba aļus enam
või vähem südajas, ülemistel lehtedel vahel tömp. Lehed, eriti noorelt,
mõlemal küljel kaetud ļidus liht- või kaheļiharunevate karvadega, mille
hulgas leidub tähtkarvu. Abilehed süstjad, teravad, serval ripĮakarva-
sed. Õied mitmekaupa, harvem iiksikult lehekaenaldes, lehtedest lühe-
mad, välja arvatud ülemised õied, mis võivad olļa lehtede pikkused või
isegi pikemad; õieraod õie aluseļ liigestunud, kaetud liht-, kahelilrarune_
nud ja tähtkarvadega. Tupp peaaegu pooleni pikkusest kolmnurkseteks
või munajas-kolmnurkseteks tipmeteks lõhestunud, Samasuguse karvas_
tusega kui õieraod. Vä1istupe 1ehekesed piklik-ovaalsed, sama1aadilise
karvastusega. Kroon1ehed roosakaspunaSed, kuivanult ļilļavärvuseļised'
tupest 3-4 korda pikemad, 2-2,5 cm pikad, tipul sügavalt pügaldunud.
To1mukate torujali 1iitunud oSa kaetud tähtkarvadega. Viļi koosneb
umbes l0 (9-l3) paljast, 1apergusest seemnisest, mis seljal on võrkjalt
kortsulised ja külgedel radiaalse soonestusega. Seemned neerjad, valmi-
nult iumepiuunid.

Õitseb juulist septembrini.
Uldlevik. Levinud kogu Kesk_ ja Lääne-Euroopas, Põhja-Aaflikas,

Väike-Aasias ja katkendlikult ļ<uni Loode-Indiani; NSV Liidus esineb
Euroopa-osas, Ķaukaasias ja Kesk_Aasia rajoonides. Kasvab hõredates
metsades, põõsastikes, parkides, aedades, jäätmaadel, põ1lu- ja teeser-
vadel, Kesk-Aasias ka saksauulimetsades.

Levik Eesti NSV-s. Mets-kassinaeris puudub, nagu teisedki kassinae-
rilised, Eesti spontaanSeS flooras. Metsiku1t on teda mööclunud sajandil
leitud Saaremaalt. Ķäesolevast sajandist on Tartu Riikliku Ülikooli Eesii
herbaariumis tõendusmaterjal Tilsi pargist (Põ1va raj.). Ebakindlad and-
rted on esinemisest Ruhnu sa.arel. G. Viļbaste herbaariumis 1eiclub
eksemplare Saaremaalt. (109. joon.)

Majanduslik tähtsus' Mets_kassinaeris ol-ļ vana kuļtuurtaim, mida
ravimtaimena ning toiduviljana kultiveerisid juba egipilasecl, vana-
kreeklased ning vana-roomlased ning milļe vilju Saksamaal on
ieitud Vanema rauaaja kalmetest. Taim sisaļdab kõikides osades
ļimarakke, mi1le1 põhineb tema ravitoime; õisi kasutatakse rahva:
meditsiinis, paiguti ka teaduslikus meditsiinis, loputusteena kurgu-
põletiku jn". puhul, kompresside valmistamiseks, silmahaiguite
raviks. Õite ja lehtede keedist kasutatakse külmetuse ja seede_
häireįe puhul seespidiselt, põletikkude puhul välispidiselt. Mets-kassi-
naeri noortest osadest saab maitsvat salatit, mįlle C-vitamiini sįsaldus
on 0,l2/o toorkaalust. Seemned on söödavad. Kultuurist Tartu Riikliku
Ūlikooli botaanikaaias nähtub, et mets_kassinaeris, nagu mitmed teisedki
kassinaerid, kannatab meiļ lehetäide all.

5. Mauri kassinaeris - Maļua maurįtianal L Sp. pl. (1753) 68g;

(kaasaegses Marokos jaI mo.urįtįancL (lad. k.) _ mauri_, s. o. Mauritaanias
Lääne-Alžeerias) kasvav.
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t08. joon. Mets_kassinaeris (MaĮua siĮ.oestris). a - õitseva taime ülemine osa, Ö _
vaire alumine leht allküljelt, c - tükk vart, d - välistupp ja tupp' e - õie pikilõige
(FĪegi järgi), f - tolmutera (umb. 250 X suurendatud), g - koguvili' h - seemnis,

i - seeme. (c, d, g, h, i - suurendatud.)
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l09. joon' Meis_kassinaeri (MaĮaa siĮuestris) leiukoharl Eesti NSV-s

DC. Prodr. I (ĮB24) 432; Reichenb. Ipon. Fl. Germ. V (l94l) lB et
tab. 168 f.4839; Iljin in Fl. URSS XV (1949) 49 et in tD"rr. ECCP III
(1950) 397. - M. sįį.uestris var. p. rnauritiarLa BoiSS' Fl. or. Ī (1867)
Bl9. - M. sįįaestrls ssp. Maurįtanįca Thell. ap. Hegi Illustr. Fļ. Mitt.-
Eur. V, l (1925) 4B3. - M' sįnensįs Cavan. Monodelph. class. dissert.
(1790) 77; Itjin in Q;l. Īoro-Bocr. V (l93l) 703 et in Majevsk. O,r. cpe4H.
no.l. ed. 7 (1940) 5l0. - flpoceIzpHzK MaBpHTaHcKĪ.Ifi. (llO. joon.)

o. Suur, kuni l,5 m kõrge, süstemaatiliselt mets-kassinaerile lähe-
dane üheaastane taim. Vars jäme, ruljas, püstine, lihtne või harunev, pal-
jas või kaetud pikkade liht- või kaheliharunevate karvadega. Lehed suu-
red, ümarad või poolümarad, enamasti viie madala, tömbi ja laia hõl-
maga' täkilis-hambulise Servaga' pikarootsulised, paljad või ainult all-
külje roodudel karvased; karvad esinevad ka leherootsu pealküljel asuvas
uurdes. Abilehed süstjad kuni peaaegu munajad, serval pikkade ripsjate
karvadega. Õied Suured, 2-l2-kaupa lehekaenaldes. Kroonlehed
7,5-2,5 cm pikad, tupest 4-5 korda pikemad, madalalt pügaldunud
tipuga, purpurpunased või lillakad purpurpunased, harva valged.itļme-
damate roodudega. Tupp viietine, tähtkarvane, vahel ka liht- .või Įiäheli-
harunevate karvadega. Välistupp koosneb kolmest lehekesest, mis on
tupest lühemad, piklikud, ovaalsed või munajad, tömbitipulised ja alusel
ļiitumata. Tolmukate torujalt ļiitunud osa tähtkarvane. Vili koosneb
l0-14 paljast või karvasest, seljal võrkjakortsulisest seemnisest. Seem-
ned neerjad, tumepruunid, 2-2$ mm laiad, võrkjalt kortsulised.
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110. joon. Mauri kassinaeris (MaĮaa maurįtįana L.). a_õitseva taime ülemine osa,

Õ - alumine leht allküljelt, c _ tükk vart, d - välistupp ja iupp, e - toļmutera
(umb. 250 ! suurendatud), f - koguvili, g - seemnis, h - seeme (c, d' f -

suurendatud, g, h - tugevamini suurendatud.)



Õitseb juulist septembrini
Üldlevik. Levinud NSV Liidu Euroopa-osas ja Siberis, Kesk-Aasias ja

Kaug_Idas. Liigi päriskodu on Hiinas; ta on levinud ka Vahemeremaadel
(ühes Põhja-Aafrikaga)' Lääne- ja Kesk-EuroopaS, Väike-Aasias, Iraanis,
Indias, Mongoolias. Kasvab aedade ääres, teeservadel, aedades, niitudel,
jäätmaadel. Sageli kultuuris ning metsistub.

Levik Eesti NSV-s. Meil harva kultiveeritav; metsisiumise kohta on
andmeid Tartust ja Saaremaalt (Kaali)

Majanduslik tähtsus. Nagu mets-kassinaeri1, kuid on viimasest ilu-
taimena Suurem ning ilusamate õitega. Hea meetaim, noorelt sobib. sala-
tiks. Võib küļvata otse peenra1e.

3. sektsioon Pļanocentrae l|jin in Fl. URSS XV (l949) 56; sect.
Fascicuļatae DC. subsect. Pļanocentrae Kristoff. in Hereditas VII (1926)

346. oied kimpudena lehekaenaldes. Seemnised asetsevad tihedaļt
lamedaļ või kumeral karpolooril. Välistupe 1ehekesi kolm,-kujuli süstjad
või lineaalsed.

1. 'rida Rotundifoliae lljin /. c. * Valminucļ viljad tupplehtedega
kaetud.

6. Harilik kassinaeris - Maįaa neglecta 1 Wallr. in Syll. Raiisb. I

(ls24) l40; Pahnsch in Archiv Naturk. Liv-, Ehst_ u. Kurl',2 Ser. ĮX,
3 (lSBl) 2Bl; Schmalh. <Dr. Cpe4u. z IOxs. Pocc. I (1895) 175; Lehm. in
Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 Ser. XI, I (1895) 3aB; Syrejscz. Q.n.

Mocxoscx. ry6. II (1907) 358; Iljin in O;r. IOro-Bom. V-(1931) 704 et in
Fļ. URSS XV (1949) 56 et in o"rr. ECCP III (1950) 397; Hegi lllustr. Fļ.
Mitt'-Eur. V, l (1925) aB5; Gröntv. in Dansk Bot. Arkiv 5,4 (1927) 46 et

in Sv. Bot. Tidskr' 23,4 (1929) 44B. - M. rotundįfoĮĮa L. Sp. pl. (1753)

668, ex p.; DC. Prodr. i (i824) 432 (sine var.); Ledeb. Fl. Ross. I (1842)
435; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 399;
Schmidt in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 Ser. I (1855) 202; Glehn
in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 Ser. II (1860) 532; Boiss. Fl. Or.
I (1867) B20. M. rluĮgaris Tenore Fi. napolit. Prodr. Suppl. I

(181l-ļB16) 62; Fries Novit. Fļ. Suec. ed.2 (lB2B);Skottsb. et Vestergr.
in Bih. Sv. Vet.-Akad.27, afd. III,7 (1901) 43.- M. prostrata Gilib. Fl.
Lithuan. l (l7B5) 63. - llpocnupuzx npeHe6pexengltü. (lll. joon.)

Ą. Madal, B-30 (40) cm pikkade vartega püsik. Varred arvukad,
]amavad või tõusvad, harunevad, alumises osas sageli määrdunud_puna-
sed, kaetud tähį-, kahe- ja kolmeharuliste poolpüstiste karvadega, millele
tipuosas ļisanduvad lihtkarvad. T ehed pikarootsulised, vähemalt osal on
roots lehelabast mitu korda pikem; lehelaba ümar, ümarneerjas või neer-
jas viie mada|a, mõnikord ebaselge, täkiliseservaļise hõlmaga, eriti all-
küljei kaetud kaheliharunevate ja tähtkarvadega. Abilehed munajas-süst-

L negĮecia (lad. k.) - märkamatu, tähelepanematu, sõnast negĮigere _ tähele_
panemata jätma, hooletusse jätma. Harilik kassinaeris pole silmapaistev taim.
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jad' kilejad, serval pikkade ripsjate karvadega. Õied kõige alumiste leh_
tede kaenaldest alates, enamasti 3-4-kaupa, ebaühtlaselt pikaraolised,
kuid õieraod on lühemad kui lehe roots, mille kaenlas õied asuvad; õie_
raag õie alusel liigestunud. Tupe alus kuni pooleni liitunud, tähtkarvane;
tipmed munajas-kolmnurksed, viljumise ajaks pisut suurenevad ja vilju
osalt või täiesti katvad. Välistupe lehekesed päristupest palju lühemad,
4-5 mm pikad, piklik_lineaalsed, karvased, serval ripsjakarvased. Õie-
kroon heleroosā kuni peaaegu valge; kroonlehed tumedamasoonelised,
äraspidi-munajad, talbja alusega ja pügaldunud tipuga, 8-13 mm pikad,
tupest 2-3 korda pikemad, pinnukese mõlemal serval narmaskarvad.
Tolmukate alumine osa umbes 6 mm pikkuselt torujalt liitunud, tihedalt
lihtkarvane. Vili koosneb l1-15 tihedakarvasest lapikust seemnisest,
mille selg on ümar või teravaservaline ning läbi karvastuse halvasti
nähtava radiaalse struktuuriga või ilma selleta. Seemned neerjad, paljad,
peenelt punkteeritud.

Õitseb juulist septembrini.
Üldlevik. Euraasia areaali omav, juba eelajaloolisel ajal või ajaloolise

aja alguses põhjamaadesse rännanud, nn. arheofüüt. Levinud NSV Liidu
Euroopa-osas, Kaukaasias, Kesk-Aasias; Kesk- ja Lääne-EuroopaS, Vahe-
meremaadel, Väike-Aasias, Iraanis, Himaalajas, Mongoolias, Tiibetis, Hii-
nas; tulnukana Põhja-Ameerikas, Tšiilis ja Austraalias. Kasvab prügil,
aedades, teeservadel jne.; Alpides esineb 2000 m kõrguseni, paiguti ka
kõrgemal. Lämmastikulembene ning seetõttu tüüpiline prügitaim.

Levik Eesti NSV-s, Pole Eestis haruldane, esineb nii mandril kui saar-
tel; ruderaaltaimena prügil, aedades, elamute ümbruses. (l12. joon.)

Majanduslik tähtsus. Taime lehti ja noorelt kogu taime kasutasid juba
vana-roomlased salatina. Lehed sisaldavad kuni 200 mg% askorbiin-
hapet (C-vitamiin), peale selle karotiini (A-provitamiin). Hariliku kassi-
naeri seemned on söödavad.

7. Ümaralehine kassinaeris - MaĮaa pusiĮla ' Wjth. Bot. arrang.
(1776) 612; Smith in Engl. Bot. IV (1795) tab.2l4; Hegi Illustr. Fl. Mitt.-
Eur. V, l (1925) 487; Iljin in O.n. Įoro-Bocr. V (1931) 705 et in Fl. URSS
XV (1949) 60 et in Q"rr. ECCP III (1950) 39B; Gröntv. in Dansk Bot.
Arkiv 5, 4 (1927) 46 et in Sv. Bot. Tidskr. 23, 4 (1929) 448. - M. rotundi'
folia L. Sp. pl. (1753) 688, ex p. - M. rotundtfoĮia p. pusilla (Sm.) DC.
Prodr. I (tB24) 433. - M. boreaįįs Walļm. in Liljebl. SvensĖ Fl. ed. 3
(ļB16) 374; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (lB52)
399; Schmidt iir Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl.,2 Ser: I (1855) 202;
Glehn in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl., 2 Ser. II (1860) 532;
Skottsb. et Vestergr. in Bih. Sv. Vet.-Akad. Handl. 27, aĪd' III' 7 (l90l)
43. - M. humifusa Henning in Mėm. Soc. Nat. MoŠcou VI (lB23) 76. _
llpocaIapHux llttgxuü. (ll3. joon.)
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1l2. joon. Hariliku kassinaeri (Malua negĮecta) ļeiukohad Eesti |JSV-s

o, o. Ühe- või kaheaastane kollakasroheline taim pika, peene'
väheharuneva peajuurega. Varsi mitu kuni palju, l5-45 cm pikad, Iama-
vad või tõusvad, harva püsiised, hariļikult juba alusel harunevad, kaetud
harvade kaheliharunevate ja tähtkarvadega, vahel ka paljad. Leherootsud
pealküljel renjad ja tihedakarvased, umbes lehelaba pikkused; laba neer-
jas, 5 poolümara peahõlmaga ja kahe väikes'e äärmise hõlmaga, serval
ebaüht1aselt täkiline või hambuline, pealt enamasti paljas, alt paljas või
ainult roodudel väheste lihtkarvadega, harvem kogu ulatuses kaetud
kaheliharunevate ja lihtkarvadega. Keskmised ja ülemised varrelehed
lühemarootsulised, selgemalt väljakujunenud hõlmadega. Abilehed rohe-
1ised, süsijad, a1lküljel ja servadel karvased. oied peaaegu varre a1uselt
alates, 2-B_kaupa lehekaenaldes, ebaühtlase pikkusega, õitest 2-3 korda
pikematel raagudel, mis on hõredalt kaetud 1iht_ ja kaheliharunevate
karvadega. Tupplehed alusel ühe kolmandikuni kuni pooleni liitunud,
umbes 5 mm pikad, lai-kolmnurksed, pisut kurdunud, viljumisel suurene-
vad, välisküljel ja serval liht- ja kimpjalt harunevate karvadega. Vä1is-
tupe lehekesi 3, nad on ļineaalsed, umbes 3,5 mm pikad, tupplehtedest
pisut lühemad, väļisküljel ja servadel pikkade karvadega. Kroonlehed
piklik-munajad, umbes 4 mm pikad, valged, kuivanult sinakacl, madalalt
pügaldunud tipuga ja pinnukese alusel veidi narmaskarvased. Tolmukate
torujalt liitunud osa umbes 3 mm pikk, paljas, harvem üksikute karvakes-
tega. Viljad rõhtsatel või tagasikäändunud viljaraagudeļ, harilikuļt
10-lļ seemnisest koosnevad; seemnised teravaservalised' seĮjal võrkja
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reljeefiga, külgedel radiaalse soonestusega' enam või vähem karvased.
Seemned neerjad, pisut lapikud, tumepruunid.

Õitseb juulist siĪgiserri..'
Üldlevik. Levinud NSV Lįidu Euroopa-osas, Kaukaasias, Siberis, Kesk_

Aasias ja Kaug-ldas, peale selle Skandinaaviamaades, Kesk- ja atlanti-
lises Euroopas, Vahemeremaadel (Põhja-Itaaliani ja Balkanimaade põhja-
osani), Väike-Aasias ja Himaalajas. Arheofüüt ja prügitaim, kasvab raud-
teejaamades, sadamates, veskite ümbruses, hästi väetatud aedades umb-
rohuna; eelistab liivapinnast, mille lubjasisaldus ei ole kõrge.

Levik Eesti NSV-s. Mandril ja saartel koos hariliku kassinaeriga, tava-
lisem teistest kassinaeristest. Kasvab aedade ääres, müüridel, jäätmaa'
del, prügil, kompostil, teeservadel, elamute ümbruses. (114. joon.)

Majanduslik tähtsus. Kasutatakse vahel rahvamedįtsiinis keedisena

hingamisteede haiguste puhul, Samuti ka kompressideks põletikkude, pais_

tetuste jne. puhul. Lehti võib kasutada salatiks; nad sisaldavad toorkaa-
lust umbes 0,2/o C-vitamiini. Seemned sisaļdavad rohekat õli.

4' sektsioon Conocėntrae lljin in Fl. URSS XV (1949) 64; Sect. Fascl-
culatae DC. subsect. Conocentrae Kristoff. in Hereditas VII (1926) 346. -
Karpofoor kooniline. Viljudes varisevad seemnised kergesti. Õied asetse-

vad raotute kimpudena.
l. rida Vertįcįįįatae lljin /. c. _ Alumiste ja keskmiste lehtede root-

sud pikkuselt lehelabaga võrdsed, lühemad või pļsut pikemad.

(B.) Männasjas kassinaeris - Malaa aertįcįįįata' L. Sp. pl. (1753)

689; DC. Prodr. I (1824)'433; Cavan. Monadelph. class. dissert. (1790)

78; Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) 475; lljin in Fl. URSS XV
(1949) 68; Stank. et Tal. Onp. rucu. pacr. CCCP (1949) 339. - flpocnrap-
HLIK MyToBųarslfi. ( l l5.' joon.)

o, o. Ühe-, harva kaheaastane püstinē taim. Vars 40-150 cm

kõrge, lihtne või peamiselt aļusel harunev, peaaegu paljas või hajusalt
karvane, roheline või punakās. Lehed ümarad või (eriti alumised) pea_

aegu neerjad, laiuselt pikkust enamasti ületava mittekähardunud labaga,
viiehõlmased, poolümarate, tömpide, serval täkiļis.hambuļiste hõlmadega,
mille vahelised sisselõiked ulatuvad kuni pooleni lehelabast; lehed aluseļ
vahel südajad, mõlemal küljel paljad või hajusalt karvased. Alumiste leh,
tede rootsud labast umbeŠ l,5 korda pikemad, keskmiste lehtede rootsud
umbes laba pikkused või Įühemad, sirged, mitte kaarjalt tõusvad. Õied
üsna lühikestel, üksikud ka pikematel õieraagudel, tihedate õisikutena
peaaegu kõikide ļehtede kaenaldes. Tupp karvane, kuni pooleni lai-kolm-
nurkseteks, teravateks tupplehtedeks lõhestunud, mis viljumisel vilja
katavad. Välistupe lehekesed lineaal-süstjad, umbes 0,5 cm pikad, ka,r-

I oertįcįįlata (lad. k.) - männasjas, sõnast aertįcįįLum _ männas; nimi ise_

loomustab õite männasjat aseįust.
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114. joon. Umaralehise kassinaeri (MaĮoa pusiĮĮa) leiukohad Eesii NSV-s.

vased. Kroon tupest 1,5 korda pikem, enamasti kahvaturoosa; kroon-
lehed tipul vaevalt pügaldunud, aluse suunas ahenevad. Tolmukate toru
ülemine osa kaetud lühikeste lihtkarvakestega. Vili 6-7 mm läbimõõ-
dus, koosneb 10-12 paljast Seemnisest, mille selg on võrkja, kareda
skulptuuriga. Seemned neerjad, umbes 2 mm laiad, siledad, helepruunid.

Õitseb. juulist septembrini.
Üldlevik. Jaapanist ja Hiinast pärinev, Euroopas kultuuris tulnu-

kana. NSV Liidu Euroopa-osas esineb harva metsistunult (Leningrad,
Moskva). Lõuna-EuroopaS ja Lõuna-Aasias naturaliseerunud, kohati ka
Väike-Aasias, Egiptuses, Abessiinias, Põhja-Ameerikas ja Uus-Mere-
maal; levik kuļtuuris on tingitud liigi kasutamisest ravim- ning ilutai-
mena.

Levik Eesti NSV-s. Harva aedades dekoratiivtaimena (Tartu). Met-
sistumisest puuduvad andmed.

Majanduslik tähtsus. Ilutaim. on kõrge söödaväärtusega ning silo-
taimena lõunapoolsetel aladel perspektiivne; Eesti NSV tingimustes ei
suuda'kvantiteedilt näit. maisiga võistelda. Vars sisaldab kiudainet.

(9.) Kähar kassinąeris _ Maįua crispa'L.Sp.pl. ed.2 (L762) 970;
DC. Prodr. Ī (lB24) 433; Reichenb. Icon. Fl. Germ. V (l84l) 17 et tab.
166, f. 4834; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 437; Rupr. Fi. Ingr. I, I (1853)
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115. joon. Mänņasjas kassinaeris (MaĮua aerticiĮĮata) . a . 
_ õitseva taime

ülemine osa, D _ tükk vart, c _ välistupp ja tupp, d _ õis, e - tolmutera

(umb. 250 )( srl,urendatud), f - koguvili, g - seemnis, įt _ seeme. (Ö, d,

f - suurendatud, c, g, h _ tūgevamini suurendatud')



2l7; Boiss. Fl. or. I (ls67) s2l; Iljin in <D.n. Įoro_Bocr. V (l93l) 705 et
in Fl. URSS XV (1949) 73 et in <Dn. ECCP IIĮ (1950) 399; Stank.etTal.
onp. sucru. pacT. CCCP (1949) 339. _ M. uertįcįįlata p. crispa L., Sp.
pl. (1753) 689; Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) 476 (sub var.). _
M. breaiflora Gilib. Exerc. phytol. l (|792) Bl. - llpoceapnnx rypuanuü.
( I 16. joon.)

6. Üheaastane, eelmisele liigile väga lähedane, 40-160 cm kõrge
taim. Vars harunemata, paljas või ülemises osas hajusalt kaetud täh1-
karvadega. Eriti alumised lehed pikarootsulised, S-7-hõlmased; hõlmad
tömbid kuni teravad, tugevasti kähardunud servadega, servad pole täki_
lised nagu männasjal kassinaeril, vaid peene- ja tihedahambalised.
Õied arvukad, kimpudena lehekaenaldes, raotud või lüh,iraolised üksikute
teiste hulgast väljaula'tuvate pikemaraoliste õitega. Tupe tipmed muna-
jas_kolmnurksed. Välistupe lehekesed lineaalsed. Kroon tupest umbes
l,5 korda pikem, kahvatu-purpurpunane või roosa kuni peaaegu valge,
kuivanult tavaliselt sinakas; kroonlehed tipul maclalalt pügaldunud. Vili
koosneb 9-ll paljast, külgedel radiaalselt kortsunud seemnisest, mille
seljal asub vähemärgatav pikijoon. Seemned pruunid, peenetäpilised.

Õitseb juulist sepiembrini.
Üldlevik. Kultuuri kaudu leviv, spontaanset areaali mitteomav 1iik.

Kähar kassinaeris on kultuuri tingimustes väga lähedasest männasjast
kassinaerist lahknenud ning puht-ilutaimeks kujunenud. Kaasajal levi-
nud NSV Liidu Euroopa-osas, Siberis, kohati Lääne-Euroopas, Hiinas
ja Jaapanis. Kasvab aedades, prügil. on tõenäoline, et ta Euroopa aeda_
desse toodi idamaadest XVI sajandil.

Levik Eesti NSV-s, Ilutaimena kultuuris. Metsistumisest spontaan-
sesse taimkattesse pole andmeid.

Majanduslik tähtsus. Vähenõudlik aedilutaim, mille dekoratiivsus
seisneb ilusates kähardunud lehtedes. Rahvameditsiinis kasutatakse nagu
teisigi kassinaereid. Niisama kõrge toiteväärtusega liik nagu männasjas
kassinaeris, sobiv.söödataimena ning sileerimiseks, kuid põhjamaades
ei suuda saagilt teisĮe söödakultuuridega võistelda.

3 perekond rõngaslilled - LaaateraI L
L. Sp. pl. (1753) 690.

Õied võrdlemisi suured, ülemiste lehtede kaenaldes enamasti üksikult,
mõlemasugulised, punakad. Tupplehed ja välistupe lehed alusel liitunud,
esimesi viis, teisi kolm. Tolmukapead neerjad, tolmukate alumine osa
torujalt liitunud. Vili koosneb palJudest; kuhikja või pealt kettakujuli-,

t oletatakse, et nimi on Linnė poolt antud šveitsi filosooli ja pu.blitsisti Johann
Kaspa_r 'Layater'i (surn. 180l) järgi; 'tõenäoļisemält:oii see Linnė' įoolt võetud ühest
J. P.-'Tournefõrt'i (1656:1708) töõst:

280



e

d

0

c
b
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mine leht allküljelt, c - tükk var!, d _ välistupp ja tupp, e _ õis' f - tolmutera

(um6.250 \ suu'rendatud), g - koguvili, į- seemnis, i - Seeme. (c'e' g -- suureĪļ-

datud, d, h, ļ _ tugevamini suur'endatud')



selt laienenud karpof oori ümber ringirra asetunud üheseetnnelistest
seemnistest; seemnised neerjad, külgedelt kokku surutud, mitteavanevad.

Enamikųs rohtjad taimed vahelduvate, sageli hõlrrriste lehtedega,
levinud eriti Vahemeremaadel. Perekonda kuuiub umbes 24 liiki. Ei
esine Eesti spontaanses fļooras.

EESTI NSV-s KULTIVEERITAVATE RÕNGASLILLEDE
MÄÄRAMISTABEL

l. Viļi koosneb kuhikja ka,rpofoori ümber ringina asetunud 20-23
siledast seemnisest. Metsistuv ilutaim

l, Harilik rõngaslill - Lauatera thuringiaca L.

Vili koosneb ringina asetunud l0-lB kortsulisest seemnisest, mida
katab kettakujuliselt laienenud karpofoor. Meil mittemetsistuv ilu-
taim 

2 Aed_rõngaslill - Lauatera trimestrįs L.

l. sektsioon oįbįa MedLk. Malv. (|7B7) 4| (pro gen.) - Karpofoor
kuhikj as.

l. Harilįk rõngaslill - Laaatera thuringiacal L. Sp' pl. (l753) 69l;
Reichenb. Icon..Fl. Germ. V (1B41) 20 et tab. |77, Ī.4854; Ledeb. Fl.
Ross. I (1842) 438 et 782; Boiss. Fl. Or. I (1367) 823; A. Regel in
Sitzungsb. Naturf.-Ges. Dorp. IV, l (1875) 56; Schmaļh. Q"rr. Cp. v loxu.
Pocc. I (lB95) 176; Hegi llļustr. Fl. Mitt.-Eur. V, l (1925) 472; Lepik
in Lood. Seitsi Aruand. 44,3-4 (1939) 310; Iljin in Fl. URSS XV (1949)
76 et in a.rr. ECCP III (1950) 3BB. - Xarlma TĪopI{HleHcKax. (l17. joon.)

4 Suureõielisi kassinaereid meenutav, 50-l50 cni kõrge püsik. Vars
püsiine, ļihtne või harunev, eriti ülemises oSaS tihedalt tähtkarvane.
Lehed rootsulised, tuhmrohelised, peamiselt a1lküljel kaetud tähtkarva_
dega; alumised ļehed veidi südaja alusega, viie madala, kaarjalt tömbi
hõlrnaga; keskmised lehed pikema keskmise hõlmaga, ülemisecl koļme-
hõlmased, samuti külgmistest pikema kesknrise hõlmaga. Lehtede serv
täkiline. Abilehed väikesed, 4-6 mm pikad, süstjad, teravad, eriti alumis_
teļ lehtedel vara mahalangevad. oiecl suured' 5-B cm' läbimõõdus, üksi_
kult üļemiste lehtede kaenlas, moodustades hõredą otsmise õiekobara.
Välistrrpp kolme tömbi, tähtkarvase tipmega. Tupp viie ümarmunaja, terav-
neva tipmega, tähtkarvane'. viljumisel Suurenev ning vilja kattev. Kroon_
lehed suured, 2-4,5 cm pikad, äraspidi-kolmnurksed, sügavalt pügaldu-
nud tipu tõitu kahehõlmased, aļusel karvased, kahvaturoosad, kuivanult
kahvatulillad. Karpofoor kuhikjalt teravnenud, 20-23 seemnisega, mis

I thuringiaca (lad, k') _ ,Tüüringist pärinev; Linnė säilitas juba -Joachim Came-
rariuse poolt aastal 1588 (sub Althaea thuringĮaca) tarvitatud liiginime.
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ll7. joon. Harilik rõngaslill (Laaatera thuringiaca). a _ õitseva taime ülemine osa,

Į _ aļumine leht allküljelt, c - tükk vart, d - välistupp ja tupp, e - kroonleht'

f _ tolmukate iorujalt liitunud osa koos toļmukate ja õietolmuga kaetud emakasuudme'

tega, g _ tolmutera (umb. 250 Į su,rr,rendatud), h - kogtrvili, į - seemnis, i _
seeme. (c, d, e, h - suurendatud, f, i, i - tugevamini suurendatud.)
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ll8. joon. Flariliku rõngaslille (Laaatera thuringiaca\ ļeiukohad Eesti NSV-s.

karpofoori ringina ümbritsevad; seemnised pisut neerjad, siledad, tume-
või hallpruunid.

Õitseb juulist Septembrini.
var. protensa Beck Fl. Nied.-oesterr. II, l (lB92) 536. - Ülenriste leh-

tede keskmine hõlm pikk, kuni 2/g lehelaba üldpikkusest; Eestis esinev
teisend.

Üldlevik. Levinud NSV Liidu Euroopa-osa paljudes rajoonides, eriti
stepialal, Kaukaasias, Lääne_ ja Ida_Siberis, Ķesk-Aasias, peale selle
Väike-Aasias, Kurdištanis, Balkaniļ, Vahemeremaades. Põhjamaades esi-
neb kultuurist metsistunult. Leviku iseloomult rohtlate liik, kasvab stepi
võsades, kuivadel aasadel ja hõredates metsades; mägedes tõuseb kuni
2000 m kõrguseni.

Levik Eesti NSV-s. Vähenõudliku dekoratiivtaimena sageli ltultuuris;
kasvatatakse aedades ning kalmistutel, kus metsistub ning naturalisee-
rudes levib lähemas ümbruses mitmel pool kodumaal. (l1B. joon.)

Malanduslik tähtsus. Meil ainult ilutaimena. Rõngaslille ĻartĖst võib
saada kiudainet, mis sobib köite ja nööride valmistamiseks. Tõenäoliselt
omab väärtust söödataimena (siloks). Seemned sisaldavad !|-|5/o rasv-
õli. Noored lehed sisaldavad (Iljini järgi) toorkaaltrst 0,0B% C-vitamiini
(Grossheimi järgi ll2,2-205,g me%). Meetaim. Rahvameditsiinis kasu-
takse juurte keedist loputuseks hingamisteede haiguste puhul.
" 2. sektsiaon.Stegia DC. Fl, Frang. IV (tSlb) 835. - Karpofoor lai,

kettakujuline, vilja kattev.
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119. joon' Aed-rõngaslil| (Laaatera trĮmestris). a _ õitseva taime ülemine osa, į _
įükk varre alumįst osa; c _ tükk varre ülemist osa, d _ välistupp ja tupp, e _ tolmu_

tera (umb. 250 x suurendatud), f _ poolitatud kogūvili (Reichenbachi järgi), g -
seemnis, į - seeme. (b, c, d _ suurendatud, l, g, lr. _ tugevamini suurendatud.)
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2' Aed_rõngaslill - Laaatera trirrlestrįs,L.Sp.pl. (1753) 692; DC.
Prodr. Ī (lB24) 43B; Reichenb. Icon. Fl. Germ. V (lB41) 20 et tab. 176, f.
4852; Boiss: Fl. or. I (1867) 974; Schmalh. @n. Cp' uĪoxH.Pocc. I (ls95)
176; Iljin in Fļ. URSS XV (1949) 83 et in Qn. ECCP IĪI (1950) 390. -Xarķua TpexMecfųHax. (l19. joon.)

g. Üheaastane, 30-l20 cm kõrge ilutaim. Vars püstine, ruljas, hõre-
daļt kaetud allasuunatud tikjate karvadega, miļlele õisikuosas lisanduvad
tähtkarvad. Aļumised lehed kuni l5 cm pikkade rootsudega, kujult neer-
jad, täkilise Servaga, mõlemal küljel pisut karvased, Ülemised lehed
lühemarootsulised, viiehõlmased, keskmine hõlm on sageli pikk la
terav. Abilehed süstjad või piklikud, teravad, pikkade ripsjate karvadega,
eriti alumised õitsemise ajaks varisevad. Õied suured, alusel lehterjalt
ahenevad, eriti varre tipuosas üksikult lehekaenaldes ning koos õieraoga
ļehest sageli pikemad. Tupp kroonist 2,5 korda liihem; tupplehii 5, nad'
on alusel liitunud, terav-kolmnurksed, tähtkarvased. Välistupp kausjas,
kolme poolümara tipmega, tähtkarvane, tupest lühem. Kroonįehed 3_4 cm
pikad, roosakaspunased, harvem valged, tömbi või pisut pügaldunud
tipugą' pinnukese osas ripsjakarvased. Tolmukate torujalt ļiitunud osa

paljas. Vili koosneb t0-lB seemnisest, mis asetsevad ringina karpofoori
alumise osa ümber; karpofoori ülemine osa on kettakujuliselt laienenud,
serval ringina paksenenud ning katab vilja täielikult. Seemnised neerjad,

kül gedel kortsunud-soonilised.
Õitseb juulist septembrini.
var. 'aįba hort. - Täiestį valgete õitega teisend. Kultuuris, harilikult

koos värvunud-õielisega.
Üldlevik. Kodumaine Vahemeremaadel, Süürias, Põhja-Aaf rikas-

Boreaalsel alal võrdļemisi laialdaselt kultuuris ning paiguti metsistub.
Levik Eesti NSV-s. Paiguti aedades suvise ilutaimena. Eesti oļudes

metsistub harva (G. Vilbaste poolt leitud Põhja-Eesiist Künnapõhja lähe-
dalt kruusaaugust).

Majanduslik tähtsus. Õitsedes väga ilu's taim, kuid meil vähe popu-

laarne. Eelistab kergemat, mitte pidevalt niisket mulda. Soodsaļ kevadel
võib l<ülvata otse peenrale; Seeme idaneb umbes nädala jooksui.

4. perekond tokkroosid - AĮcea2 L.

L. Sp. pl. (1753) 687.

Õied suured, mõlemasugulised, katkestünud peaja õisikuna. Tupplehii
5, välistupe l,ehekesi 6-7, ühed kui teised aluseļ liitunud; viimased kolm-
nurksete või piklik-kolmnurksete tipmetega. Kroonlehed suured, pügaļdu_

I trįrnestrįs - kolmekuune; ladinakeelsetest sõnadesl tres _ koĻm, mensįs _ kuu;

aeci-rõngaslill on ühesuvine įaim.
2 Latinįseeritud 'kreekakeelsest sõna,s,t aįke - jõud, abi; nimega iseļoomusta'ti sel,le

perekonna liįkide raviįoimet, võib-olla ka tugevat kasvu.
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l20. joon. Aed-tokkroos (AĮcea rosea). a - õitseva taime ülemine osa (osalt Hegi
järgi), ä - tükk vart, c - täidisõis, d - välistupp ja tupp, e _ tolmutera (umb.

250 X suurendatud), f - tupplehtedega kaetud koguvili, g - koguvili, h - seemnis
külgvaates, l - seemnis servalt vaadates, j - seeme. (b' d' s' h' į' j - suurendatud.)
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nud tipuga, alusel pinnukeseks ahenevad ja servadel karvased. Tolmu-
kate torujalt liitunud osa kandiline, viie tahuga, paljas. vili koosneb
l8_30 (40) neerjast seemnisest, mis asetsevad karpofoori ümber rin_
gina. Seemnised üheseemnelįsed, külgedelt kokku sįrutud, seljal enam
või vähem renjad kõrgemate servadega; seernnise külgede aļumine osa
paljas ja enam või vähem sile, ülemine osa harilikult radiaalsete kort-
sude või joontega ja paljas või karvane.

Ühe- kuni mitmeaastased rohtjad taimed vahelduvate, jagumata,
sõrmhõlmiste või sõrmlõhiste lehtedega, sageli kaetud kimpjalt harune_
vate või iähtkarvadega. Peamiselt Vahemeremaade idaosas, Kaukaasias
ja Kesk-Aasia mäestikes. levinud umbes 60-liigine taimeperekond. Nõu_
kogude Liidus esindatud üle 30 liigiga. Rida mäestikkude liike on era-
kordselt Suure- ja ilusaõielised taimed, kuid harva kultuuris. Eestis kas_
vatatakse ilutaimena järgnevalt käsitļetavat ļiiki, harva ka Armeeniast
pärinevat viigipuulehist tokkroosi Aįcea ficifoĮia Cavan. (sün. ,4. rugosa
Alef.)

(l.) Harilik ehk aed-tokkroos - Aįcea roseaI L.Sp.pl. (1753) 687;
Boiss. Fl' or. Ī (1867) B3l; Iljin in Fļ. URSS xV (1949) 126 et in o"n.
ECCP III (l95O) 3g2. - Aįįhaea rosea Cavan. Monadelph. class. dissert.
(1790) 91, tab.29, f.3; DC. Prodr. I (1824) 437; Reichenb. Icon. Fl. Germ.
v (l84l) 20, tab. |75, Ī. lB51; Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, ļ (1925)
464; Hayęk in Repert. Spec. nov. Beih. XXX, l (1927) 553; Iljin in o;r.
Įoro_Bocr. V (l93l) 699. - ĮUror_po3a po3oBafl. (l20. joon.)

Īega. Lehed, eriti alumised, pikarootsulised, ümarad või munajad,
5-7-hõ1mased; ülemised lehed ainult kolmehõlmased, kõik iäkilis_hambu-
lise servaga, eriti laba aliküljel tihedalt tähtkarvased ning seetõttu veidi
karedad. Lühiraolised õied 2-3-kaupa lehekaenaldes, moodustades enam
või vähem peaja hõreda õisiku. Õied suured, avanenult 6-10 cm läbi-
mõõdus, valged, kollased või karmiin- kuni mustputtased, liht_ või täidis-
õied. Kroonlehed servadel kattuvad, madalalt ja laialt pügaldunud tipuga,
kuni 5 cm pikad ja 5-6 cm laiad, talbjal alusel karvaste servadega. Tupp
tihedalt tähtkarvane, teravate kolmnurksete tipmetega. Välistupe lehti
6-7, päristupest lühemad, samasuguse karvastusega. Vili koosneb 20-30
(a0) lühikarvasest seemnisest; valminud seemnised 6-8 mm laiad, veidi
nõgusate külgedega, seljal esineva sügava vao tõttu tiivulised ning tii-
badel radiaalse soonestusega. Seeme neerjas, tumehall, udekarvane.

Õitseb juulist septembrini.
Üldlevik. Batkanilt pärinev; põhjapoolsetel aladel ainult kuļtuuris;

Balkanil esinevale liigile AĮcea paĮlida (Waldst. et Kit.) Bess. väga lähe-
dane ning nähtavasti viimase kultuuris kujunenud -rass.
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Levįk Eesti NSV-s. Iļutaimena aedades; ei metsistu Eesti tingimustes.
Majanduslik tähtsus. Ilu- ja ravimtaim; õied sisaļdavad lirna, millel

põhineb ravitoime hingamisteede haiguste puhul. Tumedaõieliste tokk-
rooside (var' nigra hort.) kroonlehti kasutatakse peale selle veinide ja
mitmesuguste jookide ning siirupite, ka toiduainete, siidi jne. värvimi-
seks, sest nad sisaldavad värvainet alteiini. Lehtedes leįdub toorkaa-
ļust umbes O)5% C-vitamiini. Īlutaimena on erakordselt nägusad roosa_
ja tumepunased täidisõielised vormid; kõige ilusamaõielised on kaheaas-
tased taimed; neid võib varasügisel vegetätiivselt paljundada juurevõsu-
dest. Seemnetest paljundamine toimub otse peenrale, kuid esimesel aas-

ta1 taimed ei õitse või õitsevad vähe.

5' perekond alteed - AļthaeaĮ L.

L..Sp. pl. (1753) 686.

Õied keskmise suurusega, mõlemasugulised, asetsevad kobarja pöö-

risena. Tupp koosneb viiest aluseļ liitunud tupplehest, välistupp
6-ll ļineaa1sest või süstjast, samuti alusel liitunud lehekesest. Kroon-
lehed kuni 3 cm pikad, alusel karvaseks pinnukeseks ahenevad. Tolmu-
kate liitunud osa ruljas, enamasti kaetud lühikeste karvakestega - papil-
lidega. Vili koosneb ringina ümber karpofoori asetunud seemnistest;
seemniste serv tiivata, pikisoonega kumeral serval, nad on karvased või
paljad; seemned neerjad, karvased või väikeste näsajate karvakestega.

Ühe- kuni mitmeaastased rohtjad taimed vahelduvate, hõļmiste või
ļõhestunud lehtedega. Perekonda kuulub umbes 12, peamiselt Vahemere-

maadel, Balkanil, Väike_ ja Kesk-Aasias levinud liiki. Peale allpooļ käsit-
letava on Eestis harva ja juhuslikult kultiveeritud järgmisi liike: kanep-

alteed (A. cannabina L.\, turini alteed (A. taurinensls DC.) ja armeenia

alteed (A. armeniaca Ten.)

(l') Harilik altee - Aįthaea officinaĮis' L. Sp. pl. (t753) 686; DC.
Prodr. I (ls24) 436; Ledeb. Fl. Alt. III (l83l) 235 et Fļ. Ross. I (lB42)
431; Reichenb. Icon. Fl. Germ. V (1841) 19 et tab. 173, f'4849; Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V, 1,(1925) 467; Hayek Repert. spec. nov. Beih.
XXX, l (1927) 552; Iljin in O.ņ. Ioro-Bocr. V (l93l) 698etinFl.URSSXV
(1949) l3l. - Anreii JIeKapcTBeHuuü. (l2l. joon.)

2l. Ha|Iikasroheline, 60-150 cm kõrge püsik. Ęisoom jäme,'ruljas,.ī.
rõhtsalt roomav ja harunev, jämedate lihakate juurtega. Vars ruljas,
ļihtne või harunev. Kogu taim peale varre alumise osa sametja karvas-
tusega, mille moodustavad enam või vähem harevad, kaheli- või kimpjalt

' t I(reekakeelsest sõnast aĮtheįn - ravima; mõeldud on altee liikide, eriti AĮthaea

of[ĮcinaĮis' tl tähtsust ravimtaimena
2 Ladįnakeelsest sõnast officīna - apteek; ravimtaim.
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harunevad karvad. Leherootsud suhteliselt, paksust. labast ļühenrad. Alu-
miste lehtede laba südajas'kolmņuņkne, 3-:5 madala,hõlmaga,,keskmised
ja ülemised varrelehed .ebaühtlaselt munajad, 3-5 suurema hõlmaga ja
täkilis-hambulise servaga. Abilehed lineaaļsedi kuni l cm pikad, peaaegu
aluseni lõhestunud, karvąsed. Õięd kuni ļ qm ļäbimõõdus, lehekaenaļdes
asuvate väheseõieliste kobaratena, lühirootsulised, karvaste raaguģega.
Tupp tihedakarvane, |2 ņm pikk, kroonist kaks korda Įühem,.2la'ni pikku.
sest kolmnurkseteks, teravateks tipmeteks lõhestunud, mis'viljumisel vilja
katavad; välistupp kalvane, koosneb s-|? ainult alusel liitunud leheke-
sest, millede pikkus on 3-6 mm.. Kroonlehęd kahvaturoosad või roosa_

kaspunased, madalalt pügaldunud tipuga, alusel kąrvaste servadega pin'
nukeseks ahenevad. Tolmukate torujalt liitunud osa ja lillavärvuselised
tolmukaniidid hajusalt kaetud madalate, näsajate karvakestega; tolmu_

kotid lillad. Vili 7-8 mm läbimõõdus, 15-20 (22) seemnisest koosnev;
seemnised umbes 3 mm laiad, ümardunud Servaga, tihedakarvased. Seem-
ned läikivpruunid, neerjad, paljad ja siledad.

Õitseb juulist septembrini.
Üldlevik. Levinuā NSV Liidu Euroopa_osa lõunapoolsetes rajoonides,

Kaukaasias, Siberis, Väike-Aasias, Vahemeremaade idapoolses oSaS ja
Balkanil; 1äänepoo1setel Vahemeremaadel ja Lääne-Euroopas tõenäoli-
selt naturaliseerunud, mitte spontaanne. Põhja-Ameerikas tulnukana. Kas-
vab niisketel niitudel, kaļdavõsastikes, eelistab mererannikut ja teisi
saliinseid alasid.-_ 

į;ik Ē"įįi_llsv_s. Kultuuri,s, metsistumisest pu'uduvad andmed'
Majanduslik tähtsus. Aļtee risoom ja juuied'(radix AĮthaeae) on tun-

tud droog, mis sisaldab kuni 36/o lima, 37% tärklist, l0/, suhkrut,
2/o asparagiini, parkaineid, rasva ja umbes 5/o mineraalaineid. Kasuta-
takse kaheaastast; puitumata risoomi ja juuri, mida kogutakse kevadel
või sügisel. Tarvitatakse hingamisteede ja seedeelundite haiguste puhul
teena, rahvameditsiinis paistetuste jne. puhul ka kompressideks; droogist
valmistatakse ravi otstarbel altee pille, siirupit ja pastat. Taim omab
meetaimena tähtsust seal, kus teda kultiveeritakse või kus ta esineb ula-
tuslikümalt. Vars sisaldab karedat kiudainet, kuid kiudtaimena ei oma
altee praktilisi tähtsust. Ilutaimena kasutatakse harva. Eelistab paremät,
vett hästi läbilaskvat pinnast. Paljundatakse' seemneist või vegetatiivsel
teel, teise aasta kevadįl juurekaela ligidalt võetud võsudest.

5. SELTS KUREREHALISED ---, GERANĮALESļ

Seltsi kuuluvad rohttaimed ja põõsad. Õied eriamasti korrapär-ased,
harvemini pisut (perekond Pelargoniurn) või täielikuļt (sugukond
Tropaeolaceae) korrapäratud, tsükļiļised (õie osad ringidena), enamasti
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l21. joon. Harilik altee (AĮthaea officinaĮis). a - õitseva taime ülemine osa, ä _ alu-

mine leht allküljelt, c _ tükk lehe pealmist külge, d - tükk vart, e - välistupp ja

tupp, I - risoom, g - tolmutera (umb.2S0Xsuurendatud\, lL - koguvili, i ._ seem-

nis, j - seeme. (c, d, e, h - suurendatud, i, I - tugevamini suurendatud.)
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viietised, tupe ja lahklehise krooniga. Tolmukad enamasti kahes või koļ-

mes ringis, vaheĮduvad. Emakas tavaliselt tekkinud z-5 vil1alehest, mis-

tõttu sigimik 2-5-pesane. Iga pesa ühe või kahe,.harva arvukate. Seemne-

algmetģa. Need on enamasti anatroopsed, rippuvad. Sageli vabane-

vad vilja 'valmimisel viljalehed üksteisest. Sigimik ülemine. Mõnedel
perekondadel esinevad osa tolmukate asemeļ kõlutolmukad (staminoo-

did).
Kurerehaliste seltsi u1atust on taimesüstemaatikute poolt mitmeti

võeįud. A. Grossheim loeb sellesse seltsi l0 sugukonda. Nendest on

NSV Liidus esindatud 5 ja Eesti NSV-s 4 sugukonda: Lįnaceae, oxalī-
daceae, Geraniaceae, TropaeoĮaceae, kusjuures Sugukonna Tropaeolaceae

esindajad on tuntud ainult kultuuris ilutaimedena. Ülejäänud 6 sugu-

konda _ ZųgophgĮĮaceae (esineb NSV Liidus), HumirĮaceae, Ltmnantha-

ceae, ErųthroxųĮaceae, MaĮpighiaceae ja Cneoraceae _ on levinud lõu_

napoolsetel aladel.
Kõik kurerehaliste seltsi kuuluvate sugukondade esindajad on putuk-

tolmlejad.

EESTI NSV-s ESINĘVATE sUGUKONDADE MÄÄRAMISTABEL

L Lehed kolmetised
2' sugükond jänesekapsalised - oxaĮįdaceae Lindl'

Lehed pole kolmetised 2

2. Lehed terveservalised. Õied valged, kollased, punased, sinised või

kirjud . 3

Lehed 
"namajti 

hõlmised, sügavaĮt lõhised või sõrm- ja sulgjagu-
sed. Õied roosad, punased või sinakad

. 3. sugukond kurerehalįsed - Geranįaceae J' St"Hil'

3. Lehed ümmargused, kilpjad
4. sugukond mungalillelised - Tropaeolaceae Joss'

Lehed väikesed, munajad, süstjad või lineaalsed
l. sugukond - linalised - Linaceae Dumort.

l. sugukond linalised - Īįnąceae Dumort.l

Rohttaimed, poolpõõsad või põõsad vahelduvate, harvem vastakute
terveservaliste lihtlehtedega. Õied kahesugulised, korrapärased, enamasti
viietised. Abilehed' vähemärgatavad või puuduvad. Tupplehed vabad,
kroonļehed väga õrnad. Tolmukaid niisama palju kui tupp- ja kroon_

lehti või nende kordne arv. Võivad esineda staminoodid. Sigimik üle.

E. Varep
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|22. joon. Pisilina (RadioĮa ļįnoįdes Roth). a - taime üldkuju, b - kroon:

leht, c - õīs, d - vaļminud kupar, e - seemnete kogum' Aasļįna (Linum

cathartįcum L.). l - taime üldkuju, g - õls' h - valminud kupar'
(b, c, d', e, g, h - suurendatud.)



mine, harilikult 5-pesane. Viļi kupar, harvem pähkel või luuvili. Seeni_
ned nõrgalt arenenud endospermiga.

Sugukonnas on ligi 300 perekonda, neist esineb NSV Liidus 46 pere-
konda, Eesti NSV-s kasvab esindajaid kahest petekonnast.

Selle sugukonna liike kasvatatakse kiud- ja õlitaimedena. Mõned
1iigid sisaldavad glükosiidi linamariini ehk faseolunaiiini (CroHrzNoo),
rrriļlest vabaneb sinihape (HcN). Alkaloide ei esine; paaril Įiigil on
täheldatud vaid alkaloidide jälgi.
1. Õied neljatised, tupplehed 2-3_hambalised

l. perekond pisilinad' - Radįoįa Roth
Õied viietised, tupplehed tervešervalised

2. perekond linad - Lįnum L.

1. perekond pisilinad - Radįola, Roth
Roth Tent. Fļ' Germ. I (1788) 7l.

Madalad üheaastased taimed vastakute terveservaliste rootsuta leh-
tedega. Õied ebasarikates, peened, neljatised. Sigimik neljapesane. Vili
kerajas kupar.

Perekonda kuulub vaid üks liik.

l. Fisilina - Radįola l.įnoįdes2 Roth Tent. Fl. Germ. II (l7B9) l99;
Ledeb. Fl. Ross. Ī (lB42) 428; Schmalh' Q"rr. Cp. u Īoxu. Pocc. I (lB95)
lB1; Juz. in Fl. URSS XIV (1949) .85. - Lįnum Radioįa L. Sp. pl.
(1753) 2Bl. - L. multifĮorum Lam. Fl. Fr. |ĪĪ (1778) 70. - L. tetra-
petalum Gilib. F'ļ. Lithuan. v (1782) l44. - Radįola dįchotoma Moench
Meth. (|794) 2BB. - Rad.įoįa muĮtifĮora Aschers. Fl. Prov. Brandenb. ĪI
(1864) 28. - Radįoįa Radįoļa Karst. Fl. Deutschl. ed.2, II (lBB3) l47. -Palnona JIbHoBĮĄÄHaff. (|22' joon., a-e')

o Väike madal taim, paljas. Vars. harunemata, l,5-5 (B) cm
kõrge, sageli punakas. Lehed rootsuta, munajad või piklik-munajad, teri-
tunud tipuga, terveservaļised. Õied harkjalt harunenud ebasarikates.
Tupplehti 4, alusel veidi liitunud, l-l,5 mm pikad, tipul kolme säm-
buga. Kroonlehed valged, mõlaja kujuga, niisama pikad kui tupplehed.
Tolmukaid 4, staminoode sageli pole. Sigimik ülemine, nelja emakakae-
laga. Vili neljapesane kerajas kupar. Seemned ca 3 mm pikad, lapikud,
munaja kujuga, helepruunid, siledad.

Õitseb juulist septembrini.
Kasvab liivastel mererandadel. Eesti NSV-s on ainsad kindlad leiu-

kohad Hiiumaal. Esimest korda teatab pisilina leidmisest Luidjas
G. vilbaste (1930). Hiijem on taime sealt korduvalt kogutud. viimaster
aastatel on liiki leitud ka Käina ja Jausa ümbrusest (l23. joon.)'

į llmselt diminutiiv sõnast radįus - kiir (lad. k.)
2 Įįnoįdes - linaga (Linum) sarnanev (lad. k.).
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123. joon. Pisilina (RadioĮa Įįnoį.des Roth) leiukohad Eestį NSV-s.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa läänerajoonides, Skandinaavias,
atlantilises ja Ķesk_Euroopas, Vahemeremaadel, Balkanil, Põhja- ja

troopilises Aafrikas, Aasias (parasvööndi osa), Põhja_Ameerikas.

2. perekond linad - Lįnurnl L.

L. Sp. pļ. (|753) 277.

Ühe- või mitmeaastased rohttaimed, harvem poolpõõsad, rootsutute,

enamasti vahelduvate, harvem vaStakute või männaseliste lehtedega'

Abi1ehed harilikult puuduvad. Õied viietiSed, enamasti küļlalt Suufed,

harvem väikesed, vāhe siļmapaistvad, eba_ või liitsarikates. Tupplehed

püsivad, sageli äärest näärmekas'ripsmelised; kroonlehed varisevad,

väga mltme värvusega (sinised, punased, roosad, kollased, valged). Tol;

muįaid 5, alusel kokku kasvanud rõngana, miļle sälkudes hammasjad

staminoodid. Meemahuteid 5. Sigimik viiepesane, emakakaelu 5. Vili
ümmargune võį munajas kupar.'Seemned ļamedad, sileda, ļimastuva
pinnaga.- peiekond sisaldab ligi l0O liiki, mis enamikus on levinud kogu maa-

kera subtroopilistel aladįl. Perekond jaguneb reaks sektsioonideks. Meil
esinevatest liikidest kuulub s'ektsiooni Cathartolinunt Reichenb' aas-

lina - Lįnum catharticum L., sektsiooni Euįįnurn Grisebach harilik

ļ Kultuurlina nimetus vanadel roomļastel.
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lina - L
lina - L

usįtatįssįmum L. ja sektsiooni Lįnastrum P|anch. suureõiene
grandifĮorum Desf. Viimast esineb harva aedades ilutaimena.

EESTI NSV-s SAGEDAMINI ESINEVATE LINALIIKIDE
MÄÄRAMISTABEL

l. Õied valged, väikesed. Lehed vastakud
2. Aaslina - Lįnurn cathartįcum L

Õied sinised, suuremad. Lehed vahelduvad. Kultuurtaimed
l. Harilik lina - Linum usįtatįssįmum L

l. Harilik lina - Lįnum usitatįssįmumI L. Sp pl. (1753) 277' s. slr';
Ledeb. Fl. Ross. I (lB42) 425, p. p.; Schmalh..o"rr. Cp. u Īoxg. Focc. I

(1895) l83, p. p.; Hegi lļļustr' Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) 20; Juz. in Fl.
URSS XIV (1949) l00. - L. usįtatįssįmum cĮ aulgare Boennigh. Prodr.
Fl. Monast. Westph. (1824) 94; Schmalh. l. c. - L. usįtatįssįmįĮm ' a
įndehiscens Neiļr. Fl. Nįeder_oesterr. (l859) 863. - L. usįtatįssimum a
tgpicum Pospich. Fļ. oesterr. Küstenļ. II (1B9B) B. - .Ilerr o6ltķHogeuHHli
(ao;ryHeu) . (124. joon.)

o. Vars sageli kuni l m kõrge, püstine, sirge, peenike, kahvaturohe-
line, harunenud vaid ülemises osas. Anatooiįiliselt on Varre ehituses ise_
loomulikud pektiinaine abil kimpudeks liitunud niinekiud. Lehed spi-
raalse asetusega, 2-3 cm pikad, lineaalsed, terveservalised, teritunud
tipuga, rootsuta, sinakasrohe1ised, abilehtedeta. Õied võnkõisikus või
keerises. Õied |,5-2,5 cm ļäbimõõdus, .küļļalt pikkadel õieraagudel.
Tupplehed rohelised, 5-6 mm pikad, munajad või munajas-süstjad, pee-
neripsmelise SerVaga. Kroonļehed s]nised, tumedate soonĮega, äraspidi-
munaja kujuga, l2-15 mm pikad, vara varisevad. Fertiilsed tolmukad
(neid 5) valgete, ülemises osas tumesiniste niitidega. Staminoodid koļri-
nurkjad. Sigimik munajas, roheline. Viļi 6-8 mm pikkune kerajas
kupar. Seemned kuni 5 mm pikad, munajad või piklik-elliptilised, lapi-
kud,, hele- kuni tumepruunid, siledad, ļäikivad. Seemnekest 1imastub
VCCS.

Õitseb juunis, juuĮis.
Eesti NSV-s kasvatatakse kiudtaimena põldudel peamiselt vabariigi

edela- ja lõunaosas. Sageli juhuslikult metsistub.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas (eriti Baltikumis), Lääne- ja

Ida-Siberis, Skandinaavias, atlantilises ja Ķesk-Euroopas, Balkanil
(Jugoslaavias).

Majanduslik tähtsus. Vana kultuurtaim kiudaine ja ka õli saamiseks.
Õli töötlemise jäätmeid kasutatakse loomade jõusöödana (õlikoogid), see
võib aga tekitada sinihappemürgitust. Meditsiinis leiavad kasutamist
linaõli ja -seemned (semina Lįnį et ol,eum LĮni).
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l24. joorr. IĪarilik lina (Linum usitatĮssimum L.)' a - Iatme üldkuju, ü _ õis,

6'-- seeme, d - tolnuk- ja emakkond, e - kuprad, f.- Oie diagramm' (b' c' d'

e - -suurēndatud.)

a
e

f

?-



2' Aaslina - Lįnum cathartįcum'L.Sp.pl' (1753) 2Bl; Ledeb. Fl.
Ross. I (lB42) 425; Schmalh. o"ņ. Cp. u loxu. Pocc. I (ls95) l8l; Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) O; /uz. in Fl. URSS Xry (1949) t27. -L. diuersifolįum Gilib. Fl. Lithuan. V (1782) |43.'- Cathartoļįntim pra-
/ense ReichenĻ. Ic. Fl. Germ. VI (1844) 6l. j 'Į.'cat|tartįcum Ī. annuq et
Ī. bįenne'Betner in'Acta Fl. Ross' IIL (l917) 2?8. - L. catharticum
subsp. p. suēęļeūrrl Hayek Fl. Steierm. I (l909) 62|' --_ JIeu c.na6ure.nluuü.
(122. joon., f-:h.)

ģ,. harvem 6l. Vars 4-30 cm kõrge, püstine või tõusev, älrrsel. ūähe
harunev, paljas. Lehed vastakud (ülemised sageli .vahelduvad), rootsuta,
terveserva1ised. Õied harkj alt harunenud ebasarikjaįes õisikutes. Õied
pikkadel raagudel, enne pühkemist enamasti 

jlongus. 
Tupplehed ellipti_

lised, 2-3 'mm pikad, teritunud tipuga, näärmekas-ripsmelise servaga.
Kroonlehed piklikud, äraspidi_munajad, 3-5 mm pikad, valged, alusel
kollased. Tolmukad kuni 2 mm pikad, tolmukaniidid alusel liitunud.
Sigimik Viie ernakakaelaga. Vili 2-3 mm pikkune püstine kerajas'kupar.
Seemned heleįruunid, elliptilised, lapikud, sileįlad. . :

Õitseb juunist septembrini.
Sage kuivadel kui ka niisketel niitudel ja puisniitudel, ka sooniitudel,

loopealsetel, kadastikkudes; tavaline kogu alal.
Üldlevik. Kogu Euroopas, Ķaukaasias, Väįke-Aasias, Põhja-Aafrikas,

Ira anis.
Majanduslik tähtsus. on varematel aegadel tarvitatud lahtistava

ravimtaimena. (herba Lįnį cathartici). Koduloomade mürgitused selle
taimega on haruldased; mürgitusi on täheldatud hobustel, kui nad on
söönud suurel hulgal toorest aaslina.

2. sugukond jänesekapsalised - oxaĮįdaceae Lindl',

Püsikud, harvemini (välismaised liigid) poolpõõsad. Maapealne VarS
on olemas või puudub, mõnedel vä1ismaistel liikideļ maa-aĮune vars
arenenud mugulataolise risoomina. Lehed rootsuga, juurmised või var-
rel vahelduvalt, enamasti sõrmjad liit1ehed. Õied aktinomorfsed, viieti-
sed, üksikult või ebasarikjate õisikutena lehtede kaenlas; õietupp ja
kroon ļahklehised; toimukaid enamāsti l0 (mõnedel välismaistel liiki-
del l5), kahe ringina (5+5), nende niitide alused liitunud; nektaa-
riumid puuduvad; tolmukapead kahe tolmukotiga,tmis avanevad piki-
praoga; konnektiiv peaaegu puudub; emakaid I, sigimik 5-kandiline,
5 pesaga, seemnealgmeid igas pesas üks kurri palju; emakakaelu ena-
masti 5, nad lõpevad jagumata suudnrega. Vili pikipragudega pesa-ava-
nev kupar (mõnedel välismaistel liikidel mari). Seemnekesta väļimine

ļ l(reekakeelsest sõnast kathaįreįn - puhastama.
2 Koostanud A. Vaga.
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kiht elastselt avanev, 'r.rristõttu seeme viljast' välja paiskub. Idu sirge,
ümbritsetudlihakaendospermiga. ' :

Jänesekapsaliste sugukonda kuulub ,B perekonda umbes 900 'liigiga'
mis oņ levinud peamiielt troopikamail. Euroopas.ja NSV Iriidus on

esindatud ainult üks perekond -- jänesekapsad :(oxaĮis L.).,,

l. perekond jäflesekapsad _ oxa1;5t y'.

' Rohttaimed māapealse varrega või ilma selleta. Lehed (meie liikidel)
kolmeti.sed liitlehedl lehekesed äraspidi-munajad, alusel lligesega, öösel

ja halva ilmaga võtavad'uneseisaku, ripnedes alļa. Leherootsud ja 'õie-

iaod on samuti alusel liigesega. Õied aktinomorfsed; tupplehti 5, täiesti

vabad Või alusel liittinud, pärast õitsemist ei varise; kroonlehti 5, 'nad
on vabad, õrnad, enamasti kollased või valged, sageli roosade või lillade
pikuti:so'ontega ja alusel kolįase laiguga, või üleni roosad või lillakad'
Tolmukaid 10, kahe ringina, nende 'niidid alusel liitunud; välimise'ringi
tolmukad enamasti sisemistest lühemad, kinnituvad kroonlehtedega koha-

kuti. Emakas ülemise sigimikuga; sünkarpne; :viiepesane. Emakakaelu 5'

Vili piklik peSa-avanev viiepesane kupar; avaned€S jäävad viljakatte
klapiā aļuseī ja tipus liitunuks. Seemned väikesed, munajad' ovaalsed

või ümarad, enam või vähem lamedad, pikuti või risti soonekestega.

Jänesekapsaste perekond sisaldab kuni 800 liiki, milledest enamik on

levinud Lõuna-Aafrikas ning Kesk- ja Lõuna'Ameerikas. NSV Liidus
leidub 6 liiki, Eesti NSV flooras esineb metsikult ainult üks liik, peale

selie on aedilutaimena ja tulnukana tuntud veel kaks liiki'
l. Õiekroon valge, roosa või lilla. Õied :üksikult pika varVa tipus.

Seemned pikuti soontega
l. Harilik jänesekapsas - oxalįs acetoseįįa L'

Õiekroon kollane. Õied 2-6-kaupa õisikuna varva tipus' Seemned

risti sgontega 2

2 Leheroots pikk, alusel kaks väikest rootsuga kokkukasvanud abi-

lehte. Taim roomava juurikaga, millel lihakad võsundid
2. Aed-jänesekapsas - oxaįįs cornįculata ,Ī,'

Leherootsul abilehed puuduvad. Taim ilma lihakate võsunditeta
3. Sirge 'jänesekapsas - oxalįs strįcta L.

DC
l. Harilik jänesekapsas - oxaĮįs acetoseįįa2 L. Sp. pl. (1753) 433;

. Prodr. I (1824) 700; Aschers. et Graebn. Synops. VII (1914) 140;

l Tuletatuä sõnadest aJ.;as _ hapu, haĮs - sooļ (kr' k.); Nõnda nimetab vana-

kreeka luuleiaja Nikandros 1etas II sajandil e. m. a.) üht hapuka maitsega taime.
, 2 acetoselĮa _ hapukas (lad. k.); nõnda nimetab rootsi õpetlane J. Franke
(ļ590_-166l) üht hapuka maitsega taime.
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Knuth in Engl. Pflanzenr. IV, 130 (1930) 231; Gorschk. in Fl. URSSXIV
(ļ940) 79. - Knuzųa o6HķHoseĮIHafl' 3aflųlrfl KĮ.IcJIĪĄqa. (l25. joon.)

ļ. Taim ilma maapealse varreta. Risoom peenike, |-2 mm läbimõõdus,
roomav' harunev; värvuselt kahvatu, hõredalt kaetud lai-munajate liha-
kate teravatipuliste punakate soomustega; risoomi tipmises osas soomu-
sed tihedamalt. Lehed vähesearvu1iselt (3-6) risoomi tipus; abilehed
puuduvad; ļeheroots 2-|0 cm pikk, silinderjas, peenike' umb. l mm
läbirnõõdus; lehelaba koļmetine, lehekesed äraspidi-munajad, l_2,5 cm
pikad ja 1,5-3 cm laiad, tipus lai-südajaltl/o-ni lehekese pikkusest
pügaldunud, mõlemal pinnal hõreda1t kaetud pikkade valgete karva-
dega; lehekeste serį enam või vähem tihedalt ripsmeline. Õied üksikult
kuni B cm, harvemini kuni l0 cm pikkadel tihedakarvastel raagudel,
millel keskkohast veidi kõrgemal on kaks väikest, 2,5_3 mm pikka ja
kuni l mm laia soomusjat süstjat tömbitipulist kõrglehte. Tupplehed
4-5 mm pikad, piklikud kuni süstjad, tömbi või ümardunud tipuga; Serv
ripsmeline, tipuosa sageli Verev. Õiekroon 3-4 korda tupesi pikem;
kroonl.ehed l0-16 mm pikad ja 5-7 mm laiad, äraspidi-munaja naastuga
ja sirge pinnukesega, valged, sageli roosade või violetsete soontega ja alu_
sel kolļase laiguga. Sisemise ringi iolmukad väļimisiest poole pikemad,
kõigi tolmukate niidid karvadeta, tolmukapead piklikud, valged. Sigimik
munajas, kuni 2 mm pikk ja kuni 1,5 mm läbimõõdus; emakakaelad pal-
jad, umbes kolm korda sigimikust pikemad, 6-7 mm pikad; iga emaka-
lrael ühe laia suudmega. Vili ovaalne või piklik-ovaalne viiekandiļine
l<upar, umbes kaks korda pikem kui õietupp, B-l0 mm pikk ja 4_5 mm
1äbimõõdus, igas peSaS enamasti üksainus Seeme. Seemned munajad,
pruunid, enam įõi vähem läikivad, pikuti soonilised.

Õitseb mais, juunis. Hiljem suve jooksul kuni hilja sügiseni tekivad
lühikestel raagudel väikesed õied, mis jäävad mulla või metsakõdu ja'
sambla alla, seega silma ei paista. Need on umbsigised ehk kļeisto-
gaamsed õied, mis jäävad pungakujuliselt suletuks' Sageli ei ole need
suuremad kui nööpnõela pea. Tugevasti redutseerunud on ka nende õite
sisemised osad: välimise ringi toļmukate peades ei arene õietolm, sise-
mise ringi tolmukate pead ei avane, kuid õietolm neis. tekib; valminud
to1muterad idanevad to1mukottides, to1mutorud puurivad end 1äbi

to1mukoįi seina ja kasvavad emakani, kus selļise isetolmlemise taga-
järjel toimub viljastumine. Selle tu1emusena areneb emakast täiesti
normaa1ne, idanemisvõimeliste seemn9tega vili, mis õierao pikenedes
metsakõdu seest nähtavale tuleb, võima1dades seemnete levimist ja
taime paljunemist.

Varjukates metsades; aru männi-, kuuse- ja 1ehtmetsade karakter_
taim.

Üldlevik. Peaaegu kogu Euroopas, välja arvatud Pürenee, Apenniini
ja Balkani poolsaare lõunaosad ja metsata polaaralad. NSV Liidus
Euroopa-osa metsavöötmes, Kaukaasiąs (välja arvatud Taga-Kaukaasia),
Lääne-Siberis, Ida-Siberis ja Kaug-Idas. Väljaspool ,NSV Liitu Väike-
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125. joon. Harilik -jänesekapsas (oxaĮis acetoseįļa L). a _ õitsev taim;

& - õis pikilõikes; c - viljunud taim ühest viljast väljapaiskuvate seemne-

tega; d - vili kinniselt; vili avanenuļt; f _ vilja ristlõige;
g - kleistogaamsete õitega taįm; h - kleistogaamne õis pikilõikes

. (suurendatud).
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Aasias, Himaalaja mäestikus, Mongoolias, Kofeas, Jaapanis, Hiinas,
Põhja-Ameerikas (välja arvatud Vaikse ookeani poolsed alad). Mägi_
metsades tungib kaunis kõrgele; näiteks Kaukaasias esineb kuni 3000 m
kõrgusel. Mägimetsade jänesekapsas on iüüpilisest vormist väiksem, tema
õied tüüpilistest 3 kuįi 4 korda väiksemad, välimine tolmukate ring
sageli puudub. Seda vormi on nimetatud väjkeseõieseks - oxaļįs aceto-
seĮĮa paraifĮora DC. Prodr. I (lB24) 700' Harilik jänesekapsas kuulub
arvatavasti taimede hulka, mis truroopa,s esinevad tertsiaaiist alates,
olles jääajal taandunud lõunapoolsetesse jääst vabadesse osadesse.

Harilik jänesekapsas varįeerub vähe. Peale juba mainitud väikeseõiese
vormi on eraļdatud vorme õiekrooni värvuse järgi -(valge' roosa, lillakas).

Majanduslik tähtsuš. Hariliku jänesekapsa lehed on hapu maitsega,
mida põhjųsiab hapu oblikhapu kaltsium (KHCzo+), mis on lahustunud
rakumahlas molekulaarses ühenduses oblikhappega (KHCzo+.HzCzo+.
.2Hro). Selle tõttu kasuta.takse jänesekapsast satratina või suppide keet-
misel. Ka tee valmistamiseks kasutatakse teda mõnel pool. Liiga suurel
hu1ga1 tarvitatuna mõjub jänesekapsas kahjulikult, halvates n.eerude tege_
vust. Lastel võib ta isegi Surma põhjustada. Väga rikkad on hariliku
jänesekapsa lehed C_vitamiini (askorbiinhappe - CoHsoe) poblest, sisal-
dades seda 93-144 mg%.

2. Aed-jänesekapsas - oxaįįs cornįcuĮata' L. Sp. pl. (17'53) 435;
DC. Prodr. I (1824) 691; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 483; Aschers. et
Graebn. Synops. VII (1914) t5l; Knuth in Engl. Pflanzenr. IV, 130
(1930) 146; Gorschk. in Fl. URSS XIV (1949) 77. - KrcnķĮa poxKoBa,I.
(ļ26. joon.)

o' o. Hulga, enamasti harunevate; lamavate või tõusvate, harvem alu-
sel juurduvate vartega; varied 7-50 cm pikad, silinderjad, 1,5-2,5 mm
läbimõõdus, sageli verevad, udekarvased. Lehed kolmeĮised, irohkearvu-
lised, 'vahelduvad, 7,7-g cm pikkade rootsudega; leherootsud hõredalt
udekarvased, ąļusel liigesega, alumistel lehtedel pikemad kui ülemistel.
Lehekesed lai-äņaspidisüdajad, 0,5-l,5 cm pikad ja 0,7-lJ cm laiad,
tipus kitsa, sügava, l/a_ni lehekese pikkusest ulatüva sälguga, aļumisel
küljel kaetud sirgete, valgete,1idus karvadega; lehekeste serv kaetud
pehmete ripskarvadega; abilehed leherootsuga kokku kasvanud, kuni
2 mm pikad ja kuni l mm laiad. oied enamasti kahekaupa õievarva
tipus; õievarb sirge, 2;6--6 cm pikk, läbilõikes peaaegu ümmargune,
kaetud udekarvadega, kannab õieraagude alusel 2 või 3 süstjat või naas_
l<eljas-süstjat kõrglehte; kõrglehed 3,5 mm pikad ja 0,2-0,3 mm laiad,
terava tipuga, kaetud karvadega; õieraod 1_l,5 mm pikad; õietupp
roheline, tupplehed süstjad, püstised, 3-4 mm pikad ja l mm laiad,
tömbi tipuga, hõredalt udemelised, ripsmelise ...urgr. Õiekroon kollane,
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d
l26. j<lon. Aed-jänesekapsas (oxalis cornįcuĮata L.). a -b - leherootsu alumine osā abilehtedega; ' c : lehelaba;

vanuses viljadega.

olte Ja vllja0ega Īalm;
d' _ oks miįrriesuguses

peaaegu kellukjas; kroonlehed 5-8 mm pikad ja 2 mm laiad, äraspidi;
munajad, töm.bi tipuga, Tolmukaniidid ,alusel kokku kasvanud, välimisel
ringil paijad, umbes ļ/e võrra sisemistest lühemad; sisemise ringi
tolmukaniidid ülemises osas veidi karvased; tolmūkapead piklikud, kolla-
sed. Sigimik piklik, !,B-2 mm pikk ja 0,7 mm läbimõõdus, väheste karva.
dega kaetud; emakakaelu 5, need on niisama pikad kui sisemised tolmu-
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kad, kaetud karvadega. Vili silinderj as, veidi terava tipuga kupar,
|-2 cm pikk ja 2-3 cm läbimõõdus, udekarvane. Seemned pruunid,
munajad, lamedad, veidi terava tipuga, t,7-2 mm pikad ja l mm ļaiad,
risti soontega.

Õiiseb maist juulini.
Meil kasvatatav iļutaimena aedades, kus mõnikord metsistub._
Üldlevik. Ķesk-Euroopas, Vahemeremaadel, Ķrimmis, Musta mere

piirkonnas, Kaukaasias, Kesk-Aasias, Ķaug-Idas, Indias, Indo-Hiinas,
Hiinas, Jaapanis, Sunda saartel, Aafrikas, Põhja_Ameerika parasvööndi
osas, Mehhikos, Ķesk_Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Austraalias.

Oma suurel areaalil moodustab see kosmopoliitne tiit trulga varie-
teete. Meil kasvatatakse tüüpilist varieteeti, mida on nimetatud o. cornį-
cuĮata L. var. cornįculata ZĮlcc. ļn Abh. Akad. Muench. I (l825_30) 230.

Majanduslik tähtsus. Aed_jänesekapsast peetakse heaks meetaimeks;
Taga-Kaukaasias kasutatakse ka tema lehti toiduks hapuoblika asemel.
Mõnel pool leiab kasutamist rahvameditsiinis. Ilutaim.

*3. Sirge jänesekapsas - oxal,įs strįcta'L.Sp.pl. (1753) 435; DC.
Prodr. I (lB24) 692; Aschers. et Graebn. Synops. VIĮ (19la) l49; Knuth
in Engl. Pfļanzenr. IV, 130 (1930) l43; Gorschk. in Fl. URSS XIV
(1949) 78. - Kac.luĮa Topųaųafl. (l27. joon.)

Ą' Taim püstine või aļusel enam või vähem tõusva, 1ihtsa või üla1 lühi-
kesi oksi kandva maapealse varrega' l5-40 cm kõrge, enamāstį udeme-
1ine; vars kaetud hõredate, va1gete ļidus karvadega või paljas. Ęisoom
roomav, peenike, silinderjas, punakaspruun, lihakate, enamasti punakate
võsunditega. Lehed tihedalt vahelduvad; leherootsud punakad, 2,5-6 cm
(harvem kuni l2 cm) pikad, sirged, peenikesed, silinderjad, alusel liige-
sega; abilehed puuduvad; lehelaba kolmetine, lehekesed äraspidi_munajad,
kuni l,5 cm laiad, tipus l/6-ni lehekese pikkusest pügaldunud, enamasti
paljad, ripsmelise Servaga' üsna lühikese (kuni 0,3 . mm) tidemelise
rootsuga. Õisikuvarb si1inderjas, udemeline, a1useļ liigesega, kuni 5
(harüakuni B) cm pikk, kannab tipus 2-6 õit 0,4-l0 mm pikkadel veidi
udemelistel raagudel; õisikuvarbu mitu, sageļi kasvanud välja ka alu_
miste ļehtede kaenaldest; õieraagude alusel rohkearvuliselt süstjaid,
terava tipuga ja ümardunud alusega kuni ļ,5 mm pikki ja kuni 0,3 mm
1aiu kõrglehti; pärast õitsemist jäävad õieraod püsti, ei käändu alļa.
Tupplehed 3-5 mm pikad, kitsas-süstjad, paljad või aļusel kaetud sir-
gete valgete karvadega, ripsmelise servaga; kroonlehed. koļlased, piklik-
äraspidimunajad' 5,5-8 mm pikad ja l,5-3 mrn laiad, ümardunud
tipuga, sirge pinnukesega ja käändunud naastuga. Tolmukaniidid alusel
koI<ku kasvanud, sisemised l/a võrra välimistest'pikemad, välimised pal_
jad, sisemised ülal hõredate karvadega või paljad; tolmukapead piklikud,
kolļased. Sigimik piklik, kuni 2 mm pikk ja kuni 0,5 mm läbimõõdus;

304

ļ strįcta - sirge (lad. k.)



0

b
a

c

|27' joon. Sirge jänesekapsas (oxaĮis strįcta L.)'a - taim õite ja noorte viljadega'
ä _ ļehelaba, c _ tükk vart lehtede ja viljavarvaga, d _ viljad.

emakakaelad udemelised, peaaegu niisama pikad kui sisemised tolmukad.
Vili piklik, viietahuline, l,2-2 cm pikk ja |,B-2 mm läbimõõdus, kaetud
karvadega; viljaraag viltu üles sirutuv. Seemned munajad, lapikud,
l-1,3 mm pikad ja 0,7 mm laiad, pruunid, veidi terava tipuga, risti
soontega.

Õitseb juunist augustini.
Meil juhusliku tulnukana ae.dades, kalmistuil .(Pärnus).
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Üldlevik. Pärineb Põhja-Ameerikast, kust on levinud kogu põhjapool_
kera parasvööndis. Lääne-Euroopas, Vahemeremaade läänepoolses osas,
NSV Liidu Euroopa-osas, Lääne-Siberis, Kaug-Idas, Hiinas, Jaapanis;
tulnukana ka troopilises Aafrikas ja Uus-Meremaal. Euroopasse (Oxfordi,
Inglismaal) toodi esmakordselt aastal l658 ja kasutati ilutaimena aeda-
des piirdepeenardel. Peagi aga levis ta seaļt tülika umbrohuna ka välja-
poolė aedu. Kesk_Euroopas leidub praegu umbrohuna aedades, parkides
ja põldudel. on täheldatud, et vahel ilmub mõnes kohas massiliselt, kuid
mõne aja järel kaob jä1le. Viimasel aja:. esineb Kesk-Euroopas sirge
jänesekapsa tungimist ka looduslikesse taimekooslustesse _ metsadesse,

võsastikesse jm. NSV Liidus on teda peale puu- ja köögiviljaaedade, põl-

dude ja prahipaikade leitud ka jõgede orgudes liivasel ja klibustikuliseL
pinnasel, ka kaljudel.

3. sugukond kurerehalised - Geranįaceae J. St.-Hiļ.l

Mitmeaastased, harvemini üheaastased .rohttaimed, harva poolpõõsad

(välismaised 1iigid), hõlmiste, sügavlõhiste või sõrm- ja sulgjaguste
lihtlehtedega. Taimed liht- ja näärekarvadega. Lehed vastakud, ainult
ülemised sageli vahelduvad, enamasti 2 ki|eja abilehega. Õied korra_

pärased, harva pisut korrapäratud' (perekond PeĮargoniuru), kahesugu-

iised, lahklehised, üksikult või 2-kaupa ļehtede kaenlas või kännasjates
või sarikjates õisikutes. Tuppleht! ja kroonlehti 5, harva 4. Tolmukaid

enamasti 10, harvemini 5 või l5, obdiplostemoonsed (välimise ringi tolmu_

kad kohakuti kroonlehtedega). Tolmukate niidid alusel laienenud ja pisut

üksteisega liitunud. Tolmukapead kahe tolrirukotiga, lühikese konnektii_

viga, avanevad pikipraoga sissepoole. Tolmukad valmivad enamasti enne

emakaid (proterāndria), sageli varisevad tolmukapead varakult. Väikesie
õite puhul esineb homogaamia (tolmukad ja emakad valmivad samaaeg_

selt)i mõnedel liikidel aga, näit. Geranįum coįumbįnum L., G. pusiĮĮum

Burm., G' įicįdumL. ja G. RobertianumL., proterogüünia. Välimise ringi
tolmukatel sageli puuduvad tolmukotid. Tolmuterad on suured ja tärklise_

rikkad, pakatavad kergesti niiskumisel. Emakas koosneb enamasti viiest,
harva 3-2 vilja\ehest, on enamasti 5:peSase ülemise sigimikuga. Pikuti
sigimiku keskel Sambana õiepõhja pikendus. Iga pesa |-2 rippuva
seemnealgmega; seemnealgmed enamasti ülespoole suunatud mikropüüli
(suuga) ja ventraalse õmblusega (raafiga) . (|2B. joon.)

Emaka ülemine osa kure noka taoliselt pikenenud ja tema SeeS

kulgeva õiepõhja pikendusega kokku kasvanud. Emaka tippu kinnituvad
5 keeljat suuet. Valmides vili pakatab ja jaguneb vastavalt viljalehtede

306

I Koostanud S. Talts



arvule üheseemnelisteks osaviljadeks (seemnisteks); iga seemnise külge
jääv viljanoka osa vabaneb alipoolt alates kesksamba küljest, jäädes

ainult tipuga selle kü1ge kinnitunuks, ja ru1lub spiraalselt või kõverdub
kaarj alt ülespoole, mistõitu seemned 1aiali paiskuvad (paiskvili)
(l29. joon.). Seemned rippuvad, kileja või nahkja kestaga, ilma endo-
spermita.

ab
128. joon. Kurerehaliste (Geraniaceae) sugu'
konna esindajate seemnealgmed. a - rippuv
seemnealge ventraalse raafiga ja ülespoole
suunatud mikropüüliga, l - tõusev seemne_ '

alge dorsaalse räafiga ja al1apoole suuna-
tud mikropüüligā.

129. joon. I(urerehaliste (Geraniaceae)
sugukonna esindajate vili avanenult:

Sugukonda kuulub lļ perekonda umbes 600 liigiga, mis jaotuvad

5 triitrusesse: Gėrahįeae (ltikide arvult suurim) , BįebersteĮ'nieae, VįuĻ
anieae, \Y/endtįeae ja Dirachmeae. Neist on Festi NSV_s levinud ainult
triibuse Geranįeae esinģajad (perekonna d' Geranįum ja Erod.įum, pefe-

konna PeĮargonium esinclajad dekoratiivtaimedena) . Bįebersįeįnįeae
triibusest esinevad NSV Liįclus (Kaukaasias, Siberis, Kesk-Aasias) 2 liiki,
teised liigid on levinud Vahemeremaade idaosas ja Lääne- nirrg Kesk-
Aasias. Triibuste Vįuįanįeae, \Vendtįeae ja Diracltmeae esindajad, ena-

masti põõsad, on ļevinud peamiselt Lõuna-Ameerikas.
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Õiekroonil väljenduvat tendentsi Suureneva dorsiventraaļsuse Suunas
(Geranium -> Erodįum -----> PeĮargonium) tuleb nähtavasti seostada
putukate progresSeeruva kohastumisega õite külastamisel (tolmutamis-
protsessiga).

Parasvööndi kõige sagedamad liigid kuu1uvad mitmeaastaste ja
l-2-aastaste kodariktaimede hulka (hemikrüptoĪüüdid ja terofüüdid).
'froopilised esindajad on aga kõik mitmeaastased taimed.

Eriti tugevad risoomid ja juured esinevad mägedel kasvavatel liikįdel
perekondadest Geranium la Erodįum.

Õieraod (eriti Geranium'i ja Erodįum'i liikidel) teostavad sageli liigu-
tusi (heliotroopilised, postfloraalsed jt-), mis meenutavad oxalįdaceae
sugukonnal täheldatavaid liigutusi.

Iseloomulikud paljudele sugukonna esindajatele on eetrilist õļi erita-
vad näärekarvad. oli peamiseks koostisaineks on alkohol geraniool _-
CroHrsO.

Sugukonnä Geranįaceae esindajatele on iseloomulik eetriliste õ1ide,
parkainete ja vaikude sisaldus (20-30%) (B. C, Coxo,toB, A.nķa;louĀouoc-
rrūe pacterrNr CCCP). Eriti perekonna PeĮargonium |iigid, esmajoones
P' roseunt Pert., on rikkad tsükliliste terpeenide poolest; see viitab nende
spetsialiseerunud ainevahetusprotsessile, mis on omane fülogeneetiliselt
vanadele taimeriigi rühmadele (A. V. Blagoveštšenski, 1950). Aļkaloide
pole sugukonna Geranįaceae esindajates avastatud.

Evolutsiooniliselt vanimate vormide hulka loetakse perekon dade P e Įar -

gonium ja Geraniun põõsakujulisi esindajaid.
Kõige vanemad sugukonna esindajate fossiilsed leiud pärinevad Balti

mere merivaigust. (ErodĮum nudunt Conwentz).

PEREKpNDADE MÄÄRAIYIISTABEL

1. Õied korrapärased, harva vaevalt märgatavalt korrapäratud 2
Õied korrapäratud. Tolmukaid l0, neist ainult 3-4 tolmukottideta

3, perekond pelargooniumid - PeĮargonium L'Hėr!t.

2' Kõik t0 tolmukat tolmukottidega. Vilja vaļmimisel käänduvad osa-
viljade pikenenud ülemised osad kaarjalt ülespoole. Lehed sõrm-
jagused, -ļõhised või -hõlmised, ainult Geranįurrl Robertįanum'il sulg-
jagused

I' perekond kurerehad - Geranium L'

Tolmukatest 5 tolmukottidega, 5 ilma (kõlutolmukad), asetsevad
kroonlehtedega kohakuti. vilja valmimisel keerduvad osaviljade
pikenenud ülemised osad spiraalselt. Lehed sulgjagused

2. perekond kurekaelad - Erodįum L'Hėrit.
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l. perekond kurerehad - GeranįumĮ L.
L. Sp. pl. (1753) 676; Knuth in Engl. PĪlanzenr. 53, HeĪt 43

Ühe- ja mitmeaastased rohttaimed, harva põõsad (välismaised liigid),
enamasti kaetud liht_ või näärekarvadega, . harva paljad (näiteks
Geranįum lucįdum L.). Lehed vastakud, harvemini üļemiseā vahelduvad,
alumised lehed sageli kodarikuna, kahe abilehega, need vabad või ļiitu-
nud. Lehelaba sõrmhõlmine, -lõhine või -jagune, harva (välismaistel
liikidel) terve ja servadel hambuline, Geraniurn Robertįanum'i| sulg-
jagune. Õied korrapär.ased, üksikult või enamasti 2-kaupa kaenlasisesteļ
raagudel, harvemini sarikjates õisikutes või kimpudena. Tupp- ja kroon-
lehti 5, 1ahklehised. Kroon1ehed äraspidi-munajad või äraspidi-südajad,
alusel ripsmelised, värvuselt enamasti punakad või sinakad, harva val-
ged, vahelduvad 5 meenäärmega. Tolmukaid 10; välimise ringi tolmukad
kroonlehtedega kohakuti, sisemise ringi tolmukad kroonlehtedega vaheldu-
misi. Kõik l0 tolmukat tolmukottidega (erąndiks on G' pusiĮĮum Burm.
fil.). Tolmukaniidid ainult alusel liitunud, sageli karvased. Sigimik
5-pesane, igas pesas kaks seeninealget, millest seemneks areneb ainult
üks. Seemned siļedad või kortsuļised, paljad või karvased, endospermita
või vähese endospermiga.

Perekonda kuulub üle 250 liigi levikuga peamiselt põhjapoolkera
parasvööndis. Troopilistel aladel esineb liike võrdlemisi vähesearvuliselt,
olles kohastunud asukohtadele mägedes. NSV Liidus on regisireeritud
55 liiki, neist 14 Eesti NSV-s.

Mõned Geranįum't liigid on tuntud ilutaimedena.

LItKIDE MÄÄRAMISTABEL

1. Õied üksikult 2

Õied enamasti kahekaupa 3

2. Kroonlehed 3-4 mm laiad, äraspidi-munajad, roosad või valkjad,
tupplehtedest ainult vähe pikemad. Varrelehed pikarootsulised, hõre_

dalt karvased, rbhelised (131. joon., ft)

t3' Siberi kurereha -'Geranium sįbįrįcum L.

Kroonlehed |-2 cm laiad, enamasti äraspidi-südajad, punased, tupp_
lehįedest 2 'korda pikemad. Varrelehed 1ühemarootsulised, kareda-
karvased, sügisel sageli veripunased

l. Verev kurereha - Geranįum san'guineum L.

3. Lehed sulgjagused; lehe osad omakorda sulgjalt lõhestunud
(l3l. joon., nz). Õied väikesed, roosad. Taim ebameeldiva lõhnaga

6. Haisev kurereha - Geranįum Robertįanum L.

3r0

t g:ranos, geranion - kurg (kr. k.), kuna viljad meenutavad kure nokka.
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Lehed sõrmhõlmised, _lõhised või -jagused . 4
4' Taim paljas. Varred kergesti murduvad. Lehed läikivad (13l. joon., /)

7. Läikiv kurereha - Geranįunl Įucįdurn L.

---:- Taim pole paljas. Lehed läiketa 5
5. Ühe- või kaheaastased rohttaimed. oied väikesed, kroonlehed ena_

masti kuni l cm pjkad .

Mitmeaastased rohttaimed. Õied suuremad, kroon1ehed enamasti
üle l cm pikad . |2

6. Varred ja leherootsud näärekarvade'tõttu kleepuvad (131. joon., i ).
Ebameeldiva lõhnaga taim. Kroonlehed 7-|0 (t2) mm pikad

14. Böömi kurereha - Geranįurn boherrlįcurn L. et Torn.

Varred jā leher'ootsud pole kleepuvad. Kroonlehed 4--6 mm pikad 7
7. Alumised varrelehed piirjoonelt viisnuikiad (131. joon., f), kogu

taim laiuvate pehmete karvadega
l2. Harev kurereha - Geranįurn dįaarįcatum Ehrh.

Alumised varrelehed piirjoonelt enamasti neerjad või vähemalt
ümardunult viisnurkjad . 8

8. Kroonlehed tipul ümardunud. Alumised lehed lõhestunud pikkusest
laiemateks või niisama laiadeks kui pikkadeks osadeks (13l' joon.,g)

1l. Ümaralehine kurereha _ Geranįum rotundifoįįurrl L.

Kroonlehed pügaldunud tipuga. Alumiste lehtede osad laiusest
pikemad 9

9. Lehed enamasįi kuni 3 cm laiad, 3/ņ_ni lõhestunud 5-9 osaks. Tupp-
lehed ohtetaolise tiputa. Seemned siledad või peaaegu siledad . ' t0
Lehed enamasti 3-9 cm laiad, lõhestunud kuni peaaegu aluseni
3-7 osaks. Tupplehed ohtetaolise tipuga. Seemned pinnal väikeste
augukestega või võrkjalt kortsuĮised . . ll

l0. Õieraod ja varvad ainult madalate rõhtsalt eemaldunud näärekar-
vadega. Kroonļehed umbes 3 mm pikad, pole tupplehtedest pikemad.
Taim väga okslik

9. Madal kurereha - Geranįum pusiĮĮum Burm. fil.

oieraod ja varvad madalate nääre_ ja palju pikemate rõhtsalt hare-
vate lihtkarvadega. Kroonlehed 4-B mni pikad, tupplehtedest pisut
pikemad. Taim vähem okslik

l0. Pehme kurereha - Geranįurn moĮĮe L.

ll. Õied keskmiselt 6 mm läbimõõdus' iühiraolised. Õisikuraod (varvad)
nende alusel olevatest lehtedest lühemad, harevate liht- j a nääre-
karvadega 

3. Lõhislehine kurereh a - Geranįum dįssectum L-

3t2



Õied keskmiselt 1,2 cm läbimõõdus, pikaraolised. Õisikuraod (var-
vad) nende alusel olevatest ļehtedest pikemad, lidus lihtkarvadega,
näärekarvadeta 

2. Kivi_kurereha _ Geranįum coļumbįnu',m L.

12. Õied sinised. Õie- ja õisikuraod (varvad) ohtrate näärekarvadega
5. Aas-kurereha - Geranįum pratense L.

oied punased või punakaslillad ' 13

l3. oied punased, pärast õitsemist 1illakaspunased. Õie- ja õisikuraod
(varvad) 1idus ļihtkarvadega, näärekarvadeta

B. Soo-kurereha - Geranįum palustre L-

Õied punakaslilļad.
näärekarvadega

Õie- ja õisikuraod (varvad) rõhtsäte harevate

4. Mets-kurereha - Geranįum sįlaatįcum L.

l. sektŠioon Sanguinea Knuth in Engl. Pflanzenr. H. 53 (1912) 46'

l38; Gams in Hegi Illustr. Flora Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) l668'

Lehed piirjoones ümardunud, peaaegu aluseni jagused, üksikud leheosad

(segmendicl) sulg1õhised.

l. Verev kurereha - Geranįum sanguineumt L. Sp. pl (1753) 683;

Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 460; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-,

Liv- u. Curl. (1852) 391; Knuth in Engl' Pflanzenr' H' 53 (1912) l3B;

Gams in Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) 1676; Bobr. in Fļ. URSS
XĮV (1949) l0. - G. grandifĮorum GiĮib. Fl. Lilhuan V (1782) 174. -
lepaul KpoBflHoKpacHaf' x(ypaBeJIbHHK KpoBflHoKpacuķIž. (130. joon., a'
ja 132. joon.)

4 Risoom roomav, harunenud, paksenenucl' 5-B mm läbimõõdus.

VarrĖd lihtsad või enamasti harkjalt harunenud, 15_40 (45) cm kõrged,

püstised või laiuvad, tihedate eemaldunud või allapoole suunatud kare-

įate karvadega, vahel peaaegu paljad, sügisel sageli alusel punased.

Abilehed munajad või süstjad, 0,5=l,5 cm pikad, pruunid; nahkjad,

ripsmelise servaga. Juurmised lehed varakult kuivavad. Varrelehed vas-

takucļ, 4-9 cm pikkadel karvastel . rootsudeļ. Varre tipu: suunas lehe-

rootsud ļühemad. Lehelaba üldkujult ümardunud, 3-6 cm ļäbimõõdus,
peaaegu aluseni viieti kuni seitsmeti sõrmlõhine, lidus karvadega, sügiseI

sageli veripunane. Lehe osad kitsad, talbjad, 'enamasti ko1nrelõhised.

Õiįd enamasti üksikuļt kaenlasisestel, 2-B (l0) cm pikkadel varbadel.
Õieraod ja varvad rõhtsaĮt või ülespoole suunaįult harevate- karvadega,
õite puhkemiseni ja pärast õitsemist longuŠ, õitsemise ja viljade valmi-
mise ajal püstised. Tupplehed 6-1O mm pikad, hõredalt kaetud võrdle-

ļ sanguineum - veripunane (lad' k.)
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misi pikkade harevate karvadega, punaka 1-2,5 mm pika ohtetaolise
tipuga, õitsemise ajal kausjalt eemalehoiduvad. Kroonlehed punased,
enamasti äraspidi-südajad, tupplehtedest 2 korda pikemad, l,2-2 cm
pikad, tipul kolmnurkjalt pügaldunud, alusel ahenenud ripsmelise ser-
vaga pinnukeseks. Tolmukaniidid kaetud karvadega, alusel märgatavalt
laienenud. Seemnised harevate karvadega. Seemned pinnal peente augu-
kestega.

Oitseb juunist augustini.
Loometsades, kuivades valgusrikastes leht- ja segametsades ning

nende servadel, kuivadel lubjarikastel puisniitudel ja niitudel (põõsas_

tes), küngastel ja nõlvadel eriti läänesaartel ja mandri loodeosas. Neis
territooriumi osades sage, levik ida- ja lõunasuunas näitab kahanemise
tendentsi.

Verev kurereha on valgus- ja soojuslembene taim, ta eelistab liiva-
seid, ka kiviseid ja lubjarikkaid kasvukohti.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osa kesk- ja lõunavööndis ja Kaukaa-
sias, kasvades hõredates metsades, niitudel ja nõlvadel. Väljaspooļ NSV
Liitu Lõuna-Skandinaavias, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Väike_Aasias ja

Põhja-Aafrikas (Vahemeremaadel). Mägedes tõuseb subalpiinsele kõr_

gusastmele.
Majanduslik tähtsus. Taim on rikas parkainete poolest. Risoom sisaļ_

dab kuni 29/o parkaineid ja umbes 3% ļähemalt tundmata mõruainet
geraniini, õites leidub nle ft% tanniide. Lehtedes on avastatud C-vita-
miini ja A-provitamiini (karotiini). Rahvameditsiinis kasutatakse vere-
jooksu sulgeva vahendina.- 

Rohumāadel (eriti heinana) on söödav koduloomade poolt.

Verev kurereha varieerub peamiselt karvasuses, moodustades eriti
oma areaali lõunapoolsetes kasvukohtades mägedel viltjalt'karvaseid
vorme. Eesti NSV-s on levinud tüüpiline vorm var. genuinum Rouy
et Fouc.

2. sektsioon Coįumbįna W. Koch Synops. (lB37) l40, pro min. p.,

Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (1924) 1668. - Ūheaastased
taimed. Lehelaba peaaegu.aluseni sõrmjagune; üksikud segmendid oma-

korda jagunenud lineaalseteks tipmeteks.

2 Kivi-kurereha - Geranįum coļumbįnurrl ' L. Sp. pl. ed. 2 (1763)

956; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 472; Wied. et Web. Beschr. phan, Gew.
Esth-, Liv. u. Curl. (1852) 394; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u.

Kurl.,2 Ser. XI (1895) 343: Knuth in Engl. Pflanzenr. H.53. (1912)

50; Gams in Hegi lllustr. Fļ. Mitt.-Eur. IV,3 (1924) 1679; Bobr. in Fl.
URSS XIV (1949) 12. - G. roseo-coeruļeĻLm Gilib. Fl. Lithuan. V (l7B2)
|76.- lepaus ro"ny6uHax, x(ypaBeJļbHIzr rony6uuuü. (131. joon., a, b.)
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l32. joon. Verev kurereha (Geranium sanguineum L.).a _ oks õįte ja lehtedega'

& - oks viljade ja lehtedega, c - risoom'
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l33. joon. Kivi-kurereha (Geraniurrl cõĮumbįnurrl L.) leiukohad Eesti NSV-s.

o, o.: Sammasjuur võrdlemisi tugev. Varred üksikult või mitme-
kaupa,l 20-40 cm kõrged, lihtsad või harunenud, püstised või tõusvad,
lidus karvadega. Abilehed süstjad, 4-9 mm pikad, teritunud, sageli
punased, Juurmised lehed 10-20 cm pikkadel rootsudel, nende leheļaba
üldkujuli ümardunult viienurgeline ja peaaegu aluseni viieti kuni seits-
meti sõrmlõhine, üksikud osad omakorda lineaalselt sulglõhised, mõlemal
pinnal liģus karvadega. Varrelehed vastakud, lühematel rootsudęl, ena-
masti ainult kolmeti kuni viieti sõrmlõhised. Õied kahekaupa 2_10 cm
pikkadel kaenlasisestel varbadel. Õieraod l,5-5 cm pikad, õitsemiseni
püstised, õitsemise ajal eemaļdunult püstised. Raod ja varvad lidus
karvadega, näärekarvadeta, lehtedest pikemad. Tupplehed kroonlehtede
pikkused või,pisut pikemad, munājad või süstjad, valkja kileja äärisega,
ahenevad 1,5-3 mm pikaks ohtetaoliseks tipuks, ainult soonte kohal
lidus karvadega. Viljumise ajal' tupplehed suuremad. Kroonlehed lilla-
kaspunased, äraspidi-munajad, umbes l0-12 mm pikad, tipul pisut pügal-
dunud, ahenenųd laiaks, karvasekš'pinnukeseks. Tolmukad kroonlehte-
dest lühemad.'Viljad (koos nokagä) kuni 2,5 cm pikad. Seemnised ainult
õmblustel hõredalt karvased. Seemned tumepruunid, nende pinnal väi_
kesed augukesed.

Õitseb juunist augustini.
Kivistel ja klibustel nõlvadel ja küngastel, prahipaikadel. Haruldane,

seni leitud vaid Saaremaal, Mustlas, panga ligidal, ja Tartu ligidal
Raadil. (133. joon.)
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l34. joon. Lõhislehine kurereha (Geranium dĮssectum L.)
b - kroonleht, c - viljad.

a taime ü1dkuju'

c



Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis ja Kau-
kaasias, kus kasvab niitudel, põõsastes nõlvadel' ka põldudel ja 'prahi-
paikadel. Väljaspool NSV Liitu Kesk-Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-
Aasias, Iraanis.

*3. Lõhislehine kurereha - Geranįum dįssectumt L. Cent. I (t755)

2l; Ledeb. Fl. Ross. I (lB42) 472;\įļļed. et Web. Beschr. phan. Gew-

Esth-, Liv- u. Curl. (1352) 395; Glehn in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u-

Kurļ.,2 Ser. II (1860) 533; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst_ u. Kurl.
2 Ser. (1s95) 343; Knuth in Engl. Pfļanzenr. H.53 (l9l2) 51; Gams in
Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) 1681; Bobr. in Fl. URSS XIV
(1949) 14. - G. angustifoĮĮurn Gilib. Fl. Lithuan. V (|7B2\ |76. -lepaur, pacceĪ{eHHafl' žKypaBeJIbHĻ1K pacceueuuuü. (l31. joon., c, d, ja
134. joon.)

o Varred lamavad, tõusvad või püstised, 15-40 cm kõrged, võrdle-
misi nõrgad, hõredate lidus lihtkarvadega, ülemises osas ka näärekarva-
dega. Abilehed süstjad, teritunud. Lehed mõlemal pinnal karedakarva-
sed. Juurmised lehed kodarikuna, varakult kuivavad, sügavalt (pea-
aegu aluseni) viieti kuni seitsmeti sõrmlõhised, osad omakorda sulg-
lõhised. Varrelehed vastakud, l 9 cm pikkadel rootsudeļ, üldkujult
ümardunult nurgelised, sügavalt viieti kuni seitsmeti sõrmlõhised (leh-

tede üksikud osad sulgjagused, l,5_3 mm ļaiade teritunud ja 3 soonega

tipmetega), juurmistest lchtedest väiksemad. Õied 2-kaupa arvukates
õisikutes. Õisikuraod nende alusel oļevatest 1ehtedest lühemad, liht- ja
näärekarvased, samuti nagu ļühikesed õieraod. Tupplehed munajad, teri_

tunud, 4-5 mm pikad, ebaselge valge äärisega, vilja valmimisel suure-

nevad, ahenevad l-1,5 (2) mm pikaks ohtetaoliseks tipuks, väļimisel
küljel kaetud tihedalt nääre- ning hõreda1t iihtkarvadega. Kroonlehed
punakaslillad, äraspidi-südajad, tupp1ehtede pikku9ed või pisut lühemad,

įinnukeseosas pisuĮ karvased. Tolmukad enam või.1ah1m tupplehtede

pikkused,. ņitte pikemad. Viljad emakakaelte lühikeste jäänustega,

tg-is ,r*:pikaģ, kaeļte osas eemaldunud näärekarvadega, alumises osas

iihtkaņvadeģa. S.ee.mn.d väikeseaugulise pinnaga, võrkjali skulptureeritud.

Õitseb maist ja juunist septembrini.

Juhuslik tulnukas raū.dteeiammidel, teede ääres; põldudel, prahipai-

karte1'. Haruļdane, ļeitud. Tartu ümbruses ja Jõgeval ristikupõllu1'

( 135. joon.)

Üldlevik. NSV .Liidus Euroopa-osaS Krimmi poolsaarei, Kaukaasias
ja Kesk_Aasias, enamasti põ1dudel, teede ääres, aedades ja prahipai-

kaclel. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas (peamiselt Vahe-
meremaadel), Väike-Aasias, Iraanis. Tulnukana Põhja-Ameerikas ja pea-

3lB

I dissectum -_ lõhestunud (lad. k.)
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l35. joon. Lõhislehise kurereha (Geraniunt. dįssectum L.) leiukohad Eesti NSV-s.

aegu kogu maakeral (peaaegu kosmopo1iit). Mägedes tõuseb kunį
1200-1400 m kõrgusele. Levib koos ristiku ja heintaimede seemnetega.

Majanduslik tähtsus. Umbrohi, kuid oma väiksuse tõttu ei tekita põl-
dudel suurt kahjustust.

Ķesk=Euroopas levinud ja Eestį NSV-s kogutud vormid on varre
aļumises osas liht-, üļemises osas näärekarvadega ning esindavad tüü-
pilist teisendit - var' dįssectum (var. tųpilum Knuth). Areaaii lõuna-
poolsetes kasvukohtades esinevad karvasemad ja.pihkased vormid. Taim
varieerub veel õite värvuse ja lehiede kuju poolest.

3. sektsioon Sgtuatica Knuįh in Engl. Pflanzenr. H. 53 (l9ļ2) 45. -
Risoom viltune, arvukate juurtega. Varred püstised. Õied suured, sarik-
jates kimpudes. Kroonlehed laiuvad,

4. Mets-kurereha - Geranįum sįįaatįcuml L. Sp. pl, (1753) 681;

Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 464; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curl. (1s52) 399; Knutķ in Engl. Pflanzenr. H' 53 (l912) l19; Gams in
Hegi lllustr. Fl. Miit,-Eur. IV,3 (1924) 1682; Bobr. in Fl. ĮJRSS XIV
(1949) 24. - G. purpureo-coeruįeurrr Ledeb. Fl. Ęos9. Ī (lB42) 465, -
G. albiftorunz Korsh. in Mėm. Acad. Scieņ. Pėtersb. sėr. VIII, t. VII; 1

(1898) 90. - lepaHr JlecHafl, x(ypaBeJlbHl'lx .necuoft. (136. joon.)

I sįĮtlatįcum _ metsas kasvav (ļad. k.)
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4 Risoom viltune kuni peaaegu vertikaaļne, jäme. Varred üksikult
või mitmekaupa, püstised, 30-60 (B0) cm kõrged, kandilised, alumises
osas hõredaļt kaetud vahel al1apoole suunat.ud lihtkarvadega, ülemises
osas tihedalt rõhtsalt harevate liht- ja näärekarvadega. Abilehed süstjad,
1,5-3 cm - pikad, pikalt teritunud, punakaspruunid, pehmekarvased või
paljad. Juurmised lehed sügavalt viieti kuni seitsmeti lõhised, 5-l2 cm
pikad ja 6-17 cm laiad, 10-30 cm pikkadel karvastel rootsudel; kesk-
mised varrelehed enamasti viieti lõhised, lühematel rootsudel, ülemised
sageli kolmeti lõhised ja rootsudeta, mõ1ema1 pinnal lidus karvadega.
Ūksikud leheosad laiad, madalalt sulglõhised või sügavali hambulised.
Õied võrdlemisi suured, laiuvad, !-2 cm pikkadel püstistel raagudel,
2-kalpa rohkeõielistes dihaasiumides. Õie- ja õisikuraod (varvad) rõht_
salt eemaldunud näärekarvadega. Tupplehed munajas_süstjad, punakad,
näärekarvased, ahenevad 2-3 mm pikaks ohtetaoliseks tipuks, 7-B mm
pikad, vilja valmimise ajaks suurenevad. Kroonlehed punakaslillad, väga
harva valged, äraspidi-munajad, tipul ümardunud, pügaldumata või väga
madala sämbuga, kuni l,5 cm pikad,0,5-l cm laiad, tupest l,5_2 korda
pikemad, aĮusel ahenenud ripsmeliseks pinnukeseks. Tolmukad peaaegu
tupplehtede pikkused. Toļmukotid piklikud, enamasti lillakad, tolmuka-
niidid alusel laienenud, osaliselt ripsmelised. Viljad kuni 3 cm pikad,
emakakaeļte võrdlemisi lühikeste jäänustega, lihtkarvased. Seemned
siledad või väga peenetäpilised.

Õitseb juunist augustini.
Varjukates leht- ja segametsades, puisniitudel põõsastes, kaldavõsas-

tikes. Sage. Eeļištab niisket huurnusrikast pinnast, kasvab nii'. lubja_
rikastel kui ka lubjavaestel kasvukohtadel.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa Arktikas (koos Kolgujevi saarega),
põhja_, kesk- ja lõunaosas (välja arvatud Volga jõe suudme aļa, Krimmi
poolsaar ja Musta mere ala), Kaukaasias, Lääne_ ja Ida-Siberis, Kesk-
Aasias. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias ja.Kesk-Euroopas, Balkani
poolsaarel ja Vāike-Aasias, kasvades hõredamates okas- ja segametsa_
des, niitudel ja põõsastikes. Mägedes tõuseb kuni 2500 m kõrgusele.

Majanduslik tähtsus. Kultiveeritakse dekoratiivtaimena aedades. oied
sisaldavad sinist värvainet. Kirjanduslikel andm'etel (Hegi, l924) kasu_
tatakse Norras ka kollase' värvaine saamiseks. Söödataimena ei tule
arvesse.

Mets-kurereha varieerub paljudes tunnustes, moodustades arvukaid
teiserrdeid. Eesti NSV territooriümile on iseloomulik var. sįluatįcum (var.
tgpicum Beck em. Gams) .- varred alumises'oSaS enam või vähem liht-
karvased, ülemises osas, eriti õisikus, näärekarvased.

Lehtede kujult võib eralda da Ī. įatįsectum Beck - keskmine lehehõlm
laialt rombjas, niisama pikk kui lai.

Õite värvuseļt on eraldatud:
Ī. paĮlidiflorum Üksip _ õied kahkjaslillad. Leitud Saku Jälgimäel

loomänniku serval.
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136. joon. Mets-kurereha (Geranium siĮuaticuru L.)

2l Eesįi NSV floora IļI



f' albiflorum Blytt (: vrr. albiflorum Kryi.) - õied valged. Eriti
ohtralt levinud Uraali põhjaosas ja Arktika-lähedastel aladel.

5. Aas_kurereha - Geranįurn pratense, L. Sp. pl. (1753) 68l; Ledeb.
Fl. Ross. I (1842) 466; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u.
Curl. (lB52) 392; Woron. in Fļ. cauc. crit. |||,7 (190s) 5l; Knuth in
Engl. Pflanzenr. H. 53 (1912) l27; Gams in Hegi llļustr. Fļ. Mitt._Eur.
IV,3 (1924) 1688; Bobr. in Fl. URSS Xry (1949) 3l. - G. coeruĮeurrr
Gilib. FI. Lithuan. V (1782) t74. - Exs.: K. Eichw., Eesti taimed III
(1938) n" l19. - fepaul JlyroBaf; xypaBeJlbHIax ;lyronoü. {l37. joon.)

ļ. Taim ebameeldiva lõhnaga. Risoom lühike' viltune või horison_
taalne, kuni l cm jäme, pikkade jämedate juurtega. Varred püstised,
30-80 cm kõrged, üksikult või mitmekaupa, alates alusest harkjalt
harunenud, silinderjad või pisut kandiliŠed, alumises osas tihedalt kaetud
rõhtsalt harevate või pisut lidus liht- ja ülemises oSaS näärekarvadega.
Abilehed munajas-süstjad,. läikivad, nahkjad, punakaspruunid, pikalt
teritunud, peenekarvase välimise pinnaga' Juurmised ja alumised varre-
ļehed kuni l5-30 cm pikkadel karvastel rootsudel, peaaegu aluseni
seitsmeti sõrmlõhised. Lehelabad üldkujult äraspidi-munajad, 6-l0 cm
pikad ja B-16 cm laiad, mõlemal küljel karedakarvased, üksikud osad
sulglõhised, servadel lühihambālised. Varrelehti väheselt, need on väik-
semad; lühemail rootsudel, tavaliselt viieti sõrmlõhised. Ülemised varre'
ļehed enamasti kolmeti sõrmlõhised, rootsuta. Õied 2-kaupa, laiuvad,
õitsemiseni longus, hiljem püstistel, viljade valmimise aja1 jä11e longus
õieraagudel, koondunud sarikjatesse õisikutesse (dihaasiumidena). Õie-
ja õisikuraod (varvad) ainult rohkearvuliste näärekarvadega. Tupplehed
munajad, püstised, B-l0 mm pikad, soonte kohalt näärekarvased, valkja
'servaga, ahenevad punakaks, 2-4 mm pikaks ohtetaoliseks tipuks.
Kroonlehed helesinised või ļillakass.inised, 16--22 mrn pikad ja l0-15
(l7) mm laiad, tupplehtedesi 2 korda pikemad, äraspidi-munajad, ena-
masti pügaldumata tipuga,iahenenud valkjaks, ripsmelise Servaga pinnu.:
keseks. Tolmukad enam või vähcm tupplehtede pikkused, nende niidid
alusel laienenud ja karvased. Viljad emakakaela jäänusega, mille pikkus
on kuni 6 mm, näärekarvāsed. Seemned siledad või väga peenelt
täpilised, tumepruunid.

Õitseb juunist augustini.l
Kogu Eesti NSV territooriumil kuivadel niitudel ja puisniitudeļ, val-

gusrikasiel metsaservadel ja s.ihtidel, teede ääres, kraavikal1astel, linna-
vallidel, ka prahipaikadel. Tihti tüüpilise apofüüdina. Sage.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa Arktikas (Muurmani rannikul ja
Kanini poolsaarel), põhja- la keskvööndis, Kaukaasias (väga harva
põlrjaosas eelmägedeļ), Lääne- ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias
(mägedel), enamasti hõredates metsades ją nende servadel, niitudel ning
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21.

137. joon. Aaslkurereha (Geranium pratense L.).



põõsastikes. Väļjaspool NSV Liitu Skandinaavias, Ķesk-Euroopas, Mon-
goolias, tulnukana Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Taim on rikas parkainete pooiest, sisaldades
neid eriti juurtes (l9,0-38,0/o). ÕItsemise lõpul sisaldab proteiini 11,4vo
ja suhteliselt vähe tselluloosi 26,l% . 'Lehtedes j a vartes leidub
90-220 mg/o C-v\tamiini (Pankova, 1949).

Hea meetaim. Loomad söövad teda meelsamini heinana kui värskena.
Aas-kurereha varieerub peamiselt varte karvasuse poolest. Eesįi NSV-s

esinev teįsend kuulub subsp. tųpicum var. Lįtuįnoui Voronov alla
varred alusel karedakarvased, karvad eemaldunud või pisut lidus, üle_

mises osas näärekarvased. -

4' sektsioon Ęobertiana Boiss. Fl. or. I (l867) 871r. - Kroonlehed
ahenenud pikaks pinnukeseks; pinnukesed ja tolmukaniidid alusel pal-
jad. Viljad a1usel võrkjalt kortsulised, siledate seemnetega.

6. Haisev kurereha - Geranįum Roberįįanumļ L. Sp. pl. (1753)

68ļ; Ledeb. Fl. Ross. I (lB42) 473; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 394; Woron. in Fl. cauc. crit. lll,7 (1908)

75; Knuth in Engl. Pfļanzenr. H.53 (1912) 64; Gams in Hegi llļustr.
Fl. Mitt.-Eur. IV,3'(1924) I7l2; Bobr. in Fl. URSS XIV (1949) 35. -
G. foetidum Gilib. Fl. Lithuan. V (1782) l78. -- lepaur Po6epra,
xypaBerrbuur< Podepron. (131. joon., m, ja l3B. joon.)

(). o, Varred lamavad, tõusvad või püstised, laiuvaļt harunenud,

mahlakad, sõļmekohtadel paksenenud, kergesti murduvad, pikkade peh_

mete ļiht_ ja lõhnavate näärekarvadega. Abilehed väga väikesed, tipul
ümardunud või lühidalt teritunud, näärekarvased. Lehed läiketud, hõre_

dalt karvased, suve lõpul harilikult punased. Alumised varrelehed koda_

rikuna, varakult kuivavad, lehelabast 2-4 korda pikematel rootsudel.

Varrelehed vastakud, 2--12 cm pikkadel rootsudel. Lehelaba kolmeti kuni
viieti sulgjagune' keskmine segment kuni 9 cm pikal rootsukesel, külg_

mised segmendid peaaegu rootsudeta; segmendid omakorda peaaegu kesk-

sooneni su1glõhised; lehtedei tipud terved või servadel hambulised.

oied kahekaupa lehiedesi pikemal, kaenlasisesel varvaļ, iga õis 2_7 mm

pikal püstisel raoļ' Õieraod ja varvad rõhtsalt harevate õrnade liht_ ja

näärekarvadega. Tuppļehed näärekarvased, ahenevad ļ-2 mm pikaks
ohtetaoliseks tipuks, 3 märgatava soonega, hiljem tihedalt vilja ümbrit_
sevad. Kroonlehed roosad, heļedamate joontega, harva valged, B_15 mm
pikad, tupplehtedest umbes 2 korda pikemad; naast äraspidi_munajaS
või talbjas, pügaldumata terve tipuga, pinnuke valkjas. Tolmukad pea_

ąegu tupplehtede pikkused, paljad, enamasti naaskeljate niitide ja
.pruunikate tolmukottidega. Viljad kuni 2 cm pikad, paljad või karva'
sed. Seemned siledad, peenetäpilise pinnaga.

l Pühaku Roberti ehk Ruprechti auks, kes olevat tähelepanu juhtinud haisva kuņe'

reha tähtsatele meditsiinilistele omadustele (Dalechamp'i ja L'obel'i jätgi).
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138. joon. Haisev kurereha (Geranium Robertianum L.) . Taime üįemine osa lehtede,

õite ja vi1jadega.



Õitseb maist või juunist septembrini.
Loodudel, mererannal rähal, enamasti suprasaliinsel vööndil, varjuj

kates leht- ja segametsades (viljakal mullal), eriti territooriumi põhja_
osaS (ka glindialuses lehtmetsas) ja läänesaartel. Sage. Kasvab nii
kuivadel, klibustel kui ka niisketel pinnastel, olles eriti hea kasvuga
niisketel, toitaineterikastel ja varjukatel kasvukohtadel. Esineb ka põlen-
dikkudel ja vanadel müürideĮ,

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk_ ja lõunavööndis, Kaukaa-
sias, Lääne-Siberis, Kesk_Aasias, Peamiselt varjukates metsades, kalju-
pragudes niisketel kohtadel, elamute ümbruses. Väljaspool NSV Liitu
Skandinaavias, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Vahemeremaadel, Iraanis.
'Iu1nukana Põhja-Ameerikas. Mägedes tõuseb subalpiinsele kõrgusast-
rnele.

Majanduslik tähtsus. Kasutatakse rahvameditsiinis hambavalu, pais_
tetuste ja nahapõletikkude ravimisel, ekstraktina neeru- ja põiehaiguste
ravimisel. Tugeva ebameeldiva lõhna tõttu kasutatakse ka koirohuna.

Loomadest söövad teda ainult lambad ja. kitsed.
Haisev kurereha varieerub oma areaali piirides peamiselt karvasuse,

õite suuruse ja värvuse poolest. Eraldatakse järgmised teisendid.
var. Robertįanum (var. genuinum Gren' et Godr.) - varred kergesti

murduvad, alumised varrelehed varakult kuivavad, kroonlehed tupest
palju pikemad, roosad. Levinud Põhja_ ja Kesk-Euroopas ja ka Eesti
NSV-s.

vaf. purpureum (Viļl.) DC. - lehed lühemate rootsudega, vähem
näärekarvased, õied väiksemad, kroonlehed tupplehtedest ainult vähe
pikemad, punased. Kuivade ja päikesepaisteliste asukohtade teisend.
Levinud peamiselt Ķrinlrnis, Kaukaasias ja Vahemeremaadel, eriti ranni-
kutel, asendades seal eelmist teisendit. Mõlemad teisendid on omavaheĮ
ülerrinekutega seotud. Mõned autorid-käsitavad var. purpur:eam (Viļļ.)
DC. iseseisva liigina.

7. Läikiv kurereha _ Geranįum ļucįdum| L. Sp. pl. (1753) 682;
Ledeb. Fl.Ross. I (1842) 471; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. (1852) 396; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl.,
2 Ser. XI, I (1895) 344; 'vVoron. in Fl. cauc. crit. lll, 7 (t908) 83;
Knuth in Engl. Pflanzenr. H.53 (1912) 63; Gams in Hegi lJlustr. Fl.
Mitt.-Eur. IV,3 (1924) l7l0; Bobr. in Fl. URSS XIV (1949) 36. -lepaHs 6lecrrųan' >KypaBeJIlgnķ 6lecrnųuü. (l3t. joon., Į, ja l39.
joon.)

O, o. Juured nõrgad. Varred 15-30 (40) cm kõrged, püslised või
tõusvad, õrnad, kergesti murduvad, peaaegu paljad, üksikult või mitme-
kaupa, harunenud ja tugevasti okslikud, läikivad. Abilehed süstjad, teri-
tunud. Juurmised lehed kodarikuna, üldkujult ümardunud, 3-5 cm pik-
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l39. joon. Läikiv kurereha (Geranium lucidum. L.).
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l40. joon. Läikiva kurereha (Geranium lucįdum L.) leiukohad Eesti NSV-s.

kadel rootsudel. Varrelehed vastakud, üldkujult ümardunult viienurge_
ļised, lühematel rootsudel. Lehed viieti kuni seitsmeti sõrmlõhised, nende
osad täkilise Servaga, paljad, läikivad, sügisel hari1ikult punased. Õied
lühikestel, l-l,5 cm pikkadel raagudel, koondunud rohkeõielisteks kaen-
lasisesteks õisikuteks. Õisikuraod 2-4 cm pikad, nende alusel olevatest
iehtedest pikemad, vilja valmimise ajal kaardunud. Tupplehed munajas-
süstjad, paljad, kolme se1gesti eristatava soonega' lühikese ohtetaolise
tipuga, seljal sage1i kolmenurge1iste lisemetega, kileja servaga, õitse-
mise lõpuks pisut kooniliselt paisuriud. Kroonlehed B-l0 mm pikad ja
kuni 3,5 mm laiad, õieraagudest lühemad või pikemad, roosad, tupplehte_
dest pikemad, äraspidi-munaja, pügaldumata tipuga naastuga ja võrd-
lemisi pika pinnukesega. Toļmukad enam või vähem tupplehtede pikku_
sed, nende niidid alusel pisut laienenud, tolmukapead li11ad, varakult
varisevad. Emakakaelad tolmukatest pikemad. Viljad (koos emakakae-
laga) ll-l5 mm pikad, külgedel võrkjalt kortsulised, soonte kohalt
karedad. Seemned siledad, punakaskollased.

Õitseb maist või juunist augustini.
Saaremaa lääneosas ja läänesaārtel (peamiselt Vilsandil, Hiiumaal

ja Abrukal) pae- ja rähapinnāsel, põõsastes. Võrdlēmisi haruldane.
(140. joon.)

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa lõunavööndis, Kaukaasias (välja
arvatud Kolhiida), enamasti kaljudel varjurikastes kohtades. Väljaspool
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141. joon. Soo-kurereha (Geranium paĮustre L.)



NSV Liitu atlantilises, Kesk- ja Lõuna-Euroopas, Vahemeremaādel,
Väike-Aasias, Iraanis. Tõuseb mägedes subalpiinsĮle kõrgusastmeļe'

Majanduslik tähtsus. Rohumaadel on söödav koduloomade poolt.
Läikiv kurereha on vähe varieeruv liik. Ta on niiskuse_ ja varju_

lembene taim. Talvituvad isendid on kasvult mittet.alvituvatest tuge-
vamad.

5. sektsioon Palustrįa Knuth in Engl. Pflanzenr. H. 53 (l9l2) 47,
474. - Juurmised lehed sügavalt sõrmlõhised (mitte jagused); lehed
lõhestunud viieks munajas_rombjaks osaks. Õied võrdlemisi suured. Õisi_
kuraod (varvad) pikad.

8. Soo-kurereha - Geran'įum palustre I L. et Torn. Cent. pl. II
(1756) 25; Ledeb. Fl.Ross. I (1842) 467; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. curl. (18s2) 391; woron. Fl. cauc. crit. III,7 (ig0s)
47; Knuth in Engl, Pflanzenr. H.53 (1912) 176; Gams in Hegi lllustr.
Fl. Mitt._Eur. IV, 3 (ļ924) 1692; Bobr. in Fl. URSS XIV (194Į) 40. -G. pirpureum Gillb. Fl. Lithuan. V (l7B2) l75, non Vili. - ļ-epaul6oaotual, x{ypaBeJlbHrrķ 6onorglIü. (l4l. joon.)

4; Risoom peaaegu horisontaalne, võrdlemisi jäme. Varred tõusvad
või püstised, 30-80 cm kõrged, harkjalt harunenud, sõlmekohtadel pak-
senenud, harevate allasuunatud lihtkarvadega. Abilehed munajas-süstjad,
kilejad, enam või vähem teritunud, punakāspruunid, paljad. Juurmisedja alumised varrelehed kuni 2s cm pikkadel rootsudel, d-lz cm laiad,
sügavalt viieti kuni seitsmeti sõrmlõhised; keskmised varrelehed vasta-
kud, enamasti viieti sõrmlõhised, lühematel rootsudel; ülemised Varre-
ļehed kolmeti sõrmļõhised, peaaegu rootsudeta. Lehe osad madalalt sulg_
lõhįsed. Lehelabad mõlemal pinnal lidus lihtkarvadega' alumisel pinnät
i<a pikkade harevate karvadega. Leherootsud harevate allakaardunud
karvadega. Õied suured, 2-6 cm pikkadel raagudel (raod alģul longus,
õitsemise ajal püstised, viljade va1mimise ajal uuesti longus) , 2-kaupa
kaenlasisestel, 5-B ( l0) cm pikkadel, alusel olevatest lehiedest mitu
korda pikemaįel varbadel. Õieraod ja varvad harevate, allakaardunud
lihįkarvadega. oierao alusel 2 kilejat kõrglehte. Trrpplehed munajas-süst-
jad,6-7 (9) mm pikad, servadel valkjad või punakad, ahenenud 2_3 mm
pikaks ohtetaoļiseks tipuks, soonte kohalt lidus karedate lihtkarvadega.
Kroonlehed algūl punased, hiljem lillakaspunased, tumedate joonteģa,
13-t7 mm pikad, äraspidi-munajad, tipul pügaldumata ja ümardunud,
alusel ahenenud pikakarvalise servaga pinnukeseks. Tolmukad iuppleh-
tede pikkused, nende niidid aļusel laienenud; tolmukotid roosad. Viljad
karvased, nokaosas peaaēgu paljad, 2-2,5 cm pikad (emakakaelte lühi_
kesie jäänustega). Seemned siledad.

Õitseb juunist . septembrini.
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a

b

l42.joon,Madalkurereha(GeraniumpusiĮlunt.L.\.a*taimeüldkuju'
b _ kroonļeht.



Kogu Eesti NSV territooriumil soostunud niitudel ja puisniitudel,
kraavikallastel, niisketel metsasihtidel, lepistikes ja võsastikes. Sage.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja-, kesk- ja lõunavööndis,
Kaukaasias, Siberis, kasvades niisketel (ka mägi-) niitudeļ, metsaser-
vadeļ, rohusoodes ja põõsastes. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias,
Kesk- ja Lõuna-Euroopas.

Soo-kurereha on. vähe varieeruv liik. Eesti NSV-s levirfud kurerehade
SeaS on ta kõige enam niiskuselembene. Eelistab huumusrikast või liiv-
savikat pinnast.

6. sektsioon Rotundifolia Gams in Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,
3 (1e24) 1668.

neerjad. Kroonlehed tipul pügaldunud, harva terveservalised.

9. Madal kurereha - Geranįum pusilĮum 1 Burm. fil. Spec. bot. Geran.
(1759) 2V; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 470; Wied. et V/eb. Beschr. phan.

Gerv. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 395; .Glehn in Archiv Naturk. Liv-,
Esth- u. Ķurl.,2 Ser. II (ļs60) 533; Lehm. in Archiv Naturk. Liv_, Ehst-
u. Kur.l.,2 Ser. XI, I (1895) 343; Woron. in Fl. cauc. crit. III,7 (1908)

63; Knuth in Engl. Pflanzenr. H.53 (1912) 48; Gams in Hegi lllustr.
Fl. Miit.-Eur., IV,3 (1924)' 1703; Bobr. in Fl. URSS XIV (1949) 52. -
I-epaHl MalĪag'' xypaBeIbHxķ:ualltft. (l3l. joon., e, ja |42. joott.)

O, o. Varred lamavad või tõusvad, 10-30 (40) cm kõrged, ena-

masti mitmekaupa, laiuvalt harunenud, hõredalt kaetud harevate ļiht-
l<arvadega, vahel paljad, enamasti ainuļt ülemises osas näärekarvased.
Abilehed väikesed, süstjad, teritunud, enam või vähem ripsmelised.
Juurmised lehed varakuļt kuivavad, 4-B cm pikkadel rootsudel, 1-3 cm

1äbimõõdus, peaaegu ümmarguse lehelabaga, seitsmeti kuni üheksati
sõrmlõhised. Varreļehed vastakud; 0,5-5 cm pikkadel rootsudel, viieti
kuni seitsmeti sõrmļõhised, 2-3 cm ļäbirnõõdus. Lehe osad lõhestunud
l<itsasteks, tipul tömpideks tipmeteks. Lehed mõlemal pinnal enam või
vähem pehmekarvased' Õied väikesed, 6-12 mm pikkadel, eetnaļdunud
või kaardunud, viljumise ajal uuesti püstistel raagudel, alusel kahe
naaskelja kõrglehega, 2-katspa ka_enlasisesel, alusel oļevaiest lehtedest
pikemal varva1, koondunud võnl<jasse l0-30 cm pikasse õisikusse.
Õieraod ja varvad tihedalt kaetud lühikeste näärekarvadega. Kroon'
lehed tupplehtedest lühemad või ainņlt pišut pikemad, lillakad, harva roo-

sad või va1ged, selgesti pügaldunud tipuga ja pinnukeseosaS ripsmeli-
sed. Väļimise, vahel ka sisemise ringi tolmukad tolmukottideta. Viljad
B-1l mm pikad, emakakaelte lühikeste jäänustega, nokaosas lühikeste
näärekarvadega, alumises osas lįdus karvadega. Seemned helepruunid,
siled a d.

Õiįseb maist või juunist augustini.
Teeservadel, raudteetammil, elamute ümbruses ja umbrohuna põldu-
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l4lt. joon. Pehme kurereha (oeranium nt'oĮĮe L'\



del, jäätmaade1 ja aedades liivasel pinnasel. Hajusalt; territooriumi
1ääneosas kohati sage, esinedes Saaremaal (näit. Sõrvel ja mujal) ja
Muhus kohati massiliselt. Saatjana esineb sageli Erodįum cįcutarįum
L'Hėrit., vahel Setarįa oįrįdįs P. B. Nähtavasti antropohoorne liik.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesk- ja lõunayööndis, Ķaukaasias,
Kesk_Aasias (harva), enamasti teede ja põldude . ääres, aedades ning
prahipaikadel. Väljaspool NSV Ī,iitu kogu Euroopas, Väike_Aasias,
Iraanis, Põhja-Aafrikas. Tõuseb mägedes subalpiinsele kõrgusastme1e.

Madala kurereha levikutsentrum näib olevat .Kesk-Euroopa. Ta moo-
dustab arvukaid, osalt ökoloogiliselt tingitud teisendeid. Eesti NSV-s
on levinud Kesk-Euroopas kõige sagedamini esinev teisend var. pusiĮlum
(var. tgpicum Aschers. et Graebn. subvar. genuinum Ašchers. et Graebn.)
_ varred enamasti rÕheļised, 1aiuvad, hõredali karvased. Kroonlehed
tupplehtede pikkused või ainult veidi pikemad, lillad' harva valged.

Madal kurereha eelistab väetatud pinnast, esinedes peamiselt inimese
poolt mõjutatud aladeļ: Ta :kasvab nii varjukatel ja niisketel kui ka
kLrivadel ja päikesepaiste1istel kohtadel, eelistades lubjavaest pinnast.

Kurerehade liikide Seas on madalal kurerehal kõige väikserrrad õied.
Putuktoļmlemise kõrval esineb madalaļ kurerehal ka isetoļmlemine.

l0. Pehme kurereha - Geranium moĮĮe| Ļ. Sp. pl. (l753) 682;
Ledeb. Fl. Ross. I (1342) 469;.Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. (lS5i) 396; Woron. in Fl. cauc. crit. \ll, 7 (1908) 65;

Knuth in Engl. Pflanzēnr. H.53 (l9l2) 57; Gams in Hegi lllustr. Fl.
Mitt.-Eur. IV,3 (1924) l70l; Bobr. in Fl. URSS XIV (1949) 55. -G. argenteum Luce Prodr. Fl.'Osil. (1823) 236. lepaul HexHafl,
xypaBeJlbHuķ uexguü. (13l' joon. Ī, ja |43' joon.)

o; o. Varred lamavad, vahel.,'tõusvad, B--25 cm kõrged, enamasti
mitmekaupa, võrdlemisi vähe.harunenud, pikkade, pehmete, rõhisalt hare-
vate karvadega, ülemises osas kä 'ltihikeste, muskuse järele lõhnavate
näärekarvadega. Abilehed lai_munājaģ,,n'ahkjad, punakaspruunid. Juur_
mised lehed püsiva kodarikuna, 6-l0 cm pikkadel rootsudel; lehelabad
ünrardunult neerjad,. enarriasti 2,5l-3 cņ läbimõõdus, (viieti) seitsmeti
kuni üheksati sõrmlõhised; lehe qsad äraspidi-munajad, sügavalt' täki_
ļised. Varrelehed enamasįi vahēļduvad,, lipu SuunaS väiksemad, ülemi_
sed peaaegu rootsuta ja vähem'lõļiestunud. Lehed mõlemal pinnal, nii
nagu rootsudki, pehmete harevate karvadega. Õied 2-kaupa kaenlasises-
tel, lehtedest palju pikematel v,ärbadel. 'Õieraod algul kaardunud või
horisontaalselt eemaldunud, viljade valmimise ajal allapoole kaardu-
nud, hiljem jälle püstised. Õieraod ja _varvad tihedalt kaetud madalate
näärekarvadega ja pikemate,rõhtsaļt harevate lihtkarvadega. Tupplehed
munajas_süstjad, vilja.valmimise ajal pisut suurenenud ja siis 5-7 mm
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144. joon. Pehme kurereha (Geranium molĮe L.) ļeiukohad Eesti NSV_s

pikad, teritunud tipuga. Kroonlehed kahvatupunased või roosakaslillad,
är'aspidi-südajad, pügaldunud tipuga, 4-B mm pikad' tupplehiedest pisut
pikemad, pinnukeseosas ripsmeļised. Tolmukatest Sageli ainult 5 tolmu-
koitidega, nende niidid alusel laienenud. Viljad t0-13 mm pikad (ema-
kakaelte lühikeste jäänustega), nokaosas hõreįialt näärekarvased, alumi-
ses osas ristikortsulised, ainult serval ripstnelised. Seemned peaaegu
täiesti siledad.

Õitseb maist või juunist septembrini.
potluaartel, söötidel, kuivadel karjamaadel, teede ääres ja elamute

ümbruses, ka prahipaikadel. Seni tuntud peamiselt vaid läänesaartel,
kus esineb hajusalt (Saąremaal, Hļiumaa1, Viļsandi ja AĮruka saarel);
üks leiukoht on teada mandri edelaosas Kablis (ļęe serval) . (|44. joon.)

Eelistab väetatud pinnast, samuti nagu eelmine ļiik.
Üldlevik. .NSV Liidu Euroopa-osa 1äänes. (Dnepri ja Dnestri ülem-

jooksu aladel, Bessaraabias ja Kiirnmi poolsaarel). Kaukaasias ,peamiselt

teede ja põldude ääres, karjamaadel, ka kuivadel niiduļappidel, Väljas-
pool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas, Väike-Aasias, Iraanis, Põhja-
Aafrikas. Ameerikas ja Austraalias tulnukana. Mägedes tõuseb subalpiin-
sele kõrgusastmele.

Majanduslik tähtsus.'on söödav lammaste ja kitsede poolt.

Õied on proterandrilised kuni homogaamsed.
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*1l. Ümaralehine kurereha - Geranįum rotundifoliumI L. Sp pl.
(1753) 683; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 470; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1B52) 396; GĮehn in Archiv Naturk. Liv-,
Ehst- u. Kurl.,2 Ser. II (1860) 533; Woron. in Fl. cauc. crit. lll,7
(1903) 61; Knuth in Engl. Pflanzenr. H.53 (1912) 55; Gams in Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV,3 (t924) 1705; Bobr. in Fl. URSS XIV (1949)

56. G. aįscosum Gilib. Fl. Lithuan. V (1782) ļ77. lepaHu
oKpyuroJrr.rcrHarr, x<ypaBerbHHK oKpyrJloJMcrsull. (131. joon., g.)

o. Varred mitmekaupa, 10-30 (40) cm kõrged, laiuvalt harunenud,
tihedaļt kaetud pehmete liht- ja ülemises osas näärekarvadega. Abilehed
väga väikesed, kolmnurkjad, punakaspruunid. Juurmised lehed varakult
kuivavad, pikarootsulised. Varrelehed vastakud, l-4 cm pikkadel root-
sudel, |-2 cm läbimõõdus, üldkujult ümardunuli neerjad, viieti kuni
seitsrneti sõrmļõhised; lehe osad äraspidi-munajad või peaaegu neļinurk-
sed, ļõhestunud tömpideks või lühidalt teritunud hõlmadeks. Ülemised
varrelehed sageli 3 hõlmaga. Lehed kollakasrohelised, mõlema1 pinnal
pehmekarvased ja hõredalt näärekarvased. Leherootsud näärekarvased.
Õied B-16 mm pikkadel, hiljem allapoole kaardunud raagudel, 2'kaupa
varval, mis on peaaegu niisama pikk kui leht, milļe kaenlasse ta kinni-
tub. Õieraod ja varvad karvased. Tupplehed tihedalt kaetud harevate
liht_ ja näärekarvadega, ahenenud lühikeseks'ohtetaoliseks tipuks.
Kroonlehed piklik-talbjad, tupplehiedest pikemad, roosad, 5-6 . mm
pikad, ümardunud tipuga, paljad. Viljad koos emakakaelte jäänustega

l5-l6 mm pikad, näärekarvased. Seemned nurgelised, nõrgalt skulptu-
reeritud, hallikaspruunid.

Õitseb maist või juunist augustini.
Väga haruldase tįlnukana tįede ääres, söötidel, elamute įimbruses,

prahipaikadel. Vanemail andmeil leitud Tartu juures Raadil. (145. joon.)

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa keskvööndis (Dnestri ülemjooksu
ja Dnepri keskjooksu aļadel ning Leningradi ümbruses tulnukana),
Krimmi poolsaarel, Kaukaasias, Kaug-Idas (tulnukana Vladivostokį ümb-
ruses), Kesk-Aasias, kasvades nõlvadel, põõsastes ja umbrohuna aeda-
des ning asulate ümbruses. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogtr Euroo-
pas, Väike-Aasias, Iraanis, Põhja-Aafrikas. Tulnukana Ameerikas. Mäge-
des tõuseb umbes l500 m kõrgusele.

G' rotundifoįįum on üldiselt vähe varieeruv liik. Kesk-Euroopas ta
esineb teisendina var. genuinurn \ouy et Fouc. - varred, lehed ja viljad
pehmekarvased.

Näib, et ümaralehise kurereha levikutsentrumiks on olnud Vahemere-
maad, kust ta inimese majandusliku tegevuse mõjul on laialdaselt edasi
tunginud. Ta esineb samadel kasvukohtadel kus madal ja pehme kure-
reha, kuid on neist soojusenõudlikum. Väliskujult sarnaneb ta madala
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l45. joon Ümaralehise kurereha (G'eranĮwn rotundifoĮiurrl L.) leiukoht Eesti NSV-s.

kurerehaga, kuid on SeIļest kergesti eristatav alati tervete, tipul ümar_
dunud, mitte pügaldunud kroonlehtede poolest.

7. sektsioon Dįuaricata Rouy emend. Gams in Hegi Įļlustr. Fl.
Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) 1669, l697. - Enamasti üheaastased taimed.
Varred kaetud eema.ldunud, vahel allapoole kaardunud (G. sibiricunx Ļ.\
karvadega. Lehed ļõhestunud 3-5 rombjaks osaks. Viljacl karvased.

*t2. Harev kurereha - Geranįum dįuarįcatumļ Ehrh: Beitr. Naturk.
VU (1792) 164; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 473; Woron. in Fl. cauc. crit.
lII,7 (1908) 78; Knuth in Engl. pflanzenr. H. 53 (1912) 57; Gams in
Hegi lllustr. Fļ. Mitt.-Eur. IV,3 (1924) 1696; Bobr. in Fļ. URSS XIV
(1949) 57. - lepaHl pacKnĀIįcTafl' xypaBeJIbHIĮK pacTouuperiHrrü. (13l.
joon., h, ja 146. joon.)

o. Varred peened, 30-60 cm kõrged, üksikult, tõusvad, laiuvalt'
harunenud, lühikeste nääre- ja pikkade harevate lihtkarvadega. Abilehed
süstjad, 5-B mm pikad, ripsmelise Servaga. Juurmised lehed varakuļt
kuivavad. Varrelehed vastakud, l-12 cm pikkadel rootsudel, nende laba
üldkujult viienurgeline kuni kolmenurgeĮine, 4-5,5 (l0) cm läbimõõdus;
vahel on varrelehed märgatavalt ebasümmeetrilised, kolmetį kuni viieti
sõrmĮõhised, mõlemal pinnal pehmekarvased. Lehe osad on omakÖrda
lõhesiunud tömpideks tipmeteks. Leherootsud lühikeste nääre- ja pik_

ļ dįoarįcaturn _ harev (lad. k.); harevalt kaardunud õieraagude tõttu
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kade harevate lihtkarvadega. Õied algul püstistel, hiljem allakaardunud
raagudel, 2-kaupa l,5-5 cm pikal, aluseļ o1evatest lehtedest pisut pike'
mal varval. Tupplehed munajad, mitte suureneva'd, ahenenud väga
lühikeseks, l mm pikaks ohtetaoliseks tipuks, servadel ja soonte kohalt
lühikarvased. Kroonlehed roosad, punakate soontega, äraspidi-munajad,
tupplehtede pikkused või veidi pikemad, naast pisut pügaldunud tipuga,
ripsmelise servaga' Viljad' (koos emakakaelte jäänustega) B-9 mm
pikad, hõredalt kaetud lühikeste lihtkarvadega. Seemned siļedad, haļli-
kaspruunid.

oitseb maist või juunist augustini.
Nõlvadel ja põõsastes, umbrohuna elamute ümbruses ja prahipaika-

del. Väga haruldane tulnukas. Leitud Kihnu saarel, Turuküla puisniidul
(G. Vilbaste, l940). (l47. jooņ.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- (kohati) ja lõunavööndis,
Kaukaasias, Lääne-Siberis (Altais), Ķesk-Aasias, kus kasvab varju_
rikastel kohtade1 metsaservade1, põõsastes, vahel nõļvadel, sage1i par-
kides ja aedades, ka umbrohuna. Väljaspool NSV Liitu atlantilises, Kesk-
ja Lõuna-Euroopas' Väike-Aasias, Iraanis

G. dįaarįcatum, G. sibiricum ja G' bohernįcuffL on lähedased liigid.
Nende kodumaaks on Lääne-Aasia, kust nad aja joÖksul on edasi levinud.

G' dįoaricatum varieerub vaid vähesel määral.

*13. Siberi kurereha - Geranįum sįbįrįcum ' L. Sp. pl. (1753) 683;
Ledeb. Fļ. Ross. Ī (t842) 459; Glehn in Archiv Naturk. Liv-, Ehst_ u.

Kurl.,2 Ser. II (1860) 533; Woron. in Fl. cauc. crit. IlI,7 (1908) 60;

Knuth in Engl. Pflanzenr. H.53 (1912) 195; Bobr. in Fl. URSS XIV
(1949) 57' - G. Sįbįrįcuftļ SSp. eu-Sįbįrįcurn Gams in Hegi lllustr. Fl.
Mitt.-Eur. IV,3 (1924) 1695. - G. SįbįrįculĪt ssp. ruthenicum (Uechtr.)
Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (1925) 1696. lepaur
ctllupcwaa, xypaBeJlbHwx cu1upcxLzü. (l3l. joon., k, ja l4B. joon.)

4 Taim näärekarvadeta. Juur peenike, harunenud. Varred üksikult
või mitmekaupa, lamavad või tõusvad, 20-50 (60) cm kõrged, sageli
alates alusest harkjalt harunenud, lidus karvadega, vahel alumises osas
paljad. Abilehed süstjad, kuni 8 mm pikad, teritunud, nahkjad, enamasti
ripsmelised. Juurmised ļehed kodarikuna, varakuļt kuivavad. Varrelehed
vastakud, l.-B cm pikkadel rootsudel; nende laba üldkujult 5-nurgeline,
3-6 cm läbimõõdus, sügavalt viieti kuni seitsmeti sõrmlõhine, mõlemal
pinnal hõredalt karvane, lehe osad piklik-rombjad, ü1emises osas sügavalt
teravahambalised. Õied 5-7. mm pikad, l-3 cm pikkadel, algul püstis_
tel, vilja valmimise ajal allapoole kaardunud raagudel, .enamasti üksi-
kult varval, mille pikkus peaaegu võrdub -tema alusel olevate ļehtede
pikkusega. Tupplehed munajas-süstjad, õitsemise ajal 1aiuvad või tagasi
käändunud, ahenenud l-2 mm pikaks ohtetaoliseks tipuks koime soo-
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146. joon. Harev kutereha (Geranium dfuarįcatum Ehrh.) . a _ taime üldkuju, Ö _ õis
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l47. joon. Hāreva kurereha (Geranium dĮaaricatum Ėhrh.) leiukoht Eesti NSV-s

nega, pikakarva[ised. Kroonlehed kahvaturooSad või valkjad, äraspidi-
munajad, (4) 5-7 mm pikad, tupplehtedest ainulį veidi pikemad, tipul
pisut pügaldunud, Servadel ripsmelised. ToĮmukad ainult alusel laiene-
nud niitidega. Viljad" |,5-2 cm pikad, emakakaeļte ļühikeste jäänustega,
eriti seljal pikkade, karedate karvadega. Seemned pruunikad, pikisuunas
peeneli täpilised.

Õitseb juunist augustini.
Elamute ümbruses, söötidel, teede ääres ja metsapõlendikel. Harul_

dane tuļnukas, vanemail andmeil leitud Tartu ümbruses; metsistunult
Tartu Riikliku Ūlikooļi botaanikāaias.'(l49. joon.)

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas' peamiselt keskvööndis, Kaukaa_
sias, Lääne- ja lda-Siberis', Kaug-Idas, Kesk_Aasias, umbrohuna parki-
des, elamūte ümbruses, karjamaadel jne. Väljaspool NSV Liitu Kesk-
Euroopas (tulnukana), Mongoolias, Hiinas, Jaapanis. Tulnukana Põhja_
Ameerikas.

|4' Böömi kurereha _ Gera,nįum bohenlįcum| 'L. et Torn. Cent. pl
II (l756) 25; Ledeb, Fl. Ross. I (ļB42) 473; Woroh. in Fl. cauc' crit
Ill,7 (1903) 7a; Knuth in Engl. Pflanzenr. H. 53 (1912) 56; Bobr. in Fl
URSS XIV (1949) 59. - lepaHr doreucxal, xypaBeJlbHLtx 6oreucķNü
(131. joon., i, ja 150. joon,)
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148. joon. Siberi kurereha (Geraniurn sįbįrįcum L.)'a - taime ülemine osa
lehtede, õite ja viljadega, b - vili.
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l49. joon. Siberi kurereha (Geranium sįbįrįcurrl L.) leiukoht Eesti NSV-s.

O, o. Taim värskelt ebameeldiva lõhnaga. Juur peenike. Varred haru-
nenud, tõusvad või püstised, 20-50 (60) cm kõrged, hõredalt kaetud
harevate pikkade 'liht- ja tihedalt madalate lõhnavate näärekarvadega,
kleepuvad. Abilehed süstjad, pikalt teritunud, Servadel ripsjate nääre_
karvadega. Juurmised lehed 4-13 cm pikkadel rootsudel, nende labad
2-6 cm läbimõõdus, viieti kuni seitsmeti sõrmlõhised, mõlemal pinnal
pehmekarvased, rohelised või punakad; lehe osad lai-rombjad, omakorda
ļõhestunud 5-l l ümardunud, lühidalt teritunud tipmeks. Varrelehed
vastakud, 5-l0 cm läbimõõdus, koļmeti kuni viieti sõrmlõhised; nende
osad teravamad, hambulise Servaga' Õied 5-20 mm pikkadel' enne õit'
semist allapoole kaardunud, pärast püstistel raagudel, 2-kaupa kaenla_

sisestel, peaaegu alusel olevate lehtede pikkustel varbadel. Tupplehed
lai-elliptilised, 4-6 mm pikad, vilja valmimise ajal suurenevatl, ahene-

nud 1-3 mm pikaks ohtetaoliseks tipuks, viltjalt kaetud pikkade liht- ja
lühemate näärekarvadega. Kroonlehed sinakaslil1ad, tumedate Soontega,

äraspidi_munajad', 6-13 mm pikad, tupplehtedest pisut pikemad, alusel
ja ü1emises osas ripsmelised, tipul võrdlemisi sügavalt pügaldunud.
Viljad 2,5-3 cm pikad, emakakaelte lühikeste jäänustega; viljanokad
tihedalt kaetud harevate nääre-, viljad pikkade karedate lihtkarvadega.
Seemned siļedad või peenelt täpilised, kirjud (hele- ja tumepruuni mar-

morjoonisega), väga paksude kestadega.
Õitseb juunist või juulist augustini.
Segametsades põlendikel, tuleasemetel, raiesmikel ja sihtidel. Haruļ-
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l50. joon. Böömi kurereha (Geranium bohemįcumL')'a _ taime üldkuju' l _ õis'
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151. joon. Böömi kurereha (Geranium bohemįcun L.) leiukohad Eesti NSV-s

dane, seni leitud vaid Alutagusel (A. Rühl, Eesti Loodus, 1940), Märja_
maal (V. Kremser, Loodusevaatleja, 1938) ja Jussi mägedel Aegviidu
ümbruses tuleasemetel. (l5l. joon.)

Üldlevik. NSV iiūu' Ē;.;;p;-;sas hajusalt, peamiselt keskvööndis.
Esineb ka Krimmi poolsaarel (looduskaiisealal) ja Kaukaasias, enamasti
põiendikel ja umbrohuna metsateedel ja raiesmikel. Väljaspool NSV Liitu
Lõuna-Skandinaavias (k, Lõuna-Soomes hajusalt), Ķesk-EuroopaS'
Väike-Aasias. Mägedes tõuseb subalpiinse regioonini.

Böömi kurereha kuulub Sarmaatia flooraelemendi hulka. Ta ei esine
aga steppides, vaid eelistab ajutisi kasvukohti, eriti põlendikel kuuse-
segametsades, vähem männimetsades, mistõttu ta esinemine leviku piiri_
des on sporaadiline. Sagedamini on tema saatjateks Geranįurn Robertįa-
nįĮm, Chamaenerium angustifolium, GaĮeopsis tetrahit ja sammaldest
Funarįa hųgrometrica, Ceratodon purpureuS, Marchantįa polųmorpha.
Näib, et tema seemneid levitavad linnud ja'loomad. Kirjanduslikel and-
metel säilitavad seemned idanemisvõime isegi üle 30 aasta, mistõ1tu
nad ebasoodsatel tingimustel võivad palju aastaid mullas o1la ja ida-
neda soodsatel tingimustel, moodustades sageli kogumikke.

Kesk_Euroopa tingimustes böömi kurereha peaaegu' ei ,varieeru.
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L, Hėritier

Uhe-, harvemini kaheaastased rohttaimed' enam või vähem karvaste,
enamasti sulgjaguste (paaritusulgjate) lehtedega. Varred sageli lühe_

nenud, sõlmekohtadel paksenenud, karvased. Õied enamasti sarikatena,
harva üksikult. Tupplehti 5, kroonlehti 5. Kroonlehed äraspidi_munajad,
ümardunud tipuga; 2 ülemist kroonlehte teistest pisut erinevad (mis-

tõttu kroon näib olevai peaaegu dorsiv'entraalne). Tolmukaid l0, kahes

ringis; välimise ringi toimukad enamasti tolmukottideta, sisemise ringi
tolāukad (asetsevaā tupplehtedega kohakuti) normaalsed, alusel sageli
meenäärmetega. Sigimiį moodusīunud viiest viljalehest; viljalehed üle-

mises osas liitunud pi}<errenud õiepõhjaga, moodustades noka. Igas pesas

2 seemnealget, milledest ainult I seemneks areneb. Valminud vili jaguneb

viieks o.ruiliuk.; nende nokaosa keerdub spiraalselt ja on sisemisel

küljel kaetud pikkade harjaskarvadega. Mahalangenud osaviljade noka-

osa hakkab niiskuse mõjul sirguma. Selle tagajärjel tungib osavili mulda,

kusjuures harjaskarvacļ takistavad tema väljatulekut mullast. Mulla kui-

ur*i." ja uuesti märgumise tagajärjeļ võivad osavilja nokaosa keerdu-

mine ja sirgumine toimuda korduvalt ning selle tulemuseks on osavilja

tungimine üha sügavamale. Kui ta on jõudnud küllaldasse sügavusse,

hakkab temas sisalduv seeme idanema.
' pįr"ķord hõlmab üle 50 liigi, neist enamik (üle a0) on levinud

Vahemeremaadel, üksikud liigid ulatuvad Põhja-Euroopani, Austraaliani
ja Ameerikani. Mitmed liigid on levinud ainult mäestikel. NSV Liidus
esineb tB liiki; neisi Eesti NSV-s ainult üks.

I-Īomogaa 
^uu iu proterandria l<õrval esineb proterogüünia sagedamini

kui Geranrum'it. Vi11ade arenemise protsessi poo1est läheneb Erodįunt

Pelar gonium'iIe.
Māningaid p rņįįųm' i 1iiĻe kultiveeritakse ilutaimedena, eriti kiviktaim-

ļates. osa liikidest kuulub umbrohtude hulka.

l. Ķurekael Erodįum cįcutarįurn'(L.) L'Hėrit. in Ait. Hort'

Kew. II (l7B9) 414; Ledeb. Fl. Ross. I (ļB42) 476; Wied. et Web. Beschr.

phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 397; Vvedenski in Fl. URSS XIV
įroao1 71. - E. cįcutarįullz subsp. eu.cicutarįurrt Briq. ex Gams in Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. IV, 3 (1924) 1719. - Geranįum cįcutarįum L. Sp.

pl. (1753) 680. Xypane.rrlHI{K ųIĄKyToBbIž, auctHIzt< qzxyronltü. (130.

joon., b, ja 152. joon.)

o, o. Varred enamasti lühenenud, 10-40 (50) cm kõrged, lamavad

või tõusvad, 1ihtsad või harunenud, pikkade, harevate 1ihtkarvade ja

t erodįos _ haigur (kr. k.).
z cįcut'arium - taime Cicuta (|ad. k. _ mürkputke) sarnane õisiku, lehtede ja

lõhna poolest.
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hõredate näärekarvadega või ilma nendeta. Abiļehed 2-kaupa, munajad,
valkjad, nahkjad, enamasti ripsmelised, alusel kuni pooleni koliku kas-
vanud. Juurmised lehed sageli punakate pikkade rootsudega, üheaastastel,
mittetalvituvatel taimedel varakult kuivavad. Lehelabad sulgjagused
(paariiusulgjad); nende segmendid 3-ļ5 cm pikad, kuni 3-5 cm laiad'
üksteisest eemaļdunud (ainult 3 ülemist segmenti a1ustega liitunud),
omakorda lõhestunud kitsasteks hambulisteks osadeks. Varreļehed lühe_

matel rootsudel, nende labad vähem lõhestunud. Õied l-1,5 cm'pikka-
del, karvastel, a1gul longus, hiljem püstistel, viljade vaļmimise ajal ühele
poolele kaardunud raagudel, enamasti 3-B-õielistes sarikjates õisikutes.
Õisikuraod karvased, alusel olevatest lehtedest enam või vähcm pike-

mad. Kõrglehed õieraagude alusel munajad, l-3 mm pikad, alusel
kokku kasvanud. Tupplehed elliptilised, 4-5 mm pikad, viljade valmi-
mise ajal suurenevad, siis umbes 7 mm pikad, ahenenud väga lühikeseks
ohtetaoliseks tipuks. Kroonlehed roosad või helepunased, äraspidi-muna_
jad, tupplehtede pikkused või pikemad, 5-B mm pikad, pinnukese-

Į.r. piĻūrde, harevate karvadega. Sisemise riilgi tolmukaniidid paljad.

Viljaā 3-4 cm pikad, ļühikeste lidus karvadega, noka alusel üksikute

pik-kade pruunide karvadega. Seemned silinderjad, siledad, helepruunid'

Õitseb maist või juunist septembrini.
Kogu territooriumil umbrohuna põldudel, põllupeenardel; aedades ja

prahipaikadel. Sage. Aniropohoorne taim.
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne_

ja lda-Siberis, Kaug-Idas, Kesk-Aasias, kasvab steppides ja poolsteppides,

įõrb.t"., nõlvadel, umbrohuna põidudel jm. Vä1jaspool NSV Liitu pea-

aegu kogu Euroopas, Väike-Aasīas, Iraanis, Hiinas, Jaapanis, Himaaiaja
piūkonnā., Pohiā-Aalrikas, Ameerikas (tulnukana), Austraa1ias (tul_

nukana).
Majanduslik tähtsus. Umbrohuna põldudel, kuid võrdiemisi kahjutu'

Sisaldāb parkaineid ja leiab kasutamist rahvameditsiinis sisemiste vere-

jooksude įuhul. Kliiniļlselt on tõesiatud, et taime1 on verevoolu tõkestav

toime. Söödataimena väheväärtuslik.
Erod.įum cįcutarįum'i levikutsentrumiks on Vahemeremaad, kust ta

aja jooksul on tunginud igasse maailmakaarde. oma ulatusliku leviku

pii.iä.. moodustab ta arvukaid teisendeid; neist on mitmed geograafi-

iiselt piiritletavad ja käsitatud iseseisvate liikidena (Erodium bipĮnnaturn

willd., E. romanum Aļt. Vahemeremaadel).
E. cįcutarįum varieerub paljudes tunnustes. Eesti NSV-s on levinud

yar. trįuįaļe Tra1tv' (subvar. brachųpetaĮum Schur) -- kroonlehed pea_

aegu tupplehtede pikkused või kuni 2 korda pikemad, õied homogaamsed

kuni nõrgalt proierogüünsed, meenäärmed puuduvad.
E. cįcutarįum e]' ole asukoha suhtes nõudlik; ta esineb kõikjal enam

või vähem kuival pinnasel, välja arvatud happelised huumuspinnased,

ning väldib niiskeid ja varjatud kasvukohti. Mägedes tõuseb subalpiin-
sele kõrgusastmele (levitatuna ļoomade poolt).
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152. joon 'Kurekaeļ 
|Erodium cįcutarįum (L.) L',Hėrit.]. 4 - taime ülemine osa

lehtede, õite ja viljadega, b - õis, c - seemnis, d - juur'



3. perekond pelargooniumid - PeĮargoniumI L,Hėrit.
L'Hērit. Geran. (l787-1788) tab. 7; Knuth in Engl. Pflanzenr. H..53 (19ļ2) 3t6.

Enamasti mitmeaastased, harvemini üheaastased rohttaimed või pool-
põõsad ja põõsad vastakute näärekārvaste, tervete, hõlmiste või sulgjate
lehtedega. Õied enam või vähem korrapäratud, punased, roosad, vaĘed
või lõhevärvuselised, vahel kirjud. Tupplehti 5, neist üks ,kannusega.
Kroonlehti 5, neist kaks ülemist teistest suuremad. Tolmukaid l0, neist
2-7 tolmukottidega, teised ilma. Meenäärmed puuduvad. Sigimik
5_pesane, ülem.ises osas nokaks pikenenud, niitja kaeiaga ja 5 suudmega,
igas pesas 2 seemnealget. viljapesad l-seemnelised; eraldudes pikene-
nud õiepõhjast, rulluvad nokaosas ülespoole. Seemned endospermita.
' Perekonda kuulub umbes 250 liiki, mis pärinevad peamiselt Lõuna_
Aafrikast (pooled neist Kapimaalt), ainult üks'liik on levinud Väike_
Aasias ja Kaukaasias (P. EndĮicherianum Fenzl), 3 liiki Austraalias.
Paljud liigid on kodunenud Vahemeremaadel, näit. P. zonaĮe (L.) Ait.,
mida kultiveeritakse ilutaimena ka. Eesti NSV-s. Mitmeid poolpõõsasjaid
liike ja nende hübriide kultiveeritakse juba alates XVIII sajandist laia1-
daselt aedades ja parkides peenralilledena ning tubades ja rõdudel poti-
kultuuridena; Mitmeid liike kasvatatakse aromaatse eetrilise õli tõttu,
mida eritavad näärekarvad. Näärekarvad koosnevad mitmerakuļisest
varrest ja ümmargusest tipmisest näärerakust. Eetri1ist õ1i kasutatakse
parfürmeerias ja seebitööstuses roosiõli aseainena. Pelargooniumi 1iigid
on ril<kad ka parkainete poolest (umbes 16%) .Enamik liikidest on kohas-
tunud kuivadele asukoha tingimustele. Õied on enamasti proterand-
rilised.

(l.) Ķirjulehine pelargoonium - Pelargonium zonaįe (L.) Ait. -flelaproHtIq odķtķHoseHrraa. (l30. joon., c, ja l53, joon.)

h Poo1põõsas. Varred püstised, 20-40 (60) cm kõrged; hõredalt kuni
tihedalt (hübriididel) näärekarvased. Lehed vahelduvad, pikarootsu1i_
sed, ümardunud, alusel südajad, mada1a1t hõ1mised, täkilise servaga'
noorena mõlemal pinnal karvased, hiljem sage1i peaaegu paljad, ena_
masti aiati tumeda ringjoonega. Abilehed lai-munajad, l-2 cm pikad.
Õied 2-10 mrh pikkadel raagudel' 9-25-kaupa sarikjates õisikutes.
Õisikuraag 10-20 cm pikk, karvane või peaaegu paljas. Tupplehed süst_
jad, teritunud, kuni l0 mm pikad. Tupp kannusega, viimane õierao üle-
mise osaga kokku kasvanud. Kroonlehed l5-20 mm pikad, mõlajad,
punased, roosad või valged. Viljad kuni 3,5 cm pikad. Õitseb peaaegu
kogu aasta jooksul.

Pärineb Lõuna-Aalrikast. Kasvatatakse sageli aedades ja parkides
peenra- ja äärislillena mitmetes sortides, sageli ka toaļillena. Peamiselt
on aga levinud selle liigi ja punase pelargooniumi lP. inquinale (L.)
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153. joon.
(L.) Ait.l

Kirjulehine pelargoonium |PeĮargonium zonāle
Taime üļemine osa lehtede, õite ja viljadega.



Ait.] hübriidid. Punane pelargoonium pärineb samuti Lõuna-Aafrikast'
Teda iseloomustavad erepunased õied ja pihkased näärekarvadega kaetud
varred. Nende kahe.liigi hübriide, nn. tsonaal-pelargooniume, on väga
palju ja mitmekesiseid - liht- ja täidisõielisi, punaste, valgete ja roo-
sade õiiega, va1ge ja kol1ase äärisega lehtedega jt.

4. sugukond mungalillelised - TropaeoĮaceae Juss.l

Enamasti üheaastased, harvemini mitmeaastased, sageli ronivad roht-
taimed. Varred võrdlemisi lühikesed ja lamavad või pikad ja siis lehe-
rootsude või õieraagude abil ronivad. Lehed vahelduvad, pikarootsuli-
sed. Lehelaba kilpjas, sõrmroodne, jagumatu kuni sügavalt lõhestunud,
enamasti terve servaga. Abilehed väikesed, varakult varisevad või puu_
duvad hoopis. Õied pikarao1ised, kahesugulised, korrapäratud, üksikult
1ehtede kaen1as. Tupp kannusega, kahehuu1eline; 3 ülemisi lehte moo-
dustavad ülahuule, 2 alumist - alahuule. Kroonlehti enamasti 5, need
vaheļduvad tupplehtedega, värvuselt mitmesugused. Kaks ülemist kroon-
lehte ahenevad pinnukeseks pikkamööda, 3 alumist järsult; naastu üle-
mineku koht pinnukeseks ripsņeline. Kroonlehed kollased, oranžid, puna_
sed, pruunikad, lillad, harva valkjad. Tolmukaid B, vabad. Sigimik ü1e-
mine, moodustunud kolmest viljalehest, 3_pesane. Iga pesa ühe rippuva
apotroopse (seemnealgme jalg käändunud a1lapoo1e) seemnea1gmega.
Enrakakael ko1me suudmega. Vili jaguneb kolmeks üheseemneliseks
pähklikeseks või marjaks. Seemned endospermita.

Sugukonda kuulub I perekond umbes s0 liigiga, levikuga peamiselt
Lõuna-Ameerikas; vähesed liigid ulatuvad Mehhikoni. Sugukonna esin_
dajad on kohastunud väga erinevateļe kasvukohtadele; nad kasvavad nii
troopilise vihmametsa kui ka kõrgmägede (Andide) ja poolkõrbe tingi-
mustes. NSV Liidus esinevad mungalilleliste liigid ainult kulįuuris ilu-
taimedena. Peaaegu kogu maakeral on ilutaimedena laialdaselt levinud
TropaeoĮum majus L. ja T,. mįnus L. Mõnda.liiki, peamiselt aga T. tubero-
sum \uiz et Pav. kuļtiveeritakse Tšiilis ja Kolumbias söödavate juure_
mugulate tõttu, mis seal elanikkonna poolt tähtsa toiduainena laialdast
kasutamist leiavad. Sugukonha esindajad sisaldavad kõikides osades
glükosiidi glükotropeoliini (Cr+FIraKNSzos) ja fermenti mürosiini, millest
saadakse eetriļist õli - mungalille- ehk kressiõli, mis maitselt meenu_
tab sinepiõli. Noored õied ja rohelised viljad sobivad kasutamiseks
s aiatin a.

Mungalillelistele on iseloomulikud veerikkad koed. Õied on enamastį
proterandri1ised, ainult mõnedel siniste õitega liikidel proterogüünsed-
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154. joon Suur mungalill (TropaeoĮum majus L.)' a - taime ülemine

lehtede, õite ja viljadega, Ö - vili.
osa



1. perekond mungalilled - TropaeoĮumĮ L.
L. Sp. pl. (1753) 343.

Üheaastased rohttaimed. Varred lihakad, tugevasti harunenud, lama_
vad või ronivad. Lehed kilpjad, terveservalised. Õied suured, oranžid,,
kollased, punased, pruunid, kirjud,'tumedate või heledate joontega, üksi_
kult lehtede kaenļas. Tupp alusel kaardunud kannusega: Vili jaguneb
kolmeks üheseemneļiseks pähkliks (Eesti NSV_s kasvatatavatel liikiäel).

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Leheroodud ei lõpe 1eheserva1 ohtetaoliselt. Kroonlehed tipul töm_
bid, ümardunud, alusel ripsmelised

l. Suur mungalill - TropaeoĮum majus L.

Leheroodud lõpevad 1eheserval ohtetaolise tipuga. Kroonlehed ahene-
vad ohtetaoliseks tipuks

2. Väike mungalill - Tropaeolurn rnįnus L.

(1.) Suur mungalill - TropaeoĮurrl majus2 L. Sp. pl. (1753) 3a3;
Hegi lllustr. Fl. Mitt._Eur. IV,3 (t924) 1729; Palib. in Fļ. URSS XIV
(1949) 84. - HacrypĮtzx 6o;lluag. (l54. joon.)

o. Taim paljas, Varred nõrgad, lamavad ja ronivad, 20-30 cm või2-3 m pikad. Lehed kilpjad, üldkujult ümardunud, l0 soonega. Õierl
suured, oranžid, punaste joontega. Tupe kannus pisut kõverdunud.

Õitseb juunist septembrini.
Kasvatatakse Eesti NSV_s paljude mitmevärviliste, harvemini täidis-

õieliste sortidena aedades ja parkides. Pärineb Lõuna_Ameerikast
(Peruust), metsistunult esineb Brasiilias, Madeira saarel jm. Kultiveeri-
takse laialdaselt ilutaimena kogu maailmas.

Eraldatakse põhi1iseli kaks teisendit:
var' aļtum Voss (varred 2_3 m pikad) ja var. na.nuftr Voss (varred

20-30 cm pikad). Vastavalt õie värvusele eraldatakse mõlema teisendi
ulatuses hulk vorme. Vormide hulka tõstavad laialdaselt kuļtiveeritavad
hübriidid. Esimese teisendi esindajad sob{vad hästi rõdu kastililledeks
ja seinte katmiseks, teise teisendi esindajad aga peenrarilledeks.

T. majus'e kultuur on tuntud.Euroopas alates XVII sajandist.

(2.) Väike ņungalill - Tropaeolum mįnus3 L. Sp. pl. (1753) 343;
Hegi llļustr. Fļ. Mitt._Eur. IV,3 (1924) 1731; Palib. in Fl. URSS XIV
(1949) 84. - Hacrypuun Marran.

t tropaeoĮum - diminutiiv sõnast tropaeum (|ad. k.) _ võidumärk, kuna lehed
meenutavad kilpi ja õied kiivrit'

z majus _ kõrgem, sįļurem (lad. k.)
3 mįnus -'väiksem (lad. k.) .

352



6 Ta.im eeļmisest liigist väiksem, samuti paljas. Varred 20-50 cm
pikad, lamavad. Lehed väikesed, ümardunult neerjad. Õied pikaraolised.
Tupekannus kuni 3 cm pikk, selgesti kõverdunud. Kroonlehed talbjad,
kollakaspunased, alusel täpiĮised, ohtetaolise tipuga, ripsmelise servaga.
Viljad väiksemad kui eelmisel liigil.

Õitseb juunist sepiembrini.
Kasvatatakse aedades ja parkides paljude sortįdena, kuid eelmisest

liigist harvemini.
Väikese mungalille kodumaa on Lõuna-Ameerika (Peruu). Euroopas

on ta ļ<ultuuris tuntud aļates XVI sajandist. Toodi Euroopasse perekonna
esimese liigina.

6. SELTS PtIMALILLELIsED (KOLMEPÄHKLILISED) -
EU PHoRBĮALES (T RICoCCAE)

Seltsi iseloomustab esindajate Suu.r varieeruvus. Siia kuuluvad kõige
mitmekesisema eluvormiga taimed, alates üheaastastest rohttaimedest
ja lõpetades puudega. Ei puudu ka liaanid (sugukonnas DichapetaĮaceae)
ja sukulendid (sugukonnas Euphorbiaceae). Sageli on taimed piim'
mahlaga (sugukonna s Euphorbiaceae). Lehed on lihtlehed 

'väga 
mitme_

kesise'kujuga, enamasti terveservalised, nahkjad või rohtsed; vahelduvad,
harvem vastakud. Mõnikord on lehed redutseerunud. Abilehed olemas või
on muundunud näärmeteks või puuduvad. Õied väikesed, enamasti kera-
jates või peajates õisikutes, harvem üksikult lehtede kaenlas; kahesugu-
1ised või sagedamini abortiivselt ühesugulised, ühe- või kahekojalised,
korrapärased (sugukond Buxaceae) või korrapäratud. Õiekate 2-5_osa-
1ine, kaheli (sugukon d DichapetaĮaceae) või iihtne, mõnikord puudub

hoopis. Tolmukaid 1 kuni palju, osaļt võivad esineda staminoodidena.
Diskus on arenenud või puudub (sugukond Buxaceae). Sigimik on valda-
valt koļmest viljalehest (harvem on neid 2 kuni palju), enamasti
3-pesane. Igas pesas seemnealgmeid 2 või l. Vili on enamikul liikideļ
kolmeks jagunev kupar (sellest ka seltsi nimt Trįcoccae), harvem marja-
või luuviljataoline. Seemned on endospermiga (sugukond Euphorbiaceae)
või ilma (sugukond DichapetaĮaceae)

Seltsi kuulub A; Grossheimi järgi 3 sugukonda: DichapetaĮaceae,
Euphorbiaceae la Buxaceae. Neist on NSV Liidu flooras esindatud kaks
viimast sugukonda, Eesti NSV pärismaises flooras ainult sugukond
Euphorbiaceae, sugukonnast Buxaceae kasvatatakse ilutaimena üht ļiiki.

Sugukonna Dichapetalaceae esindajad on levinud peamiselt mõlema
poolker-a troopilistes metsades. Lehed on vahelduvad. Õied viietised' Vili
nahkjas või lihakas luuvili. Seemned endospermita. oma sageli kahe_

suguliste õitega esindavad nad selle seļtsi vanimat tüüpi. Suurim ja
kõige laiemalt levinud on väga mitmekesine piimalille1iste (EuphorbĻ
aceae) sugukond.

23 Eęstl NSV floora IIt 3Ė3



sU GU KoNDADE MÄÄRAMISTABEL

l' Ęihaljad piimma''';: 
.lļl';ļ:T;1x.JlĮ1į1To_ uu*o,,ae Dumort

Sageli piimmahlaga rohttaimed lihtsate või sõrmjate lehtedega
' l. sugukond piimalillelised - Euphorbiaceqe J. St.-Hil

l. sugukond piimalillelised - Euphorbįaceae J. St.-Hil.'

Ühe- või mitmeaastased rohttaimed, põõsad või puud, sagedasti piim_
mahlaga. Lehed väga mitmesuguse kujuga., enamasti vahelduvad; mõni-
kord ka redutseerunud, šiis varred mahļakad, kaktuste sarnased. Abi-
lehed sageli olemas, redutseerunud lęhtede puhul muundunud ogadeks.
Õied väga mitmesuguse ehitusega, enamasti korrapärased, harvem korra-
päratud, ühesugulised, ühe- või kahekojalised, koondunud kobarjaiks või
peajaiks õisikuiks. Harvem on õisikud lihtsad, väheseõielised. osal pere-
kondadel on õiekate kaheli, viietine, teistel koosneb aga kolmetisest
tupest. Tupplehed ja kroonlehed on iolmukatega õitel ja emakatega
õitel suuluselt ja kujult erinevad. Nääreketas on arenenud pideva
rõngana, koosneb üksikutest näärmetest või puudub hoopis. Lev.inumal
perekonnal Euphorbia õiekate puudub, õied on paljad, koondunud õisiku-
teks, mis on ümbritsetud kõrglehtedest kujunenud erilise kausja
kattega, moodustades omapärase õisiku - tsüaatiumi (cgathiurru). SellĮs
on palju l tolmukaga isasõisi ja nende keskel üks emasõis, rr:is vilju_
mise ajal õierao pikenemise tõttu kaardub üle üldkatte Serva
(l60. joon., a). Üldkatte ü1emisel serval tekib 4 näärmelist väljakasvet,
mille kuju on eri liikidel erinev. Tsüaatiumid moodustavad enamasti
sarikataolise liitõisiku. Tolmukaid l-l0, harva ka rohkem; tolmukanii_
did vabad või suuremal või vähemal määral kokku kasvanud, tolmukotid
2-pesased. Emakas enamasti (2-) 3-pesase sigimikuga, harvem on
pesade arv suurem või ainult üks. Emakakae|u 2 või 3, mõnikord rohkem,
nad on vabad või" alusel kokku kasvanud, harunenud kaheks kunį
mitmeks suudmega lõppevaks osaks. Pesas l-2 seemnealget. Vili valda_
valt kuprataoline, enamasti laguneb osadeks vastavalt' pesāde arvule;
harvem luuvilja- või marjataoline, Seemned, endospermiga, enamasti
idulehtedega.

Sugukonda kuulub enäm kui 270 perekonda, kokku ca 4500 liigiga,
mis on levinud üle kogu maailma, peamiselt aga' esinevad troopilistel
aladel. Paljud selle sugukonna 1iigid on tähtsad ravimtaimedena (Croton
tiglium L., Rįcįnus comrnwnįs L.) või tehniliste kultuuriden a ĮAįeurįtes
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Fordįį Hemsl., Heaea brasįĮįensis (H. B. K.) Mülļ.-Arg. jt.], ka toidu-
taimedena (Manihot utįįįssįrua Pohl). NSV Liidus esineb metsikult ja

ļ<asvatatakse' kultuuris sellest sugukonnast ll perekonda, kuhu kuuļub
lB7 liiki. Eesti NSV-s kasvab metsikult esindajaid kahest perekonnast -
seljarohud (MercuriaĮis) ja piimalilled (Euphorbia), kasvatatakse ka
riitsinust.

sugukond jaguneb kaheks alamsugukonnaks. Alamsugukonnas
PhglĮanthoįdeae on sigimiku igas pesas 2 seemnealget; piimmahl puudub.

Siia kuulub ka huvitav pefekon d Phųttanthus, milr\e liikidel on varred

I<ujunenud ļehtede taolisteks (fülloklaadid) ja kannavad õisi. Alamsugu'

konnas Crotonoįdeae esineb hariļikult piimmahl. Sigimiku igas peSas

on l seemnealge. Siia kuuluvad kõik Eesti NSV-s looduslikult 1eiduvad

ja kultuuris esinevad liigid.
Biokeemilisest seisukohast iseloomustab sugukonda alkaloidide vähe_

sus ja nende lihtne ehitus. Seniste uurimiste põhjal leidub ainuli l0 pere-

konnas alkaloide sisaļdavaid liike. Paremini uuritud alkaļoidiks on ritsi_

niin - CeHeNzoz (Croton tigĮiurn'is ja Ricinus colnnnunįs'es)' Perekonna

Mercurįalįs esindajad sisaļdavad lihtsa ehitusega merkurialiini' Eetrilis-

test õlidest leidub sugukonnas a1ifaatsete ühcndite hulka kuuluvat lina-

looli. Ka glükosiidide poo1est on sugukond vaene. Ühte lihtsamat

neist, faseolunatiini ehk linamariini, '1eidLlb perekonna Manįhot liiki_

rles. Flavoonide rühma kuuluvat kvertsetiini esineb perekonnas Euphorbia'

Sugukonnale on iseloomulik piimmahla esinemine, mis sisaldab kautšukit

või euforbooni CeoH+go.

Mõned autorid (näit. Wettstein) peavad sugukonda Euphorbiaceae

ühesugulise ja võrdlĮmisi lihtsa õie ehituse järgi evolutsiooniļiselt väga

vanaks rühmaks. Teised autorid (Busch, Grossh-eim), vastupidi, peavad

t"āā .roo."ks grupiks, tuletades ta rühmast Maįaaįes. Blagoveštšenski

(1950) leiab, et įa biokeemilisest seisukohast ei saa sugukonda terve-

riisti 
'ürgseks 

lugeda, kuigi mõnedel esindajatel eredalt väljenduvad

spetsia1iūerunud ainevahetuse tundemärgid'

PEREKONDADE MÄÄRAMISTABEL

1. Lehed väga suured, kilpjad, sõrmjalt 5-7-lõhised. Õied pöörises,

ühesuguliseo 
,. perekond riitsinused - Rįcįnus L-

Lehed teistsugused, väiksemad ' ;' '' 2

2' Taimed piimmahlaga. Õied õiekatteta, ühesugulised, tsüaatiumides,
mis sarnanevad üksiku õiega. Tsüaatiumid on kas üksikud, lehe

kaenlas, või koondunud sarikjateks.ļiitõisikuteks 
:

3. perekond piimalilled - Euphorbįa L.
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Taimed piimmahlata. Õied õiekattega, väikeste kimpudena lehtede
kaenaldes või kobarjates või peajates õisikutes

1. perekond seliarohud - Mercurįaįįs L'

l. perekond seljarohud - Mercurįalįsļ L
L. Sp. pl. (1753) 1035.

Enamasti rohttaimed vastakute lehtedega' Õied kahekojalised, harvem
ühekojalised. Isasõied peades, B-|2 tolmukaga, vabade tolnrukaniiti_
dega, kolmejaguse õiekattega. Emasõied üksikult või 2-kaupa kõrgleh-
tede kaenlas või väheseõieļises kobarjas või peajas õisikus, kolme katuse-
kivide taoliseit asetunud õiekattelehega. Sigimik harilikult 2-pesane. Vili
kr.rprataoline. Seemned väljakasvetega.

Perekonda kuuiub l0 liiki; esinevad peamiselt Vahemeremaadel, üks
liik ka Jaapanis. NSV Liidus 3 liiki, neist Eesti NSV-s 2 liiki.
l. Üheaastased taimed harunenud varrega. Emasõied peaaegu raotud,

mitmekaupa lehtede kaenlas
2. Üheaastane seljarohi - Mercurįaįįs annua L.

Mitmeaastased taimed ļihtsa varrega. Emasõied l-4-kaupa lühemal
või pikemal õisikuraol

l. Mitmeaastane seljarohi - Mercurįaįis perennis L.

l. Mitmeaastane seljarohi - Mercurialis perennįs2 L. Sp. pl. (1753)
1035; Ledeb. Fl. Ross. IIĪ (1846-lB5l) 580; Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur.
V' 1 (1925) l29; Grossh. o.rr. Kaņķ. IIĪ (l9a5) 26; Pojark. in Fl. URSS
XIV (1949) 296. - M. nemoralls Salisb. Prodr. stirp. (1796) 390. -M. 'aĮpina Schur Enum. pl. Transs. (1866) 600. - Sgnema perenne
Eulac Fl. dep, Hautes-Pyrėn. (1867) |54. - llpo"lecuzx uuoroneņuuü.
( 155. joon.)

4 Taim jätkulise roomava risoomiga. Vars 15-40 cm pikk, tõusev,
neljakandiline, aĮusel lehitu, paljas, ü1emises oSaS hajusalt karvane.
Lehed koondunud varre ülemisse ossa, on rootsulised, kujult ovaalsed,
piklik-munajad või elliptilised' teritunud tipuga, 4-110 cnr pikad,
l,5-5 cm laiad, pealispinnal hõredalt karekarvased, harvem paljad,
täkilis-saagja Servaga, tumerohelised. Abi1ehed kilejad. Taimed kahe-
kojalised. Isasõied peaaegu raotud, koondunud väheseõieliste nuttidena
hõredaks kobaraks, õiekattelehti 3, nad on rohelised, munajad, 2 mm
pikad, tolmukaid ligi l0. Pikaraolised emasõied kõrglehtede kaenlas lühi-
l<estes l-4-õielistes kobarjates õisikutes, ko1metise õiekattega. Kupar
lapikult kerajas, 6-7 mm lai, 5 mm pikk, karedalt karvane. Seemned
kerajad, terava tipuga, 3 mm läbimõõdus, hallikad.

l Rooma mütoloogias esineva jumala Merkurįuse nime järgi.
2 pėrennis - mitmeaastane (lad. k.).
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l55. joon. Mitmeaastane seljarohi (MercuriaĮis perennĮs L.). u _ üksik emasõis

(suurendatud), b - isastaime ülemine osa' c - puhkev isasõisik (suurendatud).
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R;'.T:, il,1];lffi , i|,'iļ!' ;ruse- j a kuuse-segamets a des nin g t,ia -

lehistes metsades. Esineb hajusalt kogu Eestis (harvem Kirde-Eestis).
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa keskosas, kogu Lääne-Euroopas,

Krimmis, Kaukaasias, Põhja-Aafrikas ja Lääne_Aasias.
Majanduslik tähtsus. Mürgine taim; sisaldab sinist värvainet indigot,

tarvitatakse kudumite värvimiseks.

*2. Üheaastane seljarohi - MercurįaĻįs anrula ' L.Sp.pl. (l753) 1035;

Ledeb. Fl. Ross. III (ls46-l85l) 5Bl; Schmalh. on. Cp. z Īoxg- Pocc.
II,41B; Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) 126; Grossh. OJr. Kasr.
I'II (1945) 25; Pojark. in Fl. URSS XIV (1949) 298' - flpo'necuur<

oĀgo.nerguft. (l56. joon.)

o. Rohttaim, 20-40 cm kõrge. Vars juba aluselt okslik, harilikult
paljas. Lehed munajas-süstjad, teritunud tipuga, sageli nõrgalt südaja
alusega, hambulise servaga. Leheroots 2,5 korda labast lühem. Abilehed
1ineaa1-süstjad, va1ged. Isasõied (156. joon., a ja c) koonduvad keradeks,
mis varre ülemises osas moodustavad katkendliku pea. Õiekate kolme'
tine, 1,5-2 mm pikk, toļmukaid B-l2. Emasõied (156. joon., b) lühikes-

tel raagudel, lehtede kaenlas Z-3-kaupa; õiekate kolmetine. Sigimik
harjastega. Taimed enamasti kahekojalised. Vili karvane. Seemned ellip-
tilised, L,5-2 mm pikad, pruunid.

Õitseb juunis'
Juhusliku tuļnukana prahipaikadel, põldudel, aedades (Tartus,

Pärnus).
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas, Skandinaavias, Lõuna- ja Kesk-

Euroopas, Kaukaasias, Põhja-Aafrikas.
Majanduslik tähtsus. on kasutatud ravimtaimena. Sisaldab metüüi_

amiini, trimetüü1amiini ja eetrilisi õ1isid.

(2.) perekond riitsinused - Rįcįnus2 L.

L. Sp. pl. (1753) 1007.

Puud (troopilistel aladel) või üheaastased rohttaimed suurte sõrm-
jalt 1õhestunud lehtedega. Õied ühekojalised ja ühesugulised. Õiekate
3-5-jagune, tolmukaid palju (üle tuhande), nad on koondunud kimpu-
desse. Sigimik 3-pesane, kolmeharuliste punaste suudmetega. Vili kupar.
Seemned iseloomuliku marmorja joonisega

Perekonda kuulub 3-4 liiki, mis metsikult kasvavad vaid Vana
Maailma troopikas.

L annua - üheaastane (lad. k.).
2 Ladinākeelsest sõnast rįcįnus - lest, põrnikas; nähtavasti seemnete tõttu, mis oma

kirju joonisega meenutavad mõningaid lesti.
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156. joon. Üheaastane seljarohi (MercurĮaĮis annua L.)' a _ osa puhkevast isas_

õįsikust, b _ emasõis, c _ isasõis, d isästaime ülemine osa. (a' b,
c - suurendatud.)



(1.) Riitsinus - Rįcįnus communls L. Sp. pl. (l753) 1007; Schischk.
in Fl. URSS XIV (1949) 300. - K.neųeņuga o6uķltoBeHHafl. (l57. joon.)

o. Meil kultuuri tingimustes üheaastane rohttaim 0,B-4 m kõrguste
vartega. Noored varreosad sinakashalli kirmega. Lehed vahelduvad, pal-
jad, suured (kuni l m laiad), rootsulised, sõrmjalt 5-1l-lõhised, lehe
osad piklik_munajad, hambulise Servaga. Õied ühesugulised, iihekojali-
sed, kobarjais õisikuis. Enamasti asuvad isasõied a11-, emasõied ülalpool.
Õiekate 3-5_jagune. Tolmukaid palju (kuni 1000), nad on liitunud
kimpudeks. Sigimik kolmepesane, emakakael lühike, lõpeb kolme punase
suudmega. Kupar kaetud ogadega (l57. joon., ü). Seeme ovaalne,
8-25 mm pikk, sileda läikiva kirju kattega ja Suure lisemega.

Meil kasvaiatakse harva aedades ilu- ja ravimtaimena.
Üldlevik. Ęiitsinus pärineb Aafrikast. Kultuuris NSV Liidu lõunara-

joonides, Vahemeremaadel, atlantilises Euroopas, Väike-Aasias, troopi-
lises Aasias, Aafrikas, Lõuna-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Riitsinuse seemneist saadakse majanduslikult
tähtsat õli, mida sageli nimetatakse ka kastoorõliks. Seemned sisaldavad
õIi 46%, tärklist 20%, valku 0,5/o. Riitsinusõli on iihedaim kõikidesi
įaimeõlidest. Lahustub alkoholis, eetris ja jää-äädikhappes. Temperatuur
mõjub õli tihedusele väga vähe, seetõttu tarvitatakse seda masinate
määrimiseks. Mootorite ja mitmesuguste peenmehhanismide (näit. kella_
mehhanismid jt.) määrdena on peaaegu asendamatu. Õli leiab tarvita-
mist ka seebikeetmises, nahatööstuses ja mitmel pool mujal. Meditsiinis
kasutatakse lahtistina. Seemnete toiduks tarvitamine on ohtlik, sest
nad tekitavad raskeid mürgitusi ja sageli isegi surma. Rįcįnus comft7u-
nis't kasutatakse ka ilutaimena aedades ja haljasaladel.

3. perekond piimalilled - Euphorbįa1 L.
L. Sp. pl. (1753) 450-463.

Ühe- kuni mitmeaastased ühekojalised, harva kahekojalised rohttaimed,
põõsad või rikkalikult harunenud puud, sisaldavad enamasti piimmahla.
Varred mõnedel liikidel (Euphorbia splendens) kaktusetaolised. Lehed
lihtlehed, terveservalised või harvem täkilise Servaga' enamasti vahel-
düvad. Õisikuie alusel olevad lehed sageli teistest erinevad. Õied. kroon-
lehtedeta, sageli ka tupplehtedeta, koondunud tsüaatiumideks. Isasõied
(tolmukatega õied) alati ühe tolmukaga, emasõied ühe 3_pesase sigi-
mikuga. Vili kolmeks pähklikeseks jagunev jaguvili, sile või krobeļine.

Perekonda Euphorbia kuulub umbes 800 liiki, neist esineb NSV Liidus
160, Eesti NSV-s 6. Suurem osa liike on omased kuumadele troopilistele
aladele (ksero- ja termofüüdid);

Piimalillede majanduslik tähtsus NSV Liidus ei ole suur. Trrleb pöö-
rata mõningat tähelepanu nende mürgisiele omadustele mitte ainult

l Taime nimetus Pliniusel Mauritania kuninga kojaarsti nime järgi.
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l57. joon. Riitsinus (RicĮnus communįs L.) . a - taime ülemine osa, b

c - seeme (suurendatud).
viļi,



karjamaadel, vaid ka kuivatatud heinas. Mõningaid liike (Eupho:rbia
esuĮa L., E. heļioscopia L.) on kasutatud iahtistina

Fossiilselt on piimalilledest säilinud ainult vilju ja seemneid. Ainsad
seni teada olevad leiud NSV Liidus on mio-pliotseeni lademeist Toms-
kist idas (Kirejevskist) ja miotseeni lademeist Solikamskist.

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Üheaastased taimed 2
Mitmeaastased taimed B

2. Lehed terveservalised, laialt äraspidi-munajad. Meenäärmed õisiku
(tsüaatiumi) katte serval kahesarveļised

6. Aed_piimalill _ Euphorbia pepĮus L.

Lehed mõlajad, nende serv tipuosas hambuline. Meenäärmed tsüaa-
tiumi katte serval ümmargused või elliptilised

2. Harilik piimalill - Euphorbįa heįįoscopįq L.

3. Lehed süstjad, Į-2 cm'laiad, tömbi tipuga, sügisel sageli punakad.
Sarikad viie sarikakiirega

l. Soo-piimalill - Euphorbia paĮustrįs L.

- Lehed kitsamad. Sarikakiiri rohkem kui viis 4
4. Lehed kitsas-lineaalsed, l-3 mm 1aiad. Varred rohkete mitteõitse_

vate tihedalt lehistunud okstega
4' Küpress_piimalill - Euphorbia cųparisslas L.

Lehed laiemad, 2-B (10) mm laiad . 5
5. Varrelehed tömbi või lühidalt teritunud tipuga, tava1iselt üla1pool

keskkohta kõige laiemad, servast veidi tagasi käändunud
3' Kibe piimalill _ Euphorbia esuĮa L.

Varrelehed pikalt teritunud, tavaliselt allpool keskkohta kõige laie-
mad, pole servast tagasi käändunud

5. Vits-piimalill. _ Euphorbia uirgala 'ū/aldst' et Kit.

l. Soo_piimalill * Etlphorbia palustrįs L. Sp. pl. (1753) 462; Ledeb.
Fl. Ross. III (1846-1B5l) 568; Hegi lllustr' Fl. Miįt.-Eur. V, l (1925)
l50; Prokh. in Fl. URSS Xry (1949) 355. - TithgmaĮus paĮuster (L)
Gars. Fig. Pl. Anim. Med. (1764) tab. 592 - GaĮarhoeus paĮuster (L.)
Haw. Syn' pl. succ. (1812) 45. - Mono,ļalž 6onoruuž. (158. joon.)

4. Taim 60-150 cm kõrge, paljas, sinakashalli vahakirmega, har_
vem punakas. Vars tugevalt okslik, seest õõnes. Varrelehed vahelduvad,
pikiikud, raotud, terveservalised või vahel ainult tipul vähemärgatavalt
peensaagjad, sinakasrohelised (sügisel sageli punakad) , 4-.6,5 cm
pikad, |_2 cm laiad. Sarikakiiri 4-B, need erineva pikkusega. Tsüaa-
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Soo-piimalill (Euphorbia paĮustris L.). a _ taime

&-_ tsüaatium (suurendatud), c _ steriilne osa.
ļ58. joon. ülemįne osa,
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l59. joon; Soo-piimalille (Euphorbia paĮustrĮs L.) leiukohad Eesti NSV_s.

tiumi kõrglehed elliptilised või ümarad, kuni lB mm pikad ja 16 mm
laiad, tömbid, kolļakad. Tsüaatium keilukjas' siseküljelt karvane, väljasi_
poolt paljas. Nektaariumid piklikud (158. joon., b). Vili 4,5-5 mm pikk,
6-7 mm lai, külgedelt kokku surutud, sügavalt kolmevaoline. Seemned
munajad, nüri koonilise jätkega, 3-4 mm pikad, 2,5 mm 1aiad, siledad,
punakaspruunid.

Õitseb juunist juulini.
Kasvab soisteļ niitudel, puisniitudel, ojakallastel, kraavides; vaba-

riigi lääne- ja loodeosas ning läänesaartel, eriti Saaremaaļ (l59. joon.).

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas, Krimmis, Kaukaasias, Lääne-
Siberis, Skandinaavia lõunaosas, atlantiļises ja Kesk-Euroopas, Väike-
Aasias.

2. ltrarilik piimalill - Euįhorbįa heļįoscopiaI L. Sp' pl. (l753) a59;

Ledeb. Fl. Ross. III (1846-l85l) 562; Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V,
I (1925) 163; Prokh. in Fl. URSS XIV (1949) 383. Tithsmalus
heĮioscopius (L ) Scop. Fl. Carn. ed 2, I (|772\ 337, nomen altern. -Gaļarhoeus helioscopius (L.) Haw. Syn. pl. succ. (lB12) 152' - MoĮo.ļaž
coJĪHĮeIJIflĀ. ( 160. joon.)

l Päikesele järele vaatay; kreekakeelsetest sõnadest heļįos - päike, shopein _
vaatama.
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1tiO. joon. Harilik piimalill (Euphorbia heĮioscopia L'). a _ tsüaatium
(suurendatud) ' b - taime ülemine osa, c - taime alumine osa.



e. Taim kollakasroheline, hajusalt karvane, eriti ülemises osas, har-
verr paljas. Vars püstine, (7) 15-30 (50) cm kõrge, l-4 mm läbi-
mõõdus. Lehed varrel vahelduvad, rootsutud, äraspidi-munajad, ühe
rooga, (10) 13_25 (40) mm pikad, 6-16 mm laiad, tipul peensaagjad,
muidu terveservalised. Tsüaatiumi lehed (kõrglehed) enam või vähem
sarnased varrelehtedega. Sarikakiiri enamasti 5. Tsüaatium kellukjas,
|,5-2,5 mm läbimõõdus, piklikkude hõlmadega. Meenäärmed piklik-
eliiptilised, rohekad (160. joon., a). Viljad 2,5-3,5 mm pikad, 3-4 mm
laiad, sügavalt kolmevaolised, siledate ümarate hõlmadega. Seemned
munajad, |,5-2 mm pikad, punakad, tihedalt võrkjalt augulised, tipul
teritunud, külgedel kettakujuliste näsadega.

Õitseb juunisi septembrini.

Kasvab umbrohuna põldudel, teeäärtel, aedades, elamute läheduses;
üle kogu Eesti NSV.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas, Kaukaasias, Skandinaavia lõuna-
osaS' atlanti1ises ja Kesk-Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias,
Iraanis, Indias, Jaapanis, Hiinas, Põhja-Aafrikas, Põhja-Ameerikas, Aust-
raalias, Uu.s-Meremaal (tulnukana).

3. Kibe piimalill _ Euphorbia esuĮat L.Sp.pl. (1753) 461; Ledeb.
Fļ. Ross. ĪII (1846-f85l) 575; Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V, l (1925)
170; Prokh. in Fļ. URSS XIV (1949) 4l9. - TithgmaĮus Esuįa (L)
Scop. Fl. Carn. ed. 2, Ī {|772) 3BB, nomen altern. - Mo,roųaü ocrprrü-
( l6l . joon.)

4.Taim hallikasroheline, 30-80 cm kõrguse harunenud varrega.
Varred püstised, ümmargused, paljad, tihedalt lehistunud. Lehed varrel
peaaegu rootsutud, aegamööda aheneva alusega, kitsalt äraspidi-muna-
jad, 3-6 cm pikad, tömbi tipuga või keskroost moodustunud lühikese
teravikuga lõppevad, terveservalised, harvem vaid tipul hambulised.
Alumised varrelehed allapoole hoiduvad, sageli ļühirootsulised' Lehtede
pealmine pind tuhmroheļine, alumine sinakasroheline. Tipmis'i sarikakiiri
6-1l, nad on lihtsad või kaheks harunevad' Tsüaatiumi kattelehed
(kõrglehed) lineaal-süstjad või piklik-munajad, harvem üsna sarnased
varrelehtedega, l-3 cm pikad, l,5_3,5 cm laiad. Tsüaatium kellukjas,
2-2,5 cm pikk. Nektaariumid (meenäärmed) kollased või rohelised,
lühikeselt kahesarvelised (l6l. joon., b). Vili munajas, sügavalt kolme-
vaoline, paljas. Seemned 2 mm pikad ja l,B mm laiad, siledad, kollakas-
pruunid kollase neerja jätkega.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab tulnukana teeservadel, raudteetammidel, prahipaikadel, ela-

mute ümbruses, mereranniku1. Kohati (Põhja- ja Kirde-Eestis, Hiiu-
maal).(ļ0z. jõon.)
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16l. joon. Kibe piimalill (Euphorbia esuĮa L.). a _ taime ülemine osa, ü _ tsüaatium
(suurendatud)
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l62. joon. ļ(ibeda piimalille (EuphorbĮa esuĮa L.) leiukohad Eesti NSV-s.

Üldlevik. NSV Liidus Balti merest kuni įtusta mereni, Skandinaavia
1õunaosas, atlantilises ja Ķesk_Euroopas' Vahemeremaade lääneosas;
tulnukana Hiinas, Jaapanis, Põhja-Anreerikas.

Tüüpiline Euphorbia esuĮa eSinėb meii harva. Enamik eksemplare
ļäheneb mõnede tunnuste poolest E. uirgata'le. Tõenäoliselt on tegemist
üleminekuvormidega nende kahe liigi vahel, Samuti ka hübriidsete vor-
midega.

4. Ķüpress-piimalill Euphorbia cyparĮssiasI L' Sp. pl. ( l753)
461; Ledeb. Fl. Ross. III (1846-1851) 57a; Hegi Illustr. F1. Mitt.-Eur.
V, l (1925) 167; Prokh. in Fl. URSS XIV (1949) 439. - TithgmaĮus
cgparissias (L.) Scop. Fl. Carn. ed. 2, I (.1772) 339,. nomen altern. -Galarhoeus cųparissias Small ex Rydb. Fl. Praeries and Pļains centr.
N. Am. (1932) 520. ' Molo.{až xnnapttconuü. (163. joon.)

4. Taim 15-30 (40) cm kõrge, paljas, harvem nõrgalt karvane,
kollakas_ või ha1likaSroheline. Varsi harilikult miįu, nad on püstised,
tihedalt 1ehistunud, enamasti rohkete įihedalt lehisįunud oksteģa. Alu_
mised lehed soomusjad, ülemised rootsutud, kitsas-ļineaalsed, l5-32 mm
pikad, kogu pikkuses peaaegu ühtläselt 0,5-2 mm laiad, tömbi tipuga,
kileja Servaga, tuhmrohelised, ühe rooga. Tipmisi sarikakiiri enamasti
l0-15, harva vähem. Kõ'rglehed (tsüaatiumi kattelehed) lineaa1-süst-
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163. joon' Küpress_piimalrillr (EuphorbĮa cgparīssias L.). o. _ taime üļemine osa'
b _ tsüaatium (suurendatud) , c _ taime alumine osa,

24 Eesti NSV floora IIĮ
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164. joon. Küpress-piimalille (EapkorbĮa cgparissīos L,) leiukohad Eesti NSV's.

jad, alusel väikeste kõrvakestega, heļeroheļised või sageli enam või
vähem purpursed. Tsüaatium kellukjas, |,5-2 mm pikk, ümarate fippu-
vate hõlmadega. Meenäärmed kahesarveļised (163. joon., ä). Vili muna_
jas, kuni 3 mm pikk, kolmevaoline, peenelt mügarjas.

Õitseb maist sügiseni.
Kasvab liivasel la kruusasel pinnasel, raudteetammidei, rnaanteede

ääres, 'aedades, ka männimetsądes ja jäätmaädel. Näib sagedam olevat
Põhja-Eestis. (l64. joon.)

Ütdlevik. NSV Liidu Euroopa-osas, .SkandinaavĪa lõunaosas, atlanti-
lises ja Kesk-Euroopas, Vahemeremaade põhjaosas, Balkanil; tulnukana
Põhja-Ameerikas.

5. Vits-piimalill - Euphorbia airgala Waldst. et Kit. Descr. et ic. pl.

rar. Hung., II (1305) 176; Ledeb. Fl. Ross. III (t846-1851) 575; Hegi
Illustr. Fl: Mitt.-Eur. V, I (1925) 173; Prokh. in Fl. URSS XIV (1949)

443. - TithgmaĮus airgatus (Waldst. et Kit.) Kļotzch et Garcke ex

Garcke Fl. Dęutschl. ed. l (1849) 292, nomen altern. - Molo'{afLnoguuü.

4' Taim enan1asti 30-60 cm, harvelm ļ<unį l m kõrge, paljas, sina-
kasroheline. Vars püstine, paljas. Aļumised lehed soomusjad, ülemised
varrelehed peaaegu rootsutud, järsuit aheneva alusega, 1ineaalsed või
lineaal-süst jad,2-.6 cm pikad, suurim laius (3-6 mm) on allpool kesk_

kohta. Lehed enamasti teritunud' terveservalised või kergelt saagjad.
Tipmisi sarikakiiri enamasti B. Kõrglehed rootsutud, Laia ümardunud
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165' joon. Aed_piimalill (Euphorbia peplus L'). a - i.aim, ä - seeme (suurendatud)'

c - tsüaatium (suurendatud), d - õisiku diagramm.
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166. joon. Aed-piimalille (Euphorbia peplus L.) leiukohad Eesti NSV-s

alusega, rohelised. Tsüaatium kellukjas, ripsjate hõlmadega. Nektaariu_
mid algul rohelised, hiljem kollased ja viimaks punakasvioletsed, pool-
kuujad, kahesarvelised. Vili munajas, 3-4 mm pikk, sügavalt kolme-
vaoline, ümardunud hõlmadega. Seemned kerajas-munajad, lB-20 mm
pikad, siledad, punakasvioletsed, neerja jätkega.

Õitseb juunist augustini.
Kasvab põldudel, jäätmaadel, teeservadel, raudteetammidel, liivikutel.

Põhja-Eestis sagedam kui Lõuna-Eestis.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osaS, Kaukaasias, Lääne- ja Ida_Sibe-

ris, Kaug-Idas, Ķesk-Euroopas, Väike-Aasias.
6. Aed-piimalill - Euphorbia peplus L. Sp. pl. (1753) 456; Ledeb.

Fl. Ross. III (1846-1851) 570; Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925)
186; Prokh. in.Fl. URSS XIV (1949) 463. - TithgmaĮus peplus (L.)
Gaertn. Fruct. et serh. pl. II (l79l) ll5, nomen altern. - Moloųaü
6yrepnaxongią unu oropo4,Hnfi. (165. joon.)

o. Taim paljas, harunenud varrega, tõusev, 12-27 cm kõrge. Varre-
lehed rootsulised, laialt äraspidi_munajad, 5-20 mm pikad ja 4_l2 mm
laiad, terveservalised. Tipmisi sarikakiiri 3. Tsüaatium kellukjas, paljas,
0,7-l,0 mm läbimõõdus. Nektaariume 4, nad on kahesarvelised, sarved
pikad (165. joon., c). Vili lapik-kerajas, kolmevaoline. Seemned muna-
jad, tuhkhallid, kuuekandilised.

Õitseb maist novembrini.
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Umbrohuna aedades; harvem põldudel, kuivadel nõlvadel; harva
(Tallinnas, Kingissepas, Võrus jm.). (166. joon.)

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas, Kaukaasias, Skandinaavia lõuna-
osas, atlantilises ja Kesk-EuroopaS, Vahemeremaadeļ; sisseviidult Jaa'
panis, Hiinas, Põhja-Ameerikas, Austraalias, Lõuna-Aalrikas.

2. sugukond pukspuulised - Buxaceae Dumort.l

Enamasti igihaljad ilma piimm ahlata põõsad, harvem puud, valda-
valt vastakute ning terveservaliste lihtlehtedega. Abiļehed harilikult puu-

duvad. Õied korrapärased, peajais või pöörisjais õisikuis, enamasti ühe-

sugulised ja ühekojalised. Õiekate ļihtne, kolmetine kuni kuuetine,
harva õied paljad. Isaqõites tolmukaid 4 või palju. Emasõites 3-pesane
sigimik, millele ka viljumise ajaks emakakaelad sarvekestena külge jää_

vad (167. joon., &). Seemnealgmeid igas pesas 2 või l. Vili kupar või
luuvili.

Sugukonda kuulub 7 perekonda umbes 30 liigiga, mis on ebareegli-
päraselt levinud peaaegu üle kogu maakera, peamiselt siiski soojadel
aladel. NSV Liidus on esindatud 2 perekonda, mille liigid on levinud
Kaug-Idas ja Kaukaasias. Eesti NSV-s on kultuuris esindatud puks-
puude (Buxus) perekond.

Biokeemilisest seisukohast iseloomustab sugukonda alkaloide sisal-
cļavate liikide vähene arv. Seni on sellise liigina tuntud ainuļt mürgine
Buxus semperuirens L', mis sisaļdab aļkaloidi buksiini (CeoHseNzou) jt.

alkaloide.
Erilist majanduslikku tähtsust sugukond ei oma. Ainult Buxus sem-

perairens L. on senini kasutamisi leidnud ilutaimena ja tööstuslikult
tähtsa liigina. Tema puit on väga tugev ja seda kasutatakse tehnili-
seks otstarbeks. Ka rahvameditsiinis leiab see taim tarvitamist.

Fossii1seid jäänuseid sugukonnast esineb harva. Perelronna Buxus
esindajaid on leitud pliotseeni lademetest NSV Liidust ja Prantsus-
maalt.

(1.) perekond pukspuud - Buxus2 L.

L. Sp. pl. (ļ753) 983.

Põõsad või harvem puud vastakute terveservaliste lehtedega. Emas-
õied õisikute tipus, enamasti 4-7 kõrg' ja perigoonilehega ning kolme_
pesase sigimikuga; isasõied õisiku aļumises osas, nelja tupplehega ja
nelja tol,mukaga. Vili munajas kolmesarveline kupar.

Perekond sisaldab üle 20 liigi, millest NSV Liidūs on levinud
3 liiki.

I Koostanud M. Kask.
2 Sõnast pųxos (kr. k.) - pukspuu nimetus Aristotelesel ja Theofrastosel.
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(1.) Harilik pukspuu - Buxus semperairens L. Sp. pl. (1753) 983;

DC. Prodr. XVI (1870) 19; Boiss. Fl. Or, IV (lB) 1144, p. p.; Hegi
Illustr. Fi. Mitt.-Eur. V, I (1925) 204; Pojark. in Fl. URSS XIV (1949)

509. - Cauurur seųHogeleHrtž. (l67. joon.)' 
tį., Ļ. Eesti NSV tingimustes madal põõsas tihedalt asetsevate sir-

gete- okstega. Võrsed kandilised, rohelised, tihedalt lehistunud, noorelt
lühikarvased. Lehed munajad kuni e11ipti1ised, lühirootsuļised, hari1i-
kult kuni 2,5 cm pikad ja l cm laiad, tömbi või nõrgaļt sämbulise tipuga,
rnõ1emad pinnad paljad, ülemine läikiv-roheline. Emasõisi õisikus hari-
Įikult l. oiekatte lehed isasõitel 2 mm pikad. Kupar mustjaspruun. osa_
viĮjad 7-10 mm pikad, sarvekesed kuni 2 mm pikad.

Õitseb kevadel.
Meil kasutatakse madalheki taimena. Külmub kuni lumekatteni.
Üldlevįk. Vahemeremaadel.
Majanduslik tähtsus. Ilupõõsas, mis end väga hästi pügada laseb.

Puit kasutatav treimistöödeks, eriti malendite valmistamiseks.

7' SELTS MÜRDILISED - MYRTALES (MYRTIFL)RAE)

Seltsi kuuluvad rohttaimed, põõsad, peamiselt aga puud. Abilehed
sageli puuduvad. Õiekate kaheli, s. o. tupe ja krooniga, harvemini kroon
arenemata. Õied enamasti korrapärased, harva korrapäratud, kahe_,

harva reduktsiooni tõttu ühesugulised, enamasti neljatised. Õiepõhi ena-

urasti sügavalt kausjas või putkjas, mistõttu emakas on keskmise või
sagedamini alumise sigimikuga. Toļmukaid vastavalt kroonlehtede arvule,

kaūekordselt või palju. Emakas moodustunud kahest viljalehest, harve'
mini ühest või paljudest. Viljad mitmesugused.

Mürdiliste selts on morfoloogiliste tunnuste poolest väga ligidal roos-

õieliste seĮtsi1e. Peamisteks tunnusteks, mi1le poo1est ta seĮlest erineb,

on neljatised õied, enamasti üksainus emakakael, sügavamalt õõnes õie-

põhi iu anatoomilistest tunnustest bikollateraa1sete juhtkimpude esi-

nemine.
A. Grossheim loeb mürdiliste seltsi 19 sugukonda. Neist on Eesti NS'V

flooras esindatud kolm - ThųmeĮaeaceae, Lgthraceae ja onagraceae'
Peale nende kultiveeritakse Eesii NSV-s mõningaid sugukonna EĮaeag-
naceae liike parkides ja aedades ilutaimedena ja sugukonna Mųrtaceae
esindajaid - peamiselt harilikku mirti Mųrtus communįs L. - kasvu-
hoonetes ja toakultuurina, perekonria EucaĮgptus L'Hėrit. liike kasvuhoo-

netes, jt.
NSV Liidus on peale ülalnimetatud sugukondade levinud veel sugukon-

dade Punįcaceae ja H gdrocaraaceae esindajaid.
Teised seltsi kuuluvad sugukonnad on levinud mõlema poolkera troo_

pilistel ja subtroopilistel aladel.
A. V. Blagoveštšenski (1950) andmetel on mürdiliste seltsi esindaja_

tele üldiselt iseloomulik biokeemiļiselt spetsialiseerumata ainevahetus.
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167. joon. Harilik pukspuu (Buxus semperairens L.). a - oks, Ö - vilį
(suurendatud), c _ vilja ristlõige (suurendatud).



Seni teada olevatel andmetel sisaldavad ainult sugukonna Punįcaceae
esindajad suhteliselt lihtsa ehitusega alkaloide ja mitmed perekonna
Daphne (sugukonnast Thųmelaeaceae\ 1iigid 91ükosiide. Perekond
Eucalųptus on rikas eetriliste õlide poolest ja Eugenia carųophgĮĮata
(sugukonna Mgrtaceae esindaja) sisaldab tundmata ehitusega ainet
karüofülliini. Seega tuleb seltsi biokeemiliste andmete põhja1 ü1diselt
pidada nooreks ja progresseeruvaks.

sU GUKoNDADE MÄÄRAMISTABEL

l.

2.

3.

Rohttaimed 2
Põõsad 3

Õiekroon 2-leheline, tolmukaid 2, või õiekroon 4-leheline ja tolmu-
kaid 4. Sigimik alumine, pikk, sageli raosarnane

4. sugukond pajulillelised - Onagracete Lindl.

Õiekroon 6-1eheline, tolmukaid 2. Õietupp B--l2-tipmeline, pikemad
tipmed (hambad) vahelduvad lühematega

3. sugukond kukesabalised - Lgthraceae Lindl.

Metsaalused madalad asteldeta põõsad. Õied ilmuvad ehne lehistu-
mist. Õiekate lihtne, kroonjas, 4-leheline, lillakasroosa. Tolmukaid 8

1' sugukond näsiniinelised - ThgmeĮaeaceae Adans'

Ilupõõsad aedades ja parkides, sageli asteldega. Õied ilmuvad ühel
ajal lehtedega või pärast lehistumist. Õiekate lihtne, tupjas, 2- või
4-leheline. Tolmukaid 4 või 6

2' sugukond hõbepuulised - Eįąeagnaceąe Lindl.

l. sugukond näsiniinelised - Thųmelaeaceae Adans.t

Enamasti puud ja põõsad, harva ühe- või mitmeaastased rohttaimed
vahelduvate või vastakute lehtedega.'Lehed abilehtedeta, alati terve-
servalised. Õied kahe-, harva ühesugulised, kimpudes, sarikates, koba-
rates või peades, harva üksikult. Õisikud enamasti tipmised, harvemini
kaenļasisesed. Õiekate lihtne ja kroonjas, silinderjas, lehterjas või kelluk_
jas, pärast õįtsemist enamasti variSev, harvemini püsiv, neljatine või
harvemini viietine, püstiste või tagasikäändunud õiekatte hõlmadega.
Tolmukate arv vastab õiekatte hõlmade arvule või on kahekordne, halva
väiksem. Tolmukaniidid võrdlemisi lühikesed, kinnituvad õieputkele. Tol-
mukapea kahe tolmukotiga. Emakas ühe lihtsa tipmise või külgmise kae-
laga' Emakakael keraja, käävja või pikliku suudmega. Sigimik vaba,
ühepesane, enamasti rippuva, käändunud seemnealgmega. Sigimikuaļune
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ketas rõngana ühekülgse 1-5 osast koosneva plaadina või puudub hoo_

pis. Vili mitteavanev pähklike või enam või vähem lihakas luuvili ühe

Seemnega. Seeme rikkaliku või harvemini vähese endospermiga.
Sugukonda kuulub üle 50 perekonna, mille esindajad on levinud kogu

maailmas (välja a1vatud polaarmaad), peamiselt aga subtroopilistel
aladel, eriti Aasias ja Aaf rikas, lia Euroopas. Põhja parasvööndis on

levinud peamiselt perekonnad Thgmetaea ja Daphne; viimane ulatub
kaugele põhja. Troopilisteļ aļadel levinud esindajad kuuluvad eluvormilt
üldiselt madalamate puude ja põõsaste (ka roni-) hulka. Paljud sugu-

konna esindajad, eriti põõsad, omavad suurt osatähtsust steppide taim-
kattes.

Monotüüpsete ja 1iigivaeste, eriti puuliike hõlmavate perekondade

levik ja vitaalsus troopilistel aļadeļ on vähene, mis viitab sugukonna
kõrgele vanusele. Stepialadel aga näitab sugukond kestvat arengut.

Vähesed fossiilsed sugukonna jäänused on tuntud tertsiaarajastust.
NSV Liidu floorasse kuulub 7 perekonda suufimast ThgmeĮaeoįdeae

alamsugukonnast, miļle esindajad on ļevinud Kaukaasias, Ķesk-Aasias
ja Siberis, vähemal arvul Euroopa-osas. Eesti NSV floora koosseisu
kuulub I perekond.

l. perekond näsiniined - DaphneI L.
L. Sp. pl. (1753) 351.

Enamasti põõsad või madalad puud tavaliselt vahelduvate, harva
vastakute lehtedega. Lehed varisevad (suvehaljad) või talvituvad (igi-
haljad, mitmeaastased). Õied tipmistes peades või lühikestes kobarates,

harva 2-l-kaupa lehtede kaenias. Õiekaie 4-hõlmane, kroonjas, lehterjas
või putkjas, horisontaalselt eema1duvate hõlmadega (naastuosadega),
variļev või püsiv. Tolmukaid B, ülemise ringi tolmukad uļatuvad õie-

neelust pisut välja. Emakas väga lühikese tipmise kaelaga, vahel kaelata,
nutitaolise suudmega. Sigimikualune ketas ümbritseb rõngana sigimiku
jalga. Viļi lihakas, marjataoļine, vahel peaaegu kuiv luuvili.- 

Perekon d Daphne sisaldab umbes 100 liiki, mis on levinud peamiselt
Aasias, vähemal määra|Euroopas. Mitu liiki (D' cnidĮurrl L., D. ĮaureolaL.,
D. oļeoides L.) esineb ka Põhja'Aafrikas.

NSV Liidu flooras on esindatud lB liiki, Eesti NSV-s üks liik.

1. Näsiniin - Daphne mezeretļm, L.Sp.pļ. (ļ753) 356; Ledeb. Fi.

Ross. III, 548; Wied. et web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl.

I Daphne (kr. k.) - .loorberipuu nimetus Homerosel jõgede jumala tütre Daphne

järgi, kes muudeti loorberipuuks. Mitmete selle perekonna esindajate lehed ja viljad

meenutavad loorberiPuu omi.
2 mezereum - nimetuse tuletus on ebaselge, võib-oļla on seoses 1atiniseeritud

pärsiakeelse sõnaga mazerįum _ tapma (taime mürgisuse tõttu).
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(1852) 212 Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, 2 (1926) 708; pobed. in Fl.
URSS XV (1940) 486. - Thgmelaea rrĮezereum Scop. Fl. Carn. ed. 2,
l (|772) 276. - T. praecox Gilib. Exerc. phytol. Ī (1792) 7. - Daphne
albifloraWo1f et Schoell. in oelhf. Abbiļd.Wiid. Bäume 3 (lB04) tab.33. _
Mezereum off icinarum C. A' Meyer in Bul1. Acad. Pėtersb. (l843) 35B. _
BoJI.{}ļļĄx o6ltķlloseHįIlttž, no;tulz flroÄbl. (l3O joon., d, ja 168. joon.)

tį Kuni t (l,2) m kõrge põõsas, vähe harunenud, kollakashaili
l<oorega ja punakaspruunide pungadega. Harud möödunud aasta lehtede
jälgedega, väga painduvad, mittemurduvad. Noored võrsed lidus lühi-
karvadega. Lehed vahelduvad, koondunucl peamiselt harude tipuosasse,
süstjad, 3-B cm pikad ja |-2 cm laiad, pikalt talbja alusega, kõige
laiemad keskkohast kõrgemal, tömbitipulised, õhukesed, paljad, eriti
noorena ripsme1ise Servaga' pea1misel pinna1 rohelised, a1umiseļ sina_
kasrohelised, ahenenud lühikesteks rootsudeks. Õied lilļakasroosad, harva
valged, raagudeta, 3-5-kaupa möödunud aasta lehtede kaenaļdes pikuti
möödunud aasta võrseid, väga lõhnavad, iļmuvad enne ļehtede puhke-
mist. Õiekatte putk 6-8 mm pikk, lidus karvadega, hõlmad munajad,
tömbid, putkest lühemad. Sigimik ü1emine. Lühike emakas peaaegu
kaelata, suhteliselt suure suudmega. viljad marjataolised (luuviljad),
oranžikaspunased, ovaalsed, umbes hernesuurused, mürgised nagu kogu
taimgi.

Õitseb apri1list maini. Sageli ei ole taime õitsemise ajal lumi metsast
veel täielikult kadunud.

Kasvab hajusalt kuuse ja männi sega_ ja iehtmetsades, harvemini ka
puisniitudel teiste põõsasie seas varjulistel või poolvarjulistel kohtadeļ.
Esineb enamasti üksikult, harva rühmadena. Eelistab viļjakat huumus_
rikast ja niiskevõitu, hea drenaažiga pinnast, eriti paesel aluspõhjal.
Temaga koos kasvavad sageli Pulmonarįa officinaĮis L., Gaļeobd,oļon
ļuteum Huds., Mercurįaļįs perennis L., Mįįįum effusum L. jne. (169. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa arktilises (Kanini poo1saarel),
põhja-, kesk- ja osaļiselt lõunavööndis, Kaukaasias (subalpiinses tsoonis)
ja Lääne-Siberis' kus kasvab niisketes varjurikastes metsades. Väljaspool
NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas, Väike-Aasias. Mägedes, näiteks
Alpides' ületab kohati metsapiiri.

Majanduslik tähtsus. Kasvatatakse sageli ilupõõsana aedades. Aed-
vormidena on tuntud:

var. grandifĮora Dippel - suureõiene näsiniin punakaslilļade õitega;
õitseb vahel juba sügise1.

var. aļba West. - valgeõiene näsiniin kollakasoranžide viljadega.
Taim on mürgine, viljade söömine kutsub esile tõsiseid mürgitusnähte.

Koor sisaldab mürgist glükosiidi dafniini (CrsHroos), Vaha, kummit-ja
meseriini nime all tuntud mürgist vaįku. Meseriini sisaldus on kindlaks
tehtud taime kõikides osades. Viljad sisaldavad kummi.t, mõru värvainet,
rasvõli (oĮeum Mezereį, 3l% kuivainest), eetriļise õ1i jälgi, dafniini1e
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168. joon. Näsiniin (Daphne mezereuftĮ L.). a _ oks õitega, Ö - oks ļehtede
ja viljadega, c _ õis ļahtilaotatuna, d _ seeme.
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169. joon. Näsiniine (Daphne mezereuftĮ L.) leiukohad Eesti NSV_s. (K. Eichwaldi
järgi, täiendustega.) .

lähedast glükosiidi koko-gniini (CroHzroų) ja meseriini. Rahvaravimina on
taim tuntud alates vanast ajast; meditsiinis leiavad kasutamist kooresi ja
viljadest saadud ravimid, ekstraktid välispidise vahendina nahahaiguste
jne. puhul. Kasutatav ka homöopaatias.

Eesti NSV-s esineb tavaliselt näsiniine lillakasroosade õitega teisend
(var. rubrum Ait.), väga harva valgeõiene teisend (var. album Ail.).
Õied on tugeva lõhnaga, millega nähtavasti varakevadeļ veel vähesel
arvul lendavaid putukaid ligi meelitatakse.

Teistest näsiniine ļiikidest kasvatatakse Eesti NSV-s dekoratiivpõõ-
sana altai näsiniint D. aļtaįca Pail., mis pärineb Lääne-Siberist
(Altaist) ja Kesk-Aasiast, kus kasvab põõsastikes mäenõlvadel ja steppi_
des. Lehed varisevad, ilmuvad koos õitega. Õied valged, hästi ļõhnavad,
enamasti 3-7-kaupa tipmistes õisikutes. Viljad mustad või punakas_
mustad.

2. Sugukond hõbepuulised - EĮaeagnaceae Lindl.l
Püstised põõsad, harvemini väiksemad puud sageli asteldega; hõbe-

daselt läikivate kilp- ja tähtkarvadega. Lehed vahelduvad või vastakud,
lihtsad, terveservalised, vahel nahkjad. Abilehed puuduvad. oied väike-
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Sed, korfapärased, kahesugulised (EĮaeagnus) või ühesugulised ja kahe_

kojalised (Hippophaė ja Shepherdia), iks\kult või kimpudena, lehtede
kaenaļdes. Õiekate lihtne, tupjas (kroonlehed puuduvad) , 2_4- või hąrva
5-B-leheline. Tolmukaid 4-6, nad kinnituvad õiekatte putkele. Tolmuka_
niidid sageli lühikesed; tolmukapead kahe tolmukotiga, avanevad piki'
praoga. Sigimik vaba, ülemine' ühepesane, ühe püstise seemnealgmega,
jaĮata, sageli ümbritsetud rõngakujulise sigimikualuse kettaga, aset'
seb õiekatte putkeosas (sellepärast näilikult alumine). Emakakael vahel
tipu suunas jämenev, pikliku viltuse ja ühekülgse suudmega. Vili luuvilja_
või marjataoline, täielikuļt või osalt ümbritsetud lihavaks muutunud õie_

põhjaga' Seeme puitunud kestaga, sirge eoga, vähese endospermiga._ 
Šįukonda lõetakse 3 pereĮonda_umbās 45 liigiga. Neist on pere-

konnad Hippophaė ja EĮaeagnus levinud põhjapoolkera parasvööndist
kuni troopilise a|ani (üks liik, EĮaeagnus trifĮora Roxb., esineb ka
Austraalias). Perekond Shepherdia esineb Põhja-Ameerikas.

PEREKONDADE MÄÄRAMISTABEL

l. Lehed lineaalsed, pealmisel pinnal paljad, alumisel valkjad karva-
keste tõttu. Õied ühesugulised, kahetise õiekattega, Seemnetel ühel
küljel madal vagu' Taim kahel".'."',ff, 

okaspajud - Hippophaė L.

-_:- Lehed süstjad või munajad, mõlemal pinnal hõbedaseļt läikivad
karvade tõttu. Õied kahesugulised, 4-lehelise õiekattega. Seemned
8 vaoga

2. perekond hõbepuud _ EĮaeagnus L.

l. perekond okaspajud - Hippophaė| L.

L. Sp. pl. (t753) 1023. _ Rhamnoįdes Moench Meih. (1794) 343.

Kahekojaļised asteldega põõsad, õitsevad lehistumise ajal. Õied lühi'
kestes kimbutaolistes kobarates. Isasõied 2-lehelise õiekattega ja 4 tolmu_

kaga. Tolmukad lühikeste niitide ja pikkade peadega. Emasõied 2-lõhise
õiekattega ja ühe emakaga. Sigimik asetseb õie putkeosas. Emakakael
lühike, pikliku, õiekattest väljaulatuva suudmega. Vili luuviljataoline,
mahlaka viljalihaga, oranžikas.

Perekonda kuuluvad 3 liiki on levinud Euroopa ja Aasia parasvöön-
dis, neist üks liik esineb NSV Liidu flooras ja teda kasvatatakse ilutai-
mena ka Eesti NSV-s.

(l.) Harįlik okaspaju - Hippophaė rhamnoįdes2 L. Sp. pl: (1753)
1023; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 610;

I Sõnadest hippos _ hobune, faes _ läikiv (kr. k.).
2 Rhamnus _ türnpuu, rharnnoįdes _ türnpuutaoline (lad. k.)
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Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Ķurl.,2 Ser. XI, l (1895) 39l;
Hegi lļlustr. Fl. Mitt.-Eur. V, 2 (1926) 732; Gorschk. in Fļ. URSS XV
(l949) 5l6. - H. rhamnoįdes subsp. eurharnnoides Servet Monogr-
Elaeagn. (19ll) 28. - od.nennxa Ī(pyIlIHHoBan. (l70. joon.)

Ļ. Asteldega põõsas või väike puu, kõrgusega kuni 2 m. Lehed vahel_
duvad (harva mõned vastakud), lineaalsed või lineaal-süstjad, tömbid,
alusel talbjalt ahenenud, tagasipöördunud servaga, 2_6 (8) cm pikad,
3-B mm laiad, pealmisel pinnal peaaegu paljad või hõredalt asuvate
I<arvadega, tumerohelised, alumisel pinnal valkjad karvade tõttu, kuni
3 mm pikkadel rootsudel. Isasõied lühikestes peajates õisikutes, õiekattest
1ühemate tolmukatega; õiekatte 1ehed ümardunult munajad, nõgusad,
kuni 3 mm pikad, välimisel külje1 pruunikate soomustega. Emasõied
2-1-kaupa lehtede kaenaldes, kuni 1,75 mm pikad, väga lühikestel raa_
gudel; õiekatte hõlmad kolrnnurkjad, tömbi tipuga, putkeosast lühemad.
Emakakael sigimiku pikkune, sigimikust pikema suudmega. Vili lihakas,
oranžpunane, B-ļ0 mm pikk, ovaalne või peaaegu ümmargune.

Õitseb mais, juunis.
Kasvatatakse harva parkides ja aedades ilupõõsana (Tartus). Vane-

matel andmetel Saaremaal metsistunult, käesoleval ajal kadunud.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osas peamiselt lõunavööndis, Kaukaa-

sias, Lääne- ja lda-Siberis ja Kesk-Aasias, kasvades peamiselt veekogude
kal1astel ja mägedes, nõļvadel, kaljudel, järsakutel, tõustes kuni 2100 m
kõrguseni ja moodustades tihedaid kogumikke. Väljaspool NSV Liitu
Skandinaavias, atlantilises ja Kesk-Euroopas, Väike-Aasias, Põhja-
Iraanis, Mongoolias, Tiibetis. Leviku raskuspunkt asetseb Aasias.

Majanduslik tähtsus. Hea . meetaim. Sobib istutada iuiskliivade
kinnistamiseks. Lehed ja viljad sisaldavad C-vitamiini, 1ehed üle
|0/o tanniini. Viljad, maitseļt hapukad, leiavad kasutamist toidu (kee-
diste, mahlade, kompoti jne.) valmistamisel. Hariliku okaspaju puii on
üsna tugev ja vastupidav, mistõttu teda kasutataļ<se väiksemate puitese-
mete valmistamiseks.

2. perekoncl hõbepuud - EĮaeagnus I L.

L. Sp. pl. (t753) 121.

Põõsad või väiksemad puud, sageli asteldega, õitsevad pärast ļehistu-
mist. Lehed vahelduvad, hõbeda1äikeļised. Õied kahesugulised, rao1ised
või raagudeta. Õiekate kellukjas või silinderjas, enamasti 4-leheline, süga-
valt nõgusa1 õiepõhjal, vä1imisel pinnal hõbedaselt läikiv tähtkarvade
tõttu, sisemisel pinnal kol1akas, nee1u koha1 emakakaela ümbritseva
näärekettaga. Tolmukaid 4, vaheldumisi õiel<atte lehtedega;-tolrnukaniidid
vabad või kogu ulatuses kokku kasvanud õiekattega, kinnituvad õie-

t eĮaįos _ õlipuu (oĮea europaea L.), agnos - puhas (kr. k.), kuna hõbepuu
väliskujult meenutab õlipuud.
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l70. joon. Harilik okaspaju (Hippophaė rhamnoides L.)
į - oks lehistunud võsu ja astlaga, c - isasõis,

f - tähtkarv.

d - oks lehtede ja viljadega,
d_emasõis, e- emakas,



kattele neelukohaļ. Emakas moodustunud ühest viljalehest. Sigimik üle_
mine, jalata, asetseb sügaval õiepõhjal, õiekatte putkeosas (näilikuli alu_
mine), ühepesane. Emakakael niitjas, sageli õiekattest pikem. Vilja
arenemisel kasvab sigimik kokku õiepõhjaga, moodustades luuviljataolise
kuivvilja. Noorena on vili kaetud hõbedaselt ļäikivate tähtkaivadega,
hiljem peaaegu paljas. Vili ovaaļne kuni kerajas.

Perekonda kuulub umbes 40 liiki, levikuga vahemeremaadel, Aasia
paraS- ja troopi1ises vööndis, Põhja-Ameerikas. NSV Liidus esineb
3 liiki. Eesti NSV-s kasvatatakse perekonna esindajaid ilupõõsastena.

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

1. Enamasti asteldega põõsas. Noored võrsed hõbedaselt läikivate
soomuskarvadega. Lehed piklik-süstjad, piklik-munajad või lineaa1_
sed, pealmisel pinna1 hallikasrohelised, hõredālt karvased, alumisel
küljel tihedate läikivate tähtkarvadega. Õied püstised

2. AhtalehĪne hõbepuu - EĮaeagnus angusĮifoĮ.ia L.

- Enamasti asteldeta põõsas. Noored võrsed ļäikivate pruunide soo-
muskarvadega. Lehed munajad või ovaalsed, mõlemal pinnal tihe_
dalt kaetud hõbedaselt läikivate tähtkarvadega. Õied hiljem allapoole
ka a rdunud

l. Läikiv hõbepuu - Elaeagnus argentea Pursh

(l.) Läikiv hõbepuu - Elaeagnus argenteal Pursh Fl. Am. Sept. I
(1814) l14; Gorschk. in Fl. URSS XV (1949) 521. - E. commutataBernh.
in Allgem. Thür. Gartenz. Ī| (lB43) l37' - JIox cepe6pucr:';lft. (l7l' joon.)

Ļ.xuni 2,5 m kõrge'asteldeta, rohkesti juurevõsusid ajav põõsas.
Koor hallikas. Lehed nahkjad, servadel pisut lainelised, alusel ümardu-
nud, lühidalt teritunud tipuga, 4-6 (7) cm pikad, 1,5-2,5 cm laiad,
mõlemal pinnal hõbedaseit läikivad, alumisel küljel, eriti roodudel, ka
pruunikate läikivate soomuskarvadega, 4-6 mm pikkadel rootsudel. Õied
üksikult kuni 3_kaupa, lõhnavad, lühikestel püstiste| 2-3 mm pikkadel
kaenlasisestel raagudel. Õiekate kellukjas, kuni l0-l2 mm pikk, välimi_
sel pinnal tihedalt kaetud hõbedaselt läikivate tähtkarvadega. Tolmuka_
niidid peaaegu kogu ulatusel kokku'kasvanud õiekatte putkeosaga. Vili
piklik-ovaalne, hõbedaste soomuskarvadega, umbes l0 mm pikk. Seeme
piklik, tippudel teritunud, roodudega, kuni B mm pikk.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvatatakse ilupõõsana aedades ja parkides. Võrdlemisi sage kogu

territooriumil, kergesti metsistuv. Eesti NSV tingimustes täiesti külma-
kindel.
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17l. joon. Läikiv hõbepuu (EĮaeagnus argentea Pursh). oksad lehtedega.

25 Eesti NSV floora ĮII



Üldlevik. Läikiva hõbepuu kodumaaks on Põhja_Ameerika (Kanada).
Kasvatatakse laialdaselt Euroopas ilupõõsana.

Majanduslik tähtsus. Sobib istutada lahtiste liįvade kinnistamiseks.
Tuntud ilupõõsas.

(2.) Ahtalehine hõbepuu -- EĮaeagnus angustifoĮiaļ L. Sp' pl. (1753)
l2l; Gorschk. in Fļ. URSS XV (1949) 522. - E. argentea Moench Meth.
(1794) 638. - E. tomentosa Moench Meth. (I7g4) 638. - E. hortensįs
Marsch.-Bieb. Fl. Taur,-cauc' II ( ls08) |l2. JIox ysxo.ltllcrguü.
(130. joon., e, ja 172. joon,)

h, h Põõsas või madal, 6-7 mkõrge puu, tihedalt kaetud'valkjate
ja hõbedaselt ļäikivate soomuskarvadega ning kuni 3 cm pikkade astel-
dega. Juurevõsusid ei moodusta. Lehed vahelduvad, piklik-munajad kuni
lineaalsed, teritunud, 3-5 (6) cm pikad ja 0,5-1,5 (2,5) cm laiad,
pealmisel pinnal hõredalt, alumisel tihedalt kaetud hõbedaselt läikivate
tähtkarvadega, 6-l0 mm pikkadel rootsudel. Pruunid soomuskarvad puu_
duvad. Õied ļõhnavad, l_3-kaupa lehtede kaenlas, 2-3 (5) mm pikka-
del, hiljem allapoole kaardunud raagudel. Õiekate kellukjas, väljasipoolt
kaetud hõbedaselt läikivate valkjate tä.htkarvadega, sisemine pind kol-
lane, putkeosa hõlmadest pisui pikem. Tolmukad väga lühikeste niitidega,
piklikkude peadega. Emakakael õiekatte pikkune; tipul allapoole kaardu_
nud. Vili koļlakas, ümardunud, ovaalne, noorena kaetud tähtkarvadega,
hiljem peaaegu paljas. Seeme piklik-munajas, tippudel teritunud või
tömp, roodudega, kuni 10 mm pikk.

Õitseb -mais, juunis.
Kasvatatakse harva ilupõõsana õppeaedades (Järvseljal). Eesti NSV

tingimustes ladvavõrsed sageli küļmuvad.
Üldlevik. Metsikult esineb Vahemeremaadel, Kaukaasias, Lääne- ja

Kesk-Aasias, kasvades poolkõrbete vööndis jõgede orgudes, kus moodus-
tab tihedaid kogumikk'e.

Majanduslik tähtsus. Ilripõõsas, kuid sobiv ka lahtiste liivade kinnis-
tamiseks. Hea meetaim. Puit on kaunis tugev; leiab kasutamist väikse-
mate tarbeasjade ja muusikariistade valmistamiseks. Viljad sobivad toi-
duks, nad sisaldavad umbes |0% valku. rohkesti glükoosi ja fruktoosi,
peale selle veeļ kaaįiumi- ja fosforisoolasid. Lehtedes esineb C-vitamiin.
Taimest tood'etaksā" kummivaiku, mida hinnatakse kõrgelt. Koor ja
lehed sisaldavad ka. parkaineid. Meditsiinis leiavad viljad kasutamist
hingamis- ja seedeorganite talitluse häireie ravimiseks.

Eraldatakse teisend var. rlįrescens Sosn- - lehtede pealmine pind
peaaegu karvadeta, roheline.
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172. joon. Ahtalehine hõbepuu (EĮaeagnus rngustįtoįįa L')'a - oks lehtede ja õitega,
ü - õis lahtilaotatuna, c - oks lehtede ja viljadega, d - oks asteldega, e - seeme.
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3. sugukond kukesabalised - Lgthraceae Lindl.'

Ühe- või mitmeaastased rohttaimed, harvem poolpõõsad või puud,

männasjalt, vastakult või vahelduvalt asetsevate terveservaliste lehte-

dega. Abilehed väikesed. Õied kahesugulised, korrapärased (harva sügo-

morĪsed), 'kolmetised kuni kuuetised, üksikult või kobaras või pöörises.

Tupp liitlehine. Kroonlehed punased või vioļetsed, mõnikord puuduvad.

Tolmukaid I kuni palju. Viljalehti enamasti 2. Vili paljuseemneline kupar.

Sugukonda kuulub umbes 450 liiki, peamiselt läänepoolkeral. 23 pere-

konda esineb troopikamaades. Väga liigirikkad on Brasiilia ja Mehhiko,
seevastu vähe liike esineb Aafrikas ja Austraalias. Vahemeremaadeļ on

l l liiki, Eurosiberi metsavööndis 4 liiki, Arktikas ei leįdu sellest Sugu_

konnast ainustki esindajat. Kõige liigirikkamaks perekonnaks (200 ļiiki)
on Ameerikas esinev Cuphea. NSV Liidus on esindatud 5 perekonda

kokku 24 liigiga, Eesti NS\r,s esineb vaid 2 perekonda, kumbki ühe

liigiga.-Sugukonna liigid leiavad kasutamist parkainete, värvainete ja eet-

riliste õlide sisalduse tõttu. on ka meetaimed.

l. Varred ļamavad, harunevad. oied väikesed, sageli kroonlehtedėta,

üksikult lehtede kaenaldes
l. perekond ojakapsad - PepĮis L'

Varred püstised, lihtsad või harunenud' Õied Suured (enam kui 3 mm

pikad), putkja tupega, kroonļehtedega, pöörisjates õisikutes

2. Perekond kukesabad - LYthrum L'

1. perekond ojakapsad - PepĮis2 L'
L. Sp. Pl. (1753) 332.

Üheaastased või üheaastased talvitajad, paljaļ, madalad, lamava

varrega rohttaimed. L"h"d vastakud või vahelduvad. Õied üksikult leh_

tede įaenlas, lühiraoļised või raotud, kolmetised kuni kuuetised. Tupp

kellukjas või kausjas, B-l2 Soonega. Kroonlehed mõnikord puuduvad

hoopis. Tolmukaid 6, harvem 5 või 2, nad on tupplehtedest üleulatuvad'

Sigimik kahepesane, väga lühikese nokaga. Vili ümmargune, õhukese_

seinaline paljuseemneline kupar. Seemned väikesed.
Perekonda kuulub 4 liiki, mis kasvavad peamiselt põhjapoolkeral niis_

ketel kohtadel. NSV Liidus esineb neist ģ liiki, Eesti NSV-s l liik.

l. Ojakapsas - Peptis portula L Sp. pl. (1753) 332; Ledeb' Fl'
Ross. II (lB44-1B46\ l24; Schmalh. o.l' Cp. rz Įoxu. Pocc. I (lB95) 367;

1 Koostanud E, Va.rep

388

2 Taimenimi Pliniusel

, täiendanud M. Kask.



b

0

c
d

173. joon. ojakapsas (PepĮĮs portuĮa L.\.a - õis, ü - vili, c - \.eevorm (Ī. natans\,

d - maismaavorm (f. terrestris\
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174. joon. ojakapsa (PepĮĮs portuĮa L.) leiukohad Eesti NSV-s.

Grossh. oĮ. Kasx. III (1932) 95; Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur.v,2 (1926)
749; Kryl. Fl. Sib. occ. VIII (1935) 1953; Afan. in Fļ. URSS xV (1949)
534. - Eyrep"nar nopryrraKoBbrrt. (173. joon.)

o\, o. Paljas, 2_25 cm pikk taim, lamava, harunenud, sõlmede kohalt
juurduva varrega. Lehed vastakud, harvem vahelduvad, äraspidi_muna-
jad, 4-l,l mm pikad, ümardunud tipuga, alusel ahenevad lühikęseks
rootsuks. oied üksikult, viietised või kuuetised, lühiraolised. Tupp kelluk-
jas, l-l,5 mm pikk. Kroonlehed roosad või valged, väga väįkesed või
hoopis puuduvad' Tolmukaid 6. Sigimik munajas, väga lühikesr: emaka-
kaelaga. Vili ümmargune kahepesane kupar. Seemned väga väik'esed,
pruunid. Taim sarnaneb väliselt vesitähtedega (CaĮĮitriche), kuid on neist
tugevama varrega ja paksemate lehtedega.

Õitseb juunist augustini.
Hõremulusalt kasvav tairn' üĮeujutatu,d aladeļ, tiigi- ja järvekaldail,

niisketel põldudel, teedel jne. Eestis konstateeritud üksikutelt leiukohta-
delt. ( 174. joon.)

Üldlevik. NsV I,iidu Euroopa_oSas, Skandinaavias, atlantilises ja
Kesk-Euroopas, Vahemeremaade ļääneosas, Ida_Siberis; tulnukana Meh_
hikos, Lõuna_Ameerikas.

Eraldatakse maismaavorm - Ī. terrestrįs Koehne (l73. joon., d) -ja veevorm - Ī. natans Borbäs (l73. joon., c).
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2. perekond kukesabad - Lgthrurn I L.
L. Sp. pl. (Į753) 476.

Ühe- või mitmeaastased rohttaimed, harvem väikesed põõsad. Lehed
vahelduvad, vastakud või männaselised, lühirootsulised või rootsutud,
kujult piklik-süstjad või lineaalsed, harvem munajad või ümmargused.
Õied üksikult või peajais või. kobarjais õisikuis. Tupp putkjas, harvem
kellukjas, B-12-sooneline, 4-6-tipmeline. Kroonlehed suured. Tolmukaid
2--|2. Vili kahepesane paljuseemneline kupar. Seemned väikesed.

Perekond Lgthrum hõlmab 24 liĪkĪ, neist esineb Ameerikas 12 liiki
(9 seal endeemsed), Aasias l0 liiki, Euroopas niisama palju, Aafrikas
B ļiiki, Austraalias 3 liiki. Kesk-Euroopale on 'omased 3 liiki, neist
Į ythrurrl hgssopifolia L. ja L. saįįcarįa L. on peaaegu kosmopoliidid.
NSV Liidus kasvab 12 liiki, Eesti NSV-s ainult I liik.

Lgthrum'i liigid asustavad üldiseli nii voolavate kui ka seisvate vete
kalda-alasid, kuid kasvavad ka märgadel ja niisketel kohtadel ning
soodes.

1. Kukesaba ehk põdralill - Lgthrum salįcarļa L. Sp. pl. (1753) aa6;

Ledeb. Fl. Ross. II (l844-ls46) l27, excļ. Var. a. glabrum Ledeb.;
Schmalh. O.rr. Cp. u IOxs. Pocc. I (1395) 369; Grossh. O.n. Kasx. III
( 1932) 97; Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V, 2 (1926) 757; Kryl. Fl. Sib.
occ. VIII (1935) 1959; Murav. in Fļ. URSS xV (1949) 548. - Įep6eurrnx
il sonĮcrĮ{ltlŽ. (l75. joon.)

4. Püsik jämeda puitunud risoomiga. Vars 30-l00 cm kõrge, püs-

tine, ļihtne või ülemises osas harunenud, peaaegu neljakandiline, suure-
mal või vähemal määral karvane. Lehed rootsutud, karvased, kõige
alumised pik1ik-elliptilised, kuni 3 cm pikad, ü1ejäänud kitsas-süstjad
kuni munajad; südaja alusega, kuni B (ll) cm pikad ja 2 cm |aļad Alu_
mised. lehed vastakud või kolmekaupa männases, ülemised vahelduvad.
.Õied kobarjais l'iitõisikuis, kõrglehtede kaenlas (I75' joon., e). Tupp
liitlehine, 6-tipmeline. Kroonlehti 6, nad on sinakaspurpursed, harvem
roosad või valged. Toļmukaid enamasti 12, kahes ringis; esineb hetero-
tristüülia (l75. joon. a, b ja c). Vili kahepesane kupar, 2-5 mm pikk.
Seemned I mm pikad, pruunikaskollased.

Õitseb juulist augustini.
Levinud kogu Eesti NSV territooriumil; harilikult esineb järve', jõe-

1a ojakallastel, roostikes ja madalsoodes, ka mererannal ja kraavides
ning niisketel puisniitudel.

Üldlevik. Euroopas, Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Ķaug-Idas,
Iraanis, Mongoolias, Jaapanis, Hiinas, Koreas, Tiibetis, Põhja-Ameeri_
kas, Austraalias, Tasmaanias, Alžeerias.

į Kreekakeelsest sõnast Įgthron _ veri; nimetatud nähtavasti õite tumepunase
värvuse järgi, võib-olla ka selle tõttu, et neid taimi tarvitati minevikus verejooksu
tõkestava vahendina.
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Majanduslik tähtsus. Taim, eriti juured, sisaldavad parkaineid. Tarvi-
tatakse rahvameditsiinis. on hea meetaim. Loomad teda ei söö.

Lgthrum saĮįcarįa L. on väga varieeruv liik' esineb paljude vor-
midena.

4. sugukond pajulillelised - Onagraceae Lindl.
(Oenotheraceae Endl.) I

Enamasti mitmeaastased, harvemini üheaastased rohttaimed, pool-
poosad või põõsad-vastakute või vahelduvate lehtedega. Abilehed tava_
liselt puuduvad. Õied üksikult või kobarjates õisikutes, kahesugulised,
harva ühesugulised, korrapärased, harva korrapärātud, valged, punased,
lillakad või kollased. Õiekate kaheli, tupe ja krooniga. Tupp putkjas,
vahel kuni aluseni 2- -jagune, varisev. Kroon enarnasti kahetine kuni
neljatine, lahklehine, vahel puudub. Kroonlehed vaheldumisi tupplehte-
dega. Tolmukaid 8' harva 2 või 4. Kroonlehtedega kohakuti asetsevad
tolmukad on sageli teistest väiksemad või kõlutolmukateks muutunud.
To1mukapead piklikud, harva ümardunud, avanevad pikipraoga sisse-
poole. Tolmuterad võrdlemisi suured, ümmargused, üksikult või tetraa-
didena, viimasel juhul terad seotud 4 pihkase niidi abil. Emakaid l,
2- või 4-pesase sigimikuga, igas pesas l kuni palju seemnealgmeid.
Sigimik alumine (õiepõhjaga kokku kasvanud). Emakakael niitjas,
ümmarguse või 4-hõ1mase suudmega. Viļi lineaalne paljuseemneline
kupar, 1- või 2-pesane pähkel või harva mari. Seemned väikesed, siledad
või konarlikud, sageli lendkarvadega, endospermita, sirge eoga'

Sugukonda kuulub 36 perekonda umbes 500 liigiga levikuga peami-
selt Ameerika parasvööndis (Põhja-Ameerika lääneosas ja Mehhikos).
Perekonna Fuchsįa kodumaaks, mille esindajaid ka Eesti NSV-s kasva-
tatakse, on Lõuna-Ameerika lääneosa (ainult ühe sektsiooni esindajad
pärinevad Uus-Meremaalt)' EuroopaS on levinud perekondade EpilobĮum,
Chamaenerium, Cīrcaea ja Ludaigia Liigid, mitmete teiste perekondade
esindajad on aga tuntud tulnukatena. Perekond EpiĮobium on levinud
üle kogu maakera, olles ainsaks perekonnaks pajulilleliste sugukonnast,
mis on levinud ka Austraalias.

NSV Liidus on levinud perekond ade Epilobium, Chamaenerįum, Cįir-
caea ja Ludaigia esindajad, perekondade onagra ja oenothera mõned
esindajad tulnukatena. Eesti NSV fĪoora koosseisu kuulub 3 perekonda,
perekonna onagra üks liik esineb metsistununa kultuurist.

Pajulilleliste sugukonna esindajad ei oma erilist majanduslikku täht-
sust. Nad sisaldavad parkaineid kuņi |5% ja viljades rasvaineid
(v. s. sokolov, 1952), paljud neist on tuntud kultuuris ilutaimedena
{Fuchsia, CĮarkia, Godetia, onagra, oenothera jt.) ja neid kasvatatakse
ka Eesti NSV-s.
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PEREKONDADE MÄÄRAMISTABEL

1. Tupp- ja kroonlehti 2, tolmukaid 2

. perekond nõiakollad - Cįrcaea L.

Tupp- ja kroonlehti 4, tolmukaid B 2
2. Õied roosakad või punased, harvemini valged. Seemned lendkar-

vadega 3
Õied kollased, suured. Seemned lendkarvadeta

3. perekond kuningakepid - Onagra Adans.

3. oied korrapärased. Tolmukad kahes ringis, püstised. EmakakaeĮ
püstine, alusel paljas

l. perekond pajulilled - EpiĮobiurn L.

Õied pisut korrapäratud. Tolmukad ühes ringis, allapoole kõverdunud
2. perekond põdrakanepid - Chamaenerįum Adans.

l. triibus EpiĮobieae Spach Hist. nat. veg. Phanėr. IV (1B35) 3BB
p. ļ).; Raim. in Engl. et Pranįl Pflanzenf . IIĪ, 7, 205. oied
korrapärased. Tolmukaid B,. kahes ringis, kahevärvuselised. Viljad 1ine_
aalsed, paljuseemneļised, 4_pesased kuprad. Seemned lendkarvadega.

1. perekond pajulilled - EpįįobįunlI L
L. Sp. pl. (1753) 347.

Mitmeaastased rohttaimed tervete vahelduvate või vastakute lehte-
dega. Varred paljad või kaetud liht- või näärekarvadega, ümmargused
või kandilised, sageĮi punakad. Lehed terveservaļised või hambulised,
paljad või karvased. Abilehed puuduvad. oied kahesugulised, üksikult
üiemiste ļehtede kaenaldes või kobarjates õisikutes, roosad või punakad.
Tupp sügavalt 4-jagune, lühikese putkeosaga, vilja valmimise ajal vari-
sev. Kroon 1ahklehine, neljatine, ratasjas, kinnitub koos toļmukatega tupe
aluse juures. Tolmukaid B, kahes ringis; nelja tolmuka niidid teiste oma-
dest pikemad. Emakas 4-pesase alumise sigimikuga. Emakakael püstine,
niitjas; alusel paljas, terve tõlvja või neljaks haruks 1õhestunud suud-
mega. Vili 4-pesane paljuseemneline kõdrakujuline kupar, avaneb pikuti
neljaks lõhenedes. Seemned pikkade lendkarvadega, siledad või peenelt
konarlikud (papillidega).

D. I. Sosnovski järgi (Fl. cauc. crit. 4l) läbib perekond intensiivset
vormimoodustamise etappi. Ühtlasi annab ta kerģesti hübriicle. Selle
tõttu on kirjeldatud hulk pajuliļle taksoone, mida mitmed autorid peavad
iseseisvateks ļiikideks, kuid millede süstemaatiline väärtus pole iga kord
kergesti kindlaks määratav.

Perekonna esindajatele on iseloomulik emataimest eralduvaįe juurdu-
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vate uuendumisorganite (innovatsiooniorganite) moodustamine, mis teki-

vad maa-alustest või maapealsetest pungadest. Uuendumisorganid teki_

vad suvel või sügisel isendite juurekaelal ja pärast emataimest eraldu_

mist moodustavad järgmisel aastal uue noore taime. Seļlised vegeta_

tiivselt arenenud taimed õits6vad enamasti 3_4 nädaļat varem kui seein-

netest arenenud taimed (paljunemisorganitesse kogunenud varuainete

tõttu). Nad on viimastest eristatavad arvukate tumepruunide Surnud

alaleįrtede tõttu, mis asetsevad juurekaela1, ja alumiste varrelehtede
järgi, mis on kitsamad ja lühemarootsulised (sageli rootsudeta) kui

seemnetest arenenud taimedeļ.
Paju1illedel esinevad sageli 1isajuured, mis tekivad varre aļumiseļ

osal ļehtede kaenaļde ligiduses.
Väikeste kergete lendkarvadega varustatud seemnete ja vegetatiivse

paljunemise tõttū on pajulilled võimeļised oma areaali eduga laiendama
ja Ļord vallutatud kasvukohtadel püsima jääma.

Näib, et suuremate õitega ļiikidel esineb proterandria, väikeste õitega

ļiikidel aga homog aamia, sageli .autogaamia.

Liikidel, milļel emakakaeļa alust ümbritseb karvaring (näit. Epilobiurrt

hirsutum), on õied ka ebasoodsa ilmastiku puhul avatud, neil aga, miilel
karvaring puudub, on õied ebasoodsatel iingimustel su1etud (Hauss-

knechti järgi).
Pajuli1led eeļistavad teatava niiskuserežiimiga kasvukohti, esinedes

madaļmikes ja mägismaadel. Ainult vähesed liigid kasvavad kuivadel
pinnasiel.

Perekonda kuulub üle 160 liigi (mõnede autorite järgi umbes 250)

levikuga kogu maakeral, kusjuures enamik liike esineb põhjapoolkeral.
Troopilistel aladel esinevad nad kõrgmägedel. Himaalajas tõusevad

EpiĮobĮum'i liigid kuni 4000 m kõrgusele ja isegi kõrgemale.
NSV Liidus on kirjeldatud 5l iiiki, Eesti NSV-s 1t liiki'

LIIKtDE MÄÄRAMISTABEL

l.'Emakasuue tõlvjas või nutitao1ine, lõhestumata (sektsioon San-
stigma) 5

- Emakasuue lõhestunud neljaks haruks (sektsioon Schizostigma) 2

2. Vars pehmete sirgete, sageli pikkade eemaldunud karvadega. Lehed

pehrnekarvased : 3

Vars lühikeste lidus karvadega. Lehed peaaegu paljad . 4

3. Taim 50-l50 cm kõrge. Vars pehmete harevate pikkąde karvadega.
Lehed pooleldi varreümbrised, pisui laskuvad, servadel ' tihedalt
teravahambalised. Kroonlehed suured, punased, !,5-2 cm pikad

ļ. Karvane pajulill _ Epilobium hirsuturn L.

Taim madalam, kuni 60 (l00) cm kõrge. Vars eemaldunud karva-
dega. Aļumised'varrelehed t-2 mm pikkade rootsudega, keskmised
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rootsudeta või lühirootsulįsed, servadel hõredate madalate hammas-
tega. Ķroonlehed roosakad' umbes 5-6 mm pikad .

2. Väikeseõiene pajulill - EpiĮobium paruifĮoram (Schreb.) DC.

4.'Vars lihtne või pisut harunenud. Lehed võrdlemisi suured,3-l0 cm
pikad, õhukesed, tihedalt hambulise Servaga. Kroonlehed kitsalt ja
teravalt püga1dunud

3. Mägi-pajulill - Epilobįum montanum L.

Vars enamasti aļusest alates harunenud. Lehed l-2 (3) cm pikad,
pisut 1ihakad, hõredalt hambulise SerVaga. Kroonlehed laialt, 1öm-
bilt pügaldūnud

4. Kink-pajulill - Epilobium coįį.įnum K. Gmeļ.

5. Seemned äraspidi-munajad, ümardunud tipuga, läbipaistva lisemeta
(vt. luubiga) 6
Seemned piklikud, iipul ahenenud 1äbipaistvaks lisemeks (vt.
luubiga) B

6. Lehed ovaalsed, keskelt kõige 1aiemad, alusel talbjalt ahenenud, pika-
rootsulised Irootsud 5-B (10) mm pikad], tihedalt hambulise
Servaga. Yars 2-4 esiletungiva rooga' lühikarvane või paljas

7 ' Roosa pajulill - ĖpiĮobium rosetĮm (Schreb.) Pers.

Lehed peaaegu süstjad, aļumises osas kõige laiemad, rootsudeta või
ainult ülemised lühirootsulised 7

7. .Y arre alusel juurekaela kohaļ esinevad pikad, väheste soomusjate
lehtedega kaetud võsundid pikkade sõlmevahedega. Vars ebaselgelt
4 joonega, alumises osas paljas, ülemises osas tihedalt kaetud lühi-
keste lidus karvadega. Varrelehed ebaselgelt hambulise servaga

6. Tume pajulill - ĖpĮlobĮum obscurum (Schreb.) Roth

Varre alusel juurekaela koha1 esinevad 1ehistunud lühivõsundid
(lehekodarikud). Vars selgelt märgatava 4 joonega, neljakandiline.
Vars ja lehed peaäegu paljad või hõredalt kaetud lidus karvadega.
Varrelehed teravalt saagja servaga

5. Laskuvalehine pajulill - EpiĮobium adnatum Griseb.

B. Varred ülemises osas selgelt näärekarvased 9
Varred lihtkarvadega või väga peeneļt, teinekord ebaselgelt nääre_
karvased l0

9. Vars 2-4 väljatrlatuva joonega (kandiga), joonte kohalt karvane'
ülemises osas ka näärekarvane. Lehed lühirootsulised, ebakorrapära-
selt, kuid selgelt hambulised. Varre alusel lühikesed võsundid väi_
keste lehekodarikkudega. Kupar noores eas tihedalt näärekarvane,
hiljem vahel oT'iiäJ;I,ir.,,,, 

- EpiĮobiurn adenocauļon Haus:skn-
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176. joon. Karvane pajulill (Epitobium hįrsutum L.). a _ taįme ülemine

osa lehtede, õite ja viljadega, ä - emakas ja tolmukad, c - seeme,

d - osa įehe servast.



Vars ümardunud, lühikeste liht_ ja näärekarvadega. Lehed rootsu-
deta, terveservalised või ainult üksikute ebaselgelt märgatavate ham_
mastega. Võsundid niitjad. Kupar lühikarvane

9. Soo-pajulill - EpiĮobium paĮustre L.

l0. Keskmised varreļehed ovaal-süstjad, rootsudeta; leheservad näärmeid
meenutavate, sageli punakate hammastega. Õied 5-7 mm pikad

l0. Näärmekas pajulill - EpiĮobium gĮandulosum L.

Keskmised varrelehed kitsalt munajas-süstjad, l_5 mm pikkade
rootsudega; leheservad teravalt ļühihambaļised. Õied väikesed,
2,5-4 mm pikad

ll. Punakas pajulill - EpiĮobium rubescens Rydb.

l. sektsioon Schizostigma Hausskn. Monogr. Gatt. Epil. (lBB4)
2l; Engl. et Prantl Pflanzenf; ĪII,7 (lB9B) 20B' - Emakasuue neljaks
haruks lõhestunud.

l. Karvane pajulill - Epilobium hįrsutum t L. Sp, pl. (t75Ų 3a7;
Ledeb. Fl.Ross. II (1844-1846) 107; Wied. et V/eb. Beschr. phan. Gew.
Esth-, I-iv- u. Curl. (1852) 208; Meinsh. Fl. Ingr. (lS7B) 125; Hausskn-
Monõgr. Gatt. Epil. (lBB4) 53; Rubn. in Hegi I1lustr. Fl. Mitt._Eur. V,
2 (1926) B23; Steinb. in Fļ. URSS XV (1949) 578. - Charnaenerįon hir-
sutum Sco'p. Fl. Carn. ed. 2 (1772) 270. - Ch. grandĮfĮorum Moench
Meth. (1794) 677. - Kunpeft moxuamrfi. (176. joon.)

4. Sügisel moodustaĻ taim Varre alusel pikki lihakaid võsundeid
soomusjate lehtedega. Vars püstine, silinderjas, kuni l50 cm kõrge"
harunenud ja nagu kogu taimgi kaetud pikkade rõhtsate harevate ļiht-
ja ülemises osas lühemate näärekarvadega. Lehed vastakud (ülemised
vahelduvad), pooleldi varreümbrised, veidi laskuvad, piklikud või piklik-
süstjad, 5-|2 cm pikad ja |-2 (3) cm laiad, pikalt teritunud, servadel
näärehammastega' mõlemal pinnal enam või vähem tihedalt karvased-
Õied üksikult ülemiste ļehtede kaenaldes varre ja külgokste tippudel. Õie-
raod sigimikust mitu korda lühemad. Tupp kellukjas, sügavalt lõhestu_
nud, karvane; tupepulk 2-3 mm pikk, tupe üksikud hõlmad B-l0 mm
pikad; tupetipmed teritunud. Kroon lillakaspunane, 1ai-lehierjas, kuni
2,5 cm läbimõõdus, krooni aļusel karvaring. Kroonlehed tupplehtedest
2 korda pikemad, umbes l5-lB mm pikad, äraspidi-munajad, tiput
kaheks hõlmaks 1õhestunud, alusel ahenenud 1ühikeseks pinnukeseks.
Tolmukad emakakaelast lühemad. Emakakael sirge, kuni 16 rnm pikk"
neljaks algul laiuvaks, hiljem alla käändunud haruks lõhestunud suud-
mega. Kupar hõredalt näärekarvane või peaaegu paljas, vahel üksikute
pikkade karvadega,5-9 (l0) cm pikk ja umbes 2-3 mm ļai,5-l5 mrņ
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177. joon. Karvase pajulille (Epilobium hirsutum L.) leiukohad Eesti NSV-s.
(l(. Eichwaldi järgi, täiendustega.)

pikal raol. Seemned pruunikad,. äraspidi-munajad, tihedaļt papi1lidega
kaetud. Lendkarvad valkjad.

Õitseb juunist septembrini.
Kraavides, ojade ja jõgede kallastel, a1likasoodel, sooäärtel, sageli

kultuurist mõjutatud aļadel. Hajusalt kogu Eesti NSV territooriumil-
Enamasti üksikult või väikeste kogumikkudena. (l77. joon')

Üldlevik. NSV Liidus Euroo,parosa kesk- ja lõunavööndis, Kaukaasias,
Lääne-Siberis, Kesk-AasiaS, kasvades soodes ja nende äärtel, jõgede kal_

lastel ja järsakutes. Väljaspool NSV Liitu Skandinaavias (välja'arvatud
põhjaosa), Euroopa atlantilises ja keskosas, Vahemeremaadel (Põhja_
Aafrikas Abessiiniani), Väike-AasiaS, Iraanis, Tiibetis, Īndo-Himaalaja
regioonis, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis.

Majanduslik tähtsus. Meetaim. Sisaldab lehtedes C-vitamiini. Lehed
ļeiavad kasutamist ka tee aseainena. Loomad teda ei söö, nähtavasti
näärekarvade ja ka lehekudedes esinevate rafiidide tõttu.

Taim varįeerub seoses kasvu.koha tingimustega kogu vä'lisku'jus, moo-
dustades arvukaid teisendeid. Toitaineterikkal pinnasel arenevad hõre'
daįt karvased, suuremate lehtede ja õitega vormid, toitainetevaesemal
pinnasel aga madaļämād ja tihedama karvkattega vormid' Areaali
lõunapoolsetel kasvukohtade1 esinevad tugeva karvkattega ja väikse-
mate õitega vormid.
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Seoses karvasusega eraldatakse järgmised teisendid:
var. tomentosunt (Vent.) Boiss. - varred ja lehed karvased; esinevad

nii pikad kui ka lühikesed lihtkarvad.
var. uįļļosun Hausskn. - varred ja lehed enam-vähem tihedate pik-

kade lihtkarvadega, hõredate näärėkarvadega.
var. auĮgaris Hausskn. - varred tihedamate näärekarva{ega, hõreda_

mate pikkade lihtkarvadega, lehed hõredalt või ainull soonte kohaļt kae_
tud lihtkarvadega.

Epilobium hįrsutum moodustab hübriide teiste pajulilie liikidega, nagu
Ė,. montanum, 'E' palustre, E. paruif lorum 1a E. .roseum. Eestis on
konstateeriiud järgmised hübriidid:

E. hįrsutum L. X Ē. montanunr L. - leitud Saaremaal Ķingissepa
ligidal Kastis, kus kasvas puisniidul vanemate läheduses.

E. hįrsuturn L. X E. paĮustre L. - ļeitud Saaremąal Kingissepa ligi-
dal Kastis, kus kasvas oja kaldal vanemate läheduses.

E. hįrsutum L. X E' roseLĮm Sclrreb. _ kogutud Tartu juures Ęopkas,
kraavist vanemate läheduses (K. R. Kupffer, Ęiga, Herbarium Balticum).

2. Väįkeseõiene pajulill - EpiĮobium paruifĮorumL (Schreb.) DC.
Prodr. III (1828) 43; Ledeb. Fl. Ross. II (1844-1846) l9B; Wied. et
Web. Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 209; Rubn. in Hegi
Iļlustr. Fl. Mitt._Eur. V,2 (1926\ B25; Steinb. in Fl. URSS XV (1949)
5B0. - Ė. hįrsuturn L. Sp. pl. (1753) 347. - E. pubescens Roth Tent.
Fl. Germ.'I, 2 (17BB) 435. - Chamaenerium paraifĮorum Schreb. Spicil. Fl.
Lips. (|77t) l46. - Ķanpeü 6eÄrroņserķosķtlt, xunpeft Nņe.lrxoņeeruutl.
( 178. joon.)

4. Taim moodustab sügisel varre alusel lühikesi ļėhekodarikke kand_
vaid võsundeid. Vars 50-60 (l00) cm kõrge, püstine, vahel aļusel tõu-
sev, ümardunud, ļihtne või harunenud, kaetud nagu kogü taim pehmete
liht- j a hõredate 1ühemate näärekarvadega. Alumised ļehed enamastį
vastakud, lühirootsu1ised või rootsuta, üļemised vaheļduvad,,rootsuta.
Lehed piklik-ovaalsed, süstjad või piklikud, 4-10 (ll) cm pikad ja
6-30 mm laiad, teritunud tipuga ja servaĮ hõredate madalate hammas_
tega. Õied tipmised, ülemiste lehtede kaena1des. Tupp kroonist pisut
lühem, sügavalt lõhestunud piklik-süstjateks, väļimisel küljel karvasteks,
4-5 mm pikkadeks tipmeteks. Kroon peaaegu lehterjas; kroonlehed roosa-
kad või helelillad, äraspidi.munajad, enamasti 5-6 (s) mm pikad, pügal-
dunud tipuga. Emakakael sirge, 4 laiuvaks haruks lõhestunud suudmega.
Kupar lühikesel raol, kuni 8 cm pikk, enamasti karvane, harva peaaegu
paljas. Seemned tumedad, munajad, papillidega.

Õitseb juunist või juulist augustini.
Kraavide, tiikide ja ojade kallastel, teede ääres, allikasoodel, niisketel
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l78. joon. Väikeseõiene pajulill ĮEpĮĮobium paruifĮorum (Schreb.) Dc.]
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puisniitudel, ka niisketel prahipaikadel. Hajusalt üle kogu Eesti NSV
territooriumi, üksikult või väikeste kogumikkudena.

Uldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Ķrimmi pool-
saatel, Kaukaasias, kasvades peamiselt soostunud kohtadel ja kraavikal-
lastel. Väljaspool NSY Liitu Skandinaavias, Euroopa kesk- ja atlantili-
ses' osas' Vahemeremaadel, Väike_Aasias, Iraanis ja Indo-Himaalaja
regioonis. Mägedes tõuseb kuni l500-1700 m kõrgusele.

Väikeseõiene pajulill varieerub mitmete tunnuste poolest,(karvasus,
lehtede kuju jt.), moodustades peamiselt ökoloogiliselt tingitud kasvukoha-
vorme. Lehtede kuju järgi eraldatakse vat. menthoįdes: Boiss. - lehed
piklik-ovaalsed või piklik-munajad, ja var. apriculņz Hausskn.. - lehed
süstjad või piklikud, pikalt teritunud. Tihedaļt karvased taimed loetakse
vormiks Ī. tomentosan Hausskn.

EpiĮobtum paroifĮorum (Schreb.) DC. moodustab Haussknechti järgi
hübriidi E.' roseurrt"iga'

3. Mägi_pajulill * Epilobium ntontanum| L. Sp pl' (1753) 34B;
Ledeb. Fl. Ross. II (1844-1846) l0B; Wied. et Weo'.. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 209; Meinsh. Fl. Ingr. (lS7B) 126; Hausskn.
Monogr. Gatt. Epil. (lBB4) 74; Rubn. in Hėgi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V,
2 (1926) 827; Steinb. in Fl. URSS XV (1949) 58l. - E. gĮabrum Gijrib.
Fl. Lith. V (l7B2) lBB. - Chamaenerįon montanum Scop. Fl. Carn. ed.2
(|?72) 270. - Kvnpeü ropHuü. (l79. ja 180. joon.)

ą. 'Taim moodustab varre alusel lehekodarikke kandvaid lühikesi
võsundeid. Vars silinderjas, l0-75 cm kõrge, üksikult, püstine või ainult
alusel tõusev, enamasti lihtne, harvemini veidi harunenud (viimasel juhul
ei ulatu alumised oksad peavarre tipuni), kaetud sirpjalt. kõverdunud
karvadega. Lehed vastakud, ainuit ülemised vahelduvad, !-2 mm pikka-
deļ rootsudel, piklik-munajad või munajas-süstjad, 3-B (ļ0) cm pikad
ja l,5-3 (5) cm laiad, teritunud tipuga ja ümardunud või kergelt südaja
alusega, tihedalt ja ebakorrapäraselt hambulise servaga' paljad või soonte
kohalt ja äärtelt hõredaļt lühikarvased. Õied üksikult ülemiste, teistest
varrelehtedest väiksemate lehtede kaenaldes. Tupp lühikar\rane, 'kellukjas,
lõhestunud teravateks süstjateks tipmeteks; tupplehed kuni 5-6 mm pikad,
l-1,5 mm laiad. Kroonļėhed heleroosad, äraspidi-munajad,..7-l0 mm
pikad ja 5 mm laiad, kit'salt ja teravalt pügaidunud tipugą.. Tolmukad
emakakaelast pisut pikemad., Emakakael sirge, 4 laiuvaks'harul<s lõhes-
tųnud,suudmega. Kūpar 5-7 cm pikk ja umbes l,5 mm lai, lühikarvane.
Seemned haļlid või pruunid,. äraspidi-munajad, tihedalt, kaetud papilli-
dega.

Õitseb juunist või juulist augustini või septembrini.
Hõredamates sega-' leht_ ja, kuusemetsades, nende äärtel, sihtidel ja
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l79. joon. Mägi-pajulill (EpiĮobium montanum L.). a, b - taime üldkuju, c _ õis,

d - õis.läbilõikes, e _ seeme, | _ juur.
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teedel, põõsastikes,'aedades ja parkides, ka teede ääres. Sage kogu Eesti
NSV territooriumil.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa_osas (k, Arktikas),
Kaukaasias, Lääne- ja lda_Siberis; on Įevinud hõredates okas- ja sega-
metsades, põõsastes ja metsaga kaetud nõlvadel. Väljaspool NSV Liitu

peaaegu kogu Euroopas, Väike-
Aasias (põhjaosas), Iraanis
(põhjaosas) ja Põhja-Aafrikas.
Mägedes' tõuseb üle 1500 m
kõrgusele (subalpiinse kõrģus-
astmeni)

Majanduslik tähtsus. Söödav
koduloomade poolt, talļamist ei
kannata. A. Grossheimi and-
meteļ sobivad mägi-pajulille
noored lehed kasutamiseks
salatina. Metsanduse seisukohalt
omab ta teatavaį tähtsust kas-
vukoha iseļoomustajana, viida-
tes normaalsele huumusainete
lagunemisele. Aedades ja teede
ääres esineb ta apofüüdina.
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E. rnontanum L. moodustab
rea ökoloogiliselt tingitud
kasvukohavorme, millest nime'
tame ainult tähtsamaid:

f . aprica Hausskn. - lehed
aļusel ümardunud, varre üle-
mises osas vahel hõredate
näärekarvadega, tavaline vorm
valgus- ja toitaineterikkal
kasvukohal

Ī. subcordata Hausskn.
l80. joon. Mägi-pajulill (EpiĮo-
bįun montanum'L.). a _ leht, lehed alusel pi9ut südajad'

b - võsundid iehekodarikega peaaegu rootsudeta, esineb
' varre alusel. sageli hõredates metsades.

Ī. umbrosa Hausskn. - vars
saĮe, pisut looklev, nõrgalt

harunenud, lehed peaaegu paljad (kesksoone kohal hõredate karvadega),
varjuvorm.

Moodustab hübriide teiste pajulille liikidega (Haussknechti järgi lii'
kidega E' paĮustre, E. paruĮfĮofį.Įm' E. roseum ja E. obscurum) '
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joon. Kink-pajulill (EpiĮobium coįįįnum K. Gmel.). a - taime üldkuju,
į_õis,c-seeme.



4. Kink_pajulill - Eptlobįum coįįįnun7 | K. Gmel. Fl. Bad. IV ( 1826) 265;
Meinsh. Fl. Ingr. (lB7B) 126; Hausskn. Monogr. Gatt. Epil. (18g4) SB;
Rubn. in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur.y,2 (l926t83l; steinb. in Fl. URSS
xv (1949) 5B2' _ E. montanuftl p.coļįįnum Schmalh. o.u. Cp. u loxu.
Pocc. I (ls95) 372. - E. montanum B' ramosum Sēr. in DC. Prodr. III
(lB28) 4|. - ĶnnpeIi xo.[-įrosuü. (l8l. joon.)

ų. Taim moodustab varre alusel võsundeid lehekodarikkudega. Vars
silinderjas, püstine või a1u'sel tõusev, 5-3O (4O) cm kõrge, tihti aļusest
alates harunenud, kusjuures alumised oksad ulatuvad šageli peavarre
tipuni; vars vahel punakas, kaetud lidus karvadega, eriti üļemises osas.
Lehed pisut lihakad, vaheldūvad, vahel alumised vastakud, piklikud, pea-
aegu paljad või hõredalt hambulise servaga (hambad paksendust"gui 1,
enam või vähem ümardunud tipuga, aluseļ ahenenud 2-.4 mm pikaks
rootsuks. Keskmised varrelehed ovaalsed, lühematel rootsudel kui alumi_
sed varrelehed; ülemised varrelehed elliptilis-süstjad, vaevalt märgatava
rootsuga või rootsuta. Lehelaba l_3. cm pikk ja 5-l5 mm lai. Õied
üksikult varre üiemiste lehtede kaenaldes. Tupp hõredalt karvane, jagu_
nenud 4 piklikuks tömbiks tipmeks. Kroonlehed heleroosad, a-6 mm
pikad, tupplehtedest umbes kaks korda pikemad, laialt ja tömbilt pügal_
dunud. Emakakael neljaks umbes l,5 mm pikaks haruks lõhestunud suud_
mega. Kupar 4-5 cm pikĻ l_2 mm lai, lidus karvadega, noorena tihe_
dalt karvane. Seemned pruunikad, äraspidi.munajad, hõredamalt kui
mägi-pajulillel papillidega kaetud, kuni l mm pikad.

Õitseb juunist augustini.
Kinkudel, nõlvadel, loodudel, paemurdudes, kuivades männimetsades,

teeservadel, ka raudteetammideļ. Hajusalt. (l82. joon.)
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa põhja-, kesk- ja lõunavööndis, kaŠ-

vades männimetsades ja küngastel liivasel pinnasel. Väljaspool NSV
Liitu peaaegu kogu Euroopas, Väike_Aasias.

Kink-pajulille leviku raskuspunkt asetseb Euroopa põhjapoolsetel ala.
del ja Kesk-Euroopa mägede alpiinsel ja subalpiinsel'kõrgusastmel. Ta
eelistab kuivi jā valgusrikkald, klibuseid või liivaseid kasvukohti eriti
ränikivimeil, esinedes sageli kaljupragudes, samuti kasvab ta ka lupja_
sisaldaval pinnasel ja paepankade pragudes.

Seisab lähedal eelmisele liigile. Moodustab rea kasvukohast tingitud
vorme ja hübriide teiste pajulille Įiikidega (Haussknechti järgi liikūega
E. montanuffi, E.'paĮu'stre, E' paraifĮorum" E' roseįlrn ja E. obscurum).

2. sektsioon Sgnstigma Hausskn. Monogr. Gatt. Epil. (1384) Zl;
Engl. et Prantl Pflanzenf. ĪII, 7 (lsg8) 209. '_ Emakakael lõhestumata,
tõlva- või nutitaoiise emakasuudmega. Varred enamasti 2_.4 kandiga.
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l82' joon. Kink-pajulille (EpiĮobium coLlįnuftr K' Gmel.) leįukohad Eesti NSV's.

l. aļamsektsioon oboaoįdeae Hausskn. Monogr. G-att. Epil. (l884)
2l. - Seemned äraspidi-munajad, ümardunud tipuga, āhenenud alusega,
läbipaistva lisemeta, enamasti papillidega.

5. Laskuvalehine pajulill - Epilobium adnaturn į Griseb. in Bot.
Zeitschr. X (1352) 851,854; Hausskn. Monogr. Gatt. Epil. (1884) 97;

Gröntv. in Sv. Bot. Tįdskr. 23, 4 (1929) 450; Steinb. in Fl. URSS Xv
(1949) 586. - E. tetragonunL. Sp.pļ'(1753) 348, p. p.; Gilib. Fl. Lith.
V (1782) 189; Ledeb. Fl. Ross. II (1844-1846) 110; Wied. et Web.

Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 210; Meinsh. Fl. Ingr.
(lB7S) 126; Lehm. in Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurl., 2 Ser.. XI, I

(1895) 396; Rubn. in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V,2 (1926) 843. -
Ķunpeü cpogrruü.

4. Taim moodustab sügisel varre alusel lühikesi võsundeid, mille
tippudel tekivad lehekodarikud. Vars püstine või alusel pisut tõusev,

30-70 cm kõrge, lihtne või harunenud, paljas või hõredalt kaetud lühi'
keste lidus karvadega, nelja terava kandiga, mis algavad lehtede serva
kinnituskohalt. Lehed vastakud (ainult ülemised vahelduvad), rootsuta,

alusel varrega kokku kasvanud, piklik-süstjad või süstjad, 3_8 cm pikad,

5-l0 mm laiad, peaaegu paljad, pikalt teritunud, teravalt lühihambalise
sėrvaga, pisut laskuvad. oied üksikult varre ja okste ülemiste lehtede

r adnatum - kohale ujunud (lad. k.)
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kaenaldes. Tupp kellukjas, kroonist pisut lühem, hõredalt karvane, süga-
valt lõhestunud kuni 4 mm pikkadĮks süstjateks teritunud tipmeteĮs.
Kroonlehed heleroosad, äraspidi-munajad, 5-7 mm pikad ja 3_4 mm
laiad, pügaldunud tipuga. Sigimik karvane. Tolmukad peaaegu emaka_

!r:ļ, pikkused. Emakakael tõlvja suudmega. Kupar 5-a cm įin , looė_
dalt lühikarvane. Seemned tumepruunid, umbes l mm pikaā, tihedalt
papillidega kaetud.

Õitseb juunis, juulis.
Ruhnu saare ja läänesaarte (1aidude) rannaļ niisketel, sageli kli-

bustel aladel hajusalt, mujal haruldane. (183. joon.)
Üldlevik. NSV l-iidu Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, ka Krimmi

poolsaarel, Kaukaasias, Lääne-Siberis ja Kesk-Aasias, esineb allikasoo_
del ja luhtadel, samuti.ka ojade kallastel. Väljaspool NSV Liitu peaaegu
kogu Lääne-Euroopas (alates Skandinaaviast), Vahemeremaadet įI-ounĮ-Aafrikas nähtavasti tulnukana), Väike_Aasias ja Īraanis.

EpiĮobium adnatum Griseb. on. peamiselt tasandikkude asukas, ta
eelistab niiskeid ja märgi kasvukohti. Moodustab hübriide (Haussknechti
järgi liikidega ,E. hirsuturn, E' montanum, E. obscurum, E. paĮustr:e,
E. paraifĮortlm, E. roseurn jt.).

6. Tume pajulill - EpiĮobium obscurum| (Schreb.) Roth in Tent.
Fl. Germ. I (l7Bs) t68, II (l7Bs) 438; Hausskn. Monogr. Gatt. Epil.
(1884) l14; Rubn. in Hegi Īlļustr. Fl. Mitt.-Eur.Y,2 (1926) B45; Gröntv'
in Sv. Bot. Tidskr. 23,4 (1929) 450; Steinb. in Fl. URSS XV (1949).
5BB. - E' purpurascens Gilib. Fl. Lith. v (1782) lB9. - E. uirgatum
Lam. Encycl. mėth. Bot. II (1786) 375; Ledeb.Fl.Ross. II (ls44-l846)
ļļ9' p. p. - Chamaenerįum obscurum Schreb. Spicil. Fl. Lips' (|77|)
l47. - Kunpeü reunuti.

4. Taim moodustab varre alusel pikki roomavaid võsundeid, mille
tippudel tekivad lehekodarikud. Vars püstine või aluseļ tõusev, lihtne või
harunenud, 30_80 cm pikk, ülemises osas enam või vähem karvane,
2-4 ebaselge kandiga. Lehed lühirootsulised või vahel rootsudeta, pisut
laskuvad, tumerohelised, äraspidi-munajad või süstjad, 5-8 cm pikad 1al,5-2 cm laiad, teritunud tipuga, ümardunud alusega, ebaselgelt ham_
bulise servaga. Õied üksįkult varre tipul, ülemiste lehtede kaenaldes.
Tupp karvane, lõhestunud süstjateks, lühidalt teritunud tipmeteks. Ķroon_
lehed roosakad, äraspidi-munajad või äraspidi_talbjad, tāmbilt pügaldu_
nud tipuga. Emakakael tõlvja suudmega. Ķupar kārvane, s z Įm pir<r<.

Oitseb juulis, augustig.
Seni leitud vaid Ruhnu saarel ojakallastel. Haruldane. (184. joon.)
Uldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis (ainult lää-

nes) jõekeŠte ja allikāte kallastel, niisketes metsades' Väljaspool NSV

I obscurum - tume (lad. k.).
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l83. joon. Laskuvalehise pajulille (EpiĮobium adnatum Griseb.) ļeiukohad Eesti NSV-s.

Liitu Skandinaavias (kuni Bergenini), Lääne-Euroopa kesk- ja lõuna-

osas, Alžeerias, Väike-Aasias.
Epilobium obscururn (Schreb.) Roth eelistab niisket, huumusrikast

pinnast ja moodustab ökoloogiliselt tingitud Vorme. Annab hübriide

įHaussknechti järgi liikidega E. paĮustre, E. paruif Įorum ja E. roseum).

Käesolev liik on väga sarnane liigiga E. adnatum' erineb aga viima-
sest. roomavate, pikkade sõļmevahedega võsundite, tumeroheliste, ena-

masti lühirootsuliste lehtede ja tumedamate kroonļehtede poolest'

7. Roosa pajulill - Epilobium roseutnl (Schreb.) Pers. Synops. I

(lB05) 4l0; Lįdeb. Fļ. Ross. II (1B44-t846) l10, p. p.; Wied. et Web.

Beschr. phan' Gew' Esth-, Liv- u' Curl' (1852) 2ļ0; Rubn' in Hegi lllustr'
Ft. Mitt.-Eur. V,2 (1926) 835; Steinb. in Fl. URSS XV (1949) 5BB. -
Chamaenerįum roseum Schreb. Spicil. Fl. Lips. (|771) |47. - Kunpeft

posoaulž. (l85. joon.)

4. Taim moodustab sügisel varre alusel lühikesi võsundeid, mille
tipui arenevad lehekodarikud. Vars püstine või alusel tõusev, harunenud,

zi-go (l00) cm kõrge, kõverdunud lühikarvadega, eriti varre üļemises

osas, õisikute osas kį näärekarvadega, 2-4 kandiga. Lehed vastakud
(ainult ülemised vaheļduvad), ahenenud 1...-8 mm pikaks rootsuks (alu-

mised lehed kõige pikemate rootsudega), lühikarvased, sageli aga alu-

r roseum - punane nagu roos (lad. k.).
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184. joon. Tumeda pajuļille |Epilobium obscurįļltį (Schreb.) Roth] leįukoht
Eesti NSV-s.

mised ja keskmised varrelehed peaaegu paljad, piklik-munajad või ovaal_
sed (ülemised lehed süstjad), teritunud tipuga ja teravalt lühihambalise
servaga. Õied üksikult varre ja okste ülemiste lehtede kaenaldes. Tupp
kellukjas, karvane, lõhestunud munajas-süstjateks, teritunud, kuni
4-5 mm pikkadeks tipmeteks. Kroonlehed heleroosad, 5,6-6 (7) mm
pikad, trr,pest ainult veidi pikemad, pügaldunu,d tipuga. Emakakael tol,-
mukate pikkune, tõlvja suudmega. Kupar tihedalt karvane, vahei ka
näärekarvadega, 5-6 cm pikk ja umbes l,5 mm lai. Seemned äraspidi-
munajad, tipul ahenenud, hallikaspruunid, pikiikkude papillidega.

Õitseb juunisi või juulist augustini või septembrini.
ojade ja jõgede kallastel, kraavides' allikasoodel, ka aedades, peami_

selt mandril. Hajusalt.
Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja_, kesk_ ja lõunavöõndis (ka

Krimmi poolsaarel), Lääne-Siberis, Kesk_Aasias, esinedes- jõgede, ojade
ja kraavide kallastel varjukatel ko.htadel. Väljaspool NSV Liitu Skandi-
naavias, Furoopa kesk- ja atlantilises osas, Vahemeremaadel, Väike_
Aasias. Tulnukana Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Noored lehed sobivad kasutamiseks salatina.
Lehti tarvitatakse ka tee aseain'ena.

EpiĮobium roseum (Schreb.) Pers. eelistab niiskeid kasvukohti nii
tasandikel kui ka m,ägismaadel; viimastel esineb subalpiinse kõrguseni.
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l85. joon. Roosa pajulilĮ |EpīĮobium roseįĮm (Schreb') Pers']' a - taime üle_

mįne osa lehtede, õite ja viljadega, b - õis, c * seeme'



'Ioitainetevaestel soopinnastel puudub, sellepärast näib, nagu oleks ta
esinemine tingitud rohkem toitainete sisaldusest pinnases kui veerežii-
mist, kuna ta esineb ka apofüüdina teede ääres ja elamute ümbruses.

Eraldatakse vormid:
Ī. angustifoįia Uechtr. - lehed 5-6 korda laiusest pikemad, peaaegu

paralleelsete servadega.
Ī. aįbįdum K. Rubn. _ õied valged, kogu taim kollakasroheline.
Moodustab hübriide tei.ste pajuliile liikidega (Haussknechti järgi lii-

kidega E' hįrsuturrl, E. paruifĮorĮ.tm, E. montanum, E' coįļįnurn, E. adna-
tum, E. obscurunl ja E. paĮūstre)' Taftu juures Ęopkas, kraavis, on kogu-
tud hübriid Ė,. roseurrt. Pers. Į E' palustre L. (ķ. R. Kupffer, Ęiga, Her-
barium Balticum)

2. alanrsektsioon' Attenualae Hausskn. Monogr. Gatt. Epil. (lSB4)
22; Engl. et Prantl Pflanzenf. ?, B (lsgs) 2l0. - Seemned tipul läbi-
paistva lisemega, käävjad (mõlema tipu suunas ahenenud). Varred mär_
gatavate kantidega või ilma.

8. Mets-pajulill - EpiĮobįum adenocauįon l Hausskn. in oesįerr. Bot'
Zeitschr. XXIX (1879) l19 et Monogr. Gatt. Epil. (1384) 261; Rubn. in
Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, 2 (1926) 807 in textu; Steinb. in Fl. URSS
XV (1949) 602. - E. Graebnerl K. Rubn. in Repert. spec. nov. XV (1917)
l79. - Kr.rnpeIž xeJle3lĮcTocre6ellgķIü. (186. joon.)

ų. Taim moodustab sügisel varre aluseļ väikesi, peaaegu istuvaid
lehekodarikke. Vars püstine või alusel įõusev, lihtne, harvemini üļemises
osas pisui harunenud, kuni 75 cm kõrge, alumises osas paljas, ülemises
osas hõredali lühikarvane ja üksikute näärekarvadega, kahe ebaselgelt
märgatava, karvase triibuga (kandiga). Lehed helerohelised; alumised
vastakurd, teised vahelduvad või kõik lehe,d vahelduvad, kitsatiivalistel,
kuni 5 mm pikkadel rootsudel, piklik-ovaalsed või piklik-süstjad,
2-4 (5) cm pikad ja l-l,5 (2) cm laiad, nõrgali teritunud voi tomni
tipuga, hõredalt lühihambalise servaga, paljad või ainuļt äärtel hõredalt
karvased. Õied üksikult varre ülemiste lehtede kaenaldes. Õieraod kar_
vased, üksikute väikeste näärekarvadega. Tupetipmed süstjad, teritunud,
karvased, 4-4,5 cm pikad. Kroonlehed tupplehtedest pikemad, roosakad
või helelillad, tipul pügaldunud, 5-6 mm pikad. Emakakael nutitaolise,
aegamööda kaelaks aheneva suudmega. Kupar noores eas tihedalt nääre_
karvane, hiljem vahel peaaegu paljas, sageli punakas. Seemned piklik-
käävjad, väikeste papillidega, ülemisel tipul läbipaistva lisemega.

Õitseb juunist augustini.
Niisketel metsasihtidel ja -teedel, kraavikallastel, lodumetsa raiesmik-

kudel, moodustades sageli kogumikke, vahel massiliseļt. Hajusalt, kohati
sage.

L -'ą^d'enocauĮon _ näärmelise varrega, sõnadest aden _ nääre, cąaĮos vara
(kr. k.).
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186. joon. Mets'pajulill (Epilobium ad'enocauįon Hausskn')



Üldlevik. NSV Liidus Euroopa_osa keskvööndis, jõgede ja järvede
kallastel, kraavides, märgadel raiesmikkudel, ka allikasoodel. Väljaspool
NSV Liitu Skandinaavias, Kesk_Euroopas' Põhja-Ameer.ikas. Liigi kodu-
maaks on Põhja-Ameerika, kust ta tulnukana on ļ'evinud Euroopas.

Taime leidis l9l7. a. K. Rubner Poolas (nüüd Valgevene NSV) Bie-
loveži metsamassiivis, raiesmikul, ja andis tallē nime .E. Graebneri. Järg-
misel aastal avastati taim ka naaberaladel. Hiljem E. Graebneri Rubn.
identifitseeriti ,E. adenocauįoņ'iga, mille H, K. Haussknecht juba palju
varemini oli Rootsis avastanud ja kirjeldanud. Käesolev liik on viimasel
ajal suuresti oma levikuala laiendanud

9. Soo-pajulill - Epilobium paĮustre' L. Sp. pl. (1753) 34B; Ledeb.
Fl. Ross. II (1344-1346) 109, p. p.; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-, Liv- u: Curl. (1852) 209; Hausskn. Monogr. Gatt. Epil. (lBBa) 128;

Rubn. in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur.V,2 (1926) 839; Steinb. in Fl. URSS
XV (1949) 613. - Ķunpefi donorgltž. (l87. ja 1B8. joon.)

4. Taim varre alusel sageli roomavate niitjate, hõredalt lehisiunud
võsunditega, mille tipul sügiseļ arenevad väikesed, lihakad sibulataoļi_
sed ļehekodarikud. Vars püstine, ümardunud, kuni 30-60 (80) cm kõrge,
lihtne või harunenud, lühikarvane või vähemalt ülemises osas liht- ja
vahel ka mada1ate näärekarvadega. Lehed rootsuta, vastakud (ainult
ülemised vahelduvad), paljad või hõredalt karvased, süstjad või piklik_
süstjad,2-5 (B) cm pikad ja (2) 3-l5 mm laiad, enamasti tömbi tipuga

1a ahenenud alusega, terveservalised või üksikute, enāmasti ebaselgelt
nrärgatavate hammastega. Õied üksikult varre tipul, üļemiste ļehtede
kaenlas. Tupp kellukjas, lühikarvane, lõhestunud 3-4 mm pikkadeks süst-
jateks, teravateks tipmeteks. Kroonlehed äraspidi-munajad, 5*7 mm
pikad ja 3-4 mm laiad; heleroosad, harva valkiad, tupplehtedest umbes
2 korda pikemad, pügaldunud tipuga. Emakakael tõlvja suudmega. Kupar
lühikarvane, vahel ka näärekarvadega' 7-8 cm pikk ja umbes 3_4 mm
lai, tippudel ahenenud. Seemned võrdļemisi pikad,,tipul läbipaistva ļise-
lnega' tihedalt kāetud papillidega.

Õitseb juunist augustini.
Kogu Eesti NSV territooriumil niisketel niitudel, soodes, kraavides,

lodudel, veekogude kaļlastel. Sage. Apoiüü1ne taim'
Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne_

ja lda-Siberis, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias rohusoodel, jõgede ja järvede kal-
lastel, peamiselt tasandikel, harvemini stepialadel ja alpiinses regioonis.
Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas, välja arvatud lõunapool-
semad alad, Indo-Himaalajas, Tiibetis, Hiinas, Jaapanis. Mäestikel tõu-
seb alpiinsele kõrgusastmele.

Majanduslik tähtsus. Taim sisaļdab parkaineid ja alkaloidide jälgi.
Söödav veiste poolt.
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187. joon' Soo-pajulill (EpiĮobium paĮustre L.). Taime ülemine osa ļehtede,
õite ja viljadega.



Epilobium palustre L. moodustab rea vorme, varieerudes suuruse,
lehtede kuju, karvasuse ja muude tunnuste poolest. Eraldatakse:

Ī' gĮanduĮosa Hausskn. - varred ülemises osas näärekarvased, eriti
viljaraod ja kuprad;

Ī. subdentįcuįata K. Rubn. - lehed servadel hõredalt, kuid selgelt
hambulised;

Ī. aĮbiftorulrz Hausskn. _ õied valkjad.

' Soo.pajulill on hüdrof iilne 1iik, kasvades sageli tarnade kooslustes
soodel. Üldiselt on vegetatiivsel teel arenenud taimed iugevamad kui
seemnetest arenenud, enamasti on nad ka harunenud. Väliskujult meenu-
tab liiki E. obscururn, kuid on viimasest hõlpsasti eristatav pikkade niit-
jate võsundite ja võrdlemisi pikkade seemnete poolest.

Moodustab hübriide teiste pajulille liikidega (Haussknechti järgi lii'
kidega E. hįrsutum, E. rnontanum, E. coįįinum, E. adnatum, E. obscururn
ja E. roseunz). Hübriid\ E. paĮustre L' \ E. paraifĮorum (Schreb.) DC.
on kogutud Tartu juures Ęopkas, kus kasvas kraavis vanemate läheduses
(K. R. Ķupffer, Ęiga, Herbarium Balticum).

*l0. Näärmekas pajulill - Epilobium gĮanduĮosumĮ LeĪtm. Pugill. II

(l830) 14; Hausskn. Monogr. Gatt. EpiĮ. (lBs4) 273; Kupff. in Korresp.-bl.
Naturf.-Ver. Riga LXI (ļ934) 206; Steinb. in Fļ. URSS XV (l949)
603. - E. tetragonurn p.glanduĮosunlTorr. et Gray, Fl. N.-Amer. I (lB3B)

4B9. - Kunpeü xe;regltcrķtft.

ą . Taimel sügisel varre alusel lihakatest ļehtedest maa_aļused
pungad. Vars püstine, rohekas või punakas, õõnes, ļihtne või pisut harune-
nud, alumises osas paljas, ülemises peenelt, vahel ebaselgelt näärekar-
vane, lehtede aluseļt ku1gevate paljaste niitjate joontega (kantidega),
20-60 (70) cm kõrge. Lehed vastakud, paljad, tumeroheļised, läikivad,
alumised süstjad ja lühirootsulised, teised ovaal-süstjad ning rootsudeta,
teritunud tipuga ning laialt ümardunud alusega, 7_9 cm pikad ning kuni
3 cm laiad; kõige ülemised lehed enam või vähem koondunud varre tippu,
õitest üleulatuvad;'leheservad näärmeid meenutavate, sageli punakate
hammastega. Õied püstised, 5-7 mm pikad, õiepungad hõredalt karva-
sed. Tupetipmed munajas-süstjad, umbes 3 rnm pikad, lühidaļt teritunud,
karvased. Kroonlehed kahvaturoosad, tupetipmetest pikemad. Emakas
tõlvja Suudmega. Viljad rohekad või punakad, 6-7 cm pikad, noores eas

hallikate karvadega, valminult peaaegu paljad. Seemned pruunikad,
käävjad, tihedalt kaetud ümardunud papillidega, tipul on neil lise ja
valkjas karvatutt (lendkarvad).

Õitseb (juulis) augustis, septembris.
Eesti NSV-s leitud seni ainult aastal 1928 G. Vilbaste (Vilberg)

'poolt Narva jaama lähedalt veduri pöörde kohalt (Loodusevaatleja 1932,
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4) ' Taime määras K. Kupffer Riias. Haruldane, nähtavasti esiiieb meie
territooriumil tulnukana.

Üldlevik. NSV Liidus Läti NSV-s' kus seni on tuntud ainuļt vähestest
leiukohtadest, ning Kaug_Idas, kus kasvab metsavööndis niiskel pinnasel
jõgede kallastel, allikate läheduses ning ujuvatel mätastel. Väljaspool
NSV Liitu Skandinaavias (Rootsis) ning Põhja-Ameerikas.

Näärmekas pajulill on lähedane liļgile E. roseurn, erineb aga viima-
sest lühemate rootsude ja läikivate tumeroheliste lehtede poolest. Lähe-
dastest liikidest erineb veel ülemiste lehtede asetuse poolest varre tipul
ning näsajate näärmekujuliste hammaste poolest leheserval, miļlest on

tuletatud ka liigi nimetus.

*l1. Punakas pajulill - EpiLobium rubescensį Rydb. in Bull. Torr.
Bot. Club (l904) 568; Kupff. in Korresp.-bļ. Naturf.-Ver. Riga LXI (l934)

207; Bumb. in Latv. PSR Fl. III (1957) 345. - Kunpeür xpacuoaarltü.

4' Sügisel varre alusel väikesed peaaegu istuvad lehekodarikud
(nagu liigil Ē. adenocauįon). Vars püstine või pisut tõusev, lihtne või

ülemises osas harunenud, sageli alumises osas enam või vähem punakas,

paljas, ülemises osas lühikeste käharate karvadega, samuti ka lehtede

aluselt laskuval tavaliseli kahel joonel (kandil), 30_60 (B0) cm kõrge.

Lehed süstjad, ainult noores eas alumisel küljel hõredate käharate kar-

vadega, keļkmised varrelehed kitsalt munajas-süstjad, kuni 9 cm pikad

ja 3 cm laiad, laialt ümardunud, harvemini laialt talbja alusega (kõige

iaiemad aluse läheduses), teritunud tipuga ning teravaļt lühihambalise
servaga' alumised ja keskmised varrelehed vastakud, ülemised vaheldu_

vad; ūhed peaaegu istuvad või 1-5 mm pikkade rootsudēga. Õiepungad
peaaegu elliptilised, lidus karvadega. Õied väikesed, üksikuļt ļehtede

įr"nrįd.' varre tipul, umbes 2,5-4 mm pikad. Tupetipmed munajas-
süstjad, hõredalt lühikarvased. Kroon lil1akasroosa, harvemini valge,
5-8 mm läbilõikes. Emakas terve, tõlvja suudmega. Viljad liht_ ja nääre_

karvadega, (4) 5-6 cm pikad ja 1,5 mm laiad. Seemned piklikud, kääv-
jad' hallikaspruunid, väikeste papillidega, ülemises osas lühikese, ļäbi_
paistva lisemega (mitte kõikideļ sama taįme seemnetel, nähtav ainult
tugevamini suurendava luubiga), mis kannab karvatutti.

Õitseb juulis, augustis.
Ėestis on seni teada ainult 2 leiukohta: G. Vilbaste (Vilberg) kogus

taime 1925. aastal Kunda ojaküla lähedalt paemurrust, kus ta kasvas
oja kaldal, ja A. Ęühl |932. aastal Püssist, Veneoja lodumetsast. Taim
eelistab niiskeid kasvukohti. Meil nähtavasti tuļnukana, haruldane'

Üldlevik. NSV Liidus Läti NSV-s paaril lėiukohal, Väljaspool NSV
Liitu Rootsis ja Lõuna-Soomes ning Põhja-Ameerikas.
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' E' rubescens seisab lähedal liigile E. adenocaulon ja sarnaneb ka lii'
giga ā. 'roseurrr' Esimesest erineb ta keskmiselt pikema leherootsu'.ning
lehe kuju poolest (lehe suurim ļaius aĮlpooļ keskkohta,.aluse ligidal),
teisest palju väiksemate õite ning lühemate leherootsude poolest.

2. perekond põdrakanepid - Chamaenerįum į Adans.

Aāans. Fam' pl. II (1763) 85.

Mitmeaastased rohttaimed, harva poolpõõsad (välismaised 1iigid)

tugeva, mittejuurduvaid võsundeid moodustava risoomi ja tervete, vahel_

duvate lehtedega. Abilehecl ptruduvad, Õied kahesugulised, korrapärased
või pisut.korrapäraiud, neljatised, koondunud tipmistesse kobaratesse.

Tupį punakas, peaaegu alusenį lõhestunud lineaalseteks tipmeteks, ļühi_

kese putkeosaga, pärast õitsemist varisev. Kroon lahkļelrine, 1oosakas,

punakas, harvemini valge, ratasjas, kinnitub koos tolmukatega tupe alu-

seļe. Kroonlehed terveservalised või nõrgalt pügaldunud. Tolmukaid 8,

neist 4 lühemad, kõik ühes ringis, kaardunud, aļuseļ laienenud' Emakas

alumise 4-pesase sigimikuga, igas pesas arvukate seemnealgmetega.

Fmakakaelu 1; ia on alusel karvane, neljaks haruks ļõhestunud Suudmega'

Vili 4_pesane kupar, avanenult 4 poolmega, kõtra meenutav. Seemneid

rohkearvuliselt, ļendkarvaclega,

Perekonda kuulub 20 ļiiki, neist esineb NSV Liidus 7 ļiiki, Eesti NSV-s

r liik.

1. Põdrakanep - Chamaenerįum angustifoĮĮum' (L') Scop' Fl' Carn'

ed.2. (|772) 27l; Steinb. in Fl. URSS XV (t949) 622' - ĒpiĮobium

angustifolium L. Sp. pl. (1753) 347; Ledeb. Fl. Ross. II (ļB44_1846) t05;

wied. et web. Besc-hr. phan. Gew. Esth-, Liv- u. curl. (1852) 208;

Hausskn' Monogr' Gatt' Ėpil' (1BB4) 37; Rubn' in Hegi llļustr' Fļ' Mitt'-

Eur. V, 2 (19261 8l4. -_ Ė. sp,tcatunl. Lam. Encycl. mėth. Bot. II (1786)

373'-E.difformeGiļib.Fl,Lithuan.V(|7B2)l90.-XaueHepnyu
ysKoJIĪļcTHbĪii, xanopcxlttr' uaft', IlsaH_'Įaü. ( l89. joon')

4. Risoom roomav, jäme, rohkearvuliste võsunditega. Vars pü.stinll

silinderjas, 60-l20 (l50) cm kõrge, lihtne või harunenud, enamasti pal-

jas. LeĖed kõik vahelduvarl, lühikeste rootsudega või rootsudeta, süstjad'

5-12 cm pikad ja 7-20 mm laiad, teritunud tipuga, pealmisel pinnal
tumerohelised, a1umise1 külje1 sinakasrohelisecl, vaheļ eriti kesksoone

kohaļt karvased, servadeļ näärekarvadega. Alumised varrelehed väikse-

mad, varre alusel peaaegu soomusjad. Õied 0,5-l,5 cm pikkadel ļühikar-

t hamąį - madaļ, nerįon _' oleander (kr. k.) , kuna Chamaenerįum'i lehed meenu_

įavad oleandri lehti'
2 angusti|oĮium - ahlaļehine' kiįsalehine (lad. k.).
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vastel raagudel, raagude alusel lineaaisete kõrglehtedega, koondunud
tipmistesse, hõredatesse, kuni 40 cm pikkadesse kobaratesse. Tupp puna'
kas, 9-l2 cm pikk' peaaegu aļuseni lõhestunud enam või vähem lineaal-
seteks, välimisel küljel karvasteks, rõhtsalt eemaldunud tipmeteks. Kroon-
lehed punakad (muutuvad kuivamiseļ sinakaks), harva valged, äraspidi_
munajad, ümardunud või pisut pügaldunud tipuga, 12-lB mm pikad ja
6--g mm laiad, alusel ahenenud pinnukeseks. Emakakael ja tolmukad
peaaegu ühepikkused, allapoole kõverdunud. Kupar kuni 4-B cm pikk,

tihedalt kaetud lidus karvadega.
Õitseb juuništ septembrini.
Kogu territooriumil hõredates kuivades metsades ja nende äärtel,

kuivadel turbasoodel (rabadel), nõmmedel, varemetel, põlendikkudel, eriti
raiesmikkudel, kus moodustab sageli suuri tihedaid kogumikke.. Sage.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas (ka polaarala-
del), Kaukaasias, Siberis, Kesk-Aasias, kus kasvab hõredamates metsa'
des ja nende raiesmikkudel, .põlendikkudel, kuivadel rabadel, teede

ääres, ka põldudel. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas,
Väike-Aasias, Iraanis, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis, Põhja-Ameerikas.
Mägedes tõušeb alpiinsele kõrgusastmele.

Majanduslik tähtsus. Põdrakanep sobib söödaks koduloomadele, pea-

miselt taime noored võrsed. Juured on maitselt magusad ja neid
kasutatakse lisana toidule (jahuna leivale juurdelisamiseks, joogi val-
mistamiseks käärimise teel jne.). Noored lehed kõlbavad kasutamiseks
salatina. Vahel tarvitatakse lehti ka tee aseainena, nendes leidub
C-vitamiini. Juured, lehed ja õied sisaldavad parkaineid. Hea meetaim.

Põdrakanep on üldiseļt pinnase suhtes vähenõudlik ļiik, esinedes
peamiselt liival ja turbapinnasel, kuid eelistab ļäirrmastikurikkaid kasvu-
kohti. Valgusļembene. Eriti iseloomulik on ta raiesmikkudel, esinedes
seal sageli koos taime dega GaĮeopsis tetrahįt L., Senecįo sįlaatįcĮls L.,
ĮJrtįca dįoįca L., Rubus įdaeus L. jt. Tänu oma lendkarvadega varus-
tatud seemnetele ja ka vegetatiivsele paljunemisele võib ta kiiresti
vastavaid kasvukohti asustada.

Eraldatakse teisend var. pubescens Hausskn. varred ja lehed
alumisel küljel, peamiselt kesksoone kohalt, karvased; f . albif Įora
Hausskn. - õied. valged.

'2. triibus onagreae Raim. in EngĮ. et Pranti Pflanzeni. III, 7

(l89B) 205. _ Õied korrapärased, krooni putkeosa silinderjas, võrdle_
misi pikk. Tupetipmed a1lapoole kaardunud. Tolmukad ühepikkused,
pikkade niitidega; tolmukapead kinnituvad niitidele keskkohal, võnku-
vad. Emakasuue sügavalt lõhestunud neĮjaks lineaalseks hõlmaks.

Sellesse triibusesse kuuluvate perekondade esindajaid kasvatatakse
Eesti NSV-s aedilutaimedena, territooriumi spontaanse floora koosseisu
nad ei kuulu. Üks liik esineb harva metsistununa.
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3. perekond kuningakepid -- Onagra I Adans.

Adans. Farn. pl. II (1763) 85.

Enamasti mitmeaastased rohttaimed või poolpõõsad vahe1duvate,
terveservaliste või hõredalt lühihamba1iste, hõlmiste või sulglõhiste
lehtedega. Õied neljatised, korrapärased, kahesugulised, ükEikult lehtede
l<aenlas, suured, kollased, roosad, valged või sinakad, avanevad ena_

inasti vaid ööseks. Tupp pika putkeosaga, lõhestunud allapoole kaardu-
nud tipmeteks. Tolmukaid B, enamasti ühepikkused, nende pead kinni_
tuvad niitidele keskkohaga. Emakas tupeputkest väljaulatuva kaelaga
ja neljaks lineaalseks hõlmaks lõhestunud suudmega. Sigimik alumine,
4-pesane. Kupar piklik, 4- või l-pesane (vaheseinte kadumise tõttu),
miįmeseemneline, alusel paksenenud, avaneb neljaks lõhenedes. Seem-

ned nurgeĮised, nahkja äärisega. l

Perekonda kuulub umbes l0 liiki levikuga Põhja-Ameerikas;
NSV Liidus esineb neist 2 liiki iulnukatena (umbrohtudena).

1. Ķuningakepp - onagra bįennįs'(L.) Scop. Fļ. Carn' ed.2'
I (1772) 269; Steinb. in Fl. URSS XV (1949) 628. Oenothera

biennįs L' Sp. pl. (1753) 346; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. (lB52) 2l0; Lehm. in Archiv Naturk. Liv_, Ehst_ u. Kurļ.,
2 Ser., XI, l (l895) 396; Rubn. in Hegi Iļļustr' Fl' Mitt'-Eur' V,
2 (i926) 866; Fromhoļd-Treu in Beitr. Kunde Estl. XX,3/4 (1935). -
oc,ruuglzķ 4ryleruuü. ( l90. joon.)

ņ1. Vars püstine, lihtne, harva ülemises oSaS harunenud, 40-65
(100.) cm kõrge, hõredalt kaetud pikemate Įiht_ ja lühikeste ņäärekarva-
dega. Esimese vegetatsiooniaasta lõpuks tekib lehekodarik. Juurnrised
lehed pikarootsulised, piklik-munajad või elliptilised, peaaegu terve-
servalised, tipul tömbid, ogaja teravikuga. Varrelehed lühirootsu1ised,
ü1emised peaaegu rootsuta, piklik-süstjad või piklik-äraspidimunajad,
5-7 cm pikad ja 2 cm |aiad, alusel talbjalt ahenenud, tipul iömbid'
ogaja hambaga, servadeļ hõredalt ļühihambalised, mõlemal küljel lühi-
keste ļidus karvadega. Õied alusel väikeste kõrglehtedega, suured, kol-
lased, koondunud kobarasse. Tupp hõredalt kaetud lühikeste nääre- ja
pikemate lihtkarvadega, süŠtjate, teravate, tagasikäändunud tipmetega.
Kroonlehed munajad, pisut pügaldunud tipuga, katavad üksteist serva-
dega, kuni 2 cm pikad, .tolmukatest pikerrrad. Sigimik hõredalt kaetud
lühikeste nääre- ja pikemate lihtkarvadega. Kupar 2_4 cm pikk, hõre-
da1t kaetud lühikeste nääre- ja pikemate lihtkarvadega, rohkearvuliste
seemnetega. Seemned väikesed, umbes 1,5 mm pikad, tumehallid kuni
tumepruunid, ebareeglipärase kujuga.

Į onos - eesel, agrios - metsik (kl. k.), kuna perekonna mõnedel esindajatel lehed
meenutavad eesli kõrvu,

z bįennįs - kaheaastane (lad. k.).
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Õitseb juulis, augustis.
Tuntud ilutaimena aedades ja kalmistutel; harvemini esineb metsis-

tununa kraavikalļastel ja elamute ümbruses. Metsistununa leitud Tartu
juures Raadil järve kaldaäärsel nõlval ja Ęopkas raudtee kraavi kaļdal,
Tallinna ümbruses, Pärnu juures aia ääres ja oja kaldal, Viluvere ümb-
ruses võsas, kuid ka Balti mere Mustarahu ja Sipelgarahu laidudel,
Muhu väinas rannavallil. Kuningakepil on Eestis kalduvus naturalisee_
ruda. ( l9l. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus umbrohuna Euroopa_osa kesk_ ja lõunavÖön:
dis, Kaukaasias, Ķaug-Idas, Kesk-Aasias. Taime kodumaaks on Põhja_
Arneerika, kust ta on levinud Euroopasse ja naturaliseerunud. Mäestikel
tõuseb subalpiinse regioonini.

Majanduslik tähtsus. Juured sisaldavad viinamarjasuhkrut (2|-36%
absoluutsest kuivainest), meenutavad maitselt Scorzonera juurt ja
sobivad esimesel kasvuaastal kasutamiseks köögiviljana. Seemned
sisaldavad õli, palmitiin_, oleiin- jt. happeid.

onagra bīennįs (L.) Scop. sattus Euroopasse XVII sajandil, kodu_
nedes kiiresti Kesk-Euroopas kraavikaldail, prahipaikadel ja teistes loo-
duslikes kooslustes kuivadel kļibulistel ja liivastel kasvukohtadel, hiljerh
ka raudteetammidel. Teda kasvatati algul ilutaimena, pärast ka köögi_
viljana (nime all kollane rapuntsel ehk rapuntselseller) ja ravimtaimena,
mis aitas kaasa taime ļevikule. Tänapäeval on ta oma tähtsuse köögi-
viljana ja ravimtaimena kaotanud, teda asendavad väärtuslikumad köögi_
viljad ja efektiivsemad ravimid.

Triibusesse onagreae kuuluvad veel perekonnad oenothera (pärineb
Ameerikast, Tehhasest kuni Tšiilini), sametlilļed - Godetia ja klarkiad
_ CĮarkįa (pärit Põhja_Ameerikast, Kaliforniast); eriti kahe viimase
perekonna esindajad on Eesti NSV-s laialdaselt tuntud ilutaimedena.

Perekonna Godetįa kultiveeritavad esindajad on üheaastased. Õied
on võrdlemisi suured, neljatised, korrapärased, enamasti roosad, puna_
sed või valged (mitmesugustes varjundites), kahevärvuselised, ļäikiva
atlassihelgiga. Tupeputk enamasti lühike, sisemisel küljel, alusest vähe
kõrgema1, karvane, mõnedel liikidel puudub. Kroonlehed lai-munajad,
lühikese pinnukesega. 

'Vili 
- kupar, servadel avanev; seemned lend_

karvadeta.
Tuntumateks liikideks on nägus sametlill - Godetia amoena Lehm.

(lehed lineaal- kuni munajas-süstjad, tupeputk kooniline, emakasuudme
hõlmad kahvatud, kollakad või valged) ja suureõiene samet1ilļ
Godetįa grandiflora Lindl. (G. Vlhitnegi Gray) (eelmisele liigile lähe-
dane, õied aga suuremad, 3,5_5 cm pikad, tupeputk piklik, emaka-
suudme hõlmad kollased, tagasi käändunud, tolmukotid aļt punased,
pealt ko1lased). Mõlemat 1iiki kasvatatakse paljudes, ka täidisõielistes
sortides.

Klarkiad on üheaastased vahelduvate lehtedega taimed. Õied on
korrapäratud, neljatised, valged, roosad, punased või helelillad (mitme-
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191. joon. Kuningakepi |onagra bįennįs (L.) Scop.] leiukohad Eesti NSV_s.

Sugustes varjundites). Tupeputk sisemisel küljel karvadeta. Kroonļehed
pika pinnukesega, 3:lõhis'e või terve naastuga' ühevärvuselised. Vili kupar,
avaneb servadel; seemned lendkarvadeta.

Sageli kasvatatakse aedades kaunist klarkiai - CĮarkį'a puĮcheĮĮa

Pursh (lehed süstjad Või 1ineaa1-süsijad, terveservalised, kroonlehed
3-hõlmrse naastuga, tolmukatest (neid B) 4 steriilset, vaheldumisi fertiil_
Setega, ja elegantset klarkiat - Clarkįa eļegans Doug1. (lehed munajad
või munajas-süstjad, hõredalt hambulised, kroonlehed munajad või muna-
jas-šüstjad, tipul terved või sageli peenehambalised või 1ainjad, kõik
B to1mukat fertiilsed). Mõ1emat 1iiki kasvatatakse paljudes, ka täidis-
õielistes sortides.

Perekond Fuchsįa üle 60 liigiga on levinud Ameerikas (Tšiilis, Peruus,
ÄĄehhikos). Perekonda kuuluvad põõsad ja väikesed puud lihtsate leh-
tede ja Varisevate Soomusjate abilehtedega. Õied korrapäratud, neljati-
sed, sageli rippuvad. Tupp kroonjas, pika putkeosaga, pealtpoolt sigi-
mikku soondunud. Kroonļehed enamasti torujalt kokku rullunud, vahel
1aiuvad, puuduvad hoopis või on väga väikesed, soomusjad. Emakakael,
ka tolmukad, sageli kroonist väljaulatuvad' Tolmukaid B, erineva pikku-
sega. Vili - mari.

. Perekonna Fuchsįa esimene esindaja sattus Euroopasse XVII sajandi
lõpul, hiljem toodi teisedki liigid. Käesoļevaļ ajalr on kaugeleulatuva
hübridisatsiooni tõttu sageli raske kuļtuurliigi kuuluvust kindlaks mää_

rata. Toalilledena kultiveeritakse ļaialdaselt peamiselt Fuchsia hųbrida
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hort. ja peenralilledena avamaaI Fuchsįa coccįnea Ail' (F. MageĮĮanica
Lanr.) Tšiilist (õied üksikult, rippuvad, tupplehed sar1akpunased, lehter-
jad, kroonlehed lillakassinised, tupplehtedest lülremad), F. fulgens Moc.
et Sesse (õied pika kitsa ja .eredalt punaSe tupega, rippuvates koba-
rates) jt.

3. triibus Cįrcaeae DC. Prodr. III (ļB2B) 6l, p.p.; Raim. in Engl. et
Prantl Pflanzenf. III,7 (1Bgs) 206. - Õied korrapärased, kahetised.
Vili l- või 2-seemneline pähklike, enam või vähem kaetud haakjate har_
jastega. Triibusesse kuulub ainult üks perekond.

4' perekorrd nõiakollad - CįrcaeaI L.
L. Sp. pl. (l753) 9. - ocįmasįrulrl ftupr. Fl. Ingr. (ls50) 366,

Mitmeaastased rohttaimed tervete, vastakute lehtedega. Risoom roo-
mav, harunenud, tippudel paljr-rnemispungad. Õied korrapärased, kahe_
sugu1ised, valged või punakad, väikesed, tipmistes ja l<aenlasisestes
kobarates. Õiekate kaheli. Tupp sügavalt kaheks ļõhestunud, variSev,
lühikese putkeosaga. Kroon koosneb kahest äraspidi-munajast, tipul
pügaldunud lehest. Tolmukaid 2, need vaheļdumisi kroonlehtedega. Ema_
kas l- või 2-pesase sigimikuga ja terve tõlüja või kahehõlmase suud_
mega' peene emakakaelaga. Vili ļ- või 2_pesane, äraspidi-munajas või
pirnikujuline sulgvili, ühe või kahe seemnega, kaetud haakjate, allapoole
suunatud harjastega.

Perekonda kuu1ub 7 liiki 1evikuga Põhja-Ameerikas, Euroopas ja
Aasias, peamiselt polaar- ja parasvööndis; neist esineb NSV Liidus
6 liiki, Eesti NSV-s kindlalt l liik' vanematel andmetel veel 2 ļiiki.

LIlKlDE MÄÄRAMISTABEL

1. Õierao alusel kõrglehed puuduvad
3. Pori-nõiakold - Cįrcaea Įutetįana L.

Õierao alusel soomusjad kõrglehed 2
2. Emakasuue 2-hõlmane. Vili 2-pesane

2. Ķeskmine nõiakold - Cįrcaea įntermedįa Ehrh.

Emakasuue tipul vaid pügaldunud. Vili l-pesane
l. Harilik nõiakold - Cįrcaea aĮpina L.

l. sektsioon 'Unįįocuļares Aschers. et Magn. in Bot. Zeit. XXVIII
(lB70) 748' - Pähklike pirnjas, külgedelt 1apik, ühepeSane'

1. Harilik nõiakold ** Cįrcaea aĮpina, L.Sp.pl. (l753) 9; Lecleb. Fl.
Ross. II (1B44-1846) 114; Wied. et Web. Beschr. phan. Gew. Est.h-,

I Kįrke - kreeka miitoloogias haldjas, kes nõidus odüsseuse kaaslased sigadeks.
2 aĮpina - Alpidel kasvav (lad. k.)
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l92. joon. Harįlik nõiakold (Circaea aĮpina L.). a * taime üldkuju, ü - õis, c - õis

läbiįõikes,d_tuppleht,e_kroonleht,f-vili,g-risoomvõsunditejapaljunemis_
pungądega.



Liv- u. Curl. (1852) l5; Rubn. in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur.y,2 (1926)
B74; Steinb. in Fl. URSS XV (1949) 633. - Įly;lenectuuķ anķnuü,cķuįt.
( 192. joon.)

4' Risoom niitjas, harunenud, võsunditega; sügisel viimaste tippu-
del piklikud paljunemispungad. Vars tõusev või püstine, 5-25 (30) cm
kõrge, enamasti lihtne, harvemini harunenud, veidi lihakas, õrn, alumises
osas paljas ja ülemises osas hõredalt lühikarvane, õisikuosas hõredalt
näärekarvane. Lehed pikarootsulised, varrest eemalduvad, munajad,
ļühidaļt teritunud, alusel südajad, hõredalt hambulise Servaga,
1,5_4,5 cm pikad ja 1-3,5 cm laiad, paljad, läikivad. Leherootsud
kuni peaaegu lehelaba pikkused, paljad või lühikeste ļidus karvadega;
pisut tiivu1ised. Õied väikesed, tipmistes või kaenlasisestes kobarates
pikkadel raagudel. Õieraod l,5-3 mm pikad, vilja valmimisel alla kaar-
dunud, alusel väikeste, umbes 0,5 mm pikkade soomusjate kõrglehtedega.
Tupeputk lühike. Tupplehed piklik-munajad, l,5-2 mm pikad, nõgusad,
tömbi tipuga, rõhtsalt eemaldunud või tagasi käändunud. Kroonlehed
valged, äraspidi-munajad, püga1dunud tipuga, talbja alusega, tuppleh-
tedest pisut lühemad. Emakasuue peajas, tipul pisut pügaldunud. Pähk-
ļike kuni 2,5 mm pikk, piklik-äraspidimunajas, l_pesane ja l-seemneline,
pinnal hõredalt kaetud haakjate lidus harjastega.

Õitseb juunist augustini.
Niisketes, varjulistes ja samblarohketes kuuse- ja segametsades ning

lodumetsades, ka lagunenud sammaldunud kändudel. Peamiselt mandril.
Hajusalt, kohati sage. Moodustab tihedaid kogumikke.

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa põhja- ja keskvööndis' Kaukaa-
sias, Lääne_ ja Ida-Siberis, Kaug_Idas, varjurikastes ja niisketes met-
sades. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas (välja arvatud
lõunas), Väike-Aasias, Indo-Himaalaja rajoonis, Jaapanis, Hiinas,
Koreas, Põhja-Ameerikas. Mägedes tõuseb l500-lB00 m kõrgusele.

Cįrcaea aĮpina L. on tsirkumpolaarse ļevikuga. Areaali lõunapoolse_
tei aladel esineb ta peamiselt mägedes, eelistades kasvukohti niisketes
huumusrikastes kuuse-, nulu- ja segametsades, metsaojade kaldail ja
kaljukoobastes.

Juba kerge puudutuse tagajärjel paiskuvad viljad suure hooga laiaļi.
Näib, et viljade levimine toimub peamiselt loomade kaudu.

Harilik nõiakold varieerub peamiselt suuruSe, karvasuse ja lehtede
kuju poolest.

2. sektsioon BįĮocuļares Aschers. et Magn. in Bot. Zeit. XXVIII
(1870) 74B. - Vili 2-pesane, kumbki pesa ühe Seemnega.

2. Keskmine nõiakold - Cįrcaea įntermedial Ehrh. Beitr. Naturk. IV
(l78g) 42; Ledeb. Fl.Ross. II (1344-1846) 113; Wied. et Web. Beschr.
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l93. joon. Keskmise nõiakolla (Circaea įntermedį'a Ehrh.) leiukoht Eesti NSV-s.

phan. Gew. Esth_, Liv- u' Curl' (lB52) ļ5; Rubn' in Hegi IlĮustr' Fl'
Mitt.-Eur. V,2 (1926) B79; Steinb. in Fļ. URSS XV (1949) 634' -
Cįrcaea aĮpina p. interrnedįa DC. Prodr. III (lB2B) 63. - ocįmastrum
įntermedįum Rupr. Fl. Ingr. I (1860) 368. - Įny.nenecrnux cpe4Huü.

4. 'Risoom maa_aluste võsunditega. Vars püstine, 6_35 cm kõrge,

enamasti harunenud, peenike, paljas või ülemises oSaS hõredalt karvane,

õisiku osas näärekarvadega. Lehed pikkade, paljaste või hõredalt kar-

vaste rootsudega, munajad või kergelt südajad, tömbilt teritunud, sopi-

liselt hambulised, äärtel ja soonte kohalt paljad või hõredalt lühikarva_

sed, pisuį läikivad või läiketud. Üļemised lehed väiksemad, lühemate

rootsudega' varrest rõhtsaļt eemaldunud. Õied hõredates harunenud

kobarates. Õieraod alusel .väga väikeste naaskeljate kõrglehtedega.

Kroonlehed 2-3 mm pikad, selgesti eristatava pinnukesega, valged või
punakad, tolmukatest lühemad. Emakasuue 2-hõlmane. Viļi tõlvjas,
2-3 mm pikk, 2-pesane (üks pesa väiksem ja sageli seemneta), tihe-
dalt kaetud haakjate harjastega.

Õitseb juulis, augustis.
Liigi esinemine Eesti NSV territooriumi varjukates niiskeies huumus-

rikastes metsades on võimalik. Vanematel andmetel on teda leitud Tartu
juures (Wiedemann et Weber, lB52). (193. joon.)

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa'osa kesk- ja lõunavööndis ning Kau_
kaasias varjurikastes metsades ja põõsastes. Väljaspool NSV Liitu
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Kesk_Euroopas (Püreneedeni, Apenniinideni), Väike-Aasias (põhjaosas).
Mägecles tõuseb 1200-1300 m kõrgusele.

Morfo1oogiliste tunnuste poolest seisab Cįrcaea įnternledįa Ehrh.
C. įutetįana ja C. alpina vahel ning on oma väliskujult muutļik, iähe-
nedes kord esimesele, kord teisele liigile. Selle tõttu on teda ka sageli
käsitatud kui ülalnimetatud 1iikide hübriidi. Teised autorid peavad aga
C' įntermedįa't C. įutetįana või C. aĮpina teisendiks. Kuna C. interrnedįa
esineb ilma tema oletatavate vanemateta, siis on põhjust käsitada teda
kui iseseisvat konstantset liiki. Ta paljuneb peamiselt vegetatiivsel teel,

kuna enamik viljadest enne valmimist variseb.

3. Pori-nõiakold - Cįrcaea lutetįana1 L. Sp. p1. (1753) 9; Ledeb.

Fl. Ross. II (1844-1S46) 113; V/ied. et Web. Beschr. phan. Gew. Esth-,
Liv- u. Curl. (1852) 14 Rubn. in Hegi lllustr. Fļ. Mitt._Eur.Y,2 (1926)

876; Steinb. in Fl. URSS XV (1949) 635. ._ Įey'nenecrHIar napux<cxllii,

I{oIĀy}IoBa TpaBa. (l30. joon., f, ja l94. joon.)

4. Ęisoom roomav' peenikeste maa-aluste võsunditega. Vars püstine,

25-.55 cm kõrge, enamasti harunemata, nõrk, murduv, alumises osas

cnamasti paljas, ülemises osas hõrerlalt pehmekarvane. Lehed l-3 cm

pikkade paljaste või lühikarvaste, pealt renjate tiibadeta rootsudega,
nrunajad või el1ipti1ised, pika1t teritunud iipuga, ümardunud või nõrgalt
südaja a1usega, peaaegu paljad või hõredalt kaetud lidus karvadega,
sopiliselt ļühihambalise servaga, 4-1,0 cm pikad ja 1,5-5 cm 1aiad.

Õied 3-12 cm pikkades, liht- või harrlemini harunenud kobarates. Õie-
raod 2-7 mm pikad, vilja valmimisel alla kaardunud, aļuseļ kõrglehte-
deta. Tupeputk väga lühike. Tupplehed punakad, piklik_munajad, kuni
3 mrt pikari, teritunud, väljastpoolt hõredalt karvased, rõhtsaļt eemaldu-
nud või tagasi käändunud. Kroonlehed roosad, äraspidi_südajad, alusel
ümardunud, kuni 2,5'3 mm pikad. Emakasuue nõrgalt 2-hõlmane. Vili
pirnjas, kahepesane, tihedali kaetud haakjate, a1ļa suunatud, kuni 7 mm
pikkade harjastega.

Õitseb juulis' augustis.
Varjukates, niisketes segametsades, moodustades kogumikke. Leitud

Jussi mägedelt Aegviidu ligidusest (H. Freimann, Loodus 1923) ja vane_

rnateļ andmetel Tartu ümbrusest (F. Wiedemann et E. V/eber, lB52).
(195. joon.)

Üldlevik' NSV Liidu Euroopa-osas (metsavööndis), Krimmi poolsaa-
reļ, Kaukaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Kesk-Aasias niisketes ja varju_
kates metsades, vahel ka kuivadel päikesepaisteļistel metsalagendikel.
Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas, Väike_Aasias, Iraanis,
Ėohia-Aafrikas, Põhja-Ameerikas. Mägedes tõuseb kuni 1500-l600 m

kõrguse1e.
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194' joon. Porį-nõiakolcį (Cü'caea ĮuĮetiąna 1,.). a, b - taime üldkuju, c - õis, d - vilri'
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l95. joon. Pori-nõiakolla (Circaea įuteįįana L.) leiukohad Eestį NSV-s.

Majanduslik tähtsus. Juured leiavad kasutamist riide kollaseks värvi-
tniseks.

Cįrcaea lutetįana L. on teiste nõiakoldade SeaS kõige vähem niiskuse-
nõudlik, esinedes ka valgusrikkamatel ja kuivematel kasvukohtadel nagu
raiesmikkudel, põõsaste vahel jne. Haakjaid vilju levitavad peamiseįt
loomad. Nagu teisedki nõiakoldade liigid, paljuneb ka pori_nõiakold ker-
gesti vegetatiivsel teel, samuti regenereerub kergesti sõlmekohtadel tek-
kivate võsundite tõttu. Õied on homogaamsed.

Varieerub karvasuse, lehtede kuju ja õite värvuse poolest.

B. SELTS VESIKUUSELISED - HALORRHAGIDALES I

Enamasti rohtjad vee- või maismaataimed, harvemini poolpõõsad ter-
vete. kuni sulgjalt jagunenud vahelduvate või vastakute ļehtedega. Abi-
lehed enamasti puuduvad. Õied radiaalsed, väikesed, ühe- või kahesugu-
lised, korrapärased, enamasti neljatised, harvemini kolmetised või kahe_
tised, vahel enam või vähem redutseetunud õiekattega. Kroonlehed sageli
tanujad, õige varakuļt varisevad. Tolmukaid enamasti 8 (vahel 6, 4, 3

või 2), sageli pikkade niitide ja kahe pikiprao' abil avanevate tolmukotti-
dega. Sigimik alumine, moodustunud neljasi (vahel kolmest või kahest)
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viljalehest, 4-Į-pesane, igas pesas enamasti üks seemnealge. Emaka_
kaelu 4-l; need on lühikesed ja papillidega kaetud võį karvase suud-
mega, Viljad väikesed, vaolised või tiivulised, pähklikese_ või kupratao_
lised, vahel lihakad luuviljad või sageli neljaks või kaheks jaguviljaks
lagunevad (mericarpium). Seemned nahkja kestaga, rikkaliku lihaka
ja õli sisaldava endospermiga'

A. Grossheimi järgi kuulub seltsi kaks sugukonda, mõlemad tuul-
tolmlejad - HaĮorrhagidaceae la Gunneraceae. NSV Liidus ja ühtlasi
Eesti NSV-s on väheste liikidega esindatud ainult esimene sugukond -
H aĮorrhagidaceqe.

Teine seltsi kuuluv sugukond - Gunneraceae irhe perekonna ja üle
30 liigiga on ļevinud peamiselt Lõuna-Ameerikas, Lõuna-AaĪrikas ja
Tasmaanias ning Vaikse ookeani saartel. Perekonna Gunnera liigid on
kõik maismaataimed, osalt gigantsete mõõtmetega (näit. ļehed on kuni
2 m pikad ja 1 m laiad, peekrikujulistesse rootsudesse võib koguneda
miįu ļiitrit vett).

. 1. Sugukond vesikuuselised __ HaĮorrhagįdaceae Lindl.

Mitmeaastased paljad, rohtjad veetaimed. Lehed 3-5-kaupa män-
nastes, sulgjalt jagunenud niitjateks tipmeteks. Õied ühe- või kahesugu-
lised, korrapärased, väikesed, männastena kõrglehtede kaenaldes, moo-
dustades varre ja selle harude tippudes katkestunud pead, mis õitsemise
ajal veest välja ulatuvad. Tupp 4-jagune, vahel puudub hoopis. Kroon-
Iehti 2-4, vahel arenemata, varakuļt varisevad. Emakakaeļ 4 suudmega.
Toļmukaid 6-8 (obdiplostemoonsed - välimise ringi tolmukad kroon-
lehtedega kohakuti) , harva 2-4. Sigimik alumine, 4-pesane, igas pesas
üks seemnealge. Vili laguneb pähkliteks või luuviljadeks. Seemned
cndospermiga.

Sugukonda kuulub 7 perekonda umbes 1000 liigiga, neist esineb NSV
I-iidus ja Eesti NSV-s üks perekond - MgriophųĮĮum L. Teised sugu-
konda kuuluvad perekonnad on levinud Austraalias, troopilises Aasias
ja Aairikas, Lõuna- ja Kesk-Ameerikas, Vaikse ookeani saarteļ.

1' perekond vesikuused - MgriophųlĮumI L'
L. Sp. pl. (1753) e92.

Varred ļihtsad või harunenud. Lehed sulgjagused. Õied kahe- või ühe-
sugulised, tipmistes katkestunud peades. Ūlemised õied õisikuis ena-
masti isasõied, alumised aga emasõied; keskmised, vahel ka osalt alu-
mised ja ülemised kahesugulised. Õied aluseļ 1-3 kõrglehega. Isasõitel

I mgrios - väga suurearvuline, arvutu, phgĮĮon - leht (kr. k.)' sulgjaguste leh_

tede tõįtu.
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tupp kellukjas; tupetipmed kolmenurgelised, peaaegu tupeputke pikkused.
Kroonlehed roosad, äraspidi_munajad, nõgusad, tupetipmetest palju pike-
mad. Tolmukaid 8, õitsemise ajal ulatuvad õiest välja. Tolmuterad nelja_
kaupa koos. Emakas rudimentaarne. Emasõitel tupetipmed kuni 4 korda
putkeosast lühemad, vaevalt märgatavad. Ķroonlehed väga väikesed,
nõgusad või hoopis arenemata. Emakas neljakandilise, neijapesase,
tupega kokku kasvanud alumise sigimikuga. Emakakael arenemata, nelja
suure konarliku suudmega. Vili neljakandiline' laguneb neljaks pähkli_
keseks.

Perekonda kuulub 36 liiki; need on peamiselt veesisesed rohttaimed,
levikuga peaaegu kogu maakera veekogudes. Eriti ohtralt esinevad nad
Austraalias. NSV Liidus on konstateeritud 5, Eesti NSV-s 2 lļiki.

LIIKlDE MÄÄRAMISTABEL

l. Iga õie alusel üks kõrgleht. Kõik õite kõrglehed sulglõhised, õitest
enamasti pikemad, ainult ülemised kõrglehed õite pikkused. Lehed
tavaliselt 5_, harva 4- või 6_kaupa männases

l. Männas-vesikuusk - Mgriophųllum aertįcįĮĮatum L'
Iga õie alusel 3 kõrglehte. ÜlemiŠie õite kõrglehed lõhestumata,
õitest lühemad, ainult alumised kõrglehed sulglõhised ja õite pikku_
sed. Lehed tavaliselt 4-, harva 3_, 5_ või 6-kaupa männases

2. Päine vesikuusk - MgriophgtĮurn spicatum L.

1. Männas-vesikuusk - MgriophgĮĮurn aertįcillatumI L. Sp. pl. (l753)
992; Ledeb.Fl.Ross. II (1844-1846); Wied. et Web. Beschr. phan. Gew.
Esth-,'Liv- u. Curl. (1852) 585; Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V,2 {1926)
899; Gorschk. in Fl. URSS xV (1949) 665. - M. ļįmosurn Hectot ex DC.
Fl. Franq. VI (l8l5) 530. - M. pectinatum DC. Fl. Frang. VI (1815)
529. - Vpyrr MyroBiraran. (196. joon.)

4. Risoom roomav, juurduv. Vars paljas, kergesti murduv, lihtne
või pisut harunenud, (20) 50-120 cm kõrge (olenevalt veekogu sügavu-
sest). . Lehed 3 5 cm pikad, 4-6-kaupa männaSeS, niitjad või har-
jasjad tipmed kuni 1-3,5 cm pikad. Õied 4-6_kaupa 5-ll cm pikkades
katkestunud peades. Iga õie alusel üks kamjas pärislehtede Sarnane'
2-7 mm pikk kõrgleht, ülemistel õitel õie pikkune, alumistel enamasti
pikem. Isasõitel tupp kuni 1,5 mm pikk, tupeputkest lühem. Kroonlehed
valkjad või roosakad, läbipaistvad, nõgusad, tömbid, kuni 2,5 mm pikad,
peenehambalise servaga, varakult varisevad. Emasõitel tuįp kellukjas,
tupetipmed kuni 4 korda putkeosast lühemad. Kroonlehed äraspidi_muna_
jad' rudimentaarsed, ļ-l,5 mm pikad,. varakult varisevad. Sigimik piklik,
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l96. joon. Männas_vesikuusk (MgrīophųlĮum oertĮciĮĮatum L.). Taime ülemine
osa lehtede ja õitega.
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1,5-2 mm pikk. Vili jaguneb neljaks siledaks pruuniks osaviljaks -pähklikeseks.
Õitseb juunist augustini.
Seisvates ja aeglaselt voolavateS vetes, ka mererandadeį, 1oikudes,

liivastel ja mudasiel asukohtadel, sageli koos mändvetikatega. Kohati.
Moodustab tihedaid kogumikke.

Üldlevik. NSV Liidus peaaegu kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne-
ja Ida-Siberis, Ķaug_Idas, Kesk-Aasias, seisvates ja aeglaselt voolavates
vetes. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas, Väike-Aasias, Iraa-
nis, Mongoolias, Hiinas, Jaapanis, Põhja-Aafrikas, Põhja_ ja Lõuna_Amee-
rikas.

M' uertįcįĮlatum L. näitab üldiseļt lubjavaestel kasvukohtadel suure-
mat levikut kui lubjarikastel; ta on soojusenõudlikum kui M. spicatum.
Vaheļ esinevad ka veesisesed õied, tolmlemine toimub sel juhul vee abil
(hüdrofii1ia). Männas-vesikuusk talvitub ja 1evib ialipungade abiļ
(turioonid, hibernakulumid), mis tekivad sügisel varte tippudel. '

M' uertįcįļļatum moodustab vorme vastavalt kasvukoha tingimustele
(veeoludele). Eraldatakse:

Ī. pinnatifidum |Vallr. - kõrglehed õitest kuni 10 korda pikenrad;
Ī. pectinatum (DC.) Waļlr. - kõrglehed peaaegu õite pikkused või

ainuļt pisut pikemad;

' Ī. intermedįum Koch - kõrglehed õitest 2-3 korda pikemad;
Ī' limosum Hect. ex DC. (r' furrestre Neilr.) - taim ļühike, maismaa-

vorm, kõrglehed kuni 2 cm pikad.

2' Päine vesikuusk - MgriophųĮĮum spicatum' L. Sp. pl. (l753)
992; Ledeb. Fl. Ross. ĪI (lB44-1846) ļ1B; Wied. et Web. Besbhr. phan.
Gew. Esth. Liv- u. Curļ. (1B52) 5B5; Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V,2
(1926) 901; Gorschk. in Fl. URSS XV (1949) 667. - M. pectinatum DC.
Fl. Franq. VI (lB15) 529, p' p' - M. sįbįrįcum Kom. in Ęepert. spec.
nov. XIII (1914) 168. - Vpym KoJIocoBarL (197. joon.)

4 Ęisoom roomav' juurduv. Vars veesisene' enamasti harunenud,
30-120 (150) cm pikk. Lehed 1-3 cm pikad, asetsevad ohtralt varre
ülemises oSaS' enamasti 4-kaupa männastes, niitjad tipud 0,3-2 cm
pikad. Õied väikesed, alusel 3 kõrglehega, 3-B cm pikkades katkestunud
peades. Alumised kõrglehed sulglõhised, väikeste pärislehtede Sarnased,
õite pikkused või pisut pikemad, teised terveservalised, munajad, lühi-
dalt teritunud, õitest lühemad, nõgusad, veidi lihakad. Alumistel emas-
õiteļ on keskmine kõrgleht külgmiste kõrglehtede pikkune või pikem,
ülemistel isasõitel külgmistest väiksem. Isasõitel tupp kuni l mm pikk,
ta koļmnurkjad tipmed on tupeputke pikkused. Kroonlehed roosakad,
nõgusad, tömbid, varakult varisevad, umbes 2 mm pikad. Emasõite tupp
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197. joon. Päine vesikuusk (MgriophgĮlum spicatum L.).a - taime ülemine osa

ļehtede ja õitega, ä * taime alumine osa juurtega, c - isasõis, d * kahe'
suguline õis. e - emasõis.
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putkjas, umbes 1-2 mm pikk, peaaegu tipmeteta. Kroonlehed väga väi-
kesed, 0,5 mm pikad, nõgusad, roosakad, viljad ümaralt neljakandilised.

Õitseb juunist augustini.
Seisvates ja aeglaselt voolavates vetes, veeloikudes, koolmetes, mere-

rannal. Kohati.
Üldlevik. NSV Liidus kogu Euroopa-osas, Kaukaasias, Lääne- ja lda-

Siberis, Ķaug-Idas, Kesļr-Aasias, aeglaselt vooļavates Vetes, lirnaanides,
kraavides ja soodes. Väljaspool NSV Liitu peaaegu kogu Euroopas,
Väike-Aasias, Iraanis, Põhja-Mongoolias, Jaapanis, Hiinas, Põhja-Aafri-
kas ja Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Sisaldab räni, kasutatav puuesemete poleerimi_
seks (Grossheim, Pacrltre.nrHue pecypcrl Kasxaga, 1946, lk. 337).

Mgriophgllum spicatun L. eeĮistab lubjarikkaid kasvukohti, kuid on

levinud ka mudaštel ja liivastel kohtadel. Enamasti kasvab ta L-4 m

sügavuses, moodustades tihedaid kooslusi. Sageli on taimed peaaegu tip_

pudeni lubjaga inkrusteerunud. Päine vesikuusk ei moodusta talipungi,
talvitub risoomi ja alumiste varte abil, suuremates sügavustes ka rohe-

lise taimena. Paljuneb kergesti vegetatiivsel teel, kuna ärarebitud taime_

osadel võivad areneda lisajuured
Moodustab ökoloogiliselt tingitud kasvukohavorme.

9. SELTS ANAKARDILISED - ANACAķDIALESI

Seltsi Anacardįaįes kuuluvad puud ja põõsad,. harvem rohttaimed,

mõnikord puitunud liaanid . (sugukond ades Trigoniaceae, Sapindaceae).
Lehed on liht_ või liitlehed, vahelduvad või vastakud, .harva männasjad,
enamasti ilma abilehtedeta. Seltsi kuuluvaid taimi iseloomustab eetrilisi
õlisid või vaike sisaldavate mahutite esinemine vegetatiivsetes'organites.
Õied on valdavalt kahesugulised, harvem abortiivseļt ühesugulised, korra-
pärased või korrapäratud, kaheli õiekattega, enamasti neljatised või viie-
tised, harvem kahetised kunį seitsmetised" DiskLrs esineh enamikuļ Sugu-

kondadel. Toļmukaid niisama palju kui kroonlehti või 2 korda rohkem,
harva tolmukate arv teistsugune. Emakkond mitmesuguse ehitusega,
sageĮi esineb günofoor. Viljalehti on reeglina kuni 5, harva rohkem. Vili
mitmesuguse ehitusega, sagedamini kupar või luuvili. S_eemnea1gmeid

on igas sigimiku pesas enamasti l või 2. i
Seltsi kuulub A. Grossheimi järgi lB sugukonda, millest 15-le on ise-

loomulik putuktolmlemine, kolmele (Aextoxicaceae, Coriariaceae, Dįdįe-
raceae) aga tuulioĮmlemine. Peaaegu Samasuguse mahuga on ka R. Wett-
steini se1ts Terebįnthaįes. Teistel autoritel jaotuvad need sugukonnad
mitme seltsi vahel.

Seltsi Anacardįaįes esindajad on iseloomulikud just troopilistele ala_

dele. Ainult väļreste sugukondade liigid levivad ka põhjapooļkera pafas_
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vööndis. Eesti NSV-s on esindatud vaid 5 sugukonda - Rutaceae, PoĮų'
galaceae, Acerace,ae, Hippocastanaceae ja .BaĮsaminacele.

Meil mitte_esinevatest sugukondadest on Sįmarubaceae troopikas
levinud ligi 30 perekonnaga sugukond. Esindajad on peamiselt puud,

sisaldavad mõrusid ekstraktiivaineid' Burseraceae on võrdlemisi väike.
(l6 perekonda) troopiline puistaimede sugukond vaigukäikudega koores,

mille tOttu leiavad kasutamist. Suur troopiline sugukond umbes 600 lii-
giga on Meļįaceae. Kasutamist leiab esmajoones nende tugev ning ilusa-
värvuseline puit. Hästi on tuntud Saįetenįa mahagoni L. - mahagoni-
puu ja Cedreįa odorata L., mille ļõhnavast puidusi tehakse kaste roo-

ļuhkru ja sigarite jaoks. Veidi üle paarikümnÄ liigi sisaldab ainult Aust_

raalias esinev väikestest põõsastest koosnev Tremandraceae sugukond.

Sugukonda Trigoniaceae kuulub umbes 30 sügomorfsete õitega puude ja

põõsaste liiki, mis kasvavad Lõuna.Ameerika mitmesugustes regioonides.

Samutį Lõuna_AmeerikaS ļevinud umbes 100-liigilise sugukonna
Vochgsiaceae esindajatel on ka sügomorfsed õied. Peale puudc võivad
esineda veel põõsad ja rohtiaimed. Ligi 60 perekonda sisaldab sugukond
Anacardįaceae, kuhu kuuluvad puud ja põõsad. Valdavalt on nad levi'
nud Uue ja Vana Maailma troopilistel aladel, kuid neid leidub ka paras-
vööndis. Paljud liikidest leiavad inimese poo1t kasutamist. Näiteks
Mangifera indįca L. - mangopuu on troopikas hinnatav toiduviljapuu,
paljudel perekonna Pįstacįa liikidel on söödavad pähklid, Pįstacįa tere'

bįnthus L. annab vaiku, millest Saadakse tärpentini. Cotinus coggugrįa'

Scop. -- parukapuu on huvitav ilupõõsas. Perekonna Rhzs esindajad
sisaldavad pafk- ja mürgiseid aineid. Eriti mürgine on Ameerikas esinev

Rhus toxicodendron L. Suurim Sugukond on Sapindaceae |Īgi l20 pere-

konnaga. Õied on reduktsiooni tõttu näilikult ühesugulised. Eluvormidena
esinevād puud ja põõsad, vahel ka liäanid. See on puhttroopiline sugu-
kond. Esindajad leiavad kasutamist õlitaimedena. Sabįaceae on väike
Sugukond (4 perekonda), mis sisaldab puid, põõsaid ja ronitaimi; levinud
peamiselt troopiiistel aladel. Ka Meįįaceqe an väike (3 perekonda) sügo-
morlsete õitega puudest ja põõsastest koosnev Sugukond, mis on levinud
Aafrikas. Sugukond Aextoxįcaceae sisaldab vaid ühe perekonna, mis on
levinud Tšiilis. Samuti ühe perekonna B liigiga sisaldab Sugukond
Corįariaceae, mille liigid on levinud mitmesugustel aladel (Vahemere-
maadel, Jaapanis, Uus-Meremaal). Enamikus .on need põõsad, harvem
rohttaimed.

EESTI NSV-s EsINEVATE sUGUKONDADE MÄÄRAMISTABEL

l. Puud või põõsad liht- või liitlehtedega . 2

Rohttaimed lihtsate või sulgjaguste lehtedega 4

2. Puud (harva põõsad); viĮi kaksiktiibvili
3. Sugukond vahtralised - Aceraceae LindĮ.
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Puud või põõsad, vili kupar, tiibvili või luuvili, lehed sõrmjad või
sulgjad 3

3. Vili 3 praoga avanev kupar, lehed sõrmjad; puud
4. sugukond hobukastanilised _ Hippocastanaceae DC.

Puud paaritusulgjate lehtede ja mustade luuviljadega või põõsad
kolmetiste lehtede ja tiibviljadega

l. sugukond ruudilised - Rutaceae Juss.

4. Tugevasti lõhnavad kultuurtaimed sulgjaguste lehtedega
l. sugukond ruudilised - Rutaceae Juss.

Vabas looduses kasvavad või aedades kasvatatavad rohttaimed liht-
lehtedega; ei oma tugevat aroomi 5

5. Looduslikus taimkattes esinevad kuni 25 cm kõrged rohttaimęd väi-
keste (kuni l0 nrm läbimõõdus) lehtedega; vili ovaalne kupar

2. sugukond vahulillelised - PolųgaĮaceae Lindl.
Looduslikus tairrrkattes esinevad või aias kasvatatavad kuni l20 cm
kõrged taimed mahlakate läbipaistvate varte ja õhukeste kuni B cm
laiuste lehtedega; vili lihakas kõdrakujuline paiskvili

5. sugukond lemmaltsalised - Baįsamįnaceae S. F. Gray

(1.) Sugukond ruudilised - Rutaceae JuSS.ļ

Enamasti puud, põõsad või poolpõõsad, harva rohttaimed. Lehed
liht- või liitlehed, vastakud või vahelduvad. Abilehed puuduvad. Õied
kahesugulised või abortiivselt ühesugulised, korrapärased või korrapära_
tud. Õiekate kaheli, neljatine või'viietine, harva kolmetine. Kroonlehed
kinnituvad näärmekale diskusele. To1mukaid enamasti kroonlehtede
kordne arv. Sigimik ülemine, kolmepesane; seemnealgmeid igas pesas
l kuni palju. Vili kupar, luuvi1i, tiibvili või mari. Taimed kaetud näärme_
tega, lõhnavad tugevasti, sisaldavad mõruaineid ja eetrilisi õ1isid.

Sugukonnas arvestatakse kokku 1600 liigi ümber, mis on levinud ena-
masti troopikamais. Eesti spontaanses flooras sugukonna esindajaid ei
leidu. Tulnukaina kasvatatakse meil korgipuid (PheĮlodendron), humala-
puid (PteĮea), ruute (Ruta), harva ka diktamnuseid (Dlctamnus). Muu_
dest perekondadest on tuntuim tsitruste perekond - Cįtrus, kuhu kuulu_
vad sidruni-, apelsini-, pomerantsi-, mandariini- jt. puud, mida ļõuna_
poolsemaies maades on iidsetest aegadest peale kasvatatud kultuurtai-
medena.

I Koostanud E. Varep ja M. Kask.
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l98. joon. Aedruut (Rutct graueoĮens L.). a - oks õitega, b - oks viljadega' c _ vili
(suurendatud), d - õis (suurendatud).



P EREKONDADE MÄÄRAMISTABEL

l. Puistaimed liitlehtedega; vili tiib_ või luuviļi 2
Rohttaimed sulgjate lihtlehtedega; vili kupar

1. Ruudid - Ruta L.
2' Paaritusulgjate ,ehtedega 

'1:',Įl1*,Hļ' - Pheįloldendron Qupr'
Kolmetiste lehtedega põõsas; vili tiibvili

3. Humalapuud - PteĮea L.

(l.) perekond ruudid - Rutaļ L.

L. Sp. pl. (1753) 383 et Cen. pl. ed. 5 (1754) 180.

Mitmeaastased rohitaimed või poolpõõsad vastakute tervete või su1g-
jaguste lihtlehtedega. Õied korrapärased, neljatised (või viietised), kahe-
sugulised, kollased. Tolmukaid B (kuni l0). Kupar 4- (kuni 5-) pesane,
igas pesas B-12 seemnealget. Perekond sisaldab umbes 50 liiki, mis on
levinud Vana Maailma põhjapoolkeral.

(l.) Aedruut - Ruta graoeoĮens L. Sp.pl. (1753) 3B3, p. p.; Ledeb.
Fl. Ross. I (1842) 490; Boiss. Fl. Or. I (1867) 921; Hegi lllustr. Fl. Mitt.-
Eur. V, I (1925) 69; Vvedenski in Fl. URSS XIV (1949) 199. - R. hor-
tensįs Miļļ. Gard. dict. ed.8 (1768) n0 l; Aschers. et Graebn. Synops. VII,
89 (1915) 242. - Pyra 4yruucran. (198. joon.)

4. Taim sinakashall. Vars alusel puitunud, harunenud, 20-50 cm
kõrge. Lehed rootsulised, 4-|l cm pikad, 3-7 cm laiad, 2-3 korda paa-
ritusulgjalt jagunenud; segmendid peaaegu terveservalised, lineaal-süst_
jad või kitsas-äraspidimunajad; kõige ülemised lehed rootsuta. Õied kol_
lakasrohelised, neljatised (tipmised viietised), kännasjais õisikuis. Tupp-
lehed kolmenurgelised, teravad; kroonlehed alusel ahenevad, kergelt ham-
bulist'e kähardunud servadega, paadikujulised. Kupar paljuseemneline.

Oitseb juunis, juulis.
Harva aedades kasvatatav (Tartu)
Üldlevik. Ķrimmis, Balkani poolsaarel. Mujal kultuuris.
Majanduslik tähtsus. omab tähtsust eeirilisi õļisid sisaļdava ravim_

taimena.

2. perekbnd korgipuud - Pheįļodendron2 Rupr.
Rupr. in Bull. Classe phys.-math. Acad. Scien. Pėįersb. xV (lB53) 353.

Kahekojalised puud paksu pehme koorega. Lehed paaritusulgjad, vas-
takud. Õied viietised, väikesed, vähe silmapaistvad, rohekaskolļased,

I Vana ladinakeelne taime nimi.
2 Kr'eekakeelsetest sõnadest feĮĮos - kork, d,endron - pįļu
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l99. joon. Amuuri korgipuu (t:htlĮĮodendron amufense Rupr.) oks viljadega.



kobarates. Emasõied-kõļutolmukatega (staminoodidega). Sigimik viie_pesane' igas pesas üks seemnealge; emakasuue viiehālmane. Vili eba_
meeldivalt lõhnav luuvili viie kõva kiviga'

NSV Liidus on Ķaug-Idas looduslikult levinud PheįĮodendron ąmu-
rense Ęupr., mis introdutseerituna esineb ka meiļ. Harva leidub meilveeljaapani korgipuud - P' įaponicurn Maxim. ja sahhalini korgipuud -P. sachaļįnense Sarg' (Järvselja Põlva rajoonis, Tartu).

Perekonna esindajate seemneid on leitud Soļikamskį ligida1 miotseeni
lademetes.

(l.) Amuuri korgipuu Pheļįodendron amLįrense Rupr. in Bull.
!-t1sse phys.-math. Acad. Scien. Pėtersb. XV (lB53) 3, 53; Maxim. in
Mėm. Acacl. Scien. Pėtersb. sav. ėtr. IX (1s59) 72,tab.4; Sarg. Trees and
shrubs I (1905) tg7, tab.93; schneid. Laubholzk. II (tgnl 124; Kom.
et Alis. Key Pl. Far East. Reg. II (1982) 695, tab.209; vvedenski in Fl.
URss XIV (1949) 232. - Eapxar avrypct<uü. (l99. joon.)

h Tiheda võraga kuni l0 m kõrge puu. Saavutab meiļ tüve dia_
meetri kuni 40 cm. Koor helehall, kortsuline, sametjas. Noored võrsed
kollakashallid. Lehed rootsudega, paaritusurgjad, 3-6 paari sulglehe-
kestega. Sulglehekesed süstjad kuni piklikud, teritunud tipuga, tiūedalt
saagja -servaga' noorelt karvased. Lehed pealt tumerohelised, veidi läi_
kivad, alt läiketa, sinakasha1lid, sügisel helekollased. Õisik kännasjas,
veidi karvaste oksakestega. Kroonlehed rohekad, 3-4 mm pikad; tupp_
lehed munajas.ko1mnurksed, väga teravad, paljad või ripsmelisĮā,
l-2 mm pikad. Tolmukad kroonlehtedest ltlz-2 korda pikemad. Luu_
vili must, kerajas; valmib ka meie oludes.
. Õitseb juunis ja juulis.

Harva parkides, peamiselt Eesti NSV lõunaosas (Pärsamaal, Viljan-
dis, Taļlinnas, Pühajärvel, Ęäpinas jm.); külmakindel.

Üldlevik. NSV Liidu Kaug-Idas, Jaapanis ja Hiinas. Mujal harva
kultiveeritav.

Majanduslik tähtsus. Koor kasutatav halvemat sorti korgi valmista_
miseks (meil kasvavate eksemplaride koor on selļeks liiga āhuke), puit
mööbli valmistamiseks.

(3.) perekond humalapuud - Pteį'eaI L.
L. Sp. pl. (1753) tļs et Cen. pI' ed.5 (1754) 54.

-. Ķarieļojalised põõsad ebameeldivalt lõhnavate kolmetiste lehtedega'
Õied neljatised või viietised. Emasõied kõlutolmukatega. Siginrik kaūe-
pesane' igas pesas kaks seemnealget. Vili kaheseemneline ļuuvili.

I Ja|aka nimetus vanadel autoritel; antucl sellele trimute viljade sarnasuse tõttujalaka omadega.
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a, oks õitega200. joon. Kolmįkįehįne humalapuu (PteĮea trif oĮĮata L.)
b - oks viljadega..



(1.) Kolmiklehine humalapuū - Pteįea trifoĮĮ'ata L' Sp. pl. (ļ753)
ll8; C. Schneid. L,aubholzk. II (l9l2) 123; Wils. in N' Am. Fļ.25 (l9ll)
209; Vvedenski in Fļ. URSS XIV (1949) 233. - llreneq rpėx"ttllcrHaR.
(200. joon.)

tį Kõrgus 1,5-3 m. Lehed pikarootsulised, kolmetised, süstjate
sulglehekestega, mis noorelt on karvased. Õisik kännasjas, karvaste oksa-
keste ja õieraagudega. Kroonlehed rohekasvalged, 4,5-6,5 mm pikad,
väljast enam või vähem karvased; tupplehed karvased või paljad, t-2mm
pikad. Tiibvili l,5-3 cm lai, ovaalne või peaaegu ümmargune.

Õitseb juunis ja juulis'
Harva parkides (Pärsamaal, Pööraveres, Tallinnas jm.).

Üldlevik. Pärineb Põhja-Ameerikast. NSV Liidus kasvatatakse i1u-
põõsana peamiselt edelaosas.

2. sugukond vahulillelised - Polggalaceae Lindl

Rohttaimed, poolpõõsad või põõsad vahelduvate või vastakute terve-
servaliste liht1ehtedega. Õied korrapäratud, kahesugu1ised, viietised,
koondunud tipmistesse või külgmistesse kobaratesse. Tupplehti 5, neist
sisemised 2 laial, kroonjad: Kroonlehti 3 või 5, viimasel juhui 2 neist
soomusjad, sageli tolmukatega kokku kasvanud. Tolmukaid enamasti B,

nende niidid omavahel putkeks kokku kasvanud. Sigimik ülemine, kahe-
pesane, kummaski pesas l seemnealge, Vili lapik kahepesane kupar või
luuvili. Seemned karvased, endospermiga.

Sugukond on kosmopoliitse levikuga. Sisaldab l0 perekonda umbes
800 liigiga. NSV Liidus on esindatud vaid I perekond.

l. perekond vahulilled - PolųgaĮa2 L
L. Sp. pl. (1753) 701.

Valclavalt rohttaimed vahelduvate või vastakute terveservaliste lehte-
dega. Õied kobarates; õierao alusel 3 kõrglehte, neist keskmine pikem
külgmistest. Tupplehti 5, neist 2 sisemist kroonjad, mis hiljem viljale
külge jäävad. Kroonlehti 3, harvem 5, omavahel enam või vähem kokku
kasvanud, alumine neist lootsikutaoline, tipul kolmehõļmane või ripsjas,
nn. kamm. Tolmukaid 8, harva 6. Emakas kahehõlmase suudmega. Vilį
külgedelt kokkusurutud kahepesane kupar.

Perekonnas on üle 450 liigi, neist umbes pooled Ameerikas. NSV Lii-

I Koostanud E. Varep
2 Kreekakeelsetest sõnadest poĮųs - palju' gaĮa _ piim; varem Öldi arvamusel,

et vahulillede rohkus karjamaal tõstab loomade piimaandi.
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dus on levinud 30 ļiiki, Eesti NSV-s 3 liiki. Perekond PolggaĮa on Įevi-

kLrļt kosmopoliit.
olulist majanduslikku tähtsust seļle perekonna liikidel ei oļe. Mõnin-

gaid neist on kasutatud ravimtaimedena, nagu Ameeiika liik PoĮųgala
šrnrgo L. (radix Senegae) ning NSV Liidus kasvavad liigid P. sįbįrįca
L. ja P. tenuifolia Willd.

LIIKlDE MÄÄRAMISTABEL

l. Taim juurmise lehekodarikuga, kibedamaitseline. Juurmised lehed

äraspidi_munajad, varrelehtedest suuremad. Õied väikesed, 2-4 mm'

pikad
l. Mõru vahulill - PoĮųgaĮa amarelĮa Cranlz

Lehed pole. juurmise ļ<odarikuna. Alumised lehed ei erine ülalpool
varrel asetļevatest lehtedest. Kuivad ļehed ilmselt käändunud ser-

vaga. Õied suuremad, 6-8 mm pikad . 2

2. KüĪgmised kõrglehed õitsevate õite rao pikkused; õisiku tipul kõrg-

lehtedest tuPs
3. Tups-vahulill - PoĮųgala comosa Schkuhr

Külgmised kõrglehed poole lühemad õitsevate õite raagudest; kõrg-
ļehed vara äralangevao: 

'uoi. Tll-l,'"nr,, ll - PolagaĮa uuĮgaris L.

1. Mõru vahulill - PoĮggaĮa arnareįļa Crantz Stirp. Austr. ed. 2, V
(1769) 438; Kryl. Fl. Sib. occ. VIII (1935) l85B; Nevski et Tam. in Fl.
URSS XIV (Wagl) 257; Tomin in o.rr. ECCP III (1950) 305. -'P. amara

Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 272; Schmalh. Q.n. Cp. u Įoxrr' Pocc. '[

(ls95) l2O, non. Jacq. - P. amara SSp. aft7areĮ'įa Chodal in Bull. Soc.

Ėot. Genėve, n0 5 (lBB9) 160. - IZcro4 lopbKoBaTblfĪ. (20l. joon., b.)

4. Juur peenike' Vars 5-t5 (25) cm kõrge, aluseļ tõusev, harva

harunenud. Alumised lehed rosetina, kuni 35 mm pikad,4-10 (15) mm

laiad, äraspidi_munajad, tömbi tipuga. Varrelehed kitsad, kuni 20 mm

pikad, z-į mm laiad, piklikud või süstjad. Õied lunļ z cm pikkades

ļilindrili.t.s kobarates. Kõrglehed vara äralangevad, õieraagude pikku-

sed. Õied (nii tupp, kroon kui ka õieraag ja kõrglehed) sinised, harvem

ļillakasroosad või valged. Kaks suuremat tupplehte (<tiivad>) elliptili-
sed, õiekroon tiibade pikkune. Tolmukaniidid peaaegu kuni tolrnukapeani

kokku kasvanud. Sigimik varretu. Kupar väike, äraspidi_südajas, 4 mm

pikk, 3,5 mm ļai. Seemned heledad, karvased'
oįtseb mais ja juunis, harvem kuni augustini.
Kuivadeļ ja niisketeĮ niiiudel ning puisniitudel, ka iurbapinnasel,'har_

vem loopealsetel. Harilik.
Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas (välja arvatud Krimm), Lääne'

Euroopa kesk- ja põhjaosas. 
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Majanduslik tähtsus. Tarvitatakse harva
lae amarae cum radice).

lneditsiinis (herba PoĮgga-

2. Aas_vahulill - PolggaĮa uulgaris L. Sp. pl. (l753) 702; Ledeb. Fl.
Ęoss..I (lB42) 270, p. p.; Schmalh. o,r. Cp. n IOxg. Pocc. I (ļB95) |20;
Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) l0l; Nevski et Tam. in Fl. URSS
XIV (1949) 259; Tomin in Q.rr. ECCP III (1950) 304..- Vlcror, o6uxso-
serįĮ]ķtü. (20l. joon., a.)

4. Juur pruunikas, peaaegu puitųnud. Varred tõusvad, paljad või
nõrgalt karvased, tihedalt lehistunud, sageli harunenud, kõrgus
ļ0-25 cm. Lehed 10-22 (30) mm pikad ja 2-4,5 (5,5) mm laiad' Alu-
mised munajad või munajas-elliptilised, ülemised varrelehed lineaal-süst-
jad või süstjad. Õied koondunud tipmistesse hõredatesse kobaratesse.
Kõrglehed ruttu ära1angevad, süstjad, kü1gmised neist õieraagudest
lühemad, keskmine õierao pikkune. Õied sinised (harvem punased või
valged) , 6-7 mm pikal ja 3-4 mm laiad. Kroon <tiibade>> pikkune või
pikem. Vi1i äraspidi_munajas varretu tiivuline kupar _ 5 mm pikk,
3,5 mm lai. Seemned pruunid, piklikud, karvased.

Õitseb juunis, harvem kuni septembrini.
Kuivadel puisniitudeļ, ļiivikuil, söötidel, aasadel. Kohati. (202. joon.)

. Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-oSaS' Skandinaavias, atļantilises ja
Ķesk-Euroopas.

3. Tups-vahulill - PolggaĮa comosa Schkuhr Bot. Handb. ĪI (1796)
p.324, tab. l94; Ledeb' Fļ. Ross. I (ls42) 271, p. p.; Schmalh. iD.rr. Cp. H

Įoxn. Pocc. I (lB95) 120 (exci. ssp. a); Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, l
(1925) 98; Nevski et Tam. in Fl. URSS XIV (1949) 261; Tomin in
Q.ņ. ECCP III (1950) 304. .- P. aulgaris SSp. comosa Chodat in Mėm.
Soc. Phys. Genėve XXXI, 2 (lB93) 453, pro min. pte. - VĻcrog xox"ltaruü.
(203. joon.)

4 Juur valkjaskollane, peenike. Varred tõusvad, (B) i4-2B (40) cm
kõrged, harvem harunenud. Lehed ļineaaļ_süstjad, 15--30 (50) mm-pikad
ja 1,5-3 (4) mm laiad, terveservalised. Õied tihedates-kobarates, õisiku
tipul kõrglehtedest tups (203. joon., c); kõrg1ehed õierao alusel enne
õitsemist õiest ü,leu1atuvad' Vara äralangevad. oisikuvars kandiline,
lühikarvane. Õied purpurvioletsed, harvem roosad või valged (või sini_
sed). Õieraod väga lühikesed - 1-l,75 mm pikad. Kroon <tiibade>
pikkune. Kupar varretu, äraspidi_munajas, 4-4,5 mm pikk, 2-2,75 mm
lai. Seemned valgete karvadega.

Õitseb maist juulini.

Kuivadel niitude1, põõsastikkudes, metsaservadel, kinkudel; savi- ja
lubjapinnasel; sagedam kui P. auĮgaris L.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas, Krimmis, Kaukaasias, Ķesk_
Euroopas, Skandinaavias, Väike-Aasias.
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20l. joon. a _ aas-vahulill {PoĮggata ouĮgatis L.\; o - mõru vahulil| {PotggaĮa
arnareĮĮa Crantz)'

29 Eėstį NSV floora IIl
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202i joon. Aas-vahulille (PolggaĮa ouĮgarįs L.) leiukohad Eesti NSV-s.

3. sugukond vahtralised - Acerqceae Lindl.t

Puud, harvem põõsad vastakute liht_ või sulgjate liitlehtedega. Õied
korrapärased, enamasti kahesugulised, viieiised või neljatised. Tupplehed
vabad või kokku kasvanud. Kroonlehed vahel puuduvad. Tolmukaid ena-
masti B (4-10). Nektaarium diskusekujuline, harvem puudub. Sigimik
kahepesane, igas pesas kaks seemnealget, millest areneb harilikult üks.
Vili kaksiktiibvili, mis laguneb kaheks poolmeks. Seemned endospermita,
idulehed lamedad.

Sugukonda kuulub kaks perekonda. Neist perekond Acer ligi 150

liigiga on levinud nii Euroopas, Aasias kui ka Ameerikas. Perekond
Dipteronia ühe liigiga on esindatud Hiinas'

Fossiilseid jäänuseid tuntakse paleotseeni ja kriidi lademetest.
Esindajad leiavad kasutamist ilutaimedena; ka kasutatakse nende

hinnalist puitu ja suhkrut sisaldavat {2,5-4,5%) mahla (millest saa-
dakse vahtrasuhkrut),. ka lehti värvainete sisalduse tõttu.. Tulevad
arvesse meetaimedena. Ravimtaimedena omavad vahtrad teatavat täht-
sust tanniinide ja gallushappe sisaļduse tõttu. NSV Liidus kasvatatava-
test liikidest on selles suhtes eriti perspektiivne Acer ginnaĮa Maxim.

E. Varep
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I Koostanud , täiendanud M. Kask.
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203. joon. Tups-vahulill (PoĮųgaĮa comosa Schkuhr). o _ taime üldkuju, ä - üksik
õis, c * õisiku tipp kõrglehtedega (tups), eesküljelt õied kõrvaldatud. (b, , -suurendatud.)
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l. perekond vahtrad - Acer r L
L. Sp. pl. (ļ753) l054,

Lehed lihtsad või sulgjad liitlehed, ļehelabad osalt hõļmised, harvem
terved, saagjate servadega. Õied suuremalt jaolt kahesugulised. Taimed
ühekojalised, kahekojalised või polügaamsed. Isasõied rudimentaarse
sigimikuga või ilma selleta, emasõied steriiļsete tolmukatega või hoopis
ilma. Õisikud kobarjad või kännasjad. Tiibvili pika tiivaga.

Perekond hõlmab l50-200 liiki, mis on levinud Euroopas, Vahemere-
maadel, Kaukaasias, Ees- ja Kesk-Aasias ning Põhja. ja Kesk-Ameerikas,
kus on mäestikkudes peamisteks metsavöötme moodustajateks. NSV Lii-
dus esineb neist ca 25 ļiiki. Eesti NSV-s on pärismaine ainulį harilik
vaher (Acer pĮatanoįdes L.). Teised on sisse toodud. Neist küļmakindla-
mad ja enam levinud on 7 liiki. Peale käsitletavate ļiikide on meil kas-
vatatud või kasvatatakse üksikutes kohtades järgmisi liike: Ā. rubrurrt L.,
A. pennsiĮuanįcum L', A. spicatum Lam. jt.

TÄHTSAMATE EESTI NSV-s ESINEVATE VAHTRALIIKIDE
MÄÄRAMIsTABEL

l. Lehed liitlehed 2

2. Lehed kolmetised, ühesuguse Suurusega lehekestest, 1eherootsud
punakad; viljade pesad laiad, kolmekandilised

6. Mandžuurįa vaher - Acer mandschuricum Maxim.

Lehed 3-5 lehekesest, mille hulgas keskmine on teistest tundu-
valt suurem; lehekeste serv ebaühtlaselt saagjas; viljade pesad kit'
sad ja lamedad, kroonlehed puuduvad

B. Saarvaher - Acer negundo L.

3' Lehed enam või vähem murrajad, terved või nõrgält kolmehõlmased'
kahelisaagja servaga

5. Tatari vaher - Acer tatarįcum L.

Lehed selgelt kolme_ ja enamahõlmased. .

4. Lehed viĮjuvatel okstel kolmehõlmased (viiehõlmased vaid
setel okstel), keskmine hõlm 2-3 korda laįusest pikem,
märksa Suurem

4' Ginnala vaher - Acer ginnaĮa Maxim'

Kõik lehed vähemalt viiehõlmased, keskmine hõlm umbes niisama
lai kui pikk, pole teistest märksa suutem 5

į Taime nįmetus ovįdiusel ja Pliniusel, ladįnakeeįsest sõnasi,t acer - terav, kõva
(teravate lehtede või kõva puidu tõttu).

4

steriil-
teistest
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204. joon. Hariļik vaher (Acer platanoides L'\' a _ oks õitega, b _ isasõis, 4 - emag',

õis, d _ seeme. (ä, c, d - suurendatud.)



5' Õisikud karvased; lehehõlrnad tömbitipulised, serval harvade tömbi-
tipuliste hammastega

2' Põldvaher - Acer campestre L.

Õisikud paljad; lehehõlmad suurte teravate hammastega ülemises
osas või leheserv üleni hambuline . i l

6. Lehehõlmad l-2 paari suurte hammastega
l. Harilik vaher - A.cer platanoides L.

Lehehõlmad üleni hambulise servaga 7
7. Lehed teravatipuliste hõlmadega, ebakorrapäraselt saagja Servaga'

alumisel pinnal valged
7. Hõbevaher - Acer saccharįnum Ī''

Lehed tömpide hõlmadega, saagja Servaga' alumine pind pole valge
3' Mägivaher - Aber pseudopĮatanus L.

' l. Harilik vahef _ Acer platanoides | Ī,. Sp. pl. ( 1753) 1055;
Marsh.-Bieb. Fl. Taur.-cauc. II (lB0S) 446; Ledeb. Fl. Ross. I (1S42)
456; Pax in Engl. Pfļanzenr. IV, 163 (1902) 49; Gams in Hegi lļlustr.
Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) 280; Pojark. in Fl. URSS Xry (1949) 592
et in O.rr. ECCP III (1950) 348. - A. crispum Lauth De Acere (1781)
23. - A. pseudopįatanus Faļk Beitr. topogr. Kenntn. Russ. Reich II
(1786) 279, nan L. - A. rotundum Dulac Fl. dep. Hautes-Pyrėn. (ls67)
24|. - K"neu 'n,rarauoua4Huü Ī.Ī"lrx ocTpoJlucrgltž. (204. joon.)

\. 20 (kuni 30) m kõrge puu tumeda pruunikashalli koorega; noorte
võrsete koor väheläikiv punakaspruun. Tüve ļäbimõõt võib ulatuda ligi
l35 cm-ni. Pungad paljad, punakaspruunid. Lehed viiehõlmased, hõlmad
pikali teravate tippudega, üksikute teravate hammastega. Lehelaba
9-l3 cm pikk ja 10-lB cm lai, südaja alusega (205. joon., a). Lehed
peait tumerohelįsed, paljad, alt heļedamad, harva soonte kohal hõredate
pehmete karvadega. Leheroots 4-20 cm pikk, rohekaspunane, paljas;
värskeļt leherootsu lõigates või murdes tilgub lõike kohalt valget piim-
mahla. Õied ühesugu1ised, ühekojaĮised, rohekasko1lased, püstistes liit-
kobarates. Tupplehed äraspidi-munajad, tömbid, peaaegu kroonlehtede
pikkused, kuid neist pisut laiemad. Tolmukaid B, nad on kinnitunud
diskuse keskele. Sigimik paljas. Tiivad kuni 4 cm pikad, lähtuvad įömbi
nurga all või peaaeģu horisontaalselt (205. joon., Õ). Pähklikesed paljad.

Õitseb mais enne lehtede puhkemist.
Eesti NSV metsades esineb vaher harva teise kõrgusjärgu puuna

koos saare, jalaka ja mustlepaga. Ęohkem levinud lääneosas ja lääne-
saartel, ka glindialuses metsas. Istutatult aedades ja parkides.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa_osas, Kaukaasias, Skandinaavia lõuna-
osas, atlantilises ja Kesk-Euroopas, Vahemeremaade põhjaosas, Balkani

I pĮatanoides _ plataani sarnane; sõnadest pĮatanus _ plataan, oįdes _ sarnane.
Nimi on antud lehtede salnasuse tõttu plataani lehtedega.
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205. joon. Vahtrate lehed ja viljad. a _ hariliku vahtra (Acer pĮatanol.'

aes L) leht, ä _ vili; c - põldvahtra (A' campestre L.) leht' d _ vįli;
e _ mägivahtra (/. pseudopĮatanas L.) leht, l _ vili; g _ ginnala vahtra

(A. ginnaĮa Maxim.) leht' į _ vili.



poolsaarel. Mägedes tõuseb harilik vaher 1000_3000 m kõrguseni. Loo_
duslikult kasvades puudub Inglismaal, Hispaanias ja Kreekas.

Majanduslik tähtsus. Hea tarbepuu, puit tihke ja tugev, läikiv, valge,
kollase varjundiga' Tarvitatakse tisleri-, pur'"įr- īu treialitöödeįs.
Annab head küttepuud ja sütt. Hea meetaim. Kevadįne mahl on suhkru-
rikas. Koor sisaldab väheseļ määral parkaineid, lehtede piimmahl kaut-
šukit. Laialdaselt kultiveeritav ilupuuna.

Meil aedades ja parkides esinevad vahtra ieisendid ja vormid:
var. tgpicurn Pax subvar. rubeįlum Schwer. Ī' įncumbens Fax. -Lehed algul kahvatupunased, alumiste hõlmade basaalosad katavad

teineteist.
var. tgpicum subvar. rufum Schwer. Ī. gĮobosum Nich. Lehed

ruuged või sageli ainult ruuge servaga' puu võra kerakujuline.
var. coĮoratum Pax subvar. rubrum Herd. - Lehed enam või vähem

- tumepurpursed, kas alati (Ī. Schaedįerį'K. Koch - .rg.ā;āuiā 
';;;;- 

Tallinnas, Tartus, Pärnus, orul, Uue-Antslas jm.) või sĮgisel (Ī. Reiten
bachįį Nich. - võrdlemisi harva; Viljandis, Tallinnas).

var. coļorqtum subvat. uariegatun Loud. Ī. Drurnmondį Drummond. -Lehed valgeservalised; harva (Viljandis)
var. palmatifidum Tausch. - Lehed peaaegu aluseni lõhised, hõlmalt

s.ügavaIt saagjad, värvuselt .algul pruunikad, hiljem tumerohelised (f.
dįssectum Jacq. - võrdlemisi harva; Pärnus, Tartus) või kahvaturohe_
lised (f. Lorbergii Van Houtte - harva; Tallinnas).

var, crispum (Lauth) Spach subvar, cucuļĮatum Lauche. - Lehed
nõrgalt hõlmised, servadelt tugevalt kähardunud, ļehe alus kärbitud või
ümardunud; harva (Tallinnas).

var. heterophųĮlum Nich. Ī' aureo-marginatum Pax. - Lehed eba-
sümmeetrilised, kolļakate servadega.

(2.) Põldvaher - Acer campestreI L. Sp' pl. (tŽsa) l055; Ledeb. Fl.
Ross. I (lB42) 454; Gams in Hegi lļlustr. Fļ. Mitt.-Eur. V, l (1925)
284; Pojark. in Fl. URSS XIV (1949) 596 et in O;r. ECCP III (l950i
34B. - A. trįįobu,s Gilib' Fl. Lithuan. II (l7s2) l9B. - A. austr)iacum
Tratt. observ. bot. I (1Bll) 5. - Kle, nonesoIä.

J, t. Kuni 15 m kõrge laiavõraline puu, sagedamini põõsas. Ķoor
tume-punakashall, noored võrsed kolļakaspruunid. Pungad valkjate kar_
vakestega, munajad. Lehed pehmed, pealt tumeroheliseā, alt heīedamad,
kollakasrohelised, karvased, 3,5-5 cm pikad ja 5-6,5 cm laiad. Lehed

ļrjll1 _väga varieeruvad, harilikult viiehõlmased tömpide hõlmadega
(neist kaks alumist hõlma väikesed), 1ai-südaja alusega (205. joon., ž)
leherootsud paljad või karva'sed. Õied kollakasrohelised. Õisikutelg ja
õieraod karvased. Tupplehed piklik-ovaalsed, väljast ja äärtelt karvased.
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Kroonlehed kitsad, äärtelt karvased. Tolmukaniidid paljad. Sigimik pal'
jas või karvane. Tiibviļi 2_.g,5 cm pikk (205. joon., d); pähklikesed

paljad võ.i karvased.
Õitseb mais samaaegselt lehtede puhkernisega'

Eesti NSV-s kultiveeritav parkides ja aedades ilupuuna. Sagedamini
esineb vabariigi lõunaosas; Loode-Eestis ja Hiiumaal pole konstateeri-

tud. Saare.urī kül.akindel, territooriumi mandriosas külmuvad võrsed

sageli, mistõttu põldvaher püsib valdavalt põõsakujulisena'
įJldlevik. NSV Liidu Euroopa-osas, Kaukaasias, Skandinaavia lõuna_

osas, ātlantiļises ja Kesk-EuroopaS' Vahemeremaade ]ääneosas, Väike_

Aasias' Iraanis, Põhja-Aafrika mägedes.
Majanduslik tähtsus. Meetaim. Kuļtiveeritakse ilupuuna, tarvitatakse

ka põāsastaradeks; kannatab kärpimist, kõlb1ik raudteeäärseiks hekki-

deks. Eelistab kaaliumirikast pinnast. Paremini kasvab lagedal, kuid

talub ka varju. Väga tundļik kevadiste küļmade vastu. Linnade suitsu

ja tolmu kannatab Ēarti. puit on tugev, kõva, punakas, hästi poleeritav,
-halvasti 

lõhenev, kasutatakse treialitöödel (saapatikud, käepidemed jne,),

Annab heakvaļiteediļist sütt. Lehed kõlbavad söödaks loomadele, eriti

kitsecļele. Kevadine mahl sisaidab suhkrut.

Põldvahtraļ eraldatakse kaks alaliįki:
subsp. hebecarpum DC. - Pähkļiļresed sametjalt kaetud udeļ<arva-

dega; lehed sügisel enamasti värvuvad.punaseks. _ Enamik Eestis kons-

taūeritud eksemplare esindavad selle alaliigi teisendit _
var. ļobatum pax. 

- Lehed nahkjad, viiehõlmased; hõļmad tömbi

tipuga, sügavalt täkilised.' *l'p. -ieiocarpum (opiz) Ęogowicz. _ Pähklikesed muutuvad juba

noorelt täiesti paljaks; lehed sügisel kolletuvad. Esineb mei1 harva.

On konsiateeritud tema vorm -
Ī. suberosum (Dumori.) RogowicZ.'- oksad 1aiade korgistunud tii_

badega; Räpina pargis (E. Viirok, 1927)'

(3.) Mägivaher _- Acer pseudopĮatanusI L. Sp. pl' (1753) iosņ;

Lerleb. Fl. Ross. I (lB42) 454; Gams in Hegi lllustr. Fļ. Mitt._Eur. V,

ļ (1925) 274; Pojark in Fl. URSS XIV (1949) 59B et in @.n. ECCP trIĪ

(ļ950) 349. - A. quinqueĮobus Gilib. Fl. Lithuan. II (|7B2) l98' -
A. uįįįosum J. et K. Presl Delic. Prag. (lB22) 3l. - A. l.acįnįatumLoud'
Arb. Brit. I (l83s) 4|4. - A. aįįĮosum Borbās in Termesz' Īiz' X|V, 1-2
( l89 l) 7|. - K.leg loxtlonJlaTaI{oBbtü, nnop.

+). Kuni 25 m kõrge sihvakas puu pruunikashalli koorega, tüve läbi-
mõõt mei1 kuni 35 cm. Võrsed paljad. Pungasoomused oliivrohelised'
ripsmelise äärega. Lehed suured, kuni 17 cm pikad ja laiad, ümarsüda-

I pseud'oplatanus - ebapļataan; sõnadest pseudos _ eba- (kr. k.) , pĮataņus -
plataan (lad. k.). Nįmi on antud mägivahtra sarnasuse tõttu plataaniga'
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jad, pealt tumerohelised, tuhmid, alt sinakad või vaIkjad. Nooremad
lehed alumisel küljel, eriti soonte kohaļt, tihedakarvased, vanemad lehed
ainult karvatuttidega lehe alusel või soonte nurkades. Lehelaba harili-
kult viiehõlmane, saagja Servaga' tömpide hõlmadega (205. joon., e).
Leherooįs peaaegu niisama pikk kui laba. Õied B mm läbimõõdus, .ippr-
vas pikas kitsas kobaras. Kroonlehed kitsad. . Tolmukad kinnituvad
diskuse siseküljele. Sigimik karvane. Vilja tiivad kuni 6 cm pikad, val_
rninult pruunid (205. joon., f).

Õitseb mais, juunis, pärast lehtede puhkemist.
Eesti NSV-s kasvab parkides ja aedades. on võrdļemisi levinud

võõrpuuliik. Kõige sagedamini võib teda leida Viljandi ümbruSe par-
kides. Harvem esineb Eesti kirdeosas. Hiiumaal pole konstäteeritud.

Üldlevik' NSV Liidu Euroopa-osa edelaosas, Kaukaasias, atļantilisesja Kesk-Euroopas, Vahemeremaadel, Väike-Aasias. Kasvab peamiselt
mägedes üksikute eksemplaridena või harvem väikeste kogumikkudena.

Majanduslik tähtsus. Suurepärane dekoratiivne puu. Ka'svatatakse
parkides ja aedades. on väga vormirohke. Hea meetaim, annab palju
õiemahla (nektarit) ja õietolmu. Puit tugev, koIlakasvaļge, laseb end
hästi poleerida, on ilusa atlassiläikega, sobiv eriti muusikariistade val-
mistamiseks. Mahl sisaldab kevadel palju suhkrut. Lehti tarvitatakse
loomasöödana.

Mägivahtra vormide küsimus pqle Eesti NSV territooriumi kohta
päris selge. Mitmesuguste kirjanduslike allikate põhjal võib järeldada,
et meil esinevad või võiksid esineda järgmised tüüpi1ise teisendi
var. tgpicunt Pax - vormid:

Ī. ergthrocarpum Carr. - külgmiste hõlmade kängumise tõttu lehed
koļmehõlmased, vilja tiivad kuni 5 cm pikad, rohelised või kuni ere-
punased;

Ī. Leopoįdįį Lem. (Ī' uariegatum hort.) - lehed kujult samasugused
kr-ri eelmisel, rohekaspruunid, tihedalt valgelaigulised (vana-vaibola,
Viljandi, Tallinn, Tartu, Oru jne.);

Ī. purpurascens Pax (Ī. purpureum Lotsd.) - lehtede alumine pind
punakas (Kuivastu, Pööravere, Tallinn, Tartu, Vana-Võidu, Laātre,
Triigi jne.);

Ī. V/orļeel Rosenth, (Ī. lutescens hort') - lehed algul oranžikad, hil-
jem kollased (esinenud Tallinnas, praegu pole seal saĪlinud;.

Peale nende võib esineda:
var. aįllosulz (Presl) Parl. - vili tihedalt karvane, letred nahkjad,

alt üleni karvased.

(4.; Ginnala vaher - Acer ginnaĮa Maxim. in Bulļ. Acad' Scien.
Pėįersb. II (1856) 126; Pojark. in Fl' URSS XIV (1949) 60l et in
@.l. ECCP III (1950) 353. _ A. tatarįcum vat. ginnaĮa Maxim. Prirn.
Fļ. Amur. (lB59) 67. - A' Gįnnaļa ssp. euginnala Pax in Bot.
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206. joon. Tatari vaher (Acer tataricum L.). a - oks õitega, Ö -- emasõis, c _ isasõis
(b, c - suurendatud.)



Jahrb. VII (1886) 185, ex p. et in Engl. Pflanzenr. |Y, 163 (1902) 12,
ex p. - Knes rugsana.

J' l. Madal puu või kõrge põõsas, harilikult 2 m, harvem 5-l0 m
kõrge, halli sileda koorega. Lehed läikivad, pealt tumerohelised, alt hele_
damad (sügisel tulipunased), noorelt roodude kohalt karvased; kujult
ovaalsed või piklik-ovaalsed, kuni l0 cm pikad, kolmehõlmased, alusel'
ahenevad; lehe serv teravalt saagjas (205. joon., g). Leherooįs lühem
kui lehelaba. Oisik tihe ovaalne püstjas pööris, 20-60 õiega. Õisiku- ja
õieraod pisut karvased. oied ca 6 mm läbimõõdus, kolļakad. Vilja tiivad
22 -30 mm pikad, rohelised, hiljem kollased, lähtuvad įerava nurga all
(205. joon., h).

Õitseb juunis pärast lehtede puhkemist.
Eesti NSV-s kasvab parkides ning mõnedes aedades ja dendraariumi-

des. Rohkem leidub teda territooriumi lõunaosas; loodeosas (peale Haap-
salu) ja Hiiumaal pole konstateeritud. on võrdlemisi külmakindel.

Üldlevik. NSV Liidus Kaug-Idas, Mandžuurias, Koreas, Põhja-Hii-
naS' Mongoolias. Kasvab tihnikute ja rühmadena jõgede ja ojade
kaļlastel.

Majanduslik tähtsus. Ilusate läikivate lehtede tõttu kasvatatav aeda-
des ja parkides ilupuuna. Meetaim. Lehtedest valmistavad hiinlased
ntusta värvi.

(5') Tatari vaher _ Acer tatarįcum L' Sp. pl. (1753) 1054; Ledeb.
Fl. Ross. I (1842) 454; Gams in Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925)
272; Pojark. in Fl. URSS XIV (1949) 603 et in Q;r. ECCP III (1950)
352' - A' cordifoĮįum Moench Meth. (1794) 55. - A' rubrurn Waldst. et

Kit. Descr. et ic. pl. rar. Hung. II (1805) sub tab. XXXVIII, non L. -
Ķaerr rarapcxrž, uex"neu. (206. joon.)

J' l. Põõsas või väike puu, kuni 8 m. kõrge, sileda tumehalli või
peaaegu musta koorega, võrsed pruunikaspunased. Tüve läbimõõt puu-
del võib ulatuda 25 cm-ni. Pungad väikesed, 2_3 mm pikad, munajad,
terava tipuga, 8-l0 välissoomusega, mustjaspunased. Lehed 6-8 cm
pikad, 4-5,5 cm laiad, munajad, lühikese terava tipuga, südaja alusega;
leheroots 2-5 cm pikk, karvane, labast lühem. Lehed tumerohelise palja
ülemise ja heledäma - rohekaskollase alumise pinnaga, roodude kohait
karvased; hõlmad puuduvad, Serv ebaühtlaselt kahelisaagjas (207.
joon., a).']Õitseb pärast 1ehtede puhkemist. Õied kahesugulised, va1kjad,
hästi lõhnavad, püstistes varrelistes sarikpööristes. Tupplehed llarvased,
piklikud; kroonlehed tupplehtedest pikemad. Tolmukaid B, nad on kinni-
tunud diskuse sisemisele küljele. Sigimik tihedakarvane. Tiibvili 3-4 cm
pikk. Tiivad lähtuvad 30o-se nurga al1, nende tipud laienenud, puutuvad
sageli teineteisega kokku (207. joon.' Ö)' noores eas punased, hiljem
kollakashallid.

Õitseb juunis.
Eesti NSV-s külmakindel; kasvatatakse pargipuuna, leidub ka aeda_
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207. joon. vahtrate lehed ja viljad. a - tatari.vahtra (Acer tataricum L,) leht'

ü - vili; c - hõbevahtra (ā. saccharįnunt L.) leht, d - vili; e _ saarvahträ

(A. negund'o L.) leht, f - viļi; g _ mand,žuuria vahtra (A. mandschurįcun'
Maxim') leht,į-vilį.



des. Lõuna-Eestis sagedam kui Põhja-Eestis. Hiiumaal po1e konsta-
teeritud.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa lõunarajoonides ja Kaukaasias,
Kesk-Euroopa lõunaosas, Väike-Aasias, Iraanis. Kasvab üksikult metsas
ja jõeorgude veerudel,

Majanduslik tähtsus. Hea iļupuu, kasutatav ka põõsastarana' Mee-
taim. Annab head puitu, mis on kõlblik väikesteks tisleri_ ja ireialitöö_
deks. Lehtedest saadakse musta värvi.

Vormidest on Eestis eraldatud:
subvar. tormįnaįoįdes Pax - lehed enam või vähem väljakujunenud

hõlmadega (Kõljala, Kehtna, Taiļinn, Tihemetsa jne.);
Ī. marmoralc - 1ehed l<ujult nagu eelmisel, kuid üleni peenelt valge_

täpilised; esineb õige harva (Tallinn)

(6.) Mandžuuria vaher - Acer mandschurįcum Maxim. in Buļl. Acad.
Scien. Pėtersb. XII (1868) 228; Pax in Engl. Bot. Jahrb. VII (1886);
Pojark. in Fl. URSS XIV (1949) 617. Negundo mancįschurįca
Budistch. in 3an. Cu6. ol11. Pyccx. leorp. 06ų. IX u X (1867) l07, l0B,
137. - Kleu uautux<ypcxuil.

5, 
' 

Madal puu (võib meil siiski kasvada l5 m kõrguseks) või
põõsas korrapärase tugevasti harunenud krooniga; koor hall või pruurri_
kashall. Lehed pikarootsulised, kolmetised (207. joon., g) . Lehekesed
8-l0 cm pikad, tumerohelise ülemise, sinakasrohelise alumise pinnaga,
paljad, sügisel purpurpunased. Õisikud väheste õitega (3-5 õit), õie-
raod 2-3 mm pikad. Õitseb samaaegselt lehtede puhkenrisega. Õied
l<ollakasrohelised. Tupplehed munajad, 7-B mm pikad, kroonlehtedest
pikemad. Tolmukaid l0 (B-12), nad on kinnitunud diskuse sisemisele
ääreļe. Tiibviljad 3-3,5 cm pikad, nende tiivad lähtuvad 900_se nurga
al1 (207. joon., ft).

Õitseb juunis.
Eesti NSV-s parkides, võrdlemisi külmakindel. Harva Eesti lõunaosas

(Tihemetsa, Sangaste, Ęäpina, Tartu).
Üldlevik. NSV Liidus Kaug-Idas (Ussuurimaal), I(oreas, Į1andžuu_

ri as.
Majanduslik tähtsus. Väga dekoratiivne ja ilus įuu. Tihe ja kõva

puii on hinnatav trealitöödel.

(7.) ĮIõbevaher - Acer saccharįnum L. Sp. pl. (1753) 1055; Pojark-
in Fl. URSS XiV (1949) 620 et in Õ;r. ECCP III (1950) 356.
A. dasgcarpurn Ehrh. Beitr. Naturk. IV (l7s9) 24. _ A. erĮocarpum
Michx. Fl' bor.-am. IĪ (ls03) 203. - Ķ.rreH caxapucņķlü vnu cepe6pncrltü.,

5. Kuni 20 m kõrge, ilusavõraline, veidi allapoole rippuvate rohkete
okstega puu (harva põõsas). Tüvi õhukese korbaga, mis sarnaneb,
künnapuu koibaga; tüve läbimõõt kuni B0 cm. Võrsed punakaspruunid
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või oliivrohelised, kaetud vahakihiga. Pungad väikesed, 2_3 mm pikad,
pruunid. Lehed viiehõlmased,6-12 cm pikad ja 5_l0 cm laiad, süga'
valt hambuliste teritunud tipuga hõlmadega. Keskmine hõlm teistest tun.
duvalt pikem ja laiem (207. joon., c). Lehed pealt tumeroheļised, alt
sinakasvalged, noores eas karvased, hiljem paljad. Leheroots pikem või
lühem.kui lehelaba. Õitseb enne lehtede puhkemist. Õied vähesearvu_
listes allarippuvates sarikpööristes, kollakad, ühesugulised. Tūpp1ehed
enam või vähem kokku kasvanud, kroonlehed suuremalt osalt ei arene.

Diskus nõrgalt arenenud või puudub. Sigimik tihedakarvane. Tiibvili
4,5-7 cm pikk, tiivad lähtuvad terava nurga a|l (207. joon., d). Pähklike
nõrgalt kumer, piklik-ovaalne, sooniline.

Õitseb mais.
Eesti NSV-s kultiveeritakse ilupuuna parkides. Pole eriti sage; on

rohkem 1evinud vabariigi ļääne- ja edelaosas; võrdlemisi külmakindel.
Üldlevik. Põhja-Ameārikas; Euroopas kultiveeritult.
Majanduslik tähtsus. Üks dekoratiivsemaid vahtraliike - sobiv nii

üksikult istutamiseks kui ka puiesteedeks. Puit on valge, kõva ja tugev,
kõlblik mitmesugusteks tisleritöödeks. Mahl on suhkrurikas.

Hõbevahtra vormidest võivad meil esineda:
var. subtrįįobatum Schwer. Ī' penduĮtlm Nich. - Lehed sügavalt

iõhised, alumised hõlmad keskmisest tunduvalt väiksemad, mistõttu
ļehed näivad kolmehõlmastena; oksad rippuvąd (leinavorm).

var. ļacįnįaturn Pax Ī. \Vįerįį Schwer. - Lehed sümmeetrilised, pea-

aegu aluseni lõhised, hõlmad kitsad, tihedalt hambuļised; oksad longus.

(8.) Saarvaher - Acer negundot L' Sp. pl. (1753) 1053; Gams in
Hegi lllustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) 293; Pojark. in Fl. URSS XIV
(1949) 62l et in @;r. ECCP III (1950) 357. - Negurldo aceroįdes Moench
Meth. (l7g4) 334. - Negundo fraxinifoĮiurn Nutt. Gen. N.-Am. pl. I

(18lB) 253. - Negundo negundo Karst. Fl. Deutschl. ed. 2 (ļBB3)

596. - Ru/ac negundo Hitch. ex Robinson in A. Gray Syn. Ī1. (lB97)

440' - K.neH gcege.nucrustfi, HelyHÄo.

5. Laiavõraline, meil enamasti 3-7 m kõrge allarippuvate okstega

kahekojaline puu, harvem põõsas. Suurimad puud Eestis on lB nl kõrged,

tüve läbimõõduga 70 cm. Noored võrsed ja leheroots sinakasrohelised,
kaetud vahakihiga. Pungad kerajad, hõbevalgete karvadega. Lehed 1iit_

lehed, paaritusulgjad, kolmest kuni viiest lehekesest. Lehekesed eba-

sümmeetrilised, munajas-süstjad, saagja Servaga (207. joon., e), nende

aļumine pind heledam, noorelt mõlemad pinnad karvased' Õitseb Sama_

aegselt tįnteae puhkemisega või enne seda. Õied väikesed, ühesugulised,
koondunud rippuvaisse pööriseisse. Kroonlehed puuduvad. Isasõied

t negundo - ühe india taime (Vitex negundo) rahvakeelne nimetus. Saarvaher
sarnaneb sellega lehtede kujult.
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4-6 tolmukaga' tupplehed karvased, väga väikesed, neid on 4-5, alu_
sel on nad kokku kasvanud. Emasõites emakas kahe pika kaelaga. Tiib_
viljad kuni 3 cm pikad. Tiivad pruunikashallid, sooniLised, terava nurga
all (207. joon., f).

Õitseb mais.
Eesti NSV-s on saarvaher külmakindel. Kasutatav puiesteepuuna,

samuti parkides ja aedades. Enam on levinud Loode-Eesti valdkonna
(Einf) põhjaosas ja Eesti lõunaosas.

įJldlevik. Pärineb Põhja-Ameerikast. Kasvatatakse Euroopas, Kaukaa-
sias, Kesk-Aasias,

Majanduslik tähtsus. Dekoratiivne kiiresti kasvav puu aedades ja
parkides, Kasvab paremini niisketel mu1dadel. Puit on ühtlase ehitusega,
pehme, kergesti töödeldav.

Vormidest ja teisenditest on meiļ konstateeritud järgmisi:
var. tomentosum Schwer. - Noored võrsed peenekarvased; Õisus,

Pollis.
var. auĮgare Pax subvar. nudum Schwer. - Võrsed rohelised. paljad,

vahakihita; Õisus, Pollis.
var. uulgare subvar. califclrnicum Kirchn. (var. pseudocaĮi|ornicum

Schwer.). - Võrsed rohelised, tihedalt kaetud valge vahakirnrega; |aia|t
levinud alamteisend. Seļle vorm on

t. elegans Schwer. (Ī. aureo-marginatulz Dieck). - Lehtede servad
kuldkollased; Viljandis,

var. oulgare sūbvar. aįol,aceum Kirchn. - Võrsed pruunik'asrohelised
kuni vioļetsed, kaetud vahakirmega; laia1t ļevinud alamteisend. Selle
vorm on

Ī. Įutescens Schwer. - Nõrgali vahakaįe võrsetegä ja kollakate lehte_
dega, mis on vaevalt pikemad kui laiad; Järvseljal.

4. sugukond hobukastanilised - Hippocastanaceae DC.l

Sõrmjate liitlehtedega puud. Lehed vastakud, 3-9 lehekesega, pika-
rootsulised, abilehtedeta. Õied korrapäratud, kahesugulised ja harvemini
ka ühesugulised (isasõied) üheskoos püstistes õisikutes. Õiekate kaheli.
Tupplehti 5, nad on kokku kaqvanud või vabad. Kroonlehti 4 või 5.

Tolmukaid 5-B, nad on vabad, kinnituvad seespool õiekeįast. Emakas
ülemine, 3-pesase sigimikuga. Igas pesaS kaks seemnea1get. Emaka-
kael piklik, terve suudmega. Vili kupar, enamasti ühe-, harvemini
2- või 3-pesane, enamasti ühe, harvemini 2-3 Seemnega. Seeme suur,
ümarik, läikiva nahkja kattega ja läiketu nabaplekiga, endospermita,
lihakate idulehtedega. Idu kõverdunud
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Sugukonda kuulub 2 perekonda - Aesculus L. ja BilĮia Peyritsch
(2 liigiga), viimane levikuga Mehhikos ja Lõuna_Ameerikā põhjaosas
(Guatemalas, Venetsuelas jm.). Perekonna BįĮįįa esindajatel on kolme.
tised liitlehed ja peaaegu lahklehine tupp.

l' perekond hobukastanid - AescuĮus Į L.

L, Sp. pl. (1753) 344.

Liitlehed 5_7 (9) lehekesega. Tupp kellukjas või putkjas, ebaüht-
laste tipmetega. Kroonlehti 4-5, nad on pinnukeseosas paksenenud.
Toļmukaid 5-B. Õieketas ringikujuline või ühekülgne. Ķupar enamasti
l-pesane, sileda välispinnaga või kaetud näsadega või ogadega. Idu-
letred kokku kasvanud, jäävad idanemisel mullasse.

Hobukastanid on lėvinud põhjapoolkera subtroopilistel aladel ja
parasvööndis. Perekondą kuulub ligi 20 liiki; mitut Reist kasvatatakse
ilupuudena parkides ja aedades

Perekonna esindajate fossiilseid jäänuseid on leitud Euroopas tertsi-
aari kihtides.

LIIKIDE MÄÄRAMISTABĒL

l. Õied

Õied
2. Õied

Õied

valged, punakate täppidega. ViĮjad ogadega
l. Harilik hobukastan _ Aescuįus hippocastanurrl L.

teise värvusega. Viljad siledad või näsadega, kuid ogadeta 2

kollased või rohekaskolļased
2. Kollane hobukastan - Aesculus octandra Marsh.

punased
3. Paawi hobukastan - Aesculus Pauįa L.

(l.) Harilik hobukastan Aescuļus hippocastanum 2 L. Sp, pl.
(1753) 344; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 458; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 203; Beger in Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
V, I (1925) 301; Pojark. in Fl. URSS XIV (1949) 622. - Hippocastanum
uulgare Gaertn. De fruct, et sem. II (1771) l35. - Koucķnü KaIIITaH
o6ķrķHoseHįĪltü. (208. joon.)

'. 
Kõrgus kuni 30 m. Pungad vastakud, koonilised, tumepruunid,

kleepuvad. Tipmised pungad suured, külgpungad väiksemad. Lehed
sõrmjad, enamasti 5-7 istuva lehekesega, |5-20 cm pikkustel, alusel
paksenenud rootsudel, pealmisel pinnal paljad, alumisel soonte kohal ja
soonte nurkades pehmekarvased. Lehekesed äraspidi-munajad, talbjalt
ahenenud alusega (ülemises osas kõige laiemad), lühidalt teritunud
tipuga, ebakorrapäraselt saagja Servaga, kuni 20 cm pikad ja 9 cm laiad.

I aescare ehk escare - sööma (lad. k.)' kuna viljad on loomade poolt söödavad.
z hīppos _ hobune (kr. k.)' Castaneą - kastanipuu ladinakeelne nimetus.
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Keskmine leheke külgmistest Suurem. Õied rohkearvuliselt püstistes, kuni
25-30 cm pikkustes pöörisjates õisikutes. Õie- ja õisikuraod roostevärvi
karvadega. Tupp kellukjas, viie tipmega, karvane. Kroonlehti 4-5, need
valged, alusel algul kollase, hiljem punase täpiga, kuni 14 mm pikad,
narmastunud servadega. Kaks ülemist kroonlehte teistest pikemad,
tagasi käändunud. Tolmukaid enamasti 7, nad on õiest väljaulatuvad;
tolmukaniidid kroonlehtedest pikemad, alumises osas karvased. Sigi-
mik näärekarvane. Vili ümardunud, koļlakasroheline, paksuseina1ine,
kuni 6 cm läbimõõdus, enamasti ühe, harvemini 2_3 seemnega, välis-
pinnal ogadega. Seemned ümarikud, pruunid, läikivad, suure haļlį naba-
plekiga.

Õitseb mais või juuni algul, viljad valmivad septembris või oktoobris.

Kasvatatakse sageli ilupuuna parkides, puiestikes ja aedades kogu
Eesti NSV territooriumiļ.

Üldlevik. Hariliku hobukastanį kodumaaks on Balkani poolsaar ja

Kreekamaa. Kultuuris laialdaselt levinud Euroopas ja mujal.
Majanduslik tähtsus. Viljad on maitselt kibedad; See on tingitud

eskuliini (eskuliinhappē) sisa1dusest, mis hüdrolüüsil laguneb eskuletii-
niks (CsHooņ) ja g1ükoosiks (C6Hrzoo). Esku1iin arvatakse kuuluvat
saponiinide rühma, aga See ei ole veel lõplikult tõestatud. Viljades lei-
dub ka umbes 25% tanniine (viljakestas A,g%, seemnes 0,2%) ja
glükosiidi kvertsetiini (CztHzzOn.2Hro). Kuivatatud seemned sisalda-
vad keskmiseĻt 2,7/o tuhka, B,9/o proteijni, 6,3% rasvaineid, 2,3% tselĮu-

|oosi, 38,7% tärklist ja umbes t\/a suhkruühendeid (Į(oprr,Ionue pacTeuĪ'Ifl

ceHoKocoB Iz nacrģltuĮ CCCP, III, 1956). Seemneid söövad meeleldi sead
ja lambad. Pärast peenestamist ja vees leotamist sobivad söödaks ka

teistele koduloomadele, peamiselt sigadele. Neid kasutatakse ka jahuna

lisandiks kohvile.
Puit on kerge ning pehme; ieiab kasutamist mitmesuguste väikse-

mate puuesemete ja iluasjade valmistamiseks. Rahvameditsiinis on viijad
kasutamisel vahendina reuma ja teiste haiguste vastu.

Harilik hobukastan on ainus Euroopas spontaanselt esinev hobukastani
liik. Hariliku1 hobukastanil võib vahel õisiku tipus täheldada, peloorilisi
(korrapäraseid) õisi. Aedvormidest on tuntud Ī' Baumanlzll Schneid. _
valgetā täidisõitega (Ī. pĮena hort.), Ī. aļbo-uariegata Wesi. - valge_
täpiliste lehtedega, Ī. luteo-uariegata West. - kollasetäpiliste lehtedega
ja Ī. Įaciniata (Dipp.) Leroy - sügavalt ļõhestunud lehtedega.

(2.) Kollane hobukastan _ Aescuļus octandra l Marsh. (A. įutea
Wangenh., A. flaaa Ail., Pauįa lutea Poit.) - Kogcrnft KaIIITaH BocbMlI-

tltqzHxosrtfi. .

h. Lehed pikemalt teritunud kui harilikul hobukastanil, alumisel kül-
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208. joon. Harilik hobukastan (Aesculus hippocastanum L.). a ' õisik, Ö - õis ļäbį_
lõikes, c - vili, d - seeme, e - leht.
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jel nurkades roostevärvi karvadega, Tupp kollakasr,oheline, kellukjas,
5,tipmeline. Kroonlehti 4, need on kollakad või rohekaskollased, erineva
suurusega, ripsmelised, nende pinnukesed on tupest pikemad. Tolmukaid
enamasti 7, harvemini B, õiest mitte väljaulatuvad, niidid, eriti alumises
osas, pikkade karvadega. Sigimik karvane. Vili sile, ogadeta.

Pärineb Põhja-Ameerikast. Kuļtuuris Euroopas alates XVIII sajan-
dist. Eesti NSV-s Tallinnas, Tartus ja mujal.

Eraldatakse var. uirginica Sarg. roosakaskollakate kroonlehtedega.

(3.) Paawi hobukastan - Aescuįus Pauįa| L. (Pauia rubra PoĪr.) *
KoHcķIaü KaIIITaH llasa.

h, h. Madal, kunį 6 rn kõrge puu või põõsas. Lehed 3-5 lehekesega;
need noorena alumisel küljel hõredalt pehmekarvased, hiljem peaaegu
paljad, kuni l5 cm pikad. Tupp punakas, lühidalt 5-tipmeline. Kroonlehed
tuhmpunased, erineva Suurusega' näärekarvased, nende pinnukesed tupest
pikemad. Tolmukaid enamasti B, need paljad. Viljad siledad.

Pärineb Põhja-Ameerika idaosast.- Euroopas .kultuuris alates XVIII
sajandist. Eesti NSV-s Tallinūas, Eestį Põllumajanduse Akadeemia õppe'
aias Järvseljal jm.

5. Sugukond lemmaltsalised - BaĮsaminacede S. F. Gray:

Enamasti lihakad ja paljad rohttaimed sageli läbipaistvate vartega.
Lehed lihtsad, terved, abilehtedeta. Õied korrapäratud, kahesugulised,
kaheli õiekattega. Tupp sageli kroonjas. Tupplehti 3-5, tagumine tupp-
leht alati kannusega. Kroonlehti 5, neist 4 sageli kahekaupa kokku kasva'
nud, mistõttu kroon näilikult kolmetine. Tolmukaid 5, nad on lühikesed.
Toļmukaniidid alumises oSas vabad, ülemises oSaS kokku kasvanud,
ümbritsevad emakat. Sigiririk piklik, 5-hõlmase suudmega, moodustunud
5 viljalehest, 5-pesane, igaš pesas kolm seemnealget. Vili lihakas kupar,
avaneb lõhenedes viieks, kusjuures viljakatte osad hooga vabanevad ja
spiraalselt kokku rulluvad, sellega seemned kaugele välja paisates.
Mõnedel liikidel vili marjataoline.

Sugukonda kuulub 2 perekonda - Impatiens ja Hgdrocera lviimane
ainult ühe liigiga _- H. trifĮora (L.) W. et Arn., mis esineb Lõuna_Aasia
soodes], levikuga peamiselt mõlema poolkera troopilistel ja subtroopi_

listel aladel. Vähesed lemmaltsa liigid ulatuvad põhjapoolsete regiooni-
deni.

t Paaįa _ hollandi õpetlase P. Paaw'i (suri Leydenis aastaļ 1617) auks
2 Koostanud S. Talts.
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l. perekond lemmaltsad - Impatiensr L
L. Sp. pl. (1753) 938.

Üheaastased rohttaimed (troopilisteļ aladel sageli ka mitmeaastased,
vahel varteta). Varred ļihakad, sõlmekohtadel enam või vähem paksene-
nud. Lehed vaheļduvad,. vastakud või männastena, hambulise Servaga'
Tupp kolmetine (väljaspoo1 Eestit esinevatel liikidel ka viietine); 2 külg-
mist tupplehte väikesed, rohelised, tagumine kroonj as, Suure õõnsa
kannusega. Kroonlehti 5, neist ülemine vaba, teistest palju suurem, külg-
mised kahekaupa alusel kokku kasvanud (näilikult kroonlehti 3). Tolmu_
kaid 5, nende niidid ülemises osas kokku kasvanud. Emakas 5-pesase
sigimikuga, istuva (kaelata) 5-hõlmase Suudmega; Vili piklik lihakas
kupar, avaneb lõhenedes pikuti viieks' Poolmed, puudutamise tagajärjel
hoogsalt vabanedes, rulluvad spiraalselt kokku, paisates seemned laiali.
Seemned endospermita, sirge eoga.

Perekonda kuulub umbes 750 liiki, levikuga eriti Euraasia subtroopi'
listel ja troopilistel aladel. Vähemik liikidest esineb põhjapoolkera paras'
vööndis (Euroopas, Aasias, Põhja-Ameerikas). NSV Liidus on konstateeri'
tud l0 liiki, nende seas mitu_ kultuuris olevat ilutaime. Eesti NSV floora
koosseisu kuulub 2 lükĻ ilutaimedena kultiveeritakse pe?miselt 2 liiki.
Suuremat majanduslikku tähtsust perekond ei o-ma.

Enamik esindajaist on varjulembesed taimed, sageli suurte värvuse-
liste õitega; kohastunud kasvukohtadele troopikametsades, ka mägedes
põõsaste seas. Suuremal osal lemmaltsa liikidel on proterandrilised õied
ja nad kuuluvad putuktolmlejate hulka, kuid näiteks Madagaskaril esi-
neval liigil I' Hurnboįdtįana Baill. ja ka mõnel Aafrikas esineval liigil
toinrub tolmlemine lindude abiļ.

Mitmel liigil võib täheļdada ka väikeste kleistogaarrsete õite esine-
mist; viimased on erineva ehitusega.

LllKIDE MÄÄRAMISTABEL

1. Kodumaised metsikult kasvavad taimed. Õied kollased 2

Aedilutaimed, õied roosad, punakad või valged 3
2. Õied suured, kollased, 2,5-3 cm pikad, 3- või 4-kaupa rippuvatel

varbadel; kann,us haakjalt tagasikäändunud tipuga
l. Orn lemmalts - Impatiens noli-tangere L.

Õied väikesed, kuni l cm pikad, heļekollased, 4,-.lO-kaupa püstistel
varbadel, sirge kannusega

2. Väikeseõiene lemmalts - Impatiens paraiflora DC.

ļ impatiens - mitte salliv (Iad. k.), s. t. puudutamist nritte salliv, kuna valmį
nud viljad avanevad vähimagi puudutuse tagajärjel.
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3. Lehed valrelduvad' varfe tipul rohkearvuļiseļt, kuid mitte männa-
Sena. Õied üksikuļt või kahekaupa lühikestel püstistel varbadel,
roosad, punased, 1illakaspunased või valged, ka kirjud, l-1,5 cm
pika kannusega

3. Aed-balsamiin - Impatiens baĮsamįna L.

Kõik lehed või vähemalt ülemised männases või vastakud. Õied
2-|A-kaupa püstistes tipmistes kobarates, roosakas1iilad, lühikese,
4-5 mm pika kannu..g1,

4' Verev lemmalts - Irrlpatiens RoaĮei Walp.

l. sektsioon Brachgcentron'Warb. in Engl. et Prantl PĪlanzenf. IIĮ,
5 (1896) 397. - Lehed vahelduvad, varre tipul rohkearvuliselt, kuid mitte
männases. oied enamasti 2-5_kaupa varval.

l. Õrn lemmalts - Impatiens noli-tangere 1 L. Sp. pl. (1753) 938;
Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 687; Wied. etWeb, Beschr. phan. Gew. Esth-, Liv-
u. Curl. (1852) 135; Beg. et Schmid in Hegi lllustr. trl. Mitt.-Eur. V, I

(1925) 314; Pobed. in Fl. URSS XIV (1949) 626. - I. nolį me-tangere
Crantz Inst. rei herb. II (1766) 430. - I. Į.utea Lam. Fl..Franq. II (l77B)
666. - Į. paĮustrĮs Pers. Synops. IĪ (lB05) 257. - I. boreaĮįs Sweet
Hort. Brit. ed.2 (1830) 588. - I. caucasica Stev. in Ann. Scien. Nat. V,
12 (lB49) 374. - I. pachgcenlra Ęupr. in Mėm. Acad. Scien. Pėtersb.
sėr. VII, t. XV, l (1869) 265. - He4orpora o6ķtķrtoseHHarl' npbĮryH.

{209. joon.)

o Taim paljas. Vars 40-80 (l00) cm kõrge, püstine, lihakas,
sageli läbipaistev, sõlmekohtadel paksenenud, enam või vähem harune-
nud. Lehed vahelduvad, kuni ļ0 cm pikad ja 5 cm laiad, piklik_munajad
või ellipti1ised, lühida1t teritunud, tömbiļt hambuļise Servaga, alumised
2-4 cm pikkuse rootsuga, aļusel laialt talbjad, üļemised peaaegu root-
suta, alusel sageli ümardunud. Õied raagudel, kollased, neelu kohal. puna-
kate täppidega, 2,5-3 cm pikad, 4- Või harva S-kaupa rippuvatel,
2-3 cm pikkustel kaen1asisestel varbadel. Kü1gmised tupplehed lai-muna_
jad' rohekad, kiilja iipuga. Külgmised kroonlehed näi1ikult katrehõlma_
sed (kahekaupa aļusel kokku kasvanud), kusjuures üks hõlmadest on
teisest suurem ja laiem. Kuprad kuni 2 cm pikad ja 3-4 mm laiad.

Õitseb juunist septenrbrini.
Esineb lodumetsades, varjukaies ja niisketes segametsades, jõgede

ja ojacle kallasteļ, põõsastes. Seni leitud ainuļt mandril. Hajusalt,'sageli
rnoodustab kogumikke.

Uldlevik' NSV Liidus Euroopa-osa põhja-, kesk_ ja lõunavööndis
(välja arvatud Krimmi poolsaar ja poolkõrbete alad), peaaegu kogu Kau_
kaasias, Lääne- ja Ida-Siberis, Kaug-Idas, Kesk-Aasias varjukates met_
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sades, järsakutel, jõgede kallastel ja soodel. Väljaspool NSV Liitu pea-
aegu kogu Euroopas, Põhja-Aafrikas, Väike_Aasias, Mongoolias, Hii-
nas ja Jaapanis.

Majanduslik tähtsus. Kirjanduslikel andmetel on värsked lehed
veistele ja lammastele mürgised.

Įrnpatiens noĮi-tangere L. moodustab vahel kleistogaamseid õisi' Vii_
mased tekivad õitsemise algul nõrgematel isenditel väga varjukates või
liigile mitteiseloomuļikkudes kasvukohtades, kusjuures kasmogaamsed
(normaalsed) õied võivad tekkida samal eksemplaril hil1em. Seega näib,
et kleistogaamsete õite tekkimise põhjuseks tuleb pidada liigile mitte_
sobivaid kasvukoha tingimusi.

Kleistogaamsete õitega esindajaid on kirjanduses käsitatud nii tei-
sendina kui ka iseseisva liigina. Meinshausen on liigi areaali põhjapiiril
(Petšora jõe piirkonnas) ja ka Eesti NSV-ga piirneval alal Pihkvas ja
Luugas kogutud kleistogaamsete õitega isendeid kirjeldanud teisendina
Impatiens noĮi-tangere YaĪ. rninutiflora Meinsh. M. Popov aga on areaali
lõunapiiril Kasahstanis kleistogaamsete õitega leitud isendid era1danud
iseseisvaks liigiks - Impatiens cĮeistogama M. Popov. Kuna aga on
täheļdatud ka üleminekuid kleisto_ ja kasmogaamsete õite vahel, siis
näib, et pole põhjust selliseid isendeid käsitada iseseisva liigina, vaid
ökoloogiliselt tingitud teisendina'

2. Väikeseõiene lemmalts - Įmpatiens paraiflora' DC. Prodr. Ī
(1824) 687; Ledeb. Fl. Ross. I (1342) 4Bl; Wied. et Web. Beschr. phan.
Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1352) 136 in textu; Beg. et Schmid in Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) 317; Pobed. in Fl. URSS XIV (1949)
63l. - I. paruifĮora var. tgpica Trautv. in Bulļ. Soc. Nat. Mosc. XXXIII,
I (1860) 463. - Exs.: Lippm" et K. Eichw., Eesti taimed II (1935) n0
72. - He4orpora MeJIKoųBeTKooan. (2l0. joon.)

o Taim paljas. Vars püstine, 20-60 (80) cm kõrge, lihakas, pak-
setrenud sõlmekohtadega. Lehed munajad või elliptilised, B_l5 cm pikad
ja 4-6 (B) cm laiad, teritunud tipuga; talbja alusega, lühirootsulised,
teravahambalise servaga; hambad näärmelised, lehe aļusel suuremad.
Õied raagudel, kollakad, neelu koha1 punakate täppidega,4- või 5-kaupa,
harvemini suuremal arvul kaenlasisestel, lehtede pikkustel püstistel var_
badel. Tagumine tuppleht 4-5 mm pikk, külgmised umbes 2 mm pikad,
munajad, rohekad. Ülemine kroonleht peaaegu ümmargune, kollane;
külgmised kroonlehed hõlmised (kahekaupa kokku kasvanud), hele_ või
valkjaskollased. Ķuprad piklik-lineaalsed, silinderjad, püstised või pisut
eemaldunud

Õitseb juulist septembrini.
Umbrohuna aeäades ja parkides, kalmistuįel, varemetel, teede ääres,
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2ll. joon. Väikeseõiese lemmaltsa (Į'mpatiens paruifĮora DC.) leiukohad Eesti NSV_s.
(K. Eichwaldi järgi.)

ka prahipaikadel. Tulnukas Aasiast, Eesti NSV_s kodunenud. Seni ļeitud
vaid mandriļ. Territooriumi lõunaosas sage, lääne- ja põhjaosas kohati,
peamiseli linnades ja asulates. Harvemini esineb asulätest ja inimeste
eiamutest kaugemal, näit. ojakallastel. Moõdustab kogumikke. (2ll. joon.)

Üldlevik. NSV Liidus Euroopa-osa keskvööndis, Lääne_Siberis, Ķesk-
Aasias, jõgede kallasiel, järsakutel, mägede nõlvadel, umbrohuna aedadesja õuedes. Väljaspoo1 NSV Liitu Skandinaavias, Kesk_ ja atlantiļises
Euroopas, Džungaarias, Mongooļias, Indo-Himaalaja regioonis.

Majanduslik tähtsus. Kirjanduslikel andmetel oh lehed, õisikud ja vil_
jad veistele mürgised. Lehtedes ļeidub 3-6/o parkaineid. Hea meetaim'

Liik esineb spontaanselt vaid Kesk-Aasias; sealt levimisel on ta areaal
laialdaselt suurenenud. Käesoleva1 aja| on levimas Euroopas; tulnukana
Põh j a-A meerik as.

Väikeseõiest lemmaltsa ltasvatati esmakordseļt Eestis Tartu Ūlikooli
botaanikaaias vahetuseks'saadud seemnetest. Ta kodunes seaļ nähtavasti
kiiresti ning 1evis ümbruskonda, laiendades oma areaa1i Eesti territoo-
riumil. Esineb peamiselt inimasulates (linnades ja muucles keskustes),
rnis kõneleb sellest, et nähtavasti eriti inimese tĮgevus ta ļevikut soo-
dustab. Esmakordselt mainitakse kirjanduses väikeseõiese 1emma1tsa
esinemist metsistununa Tartu linna parkides ja aedades Wiedernanni ja
Weberi poo1t ( lB52). Järgmisena mainib tema esinemist Kieseritzky
(l860) juba Pärnu 1innas (E. Lepik, Väikeseõielise lemmaltsa ļevik Ees-
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tis. Loodusuurijate seltsi aruanded, Tartu, 1936, 3-4, ja <Eesti Loodus>>,

Tartu, 1938, nr. 3).
Väikeseõiese ļemmaļtsa levik Saksamaal sai samuti suurel määral

alguse botaanikaaedadest, kus hakati teda kasvatama XIX sajandil. Näi-
teįs külvati teda aastaļ lB37 esmakordselt Dresdeni botaanikaaias, kust

įa samuti kiiresti ümbruskonda ļevis ja kodunes

. 2' sektsioon Mįcrocentron Warb. in Engl. et Prantļ PIlanzenf. III, 5

(1s96) 39l. -_ Lehed varre ü1emises osas vahelduvad, arvukalt, kuid

Äitte'männases. Õied üksikult või kahekaupa kaenlasisestel varbadel'

(3.) Aed-balsamiin _ Impatiens baļsamįna1 L. Sp. pl. (l753) 93B;

n"g. Ėt Schmid in Hegi ll1ustr. Fl. Mitt.-Eur. V, l (1925) 313 in textu;

Poūed. in Fl. URSS XrV ( 1949) 633. - Baįsamįna hortensis Desp. Dict.

sc. nat. 3 (lst6) 4B5. - Helotpora 6aūlgaįņįHosaq'

o Vars püstine, lihakas, enamasti harunemata, sageli läbipaistev,

25--50 cm kõrge. Lehed kitsad, süstjad, B_12 cm pikad ja Į,5_2 cm

1aiad, teritunud tipuga, talbja alusega, saagjate servadega. Õied mitme-

kaupa lehtede.kaenaīdes, lüįikestet varbadel, suured, 2,5*3,5 cm pikad.

Krnnus"g, tuppleht kroonjas, kannus 1,0_l,5 cm pikk, kõverdunud'

Kroonlehed enamasti..oo.rā, punakad või ļil1akaspunased, vahel valged

või kirjud. Kupar munajas, udemetega.
Õitseb juunist või juulist septembrini.
Kasvatatakse Eesti NSV-s aedades ilutaimena paljudes, ka täidisõie_

listes sortides. Sageli ka toakultuurina.
Üldlevik. Taime kodumaaks on Ida-India. Kultuuris ilutaimena Euroo-

pas ja Aasias. Toodi Euroopasse XVI sajandil portugallaste poolt.

Majanduslik tähtsus. Dekoratiivtaim.

3. sektsioon SaĮpiglochiĮon \į,larb. in Engl. et Prantl'Pflanzenfam'
iII,5 (1896) 39l. - Kõik lehed või vähemalt üļemised vastakud või män_

nases. Oied kobarates.

4. Verev lemmalts - Impatiens RoAlei'2 Walpers Rep' I (fta2\ 475;

Beg. et Schmid in Hegi lļlustr. Fl. Mitt.-Eur. V, 1 (1925) 313 in textu;

Pobed. in Fl' URSS įlv (tgņg) 633. - Į. gĮanduĮifera RoyĻe lļlustr.
(1s39) l5l, tab. 28 fig. 2, non Arn. 1835. - I. moschataF,dgew. in Trans.

į,inn. Soc. Lond. Xx (ļ846) 38. - He4orpora Poüll, 6a"nlgauĮg xeį,1e3.-

Kosķlü. \

o Vars püstine, 40-100 (l20) cm kõrge, alates alusest harunenud.

Lehe=tl enamasti kolmekaupa männases, harvemini vastakud, süstjad, kuni

12 ctn pikad ja 2-4 cm ļaiad, teritunud tipuga, ümardunud alusega,

ļ Taime nimetus Dioskoridesel
2 opetlase Royļe'i auks.
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212' joon. Vereva lemmaltsa (Įmpatiens Roglei '$Įalp.) leiukohad Eesti NSV_s

rootsudega, teravalt saagjate servadega; nende alusel on tumepunased
näärmed. Õied suured, 3-3,5 cm pikad, 2-10-' (l4-) kaupa püstistel
varbadel, viimased ülemiste lehtede kaenaldes, moodustades kobarataolisi
õisikuid. Ķannusega tuppleht kroonjas, kannus lühike, 4-5 rnm pikk.
Kroonlehed roosakaslillad, vahel va1ged. Kupar äraspidi-munajas, ogatao-
lise tipuga.

Õiįseį juunist septembrini.
Aedilutaim, kasvatatakse paljudes sortides. Eraldatakse f . aįba

hort. - valgete õitega. Harva juhuslikult metsistuv. Metsistununa kogu-
tud Tartu juures Raadil (õppeaias ja aedade ääres) ja Puhjas, kus kįs_
vab ohtįalt aedades ja põldude ääres (E. Lepik, rgāg). (2l2' joon.)

Uldlevik. NSV Liidus metsistununa Volga ülemjooksu aladel (jär.vede
ja jõgede kaldail). Väljaspool NSV Liitu Kesk-Euroopas, Indo-į{imaa_
laja regioonis. Taime kodumaaks on India ja Himaalala piirkonci. Too-
dud Euroopasse XIX sajandil.

Majanduslik tähtsus. Dekoratiiv_ ja meetaim. .

10. SELTS TÜRNPUULISED - RHAļļĄNALES

Enamasti väikesed- puud ja põõsad või liaanid, lihtsate, harvemini
liitlehtedega. Lehed ,ūit.tt"ā"gr. Õied neljaiised või viietised, väike-
sed, korrapärased, tsüklilised, enamasti kaheli õiekattega. Toļmukad
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ühes ringis, asetsevad kroonlehtedega kohakuti (epipetaalsed). Sigimik
tavaļiseli2-3- (5-) pesane, igas pesas l_2 seemnealget. Seemnealgmed

enamasti ana- või aįotroopsed, ventraalse, dorsaalse või külgmise õmb-

lusega, kahe integumendiģa. Sigimiku alusel nääreketas (diskus), mil-

lele įn kinnitunud toļmukād. Viljad - kuprad, luuviljad, seemnised või

marjad. Seemned endosPermiga.
Šeltsi kuuluvad 2 sugukonda - Rhamnaceae ja Vitaceae, mõlemad

putuktolmlejad. Neist oį sugukond Rharnnaceae esindatud Eesti NSV
metsikus flooras, sugukonna Vįtaceae liike aga kuļtiveeritakse vahel

aedadts ja kasvuhoonetes.

SUGUKONDADE MÄÄRAMISTABEL

Väikesed puud või põõsad püstiste okstega. Lehed lihtsad ja terved,

jagumatud. Oksad sageli asteldega
l' suģukond türnpuulised - Rhamnaceae R' Brown

Vars väänduv või roniv lehtedega vastakuti asetsevate köitraagude

abil' Lehed väga harva terved, enamasti hõlmised või sõrmjad
2' sugukond viinapuulised - Vįtaceae Lindl'

1. sugukond türnpuulised _ Rharrlnaceae R' Brown '

Madalad puud ja põõsad terveservaliste vahelduvate võį harvem vas_

takute lihtlehtedega, väikeste abilehtedega, mis ära langevad või on-og1-

deks muundunud. Õied ühesugulised kahekojalised või mõlemasugulised,

korrapärased, neljatised või viietised, vähe silmapaistvad, rohekad'

Kroonlehed väikesed või puuduvad hoopis. Sigimik 2-3- (5-) pesane'

üks seemnealge igas pesas; emakakaeļ sirge, suue 2-3_hõlmane. Vili
mitteavaneu, īrruīl1rtaoline või kuiv. Seemned enamasti ovaalsed nõr-

galt arenenud kõhrja endospermiga.
. Mõnede ļiikide (Franguta aļnus Mi1ļ., Rharnnus cathartįca L. jt.) vil-

jades ja koores leidub glükosiidi franguliini. Üļdiselt on sugukonnaļe

iseioomulik mittespetsialiseerunud ainevahetusprotsess. Orgaanilisi hap-

peid, eetrilisi ja rasvõļisid, alkaloide ja saponiine esineb harva' Iseļoo-

muļik on kollaste pigmentide moodustumine.
sugukonda kuulub ligi 50 perekonda rohkem kui 500 liigiga, mis on

1evinuā maailma kõigis osades, peamiselt troopilises ja subtroopilises

vööndįs. NSV Liidus esineb 5 perekonda, Eestį NSV-s 2 perekonda,

kumbki ühe liigiga.
Fossiilseid jäänuseid on 1eitud oligotseeni ja pliotseeni lademetest.

į Koostanud M. Kask.
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PEREKONDADE MÄÄRAMIsTABEL

I' Pungad paljad, ilma kattesoomusteta; lehed vaherduvad, terveserva-
lised, peaaegu sirgete paralleėlsete soontega, mida on 6-10 paari,
ogad puuduvad

l. perekond paakspuud - Frangula Mill.
Pungad soomustega; lehed vastakud, 3 (kuni 5) paari külgsoontega,
täkilis-hambulised; ogad oksteļ olemas

2' perekond türnpuud - Rhamnus L.
a

l. perekond paakspuud - Franguįa| Mill.

Põõsad või väikes"}'l,::" J:; ;i,"1,.:]l"i,r..,uulised, rohelised
või kolļakad, lehtede kaenaĮdes väikeste kimpude või sarikatena. Tupp
kellukjas, kolmnurksete tipmetega. Kroonlched lühikesed ja laiad. Emaka-
suue 3-hõļmane' Vili luuviljatao1ine mari. Seemned läätsekujulised.

Perekonnas on ligi 50 liiki; nad esinevad peamiselt Ameerikas ja
subtroopikas. omavad tähtsust parkainete sisaļduse tõttu. Meie ļoodus-
likus flooras esineb üks liik.

l. Paakspuu - FranguĮa aĮnus Mill. Gard. Dict. ed. s (l768); Furrer
et Beger in Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V, 1 (1925) 344; Grub. in Fl.
URSS xlv (1949) 642. Rhamnus Franguta L. sp pl. (17s3) 193; DC.
Prodr. II (1925) 26; Ledeb. F1. Ross. I (1842) 508. KpyurraHa
OJĪbxoBLIĮHa n. (2l3. joon.)

tį., h Kasvab kuni 4 m kõrguse põõsa või puuna. Lehed ellipii-
lised kuni äraspidi-munajad, kuni B cm pikad ja 5 cm laįad, tumeroheli-
sed, terveservaļised, 6.---10 paari küĮgsoontega; lehetipp järsult teritunud
või ümardunud. Leheroots kuni 1,5 cm pikk. Õied valkjad, kahesugulised,
viietised, 2,5-3'5 mm pikad, asuvad 3-6-kaupa ļehtede kaenlas. Tupe
tipmed niisama pikad kui tupp. Kroonįehed tupplehtedest lühenrad. Viļį
kerajas, alguses punane, hiljem violetjasmust, 2-3 seemnega. Seemned
laiad, lamedad, 5 mm pikad.

Õitseb maist juulini, teistkordselt augustist sepiembrini.'
Ķasvab metsades (peamiselt kuuse-segametsades ja rabastunud

männi-segametsades, harvem lodumetsades ja teistes tüüpides), soistel
puisniitrrdel, harvem siirdesoodel, mada1soodeļ ja muja1. Levinud üle
kogu Eesti NSV territooriumi; väga sage.

Üldlevik. Euroopas, Vahemeremaadel, Kaukaasias, Siberis, Kesk-
Aasias; kultuurist metsistunult Põhja-Ameerikas.

Majanduslik tähtsus. Koort (corte.u FranguĮae) tarvitatakse lahtis-
tina, ka parkimiseks ja värvimiseks. Puitu saab kasutada peenteks treia1i-
toodeļ{S.
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213. joon. Paakspuu (FranguĮa aLnus Mil!.). a - oks viljadega' b - õie cliagramnr,
' c - seeme, d - õis läbilõikes. (c, d - suurendatud')



2. 'perekond türnpuud - Rhamnus I L
L. Sp. pl. (1753) 193, p. p.

Põõsad või väikesed puud. Õied lehtede kaenaļdes, sageli kahekoja-
lised, enamasti neljatised. Tupp'iehterjas-keliukjas kolmnurksete tip-
metega. Kroonlehed väga väikesed, kitsac]. Sigimik 2-4-pesane. viti
luuviljataoļine mari. Seemned ovaalsed.

Perekond sisaldab üle l50 liigi, mis on levinud ainult Vanas Maa_
ilmas, peamiselt Ida-Aasias. Esindajaid kasutatakse värvtaimedena. Ees-
tis ļoodusļikult üks liik, mis kuulub kroonrooste peremeestaimena hävita-
misele. Aedades ja parkides esineb harva ka teisi ļiike, nagu Rhamnus
imeretįna Booth., R. alpina L.

l. Türnpuu - Rhamnus cathartįca L. Sp. pl. (1753) l93; DC. Prodr'
II (lB25) 24; Ledeb. Fļ. Ross. I (1842) 501; Furrer et Beger in Hegi
Illustr. Fl. Mitt.-Eur. V, I (1925) 332. Grub. in Fl. URSS XIV (1949)
660. - Ķecrep cla6nrelķriuüt. (2l4. joon.)

tį.' h. Kasvab põõsana või kuni 5 m kõrguse puuna. oksad lõpe-
vad ogadega. Lehed vastakud või kimpudena, ümarad kuni elliptilised,
kuni 6 cm pikad ja 4 cm laiad, peensaagja servaga, 3 (kuni 5) paari
külgsoontega, ererohelised või halļikad, lühida1i teritunud või tömbid.
Õied ebasarikates,. rohekaskollased, ühesugu1ised, asuvad sageli kahe-
kojaliselt. Tupplehed kolmnurksed, 2-3 'mm pikad; kroonlehed lineaal-
süstjad, tupplehtedest pikemad. Vili kerajas, 6-8 mm lai, kibedamaitse_
line, valminult must ja iäikiv. Seemned 5 mm įikad, kolmeļ<andilised.

Õitseb mais, juunis.
Levinud üle kogu Eesti NS\l, kuid tnärksa hajusamalt kui eelmine

ļiik. Ei esine enamasti ohtralt. Eelistab kuivemaid kasvukohti' Kasvab
aruniitudel, metsades, kadastikes, sarapikes, paekaldal jm.

Uldlevik. Euroopas, Vahemeremaadel, I(aukaasias, Lääne-Siberis,
Kesk-Aasias.

Majanduslik tähtsus. Kasutatakse samuti kui paakspuud. Puit väga
iļusa tekstuuriga. Valminud vi|ju (fructus Rhamnį cathartici) tarvitatakse
meditsiinis.

2. Sugukond viinapuulised - Vįtaceae Lindl.2
Enamasti ronipõõsad, ronivad lehtedega vastakuti asetsevate köiį-

raagude (moondunud õisik) abil. Lehed vahelduvad, 1iht- (terved või
hõlmised) või 1iitlehed (sõrmjad ja sulgjad)' varakult varisevate abi-
lehtedega. Õied korrapärased, kahe_ või ühesuguļised, ühe- või kahekoja_

į Taime nimi Dioskoridesel ja Theofrastosel.
2 Koostanud S. Talts.
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lised, lehtede vastas asetsevates tsümoossetes või sageli pöörisjates või
kobarjates õisikutes. Õiekate kaheli, enamasti neljatine või viietine,
harva kolmetine kuni seitsmetine. Õieraod alusel kõrglehtedega. Tupp
kausjas, servadel ebaselgelt hambuline või hõlmine. Kroonlehed õitse-
mise ajal kiirjalt laiuvad või tipul tanujalt kokku kasvanud ja koos'
varisevad. Tolmukaid 4-5, harvemini 3, kinnituvad sigimiku alusel oleva
nääreketta alusele. Tolmukaniidid vabad või putkena kokku kasvanud.
Tolmukotid avanevad kahe pikiprao abil. Sigimik ülemine, enamasti 2_,
harvemini 3-6-pesane. Igas pesas harilikult kaks anatroopset seemne-
alget ventraalse õmblusega ja alļasuunatud mikropüüliga. Emakakael
lühike ja koonusjas või piklik ja niitjas, kausja või 2-A-hõlmase suud-
mega. Sigimikualune nääreketas enamasti peekerjas või kausjas või
koosneb üksikutest ringina liitunud näärmetest. Vili tava1iselt lihakas ja
mahlakas mari, enamasti ühe või kahe, harva 3-6 (8) pesaga' iga pesa
enamasti ühe või kahe seemnega. Seemned on õlisisaldava kõva endo-
spermiga.

Sugukond jaotatakse kahte alamsugukonda: Vįtoideae ja Leeoideae'
Esimene alamsugukond hõlmab l0 perekonda üle 500 liigiga, mis on levi_
nud kogu maakera troopilistel ja subtroopilistel a1adel (välja arvatud
Austraalia). Kuid paljucl liigid, peamiselt perekondadest Vitis, Arnpelop-
sls ja ParthenocįssrĮs' on ļevinud ka parasvööndis, ulatudes võrdlemisi
kaugeĮe põhja. Alamsugukonda Vįtoįdeae kuuluvatest perekondadest esi-
neb NSV Liidus 3 - majanduslikuļt väga tähtis perekond Vitis (viina-
puud) , AmpeĮopsis ja Parthenocissus, millede esindajaid kultiveeritakse
ką Eesti NSV_s. Peale eespool nimetatud perekondade tuleks mainida
veel sugukonna liigirikkamat perekonda Cisszs't umbes 300 liigiga, mis
on levinud peamiselt troopikas. Siia kuuluvad väga mitmekesise elu-
vormiga esindajad - kõrged ronipõõsad (liaanid), püstised püsikud ja
põõsad, sageli sukulentsed taimed või peedi- või mugulataoliselt pak_
senenud varte ja tüvedega põõsad ja puukesed. Mitmesuguse ehitusega
on ka lehed .-- esinevad lihtlehed ja kolmetised, sõrmjad või sulgjad
liitlehed. Üksikuid liike kasvatatakse Eesti NSV-s kasvuhoonetes õppe-
otstarbeks.

Alamsuguk onda Leeoįdeae kuu\ub üks perekond Leea umbes 50 lii- ,

giga, mis on ļevinud eriti Aasia troopilistel aladel, harvemini Aafrikas '
ja Austraalias, esinedes peāmiselt metsades. Perekonna Leea liikļd'e|
asetsevad õišikud lehtede vastas, õied on neljatised, tolmukaniidid on
aga tupeks kokku kasvanud ja liituvad kroonlehtedega; sigimik on
3-8-pesane, igas pesas üks seeme. Köitrąagudeta püstised põõsad või
asteldega puud, sulgjate, kaheli- või kolmelisulgjate liitlehtedega.

Kuid alamsugukonna Leeoįdeae süstemaatiline asend sugukonnas
Vitaceae on väga vaieldav, kuna see alamsugukond erineb paljude olu-
lisįe tunnuste poolest sugukonna teisest alamsugukonnast - Vįtoįdeae'st'
Sellepärast eraldavad mitmed autorid alamsugukonna Leeoįdeae iseseis-
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vaks Sugį]konnaks.'Igatahes nõuab perekonna Leea suguļusaste teiste
perekond"adega veeĮ sĮlgiiamist

Sugukonāa esindajate fossiilseid jäänuseid on ieitud tertsiaari kih:

tidest Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias jm' 
l

PEREKON DADE MÄÄRAMI STABEL

1. Kroonlehed tiPul tanujalt
Lehed enamasti hõlmised

:

kokku kasvanud, varisevad üheskoos'

l. perekond:viinapuud _ Vįtįs L'

Krooņlehed vąbad, pole tipul kokku kasvanud, õitsemise ajal kiir-
ja1t eemaldunud, vaiisevad üksikult. Lehed enamasti sõrmjad

2. perekond metsviinapuud - Parthenocįssas Planch'

1. alamsugukond Vįįoįdeae Gi\g in Engl. et Prantl Pflanzenf. III, 5

(1896) 44l. _'Õied enämasti neljatised või viietised. Kroonlehed õitse_

Äise aiaks tipul tanujalt kokku kasvanud ja langevad üheskoos või

vao_ad i, u"māldrvad. Tolmukaid 4j5, vabad ja kroonlehtedega mitte

liiiunud. Emākakael lühike või piklik_niitjas. Suue vähe eristatav või

laienenud. Sigimik kahepesane, igas pesas 2 seemnealget' i

I. pėrekond viinapuud _ Vįtįs1 L'
L. Sp. pl. (t75s) 202.

Ronipõõsad(haardpõõsad);ronivadköitraagudeabil.Koorpruu-
nikas, kestendav, tükkidena äralangev. Lehed 1ihtsad, enamasti hõļmi_

sed, hambulise servaga. Õied viietised, kahesugulised või ühesugulised

ja kahekojalised, pöörisjates õisikutes; kui õied on ühesugu1ised, siis on

isasõied įikenenud niitjate tolmukatega ja redutseerunud sigimikuga,

emasõied lühikeste tagasikäändunud steriilsete tolmukatega. Tupplehed

väga väikesed, sageli eristamatud. Kahesuguļistel õitel iupp kausjas,

ebaselgelt hambuline. Kroonlehed tipul tanujalt kokku kasvanud, vari-
sevad üheskoos. Tolmukaid 5, vabad. Sigimik kahepesane, igas peSaS

kaks seemnealget, sigimiku a1usel viis ringikujuliseļt ļiitunud nääret'

Ęmakakael ltihike. Suue vähe eristatav. Vili lihakas ja mahlakas kahe-

pesane mari, l-2 seemet kummaski pesas. Seemned kõva kestaga,

pirnikujulised, alusel ahenenud.
Per.ekonda kuulub umbes 40_50 osalt üksteisele väga lähedast 1iiki

1evikuga peamiselt põhjapoolkera1, er.iti subtroopilistel aladel. Rikką1ņ
kult oā pārekond esindatud Põhja-Ameerikas ja Aasias. Euroopas esineb

vaid üks spontaanne liik - V. sįlaestrį.s Gmel. osa liike esineb ainuli

l Viinapuu nimetus vana_rÕomlastel
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kultuuris. Et aga perekonnasisene süstemaatika ja liikide koostis on seni
'lõp1ikult seļgitamata, siis kuulub küsimus perekonna liigilisest koosti-
sest vaieldavate hulka. Nii näit. J. E. Planchon, perekonn a Vįtįs moho_
graalia (Monographie des Ampelidėes vraies, l8s9) koostaja, eraldas
32 liiki. D. Sosnovski konstateerib NSV Liidus 3 spontaanse liigi esine-
mist ja 5 kuliuurliigi kasvatamist. Andrassovski (Magyar Flora, 1924)
järgi on aga NSV Liidus kultuurliikide arv ja Vassiltšenko järgi metsi_
kult esinevate liikide hulk märksa suurem.

LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

l. Lehtede mõlemad pinnad rohelised, paljad või enam või vähem kar_
vased; karvad mitte kunagi pruunid 2
Lehed mõlemal pinnal roheiised, noore1t karvased, hiljem paljad;
alumiseļ pinnal tihedalt karvased, valkj ate või pruunikate karva_
dega; kr-ri paljad, siis mitte kunagi rohelised, vaid sinakashaļ1id

l. Ameerika viinapuu - Vįtįs ļabrusca L.

2' Lehed sügisel rohelised. Õied kahesugulised või oSa õisi steriil-
sete tolmukatega. Seemned alusel ahenenud võrdlemisi pikaks
nokaks

2. Harilik viinapuu - Vitis uinifera L.

Lehed sügisel punased. Õied ühesugulised,'täim kahekojaline. Seem_
ned aįusel ahenenud lühikeseks nokaks :

3. Amuuri viinapuu - Vįtįs amurensis Qupr.

l. sektsioon Euaįtįs Planch. Vignes amėric. (ļB73) I02' - Koor kiu_
line, hiljerh kestendav, ribadena mahatulev. Seemned pirnikujulised.

l. rida Labruscae Planch. in A. et C. DC. Monogr. phan. V,2 (lBB7)
322. - Köitraod pidevalt, S. t. igal sõlmekohal. Karvkate võrkjas,
sametjas, enam või vähem pruunikas. Marjad suured.

(l.) Ameerika viinapuu - Vįtis labruscaI L. Sp. pl. (t753) 203;
Grossh. O"ų. Kasķ. III (1932) 54; Negr. in Aune.uorp. CCCP I, 82; Sosn.
in Fl. URSS XIV (1949) 678. - Vitis uinifera õ. Labruscavar. amerįcana
o. Kuntze in Acta Horti Petrop.X (lB87) t79. - V. uinifera õ. Labrüsca
var' orįentaĮis o. Kuntze ļ' c. Į7B. - Buuorpa4 klza1enna

h Vars kuni 5 (20) m pikk ja 20-25 cm läbimõõdus, köitraagu_
dega roniv. Üheaastased võrsed tumepruunid, silinderjad, tihedalt kar-
vased. Köitraod igal sõlmekohaļ, lühikesed, 2-3 korda harunenud.
Lehed pikkade südajate abilehtedega. Lehelaba lai_munajas või ümardu_
nud, lB-25 cm pikk ja 15-16 cm lai, terve või ebaselgelt 3_hõlmane,
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Sageli pügaldunud, ebakorrapäraselt saagja Servaga, pealmine pind
tumeroheline, noorelt karvane, hiljem paljas; alumine pind tihedalt kar-
vane, valkjas või pruunikate karvadega või kui enam või vähem paljas,
siis sinakashal1. Õied pöörisjates kuni 20-õielistes õisikutes, õisikud
5-s (10) cm pikad. Marjad suuruselt keskmised või suured, paksukesta_
Iised, l,5-2 cm läbimõõdus, punakasmustad või pruunikad, roosad,
harva kollakasvalged, omapärase muskusemaitsega. Seemneid 2-4, nad
on ahenenud ļühikeseks nokaks.

Õitseb juunis, juulis.
Kasvatātakse iĪutaimena mitmetes sortides. Täiesti külmakindel.
Üldlevik. NSV Liidus Krimmi poolsaarel ja Kaukaasias kuļtuuris.

Kaukaasias kultuurist metsistunud, esineb Lääne- ja Taga-Kaukaasia
(idaosa) metsades. Pärineb Põhja-Ameerikast (Kanada edelaosasi kuni
Carolina ja ohio osariikide põhjaosani)

Majanduslik tähtsus. Ilupõõsas. Marjad on söödavad. Karikaasias
leiavad marjad kasutamist veinitööstuses lahja magusa lauaveini vaļmis-
tamiseks (suhkrusisa1dus 14p-l9,0/o). Täiesti küļmākindel, kahjurite
suhtes harilikust viinapuust vastupidavam. Kui varemini teda selle tõttu
kasutati pookealusena, siis käeso1evaļ aja1 or-r sellest loobutud. Väga
tähtsad on Põhja-Ameerika viinapuud l<u1tuursortide lähtematerjalina.
Viimased on saadud l<as otseselt V. įabrusca'st või tema ristamise teel
teiste Ameerika viinapuu liikidega ja hariliku viinapuu (Vttis uinifera L.)
sortidega. Kultiveeritakse Euroopas aļates XIV sajandi algusest.

2. rida CordįfoĮio-Riparįae P|anch. in A. et C. DC. Monogr. Phan.
v,2 (ls87) 323. - Marjad väikesed või kuni keskmise suurusega. Kar_
vacl lihtsad, ļühikesed harjasjad või pikad, ämblikuvõrku meenutavad;
sageli karvad lehesoonte nurkades.

(2.) Hariļik viinapuu - Vitįs ainifera'L.Sp.pl. (l753) 293; Ledeb'
Fl. Ross. I (lB42) 458, p. p.; Grossh. @"rr..Kaņķ. III (1932) 54; Sosn. in
Fl. URSS XIV (l949) 686. -V.ainifera subsp. satiaa (DC.) H'egi llļustr.
F'l. Mitt.-Eur. V, l (1925) 365. - V. uinĮfera spontanea M. Popov. -
Bruorpa4 xy.nurypuuIü . (2l5. joon.)

tį Ronipõõsad, varred kuni l0 (30) m kõrged. oksad koļlakad või
punrĪa'p.uunid, paljad või pehmekarvased. Lehed paljad või karvased
(karvad lühikesed ja harjasjad või pikad, ämblikuvõrtr<u meenutavad).
I-eherootsud poo1e ļehelaba pikkused. Lehelaba ü1dkuju1t ümardunud,
neerjas või viienurgeline, enamasti 3-5-hõlmane või -jagune. südaja
alusega, ebakorrapäraselt hambulise Servaga, 5-20 cm läbimõõdus. Õied
aromaatsed, kahesugulised või osalt tolmukate kängumise tõttu ühesugu-

lised (funktsionaa1selt emasõied), pöörisjates õisikutes. Õisikud sageli
köitraagudega. Marjad mitmesugused nii kujult, suuruselt kui ka värvu-
selt, maitselt magusad või hapukad' Seemneid on 3-4, nad on 2*7 mm

I uinifera (lad. k.) - veini kandev, veinį andev (ainum - vein, fera _ kandev).
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pil<ad, pirnikujulised või munajad, ahenevad võrdĮemisi pikaks nokaks.
Vahel on marjad seemneteta

Õitseb juunis, viljad valmivad septembris või oktoobris.
Kultiveeritakse Eesti NSV-s aedades avamaal ja kasvuhoonetes pal-

jude sortidena, kusjuures avamaaļ omavad eriļist tähtsust külmakindlad
sordid. Tööstuslikku tähtsust Eesti NSV tingimustes ei oma. ]' -

Üldlevik. Kultiveeritakse NSV Liidu Euroopa-osa kesk-, peamiselt aga
lõunavööndis, Krimmi poolsaarel, Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Väljas_
pool NSV Liitu kultiveeritakse kõigis maailmajagudes, ka parasvööndis,
eriti aga subtroopilistel aladel. Kohati ļõunaaladel kultuurist metsistunud.
Päritolu ja kodumaa lõplikult selgitamata.

Majanduslik tähtsus. Viirrapuu on üks tähtsamaid põllumajanduslikke
ja tööstuslikke kultuure. Viinapuu kultuur on aļuseks veinitööstusele;
viinamarjad omavad suurt tähtsust toiduainena, ka ravimina. NSV Liidus
on peamisteks viinapuu kultiveerimise aladeks Moldaavia, Ukraina edela-
osa, Stalingradi oblast, Krimmi poolsaar, Kaukaasia, Usbekistan, Turk-
menistan ja Tadžikistan. Ka Läti NSV-s kasvatatav viinamari on juba
tootmises ja müügil.

, KäesolevaI ajal, u1atub NSV Liidus viinapuu kultiveerimise piir
I. V. Mitšurini ja tema õpilaste poolt aretatud külmakindlate sortide tõttu
põhja kuni Voroneži, Kurski, Moskva, Gorki, Kirovi, Saratovi jt. oblas-
titeni. Teatavasti aretasid I' V. Mitšurin ja tema õpilased küļmakindlaid
sorte, ristates Ameerika liike ja Vitis aĮnifera L. mitmekesiseid sorte
amuuri viinapuuga (sordid <<Buitur>>, <Arktik> jt.) .

Tähtsamateks viinamarja töötlemise produktideks on vein ja konjak.
Lisaproduktidena saadakse veįnitööstustes äädikat ja mitut liiki alde_
hüüde.

Viinamarju tarvitatakse toiduna värskelt, kuivatatult (seemneteta sor-
did annavacį rosinaid, korinte ja kišmišši), keedetult ja konserveeritult.
Ta on kõige väärtuslikumaid ja maitsvamaid marju.

Viinamarjade tööstuslikud jäätmed leiavad kasutamist reas tööstus-
harudes ja põllumajanduses. Seemneist toodetav õli sisaldab keskmiselt
53,0% linoleiini, 35,g% oļeiini, 5,2/o palmitiini ja 2,2/o steariini. Saa-
dud õli kõlbab kasutamiseks ka toiduvalmistamisel, eriti aga seebikeet-
misel. Jäätmetest saadakse viinhapet, viinakivi, kremotartarit, senjeti
soola jt. aineid. Lubjaga segatuna on jäätmed heaks väetiseks põldudele.

Marjad sisaldavad 6,25-8,78% glükoosi ja 5,74-9,26% fruktoosi.
Viinhappe sisaldus kõigub 0,9|-I,|9% vahel. Marjad sisaldavad ka
0,25-7,25 mlvo Brvitamiini ja jälgedena Bz-vitamiini. C-vitamiini sisal-
dus kõigub olenevalt sordist 0,43-12,3 mglo piirides (arvestatud toor-
kaalust). C-vitamiini sisaldus lehtedes on ll0-150 mg/o (arvestatud
toorkaalust).

Euroopa viinapuu on väga.vähe vastupidav kahjuritele, eriti viiną-
marjatäile (PhgĮĮoxera) ja seenhaigustele, mis võivad viinamarjaistan_
dusi suurel määral kahjustada. Ameerika liigid on kahjuritele ja seen-
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haigusiele vastupidavamad, kuid ameerika sortide kasutamine pookealus-
tena või ristamine nendega ei ole andnud häid resultaate, sest niisugus_
test sortidest saadud vein ei ole kuigi kõrge kvaliteediga.

Viinapuu on inimese poolt kultuuri võetud juba tuhandeid aastaid
enne meie ajaarvamist (arvatavasti 7000-9000 aastat tagasi). Hariļiku
viinapuu seemneid on leitud Šveitsis vaikülade jäänuste väljakaevamis-
tel, Aserbaidžanis paleoliitikumi-aegsete mälestusmärkide väljakaevamis-
tel jm. Sajandite vältel viinapuud kultiveerides on inimene teda niivõrd
muutnud, et seos algvormidega on juba ammu täielikult kadunud. Harilik...viitrapuu erineb kõikidest metsikutest liikidest kahesuguliste õite poolest,
kuna inimesel on areįamise teel õnnestunud muuta iga õis viljakandvaks.
Harilik viinapuu on väga polümorfne liik - käesoleval ajal tuntakse
umbes 5000 sorti, kusjuures mõnes kohas on sortide aretamisel pearõhk
asetatud veinisortidele, teisa1 aga söögisortidele. Vormide mitmekesisus
V'itis ainifera L. s. str. ulatuses on nii suur, et sageli nõuab üksikute vor-
mide morfoloogiline eristamine- suurt vaeva. Mitmed autorid on püüdnud
anda Vitis uinifera L. vormide geneetilist klassifikatsiooni, kuid ükski
rreist pole leidnud üldist tunnustust. Nimetada tu1eks hiljuti NSV Liidu
hariliku viinapuu monograafia koostaja A. M. Negrul'i poolt esitatud
liigisisest klassifikatsiooni ja ungari botaaniku-ampelograafi Andras-
sovski poolt esitatud klassifikatsiooni.

Andrassovski eraļdab 5 iseseisvat liiki:

V. medįterranea Andrass
V. bgzantina Andrass.
V. aļemanįca Andrass.
V. deļįcįosa Andrass.
V. antiquorum Andrass.

(kultuuris Vahemeremaadel),
(kultuuris Lääne-Aasias),
(kultuuris Ķesk-Euroopas),
(kultuuris Lääne-Aasias),
(kultuuris Lääne_Aasias) .

Andrassovski arvamuse järgi on nimetatud viiest liigist ja nende-
vahelistest hübriididest tekkinud kõik viinapuu Euraasia kultuursordid.

I. T. Vassiltšenko on kirjeldanud terve rea Kaukaasias, Ķrimmi pool-
saarel ja Aasias kasvavaid omavaheļ lähedasi metsikuid ļiike, mida varem
peeti metsiku viinapuu - Vįtįs sįluestris Gmel. regionaalseteks vormi_
deks; Vassiltšenko ļoeb neid Andrassovski poolt eraldatud liikide esivane-
mateks (Coeercx. Eor. XV, 6, 19Ą7' ja Ķ eonpocy o npoĪĄcxo>xĀerlnLĪ KyJlbT.
BlįHolpaĀa. Peģep. H.-LIccJI. pa6. sa 1945 r. ora. Elto.lt. rrayr< AH CCCP,
1947). Tema arvates V. sįįuestrįs Gmel. oleks V. aĮemanįca Andrass.
lähtevorm, V. hųrcanica Vass. - v. ruedįterranea Andrass. lähtevorm,
V. trichophgĮla (Kolen.) Vass. - v. antiquorum Andrass. lähtevorm.
Kuid mitmed nõukogude teādlased peavad Vassiltšenko poolt craldatud
metsikuid liike hariliku viinapuu metsistunud vormideks, kuna neil on
kahesugulised õied.

Negruli järgi Įuuluvad kõik Euraasia kultuurviinapuu 'vormid ühe
linneooni Vįtįs ainifera L. alla. Selļe 1inneooni piirides eraldab
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Negrul koļm ökoloogi1is-geograaf ilist põhirühma, mida ta nimetab
<pro1es>. Esimesse nendest, pontilisse rühma - proles pontĮ.ca Negr.

nias, Moldaavias ja Ungaris kultiveeritavad sordid (lehed enamasti ter-

vecl, harjasjate või vorĮ1aie karvadega, enamasti kerajate, harvemini

ovaalsete, võrdlemisi väikeste või keskmise Suurusega marjadega). Rüh-

mas eraldatakse subp roles georglca Negr. (Gruusias kasvatatavad sor-

did) ja subproles balcanįca Negr. (Balkani poolsaarel kasvatatavad sor_

did j ' teise, ļäänerühma - proles occįdentaįįs Negr. _- kuuluvad Prant-

susmaal, Saksamaal, Portugalis, Hispaanias ja lĮaalias kasvatatavad sor_

clid (Įehed võrdlemisi väikāsed, õrna võrkja karvkattega, väikese kobara

ia enamasti kerajate r,äikeste marjadega). Kolmandasse, idarįihma -
įrol". orį.entaļįs Negr. kuuluvad sordid 1evikuga Kesk-Aasias,
Äf ganistanis, Iraanis, Dagestanis, Armeenias, Aserbaidžanis, Turk-

nr.Įistanis (lehed paljad vol hariasjate karvadega, suured harunenud

kobarad, munajad uoi pitulit rd nrarjad, keskmised või suured)' Viimases

rühmas era1datakse ķįķs aļar:ühma: subproles casptca Negr' (Kesk-

Aasias, Afganistanis, Iraanis, Armeenias, Aserbaidžanis ja Dagestanis

kasvatatavād sordid) ja subproles antasįatįca Negr. (Aserbaidžanis,

Dagesianis ja Turkmeenias levinud sordid). Viimane vormide rühm on

ļaialdaselt kuļtiveeritav kõikides maailmajagudes'
Küsimus Euraasia hari1iku. viinapuu päritolust on seni lõplikult

selgitamata. Mitmed teadlased 
'(Engler, Hegi, Negrul jt.) on arvamuseļ,

et įarilik viinapuu VĮtis oinifera L. LVį.tįs ainifera ssp. satiua (DC.)

Hegi] on tekkinud metsikust liigist Vįtįs sįlaeslrls Gmel. fV. uinifera a

sųĮõesüs DC., y. uintfera ssp. siĮaestrts (DC.) Hegi], mis on levinud

NSV Liidus Euroopa_osa ļõunavööndis Bessaraabias, Musta mere

ranniku 1ääneosas, Krimmi poolsaarel (lääneosas), Kaukaasias ja Kesk-

Aasias (idapiir Ķopet-Dag), väljaspool NSV Liitu Kesk- ja atlantilises
Euroopas, Vahemeremaade1, Baļkani poolsaarel, Väike-Aasias' tõustes

mägedes l500 m kõrgusele ja kõrgemale (metsikult kasvaval viinapuul

o,-' īh"rrgrlised õiedį. Negru1 näiteks arvab, et vormid, mida ta ühen-

dab rühmįks proles occįdentalįs, on tekkinud Vįtįs ainifera ssp' siluestris

uberrans'ļst (iehed paljad või harjasjate karvadega),, mis käesolevaļ

ajal kasvab ka Aserbaidžanis. Saksa tuntud dendroloog K. Koch on

ava1danud arVamust' et Euroopas 1evirrud hari1ik viinapuu põlvneb

amuuri viinapuust (V. amurensls Rupr.). Mitmed įeadļased on aga arva-

museļ, et Edroopa ja Aasia viinapuu tekkest on osa võtnud mitte üks,

vaid mitu liiki. Näiteks D. I. Sosnovsļ<i peab tõenäolisemaks, et hariļik

viinapuu ja Vitis sįļaestrįs Gmeļ. põlvnevad ühistest, ammuväljasurnud

"rivanernātest, 
kusjuures on võimaļik, et harį1ik viinapuu on tekkinud

mitrnest liigist, ."rliur.". ka ristamise teel V' sįļaestris'ega (F1' URSS
XIV, ļ949, lķ. ogo). Õigemaks peetakse arvamust, et harilik viinapuu ei

ole tekkinud ühestainsast liigist, V. siļueslrls'est, vaid reast metsikult

kasvavatest liikidest, mis on ļevinud viinapuu kuitiveerimise kogu terri-
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'tooriumil - Vahemeremaadelt kuni Kašmiri ja Ferganani (esimesena
avaldas seda mõtet S. I' Koržinski).
. Seega kuulub hariļik viinapuu nende kultuurtaimede hulka, mille esi-

vanemaid pole seni suudetud kindlaks teha.
Ka hariliku viinapuu kodumaa küsimus pole lõpliku1t selgitatud.

Enamik teadlasi peab tema kodumaaks Ees_Aasiat, teīsed aga aivavad,
et viinapuu kultuur tekkis mitte ühes kohas, vaid sõltumatult mitmes
erinevas kohas viinapuu kultiveerimise areaali piirides Euroopa ja Aasia
territooriumil. Kindel on aga,. et viinapuu kultuur on algūse saanud
Vanas Maailmas, Ameerika Iiigid ei ole oSa võtnud Vįtįs ainif era
L. 1iigi tekkest ta kultiveerimise ajaloo vanimas järgus.

V. ainifera L., ehkki väga poļümorfne ļiik, on sliiki ühine Euroopaleja Aasiale. Nagu öeldud, tuntakse käesoleval aja| umbes 5000 sįrti,
sea1hulgas kuni 5-kordseid hübriide. Negruli andmetel kuļtiveeritakse
käesoleval ajal NSV Liidus umbes l lB0 pärismaist sorti (Gruusias --
400, Aserbaidžanis - üle 200, Kesk_Aasias - 200, Dagestanis - 150,
Įloldaavias - 30 jne.).

Hariļikul viinapuul võib täheldada pr-rtukiolmļemist, tuultolmlemist ja
ka isetolmlemist. Arenemiseks nõuab ta palju valgust.

(3.) Amuuri viinapuu - Vįtis amurensįs 1 Rupr.in Pl. Maack (ls59)
524; Negr. in Aune.ņorp. CCCP I, ll8; Sosn. in Fl. URSS XIV (1949)
700. - V. uinifera p. amurensis Regel'Tent. Fl. Ussur. (186l) 36. -V. ouĮpina ö. amurensls Regel in Acta Hortį Petrop. |I,2 (1873) 394. -Bzuorpa4 auypcrruü.

h Fnamasti ronipõõsas, kuni lO (l5) m kõrge. Vars 12 15
(lB) cm läbimõõdus. oksad ümardunult kanclilised, algul rohelised, hil_
jem kollakas- yõi punakaspruunid, vanad oksad peaaegu musta kesten-
dava koorega. Lehed 5--l5 cm'pikkuse, sügisel enamasti punaka, hõre-
dalt karvase rootsuga, pealmisel pinnal tumerohelised, pisut kortsulised,
hõredate pikkade karvadega, alumisel pinnal soonte kohalt ja nurkades
ļühikarvased, sügisel punakad. Lehe1aba ü1dkuju ümar või südajas,
3-5-hõ1mane, ebakorrapäraselt hambu1ise SerVaga' 16-20 cm ļäbi-
mõõdus. Õied kahekojalised. Emasõitega õisikud koonilised, harunevad'
vaheļ viltjalt karvase raoga. Emasõites ļeiduvad 5 tagasikäändunud
rudimentaarset tolmukat on sterii1sed (produtseerivad steriilset õie-
to1mu). Isasõitega õisikud kujult mitmesugused, vahel samuti viltjali
karvase raoga. Isasõied puudulikult arenenud (rudinrentaarse) emakaga.
Viljakobarad l0-25 cm pikad. Marjad kerajad, mustad, sinaka ūr-
mega' kuni B-l5 (20) mm läbimõõdus, maitselt hapükad, harva magusa-
võitu, 1-4 Seemnega. Seemned pirnikuju1ised, punakad, li1ļakad või
roosad, lühikese nokaga.

Õitseb juunis.
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Täiesti külmakindel ļiaan, kasvatatakse aedade-s ja parkides dekora_

tiivtaimena
Üldlevik. NSV Liidus Kaug-Idas, kasvades seal jõgede kalļastel ļii-

vasel pinnasel, lehisemetsade äärtel, põõsastes ja klibuļisteļ nõlvadel.

Väljasįool NSV Liitu Mandžuuria põhjaosas.

iĄajanduslik tähtsus. Viljad on söödavad, neid kasutatakse 1iaani

levikualadel nii värskelt kui ka keedetult (morsi, keedise' kisselli jne'

vaĮrnistamiseks). Marjadest vaļmistatakse ka nõrka, keskmise kvalitee-

diga lauaveini.
Amuuri viinapuu on tähtis mitie ainult ilupõõsana, vaid kui külma-

kindel iiik ka pookeaiuserra ja ristamismaterjalina. I. V. Mitšurin ja

tema õpilased on saanud häid hübriidseid sorte V' amurense Ęupr. ris-
tamise teel V. ļabrusca ja teiste Ameerika viinamarja liikidega ning
V. uinifera'ga. Kahjuks pole amuuri viinapuu kindel PhųĮĮoxera ja seen_

haiguste vastu.

2. perekond nretsviinapuud - Parthenocįssasį Plancit

Planch. in A. et C. DC. Monogr. Phan. V, 2 (1887) 446'

.Roni- või väänpõõsad. Köitraod harunenud, tippudel enanrasti ketas_

jalt 1aienenud. Lehed pikarootsuĮised, sõrmjad või osaļiselt hõļmised'

Õied kahesugulised, vahel üksikud steriilse sigimikuga, lehtecle kaena1des

või lehtede vastas aseįsevates köitraagudeta õisikutes. Tupp väga väike,

peekerjas, ebakorrapäraselt 5-hõlmane. Kroonlehti 5, õitsemise ajal ena-

masti 1aiuvad, väga harva iipul tanujalt liitunud. Tolmukaid 5' Sigimik

kahepesane, järk-järgult 1ühikeseks jämedaks emakakaelaks ü1eminev,

alusįl näärekettaga kokku kasvanud. Nääreketas värvuselt sigimikust

erinev. Vili marjataoline, l._3 ümardunud seemnega'

Perekonda kuulub umbes 10 ļiįki levikuga Aasia ja Põhja-Ameerika

paraSvööndis. NSV Liidus esineb Kaug-Idas üks liik (P. tricuspi'data
'Pļrnch., 

mereranniku graniitkaljude vertil<aa1sētel seintel roniv 1iaan),

teisi iiike (ka liiki P. tricuspidata Planch.\ kasvataiakse ilutaimedena'

Eesti NSV-s on laialdaselt kultiveeritav P' quinquefolia (L') Planch'

(l.)HarilikmetsviinapuuParthenocįssusquinquefoĮia2(L.)
Plaįch. in,A. et C. DC. Monogr. Phan. v,2 (l8s7) 44s; Sosn. in FĮ.

URSSXIV(1949)709.-HederaquinquefoĮiaL.Sp.pl.(1753)202.-
AmpeĮopsis quinquefoLia Michx. Fl. bor.-amer. I (lB03) i60. _ Psedera

l parthenos - neitsi, ģissos _ eefeu, luuderohi (kr' k'), kuna metsviinapuu

kasvuviisilt ļuuderohtu meenutab' Nįmetus on antud prantsuse teadlase Planchoni poolt

pr'antsuskeelse nimetuse - vigne uĮerge - tõļkena'

' 2 quinquefoļįa * vįieleheline (lad, k') 
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quinquefolia Greene in Leaf l. Bot. observ. I ( l906) 200. - Įenr.ruuft
BIįHoIpaĀ lĪflTuJlllcToqxonut?, gut<uft Bl'ĮHorpaÄ. (216. joon.)

Īį Kuni 12 m kõrge ronipõõsas. Varred punakad. Köitraod haru-
nenud, 5-B (12) külgharuga, tippudel ketasjalt laienenud. Lehed sõrm-
jad, 5 (7), harva 3 lehekesega, pealmisel pinnal tumerohelised, alumisel
sinakasrohelised, sügisel kahvatupunakad. Lehekesed 1ühikestel rootsū-
kesteļ, elliptilised või piklik-äraspidimunajad, talbjalt ahenenud alusega,
teritunud tipuga, täkilissaagja servaga, 4-l0 cm pikad. Õied pöörisjates
õisikutes. Marjad sinakasmustad, nõrga kirmega, kerajad, 5-6 mm Įäbi-
mõõdus, 2-3 seemnega.

Õitseb juunist augustini.
Eesti NSV-s üks levinumaid lehtliaane. Sobib hästi müüride, seinte,

rõdude, lehtlate jne. kaunistamiseks.
Üldlevik. Kodumaaks on Põhja_Ameerika idaosa (kuni Florida ja

Mehhikoni). Laialdaselt ļevinud ilutaimena NSV Liidus ja väljaspool
NSV Liiįu.

Majanduslik tähtsus. Täiesii kü1makindel ilutaim. Kuļtuuris tuntud
alates XVII sajandi algusest.

Eelislatud on aedvormįd sügisel vara erepunascks muutuvate leh_
tedega:

var. ĖngeĮmannįį (Graebn.) Rehder - 1ehed väiksemad kui tüübil;
var. mįįroram Rehder - köitraod enamasti 8-12 külgharuga, lehe-

kesed ļaiemad kui tüübil;
var. Saįnt-PauĮįį Rehder - köitrao harude tippudel tekivad õhu-

j uu red;
var. hįrsuta Planch. -- noored võsud ja ļehed enamasti pehme-

karvased.
Teistest perekonna Parthenocįsszs liikidest kasvaįatakse Eesti NSV-s,

kuigi võrdlemisi harva, 1iiki P. tricuspĮdata P|anch. (AmpeĮopsįs trį.cus-
pidata Sieb. et ZĮcc., Quinaria trĮcuspidata Koehne). - Lehed koļme-
tised või 3-hõ1mased, sügise1 erepunased või oranžkol1ased. Viljad
tumesinised, kirmega. Pärineb Kaug-Idast, Hiinast, Jaapanist. Eralda-
takse var. Veįtchiį Rehd. (Vitįs Veitchįį hort., AmpeĮopsis Veįtchįi hort.)
lihtsate, juba kevadel punaste lehtedega.

Parthenocissus įnserta (Kern.) K. trritsch on madalam Iiaan sõrm_
jate (lehekesi 5, harva 3) 1ehtedega. Köitraod ainuļt 3-5 külgharuga'
tippudel pisut Iaienenud.

Perekonna AmpeĮopsis (õiekate viietine, köitraod tippudel täänduvad,
ketasja1t 1aienemata, nääreketas kausjas, sigimikuga nritte kokku kas_
vanud) esindajaid kasvatatakse Eesti NSV-s võrd1emisi harva ilutaime-
dena; mainida võiks järgmisi:

A. heteroplLglĮa (Thunb.) Sieb. et Zucc. (VĮtis heterophglĮa Thunb.) -ļehed osa1t 3-hõ1mased, osalt 3-5-jagused, noored võrsed paljad või
hõredalt karvased, marjad helesinised, tumedate täppidega. Pärineb
Kaug-Idasi, Mongooliast, Hiinast ja Jaapanist.
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2l6. joon. Harilik metsviinapuu fParthenocĮssus quinq1lefolia (L.) Planch.]. a - oks

lehtede ja õitega, 
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- oks viljadega, c - õis, d __ köitraag.



AmpeĮopsis breaipedunculata (Maxim.) Trautv. (A. cordata Michx.,
Clsszs ampeĮopsis Pers., C. breaipeduncuį.ata Maxim.) - lehed terved
või peaaegu 3_ (5_) hõlmased, noored võsud enamasti tihedalt karvased,
marjad algul kahvatulillad, hiljem eresinised, harva valkjad.

tl. SELTS ASTELPÕÕSALISED _, CELASTRALESI

Enamasti puud, põõsad ja liaanid, harva rohttaimed.' Lehed ļihtsad,
vahelduvad või vastakud. Õied korrapärased, tsüklilised, kahe_' vahel
reduktsiooni tõttu ühesugu1ised. Kroon enamasti lahklehine. Õiepõhjal
sageli meenäärmetest ketas. Seemnealgmed apotroopsed, ülespoole suu_
natud mikropüüliga, harvemini epitroopsed, a1lapoole suunatucl mikro_
püüliga. Putuktolmlejad.

Seltsi kuulub A. Grossheimi järgi l0 sugukonda, neist on 3 sugu-
konda (AquifoĮĮaceae, CeĮastraceae, StaphgĮeaceae) esindatud NSV Liidu
flooras. Sugukond Ceįastraceae on spontaanselt esindatud ka Eesti
NSV-s, sugukondad e StaphgĮeaceae ja Aquifotiaceae |iļke kultiveeritakse
harva iįutaimedena. Teised sugukonnad (CgriiĮaceae, PentaphgĮĮaceae,
Corųnocarpaceae, SaĮuadoraceae, HippocrateaceAe, Stackhousiaceae ja
Įcacįnaceae) on levinud väljaspool NSV Liitu, peamiselt mõlema pool.
l<era troopilistel ja subtroopilistel aladel.

A. V. Blagoveštšenski järgi (1950) esineb seltsi Ceįastraļes sugukon*
dadeļ va1dava1t spetsia1iseerumata ainevahetus, mistõttu nad tu1eb
lugeda progfesseeruvate sugukondade hulka. Mõned liigid sugukonda-
dest Aquifol.iaceae ja Įcacinaceae (näiteks Iįex paraguoīiensls St.-Hil.)
sisaldavad kofeiini, mida aga ei saa ūõrdsustada spetsialiseerunud aine-
vahetuse produktidega, näiteks teiste alkaioididega.

1. sugukond kikkapuulised _ CeĮastraceae Lindl.z

Puud või põõsad, vahel mõned välismaised liigid torkavad, püsĮiste
või väänduvaļe vartega ja vastakute või vahelduvate lihtsate, tervete
või hõlmiste 1ehtedega. Abilehed väikesed, varisevad või püsivad. Õied
rohekad või valkjad, väikesed, korrapärased, kahe- või,reduktsiooni.tõītu
ühesugulised, kännasjates või kobarjates õisikutes, harva üksikult. Õie_
ļ<ate kaheli. Tupplehed püsivad, alusel liitlrnud, võrdlemisi väikesed,
neid on 4-5. Kroor! ļahklehine, neljatine või viietine. Tolmukaid 4-5,
vastavalt kroonlehtede arvule, nad kinnituvad sigimikualusele lihakaļe
kettale, vaheldumisi kroonlehtedega. Tolmukaniidid lühikesed ja naaskel_
jad; iolmukapead lühikesed ja laiad, kahe tolmukotiga, tolmukotid'2- või

į Koostanud S. Talįs.
2 Koostanud S. Talts.
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1-pesased, avanevad enamasti kahe pikipraoga. Emakas moodustunud
2_5 kokkukasvanud vilja1ehest, l-5-pesase sigimikuga. Sigimik üle-
mine, asetseb kettal või on temaga enam või vähem ümbritsetud. Ema-
kakael lühike, paksenenud, terve või 3-5'hõ1mane, lihtsa või hõlmise
suudmega. Igas pesas enamasti 2 anatroopset seemnealget. Viljad mit-
mesugused - kuprad või marjad, harvemini seemnised, luuvilja.d või
tiibviljad. Seemned rikka1iku 1ihaka endospermiga, sirge eoga, väljast-
poolt täielikult või osaliselt kaetud eredavärvuselise seemnerüüga (aril_
lusega).

Sugukonda kuuļub umbes 40 perekohda umbes 500 liigiga, levikuga
maakera kõikides osades, välja arvaiud põhjaregioonid. Eriti rikkalikult
on sugukond esindatud Lõuna-Aafrikas ja Lõuna-Aasias' Rida pere-

kondi, näiteks Euongmus ja Celastrus, on laiaļdaselt levinud Aasias'
Austraalias ja Ameerikas, esimene ka Euroopas. Ūksikud perekonnad on
aga levinud piiratud aļadel endeemidena, mis kõneleb sugukonna suu_

rest vanusest. Fossiilseid jäänuseid on ļeitud kriidiajastu ja tertsiaari
kihtides Põhja-Ameerikas, Euroopas, Austraalias jm'

NSV Liidus on esind atud 2 perekonda '- EuonŲrnus ja CeĮastrus;
Euongrnus esineb ka Eesti NSV flooras, perekonn a CeĮastrus liike kulti-
veeritakse ilupõõsastena.

Majandus1ikku tähtsust omavad vähesed perekonnad. Perekonna
Eaonųrrlus 1iigid leiavad kasutamist nendes esineva gutapertši tõttu
ja, samuti nagu perekonna Ceįaslras esindajad, ka ilupõõsastena.

Teistest meie terriiooriumil mitteesinevatest tarbetaimedest võiks
nimetada Catha edulįs Forsk. - põõsast või madalat puud kuni 5 cm
pikkuste nahkjate, servadel ja soonte kohalt punakate lehiedega; see on
levinud Araabias ja Aafrikas (Abessiiniast kuni Kapimaani) ning on
seal ka kultuuris. Araabįased ja abessiinlased kasutavad ta lehti teena
(kat-tee) või.närivad neid, enamasti värskelt, sest kofeiinisarnase alka-
loidi sisalduse tõttu mõjuvad need erguiavalt ja und peletavalt.

PEREKONDADE MÄÄRAMISTABEL

l. Enamasti püstised põõsad või madalad puud tavaiiselt vastakute
lehtedega. Õied kahesugulised. Vili emakakaela jäänusteta

l. perekond kikkapuud - Eaonųrrlus L-

Põõsad väänduvate või ronivate vartega ja vahelduvate lehtedega-
Õied enamasti ühesugulised. Vili emakakaela jäänustega

2. perekond tselastrid - CeĮastrus L.
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l. perekond kikkapuud - Euongmusr L.
L. Gen. pl. ed. 5 (1754) 91.

Eesti NSV tingimustes põõsad. Lehed vastakud või osalt vaheļdu_
vad, lühirootsulised, hambulise või terve Servaga, varisevaįe niitjate abi-
lehtedega. Õied neljatised või viietised, kahesugulised, kaenlasisestes,
kõrglehtedega varustatud ļiht- või liitsarikjates õisikutes, väga harva
üksikult. Tupplehed eemaldunud või a11apoole käändunud. Kroonlehed
lineaalsed kuni ümmargused, terve või narmastunud servaga, rohekad
või rohekasvalkjad, sageli punakate täppidega. Tolmukad on kinnitunud
õiekatte välimisele küljele; sageli on tolmukaniidid lühikesed, arene_
mata. Tolmukotid on lamedad ja neerjad, avanevad kahe pikipraoga, mis
tipus ühinevad. Emal<as koosneb 4-5 viljalehest, mis on kokku kasva_
nud 4-, harvemini 5-pesaseks sigimikuks. Igas pesas enamasti 2 (või
rohkem) anatroopset seemnea1get. Sigimik 1äheb aeglaselt üle meeket-
taks või oĖ viimasesse vajunud. Emakakael lühike, terve või nõrgalt
4- või 5-hõlmase suudmega. Vi1i 4-, harvemini 5_, harva l-3-pesane
pikipragudega avanev kupar, emakakaela jäänusteta; igas pesas üks või
kaks seemet. Seemned nahkja, sageli läikiva kattega, įai.tiķrtt või osa-
liselt ümbritsetud eredavärvuselisā punase või oranžika lihaka Seemne-
rüüga.

Perekonda kuulub ligi 100 liiki, mis on levinud peamiselt lda_Aasias
(Ida-Hiinas ja Himaalaja regioonis); Ida-Aasia on ka perekonna kuju-
nemiskoldeks. Arvult vähesed liigid esinevad Ameerikas (Põhja- ja
Kesk-Ameerikas) ja Euroopas, üksikud Aus,traalias.

NSV Liidus on konstateeritud 16 liiki. J. prokhanov (Fl. URSS XIV
i949, ļk.566) eraldab neist 6 liiki perekonnaks ĶaĮonųmls, kuid see ei
näi kül1aldaselt põhjendatud o1evat. Eesti NSV l1oorasse kuulub l liik,
įeįsi kasvatatakse ilupõõsastena.

Paljud kįkkapuu liigid omavad majandus1ikku tähtsust gutapertši
sisa1duse tõttu juurtes. Väga efekįsete viljade tõttu on nad 1aialdaselį
ļevinud iiupõõsastena. Puit ļeiab kasutamist väiksemate puuesemete. val_
mistamiseks ja nikerdustöödeks (eriti hariliku kikkapuu - Ē. europaea
L. - kol1ane puit). Seemned sisaldavad mürgiseid aineid (glükosiidi
evonümiini jt.). Üldiselt peetakse taime kõiki osi enam või vähem mür-
giseks. Kikkapuude kibedaįd vi1ju kasutatakse rahvameditsiinis (sees-
pidiselt - ļahtistava ja oksele ajava vahendina, välispidiselt - parasii-
tide, nagu sügelislestade jt. vastu).

Õied on väikesed, proterogüünsed. Näib, et seentneid levitavad lin-
nud, keda ligi meelitab eredavärvuseline seemnerüü.

I eĮĮ -' hea, onoma _ nimi (kr. k.) ; Euongmos - taime nimetus Theofrastosel,
tähendab <heanimeline>. Tuleb mõista aga vastupidiselt, kuna taim on tuntud oma
mürgisuse ja ebameeldiva lõhna tõttu.
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LIIKIDE MÄÄRAMISTABEL

ļ. oksad ruljad, tihedalt kaetud pruunikate või mustjate käsnakes-
tega. Kroonlehed ümmargused, tihedate veripunaste täppidega,
Seemnerüü veripunane, ümbritseb seemet ainult pooleldi

2. Naastune kikkapuu - Eaongm'us aerfįĮcosa Scop.

oksad kandiļised, käsnakesteta või harva väheste käsnakestega.

Kroonlehed piklikud, täppideta. Seemnerüü oranžpunane, ümbritseb
seemet täielikult

l. Harilik kikkapuu _ Euonųrrlus europaea L.

1'. Harilik kikkapuu - Eaongnlus europaeaĮ L. Sp. pl. (1753) 197,

p. p.; Ledeb. Fl. Ross. I (1842) 497; Wied. et Web. Beschr' phan. Gew'
Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 134; Hegi'Illustr. Fl. Mitt'-Eur. V, I (1925)

249; Prokh. in Fl. URSS XIV (1949) 553. .- E. uuįgarls Mill' Gard. Dict.
ed. B (1768) n" l. - EepecKJIeT eBpolĪettcķlltt.

Īį l,5-3 (5) m kõrge põõsas. oksad siledad, harva hõredalt kae-

tud Īäsnakestega, tömbilt kandilised. Pungad munajad või koonilised.
Lehed paljad või ainult alumisel pinnal soonte kohaļt hõredalt karvased,
piklik-munajad, enamasti 4-9 (10) cm pikad ja 3-5 cm laiad, teritunud
tipuga, talbjalt ahenenud alusega ja peensaagja servaga. Leheroots
(5) s-lo (15) mm pikk. Õied 2-'-kaupa kaenļasisestes'sarikjates õisi_

kutes, neljatised või viietised, umbes l cm läbimõõdus. Kõrglehed õierao
alusel naaskeljad, sageli püsivad. 'Õisikuraod aļusel olevatest lehtedest
lühemad. Tupp ümardunud tipmetega, kroonist umbes 2 korda lühem.

Kroonlehed hele- või kollakasrohelised, piklikud, kuni 5 mm pikad, rips-
melise Servaga. Tolmukaid 4 (5), tolmukotid kollakad. Sigimik pāljas,
kooniline. Kupar kerajas kuni pirnjas, sile, punakas,.kuni l3 mm pikk,
avaneb 4 praoga. Seemned valged, täielikult ümbritsetud oranžpunase
seemnerüüga.

Õitseb mais, juunis.
Eesti NSV-s esineb spontaanselt vaid territooriumi ļõunapiiril Koiva

jõe lammi serval ja jõe vanades koolmetes, ka Koiva jõkke suubuvate
ojade ja Koiva lisajõe Mustjõe (kuni Harglani) kaldatihnikutes ning
põõsastikkudes (vt. K. Eichwald, Loodusuurija'te Seltsi juubelikoguteos,
1953): Hariliku kikkapuu esinemise ka Mustjõe lisajõe Peetri jõe ääres
tegi hiljuti kindlaks J. Laasimer (vt. sealsamas). Hariliku kikka-
puu levik mainitud jõgede kallastel pole pidev, vaid katkendlik, kohati
esįnevad vahemikud, kus liik puudub. Kaldatihnikuid ja põõsastikke
moodusfavad peamiselt haņlik lepp, türnpuu, lodjapuu, kukerpuu, kohati
must sõstar ja sageli pajuliigid (Salix tri,andra, S. aįba jt'). Puudest
esinevad siin tamm, vaher, toomingas jt., kohati on kaldatihniküd läbi

I europaea ,_ Euroopast pärinev (lad. k.).
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2l7' joon. Hariliku kikkapuu (Euongmus europaea L,) ļeiukohad Eesti NSV-s

põimunud metshumalaga. Hariliku kikkapuu kasvukohtadel on levinud
tüüpilised rikkaļikuļt huumust sisaldavad 1ammimullad. Liik kasvab
hästi nii liivakatel huumusrikasteļ kui ka savikatel lubjarikastel mulda-
del. Näib, ei hariliku kikkapuu seemneid levitavad linnud. Haruldane.
(217. joon.)

Harilikku kikkapuud on leitud ka Sõrve poolsaarel iammega puis-
niitudel ja metsaseival (Viirok, 1932), kuid käįsoleval juhul on īegemist
nähtavasti metsistumisega. Samuti on eksļikeks osutunud vanemaS
botaanilises kirjanduses leiduvad andmed hariliku kikkapuu esinemise
kohta Eesti eri paikades, kuna tegemist on olnud kultuurisenditega.

Kasvatatakse sageli aedades ja parkides dekoratiivpõõsana. Aedvor-
midest on tuntud:

f. atrorubens C. K. Schneid, (var. fructu atropurpureo hort.) - vil-
jad tumepunased;

f' įntermedįa Gaud. - viljad valged, suuremad, ļehed suuremad, lai-
munajad.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesk_ ja 1õunavööndis, Krimmi
poolsaarel, Kaukaasias, peamiselt hõredates tamme- ja männimetsades
ja saludes, järsakutel, jõeäärsetes lepavõsastikes ja põõsastes, vahei ka
soostunud aladel, sageli kuļtuuris. Väljaspool NSV Liitu Euroopas kesk_
(alates Lõuna-Ęootsist, Iirimaalt ja Šotimaalt) ja lõunaosas (puudub
Hispaania lõunaosas ja Portugalis), Väike-Aasias (mäestikkudel). Mäge-
des tõuseb kuni 1200 m kõrguseni.
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Majanduslik tähtsus. omab suurt tööstuslikku tähtsust, sisaļdades
juurte koores (idioblastides) ainevahetuse produktina toorainet guta-
pertši. Nõukogude teadlane G. Bossė avastas selle tehniliselt tähtsa toor-
aine aastal l932 ning sellest ajast peale on kikkapuu liikideļe pööratud
suurt tähelepanu. Alates aastast ļ935 kaetakse NSV Liidu gutapertši
vajadus oma kodumaa toodanguga. Gutapertš (CsHe)" erineb kaut-
šukist väliselt vähe. oma väärtuslike omaduste tõttu on ta saanud
asendamatuks paljudes tööstusharudes (p1astmassina ja isolaaiorina
veealuste kaablite, kunstnaha jne. tootmisel). Gutapertši sisaldus Eestis
esineval hariļikul kikkapuul on J. Laasimeri andmeteļ 5*|0%. NSV Lii-
dus kultuuris olevate kikkapuu liikide gutapertši sisaldus ulatub käesole-
val ajal 15%-ni' Gutapertši sisaldavatest kikkapuudest pakuvad veel
huvi ,E. 'lerrucosa Scop., E. Maackįį Rupr. (levinud Kaug-Idas, Jaapanis,.
Hiinas, Mandžuurias ja Ķoreas), E. japonica L. f. jt., mida NSV Liidus
kultiveeritakse.

E. europaea leiukohad Eesti NSV-s on ühed põhjapoolsemaid. Mür-
girre kikkapuu eeļistab oma areaaļi- piirides värskeid viljakaid kuni võrd-
ļemisį kuivi lubjarikkaid, huumust sisaldavaid muldasid ja päikesepais-
įelisi kasvukohti, esinedes Euroopas hõredates leht- (tamme-, pöögi-) ja
männimetsades, nõlvadel, jõeäärsetel aladel põõsastikes jne. Nagu kulti-
veerimiskatsed on näidanud, lepib ta aga ka kuivendatud alade soo-
muldadega

(2.) Naastune kikkapuu - Euonamus 'Üerrucosal Scop. Fļ. Carn. ed.

2, Ī (1772) 166; Ledeb. Fl. Ross. Ī (lB42) 49B; Wied. et Web. Beschr.
phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. (1852) 135; Hegi Illustr. Fl. Mitt.-Eur.
V, I (1925) 252; Prokh. in Fl. URSS XIV (1949) 559. - Eepecx.ner

dopo4aeuarlrž. (21B. joon.)

tz Kuni l-2 m kõrge põõsas. oksad ruljad, tihedali kaetud pruu-
nikat"e või mustjate käsnakestega. Pungad munajad või koonilised.
Lehed elliptilised või munajad, 3-6 (l0) cm pikad ja 2-4,5 (5) cm

laiad, paljad, teritunud tipuga, ümardunud alusega ja teravalt peensaagja

Servaga. Leheroots lühike, 3-5 mm pikk. Õied neljatised, kuni l cm

1äbimõõdus, 3-9-kaupa kaen1asisestes sarikjates õisikutes. Kõrglehed
õite raagudel õitsemise ajaks varisenud. Õisikuraod alusel oļevatest
lehtedest pikemad. Tupp ümardunud tipmetega' kroonist umbes 2 korda

ļühem. Kroonlehed peaaegu ümmargused, koļlakasrohelised'või helerohe-
lised, veripunaste täppidega, nąrmāstunud servaga. Tolmukaid 4, need

vagä tiittiļ{este niitidega ja valkjate peadega. Ķupar kokkusurutult įirn_
jas, paljas, kuni B (10) mm pikk, kollakasroosakas, avaneb 4 praoga'
Seemned mustad, munajad, läikivad, ainuļt pooleldi ümbritsetud punase

seemnerüüga.
Õitseb mais, juunis'

I uerrucosa - käsnadega kaetud, käsnane (lad. k.)
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Ilupõõsana aedades ja parkides. Looduslikult esineb Eesti NSV piiri
ligidal Pihkva oblastis (näiteks lrboskas, orunõlvadel)' Valgevene NSV-s
esineb ta kaunis sagedalt.

Üldlevik. NSV Liidu Euroopa-osa kesk- ja lõunavööndis, Krimmi pool_

saarel, Kaukaasias, esinedes laialehistes leht- ja okaspuumetsades, vahel
soostunud kohtadel, harvemini jõeäärsetes põõsastikes ia järsakutel.
Väljaspool NSV Liitu Lõuna-Skandinaavias, Euroopa keskosas, Balkani
poolsaarel ja Väike-Aasias. Mägedes tõuseb subalpiinse kõrgusastmeni.

Teiste kikkapuu liikide SeaS omab ta Ida'Euroopas kõige laiemat
levikui. Hari1ikust kikkapuust on ta soojusenõudlikum, pinnase suhtes
eelmisest liigist vähenõudļikum, kuid näib siiski eelistavat lubjarikka_
maid kasvukohti.

Majanduslik tähtsus. omab tööstuslikku tähtsust, sisaldades juurtes
įoorainet gutapertši (keskmiselt 7lo, vahe| |0-15%\. Põõsā väikse_
nrate mõõtmete tõttu kultiveerimiseks vähem sobiv. Hariiikul kikkapuul
on gutapertši produktsioon, ļähtudes juuresüsteemi kaalulisest vahe_

korrast, palju suurem kui naastusel Įikkapuul. Tuntud dekoratiivpõõsas
aedades ja parkides

Teistest kikkapuu liikidest kasvatatakse aedades veel laialehist kikka-
puud - E' latifoĮia MiIĮ. LKaįonarnus latifolia (Miļļ.) Prokh.], põõsast
|4-l5 (20) cm pikkade ja 6-7 cm laiade lehtedega. Õied enamasti viie_
t.isēd, viljad kantidel pisut tiivulised, avanevad 5 praoga. Pärineb Kesk_
ja Lõuna-Euroopast ning Väike-Aasiast. Harva kultiveeritakse ka väi-
kest kikkapuud - E. nana M. B., vahel roomavat, kuni 0,5 m kõrget
põõsast nahkjate lehiedega. Pärineb Kaukaasiast ja Kesk-Aasiast.

Tselastrite perekonda kuuluvad roomavate või väänduvate vartega
põõsad. Nende liikidest kultiveeritakse aedades suhteliselt harva täiesti
küļmakindlat ümaralehist tselastrit - Celastrus orbicuįata Thunb. ja

ronivat tselastrit C. scandens L. Esimesel on lehed ümardunult ellip-
tilised, vahel peaaegu ümmargused, 5-10 cm pikad, järsult teritunud
tipuga. Õied väheseõie1istes kaenlasisestes kimpudes, enamasti l-3'
tāuįr. Viljad kollased, seemned punase ,."rnn..ūüga. Ronides ja vään_
dudes ümber teiste puude, võib ta nõrgematele puudele ohtļikuks saada
neid lämmatades, mistõttu teda nimetatakse ka puukägistajaks. Pärineb
Kaug-Īdast, Hiinast ja Jaapanist. Ronival tselastril (C' scandens L.)
on lehed lai-elliptilised, 5-l0 cm pikad, teritunud tipuga. Õied tipmistes
rohkeõielistes kobarates. Viljad kollakasoranžid, seemned erepuirase
seemnerüüga. Pärineb Põhja-Ameerikast (Kanadast ja Ūhendriikide ida-
osast)

Stafüülealiste (SlaphgĮeaceae) sugukonnast kasvatatakse Eesti NSV-s
perekonna Staphųlea esindajaid ilupõõsastena; nendest võiks nimetada
sulgjat stafüüleat - StaphgĮea pinnata L. See on kuni 3 m kõrge, vas-
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218. joon. Naastune kikkapuu (Eaongntus aerrucosa Scop.). o - oks lehtede ja õitega;
ä_õis,c_vili.



takute paaritusulgjate, 12-20 cm pikkade, pikarootsuliste lehtedega põõ-
sas. Sulglehekesi enamasti 2, harva 3 paari, need 5-10 cm pikad,
rootsukesteta või väga lühikeste r.ootsudega (tipmine leheke aiati root_
sukesega), peensaagja servaga, pealmisel pinnal rohelised, alumisel
sinakasrohelised, peaaegu paljad, ainult noorelt ja soonte nurkades
hõredalt karvased. Õied viietised, rippuvates kobarjates õisikutes. Tupp
kroonjas, krooni pikkune või lühem. Ķroon valge, kuni l0 mm pikk,
väljastpoolt sageli punakas. Vili nahkjas, põisjas, 2- või 3-hõlmane kupar,
4-5 cm pikk, iga hõlma tipul ogaots (emakakaela jäänus). Õitseb
juunis. Hea meetaim. Pärineb Kesk-Euroopa lõunaosast, Kaukaasiast ja
Väike-Aasiast. Gruusias kasutatakse puhkemata õisi koos raagudega
hapendatult toidulisana.



aJIoPA 9CTOHCKOü CCP' III r.

Pesto.ķte

Celt. Moru.llKoBble - Papilionaceae L' t

Kaķ no cocTaBy aBToxToHHbIx' TaK I1Ī ĪĪo KoJĮL|Ī{ecTBy Ba)Kgefirurx I'IHTpo-

ĮyĮĪ,ĪpoBaHHbĪx BIiĀoB' ceMeücrso MoTbĪJIbKoBbIx e 9croHcķofi CCP flBJIfleTcfl

orrrrū za Hau6o.lee KpyIĮHbIx' oXBaTbIBarI 88 szĀos, oilĪIcaHgbĪx s HacroggĮeü

pa6ore. o6ņee įĮI,IcJĮo MoTbIJIbKoBbĪx 9crognpI flBJlfleTcfl' .KoHetĮHo' 6oIee sH'
CoKI,IM' ecflh yĪIecTb ü ece 6oĮee peĀKo KyJIbTĮrBįIpyeMbIe BĪ4ĀbI aroro ceueü_

cTBa. EOJILįUI4HCTBO aBToxToHHbĮx BIlĀoB oTHocHTcrI K JIyloBbIM-TpaBaM, JIĪiIIIb

He3HaĪĮĮ]TeflbHoe KoJILIųecTBo K JIecHbIM Iz dolorguu pacTeHIĮflM.

flpe4crarnreJlĮ.I KoJIeHa Genisteae fiBJI.rIloTcf IIcKJIIoqI,ITeJIbHo I,IHTpoĀyĮĮ{_

poBaHHL,IMH BIĮĀaMn' KyJIbTI{BHpyeML'iMĮ{ rJIaBHbIM o6pasou B KaųecTBe ĀeKo_

paTLIBHbIx pacrennft (eIa4u poĀoB Lupinus L., Genista L,, Laburnum Medik.,
I-embotropis Griseb., Cytisus L.), npuueu JIylĮIiH MHoroJIįIcTHbIü (L. poly_

phylļus L.) xynlrnBllpyeTcff BecbMa IüHpoKo TaKxe KaI( cĮīĀepaTHoe pacTe-

ĮĮĪļe' 3HaųeHIie KoToporo B ceJlbcKolņ xoegftcrge Bce Bo3pacTaeT'

Ko.neuo Trifoļieae npeĀcTaBJIeHo s 3crorrüĪ.Ī nflTbĪo poĀaMu (ononis L.,
Trigonella L., Medicago L., Melilotus Adans. n Trifolium L.). o6a ņuaa
poĀa cTaIbHįĪK - c. flaĮIIeHHbIft (ononis arvensis L.) n c. ĪĪoĮ3yĪInü (o. re-

pens L.)' BcTpeųaĪoųuecfl e pecny6.nuKe' flBJĪgĮoTcrI aBToXToHHbIMLĪ u pac-

ripocTpaHeHbI ruIaBHbIM oõpaeou Ha ocTpoBax Ealruücrroro Mopfl I{ B saIĪaĀ_

ttoä u ceeepnoü įIacTflx MaTepI{Ka (puc. l0). flpe4cranĮļTeJlb poĀa ĮĪa)KI{T-

HHK - n. ronyģoü [Trigonella coerulea (Desr.) Sėr.] ncrpeĮIaeTcrį B lĪpeĀe-

nax pecuyģJIHKLI BecbMa peĀKo B KaqecTBe 3aHocHoņo pacTeHlįfl. PoĀ nrcĮepga
(Medicago L.) oxnarusaer 6 BklĀoB, LI3 KoTopblx ĪreTblpe flBJIrIĪoTcg āBToXToH.

HbIMIĮ. flo sceü pecny6,rure pacilpocTpaHena JĪ. xMeJIeBIāĀHafl (M. lupu-
lina L.), ua ceBepe I,Ī 3anaĀe TeppIrTopHH BcTpeqaloTcff JI. cepnoBl'IĀHafl

(M, falcata L. s. str.) (puc. 14), rI. ceBepHafl (M.borealis Grossh.) I{ rI.py-
MhIHcKarI (M. romanica Prodr.) ' ĪĪpįIļIeM pacūpocTpaHeHLle nocJļeĀHI'IX ĀByx
BįĪĀoB s 3croHHIĮ rpeģyer eųe ĀaJlbHeümero įIccJIeÄoBaHvn. ĮĪ. floceBHafi
(M. sativa L.) BcTpel{aeTcfl B KyJIbType H lr3peĀKa B oĀIāĮIaūoM BIļĀe ĪĪo

KparIM Āopor fi noJleü, a TaKx(e Ha HacbllĪflx xele3noft Āoporu. Tu1pun

l Coctaįula C. Taastc.
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M. varia Mart. o6uapy>xeu Bo Bcex Ī{acTflx repparopull. JI. sy6varag
(M. denticulata Willd.) H3BeCTHa .JIHII]b c oĀHoro MecToHaxožK /.elu'l u 

'1B-JIfleTcfl saHocHbIM pacTeHĪĄeM.

I4s po4a Ā.HHHK (Melilotus Adans.) ņ 3croH,lz BcTpeqaloTcl 5 nu4or.
Įoirnux sy6uaruü [M. dentatus (Waldst. et Kit.) Pers.] pacnpocTpaHeH Ha
3aIIaĀHbIx ocTpoBax I,I BecbMa peĀKo Ha 3aĪIaĀHou nodepoxle e uarepuronoĒ
I{acTh pec[y6nuķų (pwc. l7); Ā. JleKapcrseHĮIķtü [M. otficinalis (L.) Desr.]
,rBJIrIeTcfl !ĮacTr,IM pacTeHI4eM r ceaepuož z sana4uož ųacTflx TeppHTop]'1lĪ' B
ocodeugocru ga xap6oHaruux noqnax, B ocTaJIbHbIX ųacTflx TeppļĄTopliĪĮ
BcTpeĪļaeTcf peĀKo; Ä. õenurl (M. albus Desr.) pac[pocTpal-IeH [oBcĮoĀy
ņ 3cronun Ha cyxĮrx MecTaX' a TaKxe B KyJIbType' lJIaBHbIM o6pasou xax
cĮĄĀepaTHoe pacTeHI{e; Ā. poc.ltufi (M' altissimus Thuill.) BcTpeIIaeTcf ĮĪpe-
IrMyųecTBeHHo Ha ocTpoBax Eanrüficxoro Mopfl' a TaK)Ke n ceeepuož u. sa_
na4uofi qacTflX MaTepI{Ka. 3auocultü BI4l, I'. ņo,rxcxttfi (M. wolgicus Poir.)
o6napyxeH JIIzIIļL, oKoJIo ropoĀa Tannuga Ha cBa,ĪKe \,Iycopa oKoJIo MopcKoro
6epera.

Po4 xnesep (Trifolium L.) npe4craņleg 14 BlĄp:aMV, H3 KoToprix 11 gs-
JIrtIoTcfl aBToxToHHhĪMI]. Ķ.nenep ropHltft (T. montanum L.), x. no.layul{fi
(T. repens L.), x.uree4crntž (T. hybridum L.), K. TeMHoKaIIraHoeķItž (T. spa_
diceum L.),,..uryprrraųNü (T. strepens Crantz), r. cpe4uuft (T. medium i.),
x. nyronoü (T. pratense L.) z K. naĮIeHHbIü (T. arvense L.) ecrpeuarorcx
BecbMa ļIacTo no nceft reppnTopla].r. Į.sa snņa - K. Kpacuuü (T. sativunt
Crome) I{ K. IIIBeĀcxnü (T. hybridum L.) anlarcicfl B ceJlbcKottt xoggücrse
BaxHbIMIlĮ KyJIbTypHbIMĪĄ pacTeHI{flMH' a K. IzHKapHaTHį'Īü (T. incarnatum L.)
KyJĪbTLIBIĮpyeTcrI JII1ĪIIIb Ha oIIbļTHbIX u yve6Hux IIJIoņaĀKax H I43peĀKa ĀI'IųaeT..
K. noJlesoü (T. campestre Schreb.) rennercn peĀKĮĪM BI.{ĀoM' pacnpocTpa-
IIeHrIbĪM Ha ocTpoBax Ea"nrzžcxolo Mopfl, Ho B KaqecTBe 3aHocHolo pacTeHIĮfl
on o6napyxeH TaKxe H B Āpyrux ĮĮacTflx pecnyd;luxz (ua craHųrzfx xeJle3_
uoü 4oporn, ua IIoJIflx, oKoJIo Āopol n r. Ā.) (pzc. 29)' K. alķnatlcķntl
(T. alpesire L.) nporspacTaeT rJIaBHbĪM odpaaou Ha ocTpoBe Caapemaa,
,tBJlfl'Įcb B ocTaJIbHoü ųacrz TeppuTopl{H oųeHb peĀKHM BI,IĀOM (pac. 35).
K. geulgtlzuulrü (T. fragiferum L.) pacnpocTpaHe}I Ha npI4MopcKlļx JIyraX
3a[IaĀHoro nodepexlx, ņ oco6eHgocTu Ha ocTpoBax (pnc. 3l). Ķ. couHzre;rl-
nlrü (T. dubium . Sibth.) flBJIfeTcrl 3aIlocHbIM BlIĀoM H BcTpeĪĮaeTc'I oĪ{eHI>
peĀKo.

. Ko,leuo Lotheae ūpeĀcTaBJIeHo TpeMfl poĀaMIĮ. Po4 RsreHuzx (Anthyl-
lis L.) oxBaTbĪBae'r 5 uzxponl{ĀoB aBToxrongoiį Qnopu, I,I3 KoTopbIX n. l7url-
Hen [A. vulneraria L. s. str., A. Linnaei (sag.) Juz.] pacnpocrpaneH B rpu-
6pexHux IĮagTflX cenepuoü l.l sanaĀHoü 3croHuz H Ha ocTpoBax, lIaBHbIM
o6pasolr na rapdoaaTHbIx z ūecĪļaHbIX [oqBax, gņilqgcķ MecTaMH MaccoBbIM
rz4otvt.' -f. ixpxorpacuulž [A. coccinea (L.) Beck] fBJIfleTcg xapaKTepHbiM
BĪįĀoM'aJIbBapoB' IJIaBHutvt odpasou Ha ocTpoBax, pe)Ke n cenepuoft Iā 3anaĀ-
uoü .Iacrgx MaTepHKa. f. t'ņHoronucruuft (A. polyphylla Kit.) BcTpeĮIaeTcf
pacceflHHo no scefi TepplTopIįh, o6uxuoneHHo eĀĮ{HIĮųHo nilĪĄ rpyilIĪaMl,I LI3

HeMHorLĪx oK3eMnJlflpos. f. nec.IaHuft [A. arenaria (Rupr.) Juz.] rcrpeuaercn
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pacceflHHoHa[ecĪļaHblxijoIļBaX;pacūpocTpaHeHl4e,I3BeHHIĮKaoKpalxeHHolo
įA. colorat a Jttz.) npuypoųeHo IIpeįIMyUĮecTBeHHo x no6epexlrc '(ua uare-

p}IKe 14 Ha ocTpoBax). PacnpocTpaHeHĪze noCJIeĀHĪ'Ix ĀByx BHĀoB ņ 3cņoul-tn

rpe6yer eņe ĀaJIbHeüurero BbI'IcHeHĮĮfi'

PoĀ IqĀseHeIĮ (Lotus L.) ūpeĀcTaBJIeH ĀByMfl BI'IĀaMI'I' įĪ3 KoTopbIX

;t. porarufi (Lotus cornicuiatus L.) oraocI,ITcrI K aBToxToHHožr Q;rope 3cro_

Hv!ļĄ 11rIBIrIeTcg o6ķtxgoņertgblM BL{ĀoĪvI B lĪpeÄeįĮax pecny6"ruxu, a JĪ' ronluoft

(Lotus uliginosus Schkuhr) Ėy,'llrueupyercn Ha oIļblTĻtbļX I]JIoųaĀKaX įį

ĀHųaeT (Izerecruo oĀHo MecToHaXo)KĀeHIįe g žĪķtresacxou paüroņe) .

Į4spoaaTeTpaloHoJlo6yc(TetragonolobusScop.)s3crortfinBcTpeųaeTcf
,. .rpyūnorķIž [T. siliquosus (L.) Roth], qr,gtoņuücrl aBToxToHHbIM tsļ'IĀoM

, pr*po"rpaueunltü lJIaBI-ĪbIM o6pasolt Ha ocTpoBe Caapeuaa' pexe Ha

urįranįoo nodepexle MaTepI{KoBožt '{acrI,t pecny6'nuxu (puc' 45) '

Ko,reHo Galegeae s 3crouuI-Ī npeĀcTaBJĪeHo Ī{eTbĮpbMf lĄHTpoĀyĮHpoBaH-

HbIMLI poĀari'rrz (Robinia L., Coļutea L., Haļimodenc1ron Fisch. u Caragana

Lam.)' KoTopbĪe HCIIOJIL3yĮOTC'I B KaĪIecTBe ĀeKopaTI'IBHbIx pacreuNü B 3eJIe- '

ĪIoM cTpoI4TeįĪbcTBe' H ĀByiVIf poĀaMĮ4 s ĀIaxoft s'nope- (Astragalus L' il oxy-

lropis bc.;. s"r, 'Ī aKaI\vĪĀ (Robinia pseudacacia L.) ycnemHo KyJI'TIĮBĮI_

pyeTcfl Ha 3aIļaÄHbļX ocTpoBax Įį Ha 3aiIaĀįĮoM no6epexle marepuronoli

Ļā"r, p"any6nuwu, lĀe flBJIfleTcrĮ ņioįITĮĄ CoBepĮIIeHHo Iraopoaocroüroü, e 4py-

rpIX įIacTflx TeppIĮTopLIH cTpaĀaeT oT cĮ,IJIFJHIIX l\{opo3oB. Ilyslrpultx ĀpeBoBįIĀ_

rruü (Colutea 
^ 

arbõrescens L.) H I]KH'LUIb cepe6pucrltžr IHalimodendron

haļodendron (Palļ') Vass.] IīciĪoJlb3yĮoTcfl cpaBHI4TeJIbHo peĀKo' Ho Kapa-

rana Kycrapnzx (Caragana frutex K' Koch) E s ocodeHHocr[ >KeJlrafl 'aKa-

lux (C. arborescens Lam.) ĪĪĪI'{poKo pac[pocTpaHeHbĪ B KyJIbType'

IĄgsu/toepoĀaacTpara.rr(AstragalusL.)a.aĮĮa,iKoĮĪWcrultft(A.giyci,.
phyllusL.)pacnpocTpaI.IeHpacceflHFlonorceü,reppltĪoprklI,IBcTpeųaeTc,Į
oģlrķHoņeugo Heģo.rrķrrrur,ux rpynnarurz I{JII{ Āa>xe eĀI'IHIĄųHo' A' Āarcķzft

(A. danicus Retz.) pacnpocrįarIeH ĪĪpeLIMyIIļecTBeHrĪo B ceBepp-3anaĀHoü u

rcro.ņoctoųuoüqacTflxTeppHTopI,rļ4vĪl1aocTpoBaXEalružci<oroMopfl
(pNc. 52). A. necųaguü (A. arenarius L') o6uapyxeu s 3ct'oHĪaįĮ B Tpex

MeCTax: .Ha Īole pecny6,ruru, Ha ceBepHoir,l no6epexbe Iļ Ha ocTpoBKax Vxrķro

ņ (Dugcķottl 3aJIjĄ Be' .Ä"' 
"ur""r.q 

Į,Iaõcosltt\ņ BI4ĀoM (puc. 54). Acrpara'l uy-

,roslri{ (Astragaius cicer L.) flBJIfleTcrI peÄKI.ĪM 3aHocHbĮM BI',IĀoM' Bcrpeuarc-

ilļilecfs3croHI4I,IilpeĀcTaBHTenĮ{poĀaocTpofloĀoĮĮHI,lKoTHoc,ITc,ITaKxeK
peÄKLIM BIzÄaM. Ä;lg .o' lpfl3noBaT.oro [oxytropis sordida- (Willd') Pe19,l

K3BecTHo JiĪiĮilb oĀHo MecToHaxox(ÄeHlĮe Ha CeBepe pecnyõlur<n (pnc. 56) ,

a o. BoJlocĪlcrlrü [o. pilosa (L-) DC.] BcTpeįIaeTcrI rJIaBHbĪM o6paeou e ce-

Bepo-3aIĪaĀHoü 'Įacrfi TeppXTopIļ[ I4 Ha ocTpone Caapeuaa (puc' 58) ' :

IZs npeĀcrasl{reJleü KoIeHa Hedysareae 6o.nlurugcrņo BIĮĀOB oTHocIĮTc'į

K KyJIbTypHoft Iaurpo4yI1lrponaHuoü Q''rope' Tar, cepaĀeJlJla floceBuar (orni-

ffi;'ilii"r. ā.Įt'l ĮĪ Jlec[eĀeųa ĀByIļBeTHar (Lespedeza bicolor Turcz')

KyįĮbTIļBIĮpyĮoTcfl cpaBHIĮTeJIbFio peĀKo Ha o[bITHbIx IIJIoUĮaĀKax; B IĪoJĪeBbĪx

ycJIoBįIflx Bo3Āe,ĪbIBaeTcfl HHolĀa 9cnaplĮeT BĮ'lKoJII4cTHbrü (onobrychis vicii_

īolia Scop.), peĀKo BcTpeqarclrļuil'cg' u KaK oÄĮ{qaloe (prc' 62) ' 3cnapĮer
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ūecųaHblļž [o. arenaria (Kit.) DC.] xs,rrxeTcf oųeHb peĀKįļM pacTeHI,eM įĪ
]į3BecTeH ToIbKo c TpeX uecr (pnc. 64). Bxse,rl necrpulž (Cor.onilla varia L.)
BcTpeųaeTcrl peĀKo KaK 3aHocHoe pacTeHI,Ie.

Ko.neno Vicieae npeĀcTaBleHo iĮeTblpbMf poĀaMIa, npI4ĮIeM dofllruzucreo
BĮ4ĀoB I.r3 poĀoB lopoĮxeK (Vicia L.) n unua (Lathyrus L.) oruocarcf K aB_
Toxrogirož l.lope. Po4 ropomeK 

'IBJIfeTcfl 
caMbIM 6oraruu rIo KoūIĮqecTBy

BIlĀoB' oXBaTĮ,IBafl 13 nr4on, H3 KoTophĪX l. BoJIocĮlcTuIl [V. hirsuta (L.)
S. F. Gray]' l. ųeTbIpexceMq,ļĪlr,Ī [V. tetrasperrrra (L.) Moench]' 

". 
rr".noį

(V. silvatica L.), t. M,IIIII{HĪ,ižI (V. craccaL.) u r. sa6opuuü (V. sepium L.)
flBJIflIoTcfl o6ķtķHoņerIubĪMĮ,LBtĪĀaMLI; pe}Ke BcTpeųaeTcrl l. ysxo.ltucruuft
(V' angustifolia L.) . Pe4xul,tz BI,IĀaM]'I fBJIflĮoTCfl l. Į{I.{HoBI,IĀHur? (V. lathy-
roides L.), l.rra KoTopolo ĮĄ3BecTHo JIi{IUb oÄHo MecToĪ{axoxĀeHl{e Ha ocTpoBe
Caapeuaa (puc. 76) a r. xauy6cr<nlž (V. cassubica L.), pacnpocrpaueuHuii
UIaBHį'ļM o6paaom TaK)Ke Ha ocTpoBe Caapeuaa (prac. 70). Kar< āop*o" ,u
iloJļrix Ī'I oKoJIo }KĪĪJIĪ]ų BcTpeįlaeTcfl l. MoXHaTbIü (V.vilļosa L.), a oqeHb

. peĀKo Ha noĮflx, KaK 3aHocHble pacTeHI,Īf' l. qeTKoo6pasuliž (V. ervilia L.)
įį l. pecHllĮiarutž (V. ciliatula Lipsky) ' Ķ uzpor<o KyJIbTI,IBI4pyeMbIM BIzĀaM
oTHocriTc'I r. Iocesuolž (V. sativa L.), raspe4r<a ĀilqarcfiĮI4ü, H roHc]<i4e 6o6u
(V. faba L.).

PoĀ ųura (Lathyrus L.) npe4craeneH 9 B,LI/ļaM.I, I,Ī3 KoTopbIX 6olķung-
clBo flBJIrIIoTcrI aBToxl]oHHtIM}I. Ų. necgag (L. silvestris L.), Į{. ūyloBafl
(L' pratensis L.), ų.6oaorHaq (L. palustris L.) u Ī{. BecegHflf (L' verāusL.)
IIpĮ{HaĀ"'Ie)Kar K o6uxrtoBeHHbIM . pacTeHIzfl M ģnopsr pecny6"nzxu. Pacnpocrpa-
HeilIĮe Į{. ilpĪIMop3xoü (L. maritimus L.) ilpĮypoĮreHo rIaBHbIM odpasovl
K ceBepHoMy nodepexsĪo lI ocTpoBam (Dngcxolo 3aJII.IBa' Ho oįĮa BcTpeqaeTcff
T'aKx(e Ha ocTpoBax EalruIžcķoro Mopfl' rĀe pacilpocTpaHeHne ee o6uapyxl,t-
BaeT TeHĀeHIļIzIo K pacĮxHpeHl.rro (puc. 9l). ų. ĪIepHaff (L. niger L.) o6ua_
pyx{eHa JIHlUb Ha ocTpoBax Caapeuaa n Myxyruaa (puc. 94)' ļI. lopoxoBllĀ_
nar (L. pisiformis L.) pacnpocTpaHeHa lJIaBHbIM odpasorrn B ceBepo_3ana4uoü
įĮacTĮ{ MaTepLĪKa LĮ Ha lpffĀax' TflHyIIĮI4xcfl B HaIIpaBJIeHI4LI oT Aernzft4y 4o
Heapyrz z 4o llopxy.z a Paķķe (pnc. 89). Bo Q;rope 3crorrun v. x"ny6neeal
(L. tuberosus L.) rn.laercx 3aHocHbIM ĪĪ peĀKIĄM pacTeHįIeM (pnc. 84);
B KyJIbType IIIHpoKo pacnpocTpaHeH ropomeK ÄyĮxHcTbLä (L. odoratus L.)
B KaĮIecTBe ĀeKopaTHBHolo .pacTeHĪ{fl .

- CpaelnreJIbHo.peĀKo BbIpaųĪ{BaeTcfl B KyJIbType qeųeBIļIĮa IIüUļeBafl
(Lens culinaris Medik.); ru.r,rpoxo KyJIbTĮĄBI]pyeTcrI B pecny6.nnr<e ropox i1oJIe-
noü (Pisum arvense L.) r n oco6eggocr,4 r. ūoceBHon' 1l. sativurn L.).

Bce npe4craBlITeJIvI KoįĪeHa Phaseoleae oT,ocflTcf K I.rHTpoĀyĮļHpoBaHHbIįI
BHĀaM. VIs Hux lį3peĀKa KyIbTLrBI]pyeTcfl B 3crogulz 

"o" ų."rnrcraa [Gly_cinė hispida (Moench) Maxim.]; il]įĪpoKo pac[pocTpa,e,a KyJIbTypa Qaco.iruodliķHoseHHoü (Phaseolus vulgaris L.), TaKĮ(e BecbMa Ī{acTo BcTpeļIaeTcf
B caÄax Q' orHeunoxpacHafl (P. coccineus L'),'r;tanHltu oõpasou B KaI{ecTBe
ÄeKopaTĪ.lBHoro pacTeHHfl .
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Cer,ņ. Jlunoķble _ Tiliaceae Juss. l

I,Is aroro ceiųeftcrsa aBToxToFĮHoi| ĀJļ'l 3crogLtĮ fBJIrIeTcfl ToJIbKo JII{na

MeJĮĮ{OJII,ICTHax (Tilia cordata Mill.) . ona ncrpeuaeTcff B JIecaX Ha iĪJloĀopoĀ-

ĮĮblx noĮļBax, Ha JlecoJlylax Į,I no KpafM Āopol. Įocrnraer BbIcoTbI lo 25 t't

Į{ ÄįIaMeTpa cTBoJIa ao 165 c,u. Hepe4xa B lĪapKax IĮ caĀax. ĻIs nHrpo4yI1lt-

poBaI-IHbĪX BĮiĀoB gazģo.nee ųacTbl B KaįIecTBe anlefigux i'I ilapKoBblx Āe-

peBbeB JI. Kpy[HoJĮĪĄcTHafl (T. platyphyllos Scop') Ī1 JĪ' aMepI{KaHcKaf

(T. americana L.). Megee pacflpocTpaHeHbĪ B napKax, caĀax ĮI ĀeHĀpapI'Ifx

,. nyĮxr.run (T. tomentosa Moench), .n. loJ,IJIaHĀcKax (T. vuĮgaris Hayne) ,

JL KptĮMcKax (T. euchlora C. Ķoch) u ap.

Ceu. MalķBoBr,Ie - Malvaceae Juss'2

B aņroxronnoü ģ.rrope cTpaHbI B?IÄIrĮ ceMeücTBa MaJlbBonux (Malvaceae)

He npeĀcTaBJIeHr,I. flpe4crannrelu ceueftcTBa B 3cronuu .lIu6o oropoĀIrue

copH'IKI,I, lu6o uycopHble pacTeHl,Īfl, a llacTo I1Ī oĀuųaBIIIĮįe ĀeKopaTI'IBHbIe

puĮr",rr". Ųacrķ Ia3BecTHa ToJIbĶo B KaųecTBe ĀeKopaTI{BHbIx I(yJĮbTypHbIX

BHĀoB.
VĪz poaa ĀbIpaBKa (Malope L.) Āono.nlHo peĀKo KyJIbTĮrBi{pyĮoT ĀbIpaBKy

TpexpacceųeHHylo (M. trifida Cav')'
Poa ilpocBIĮpHIiK (Malva L.) no ĮĮI4c'1y npeĀcTaBlzTgteü cauķIft 6o"lķuroü'

Įrls 9 pacryilĮrĪx H KyJIbTI4BI{pyeMbIX B cTpalie BĮĄĀoB l4HorĀa ĀĮ{ųaĪoT ĀeKopa_

TüBHbIe BI,įĀbI: ūpocBI,ĪpHĪ{K uHp"rrr"o,ü (M. e;tcisa Reichenb.), il. ūToKpo-

gosķtü (M. aiceaL.),;.vlycNyĮrruü (M' moschata L') (pnc' 107)' II' JIecHofi

(M. silvestris L.) (pnc. l09)- Pexe B KyJIbType n' MaBpnTagcķ;lit (M' mau-
-iitirn, L.), xoropltü s oĀu,{aBįIIeM BIāĀe gažĀeu ToJIbKo 6lus ropo4a Tapry

, n, o"rpĮre Caapeuaa. Pyaepa;rlHbIMįI I4 MycopHblMĮr ,IBfirIIoTcrI ĮĪ. IpeHe_

6pexerrrrlrii (M. negiecta Walli.) (pnc. 1t2) w n. Hllsķįtit (M. pusilla With');

noc,neĀgxft BcTpeĮIaeTc'I qailļe, ųeM IĪ. nperre6pexeHuuü (puc' 1l4) ' Ųucro

l(yIbTypHbIM!Ī BvĪ1Lann ,IBJIrIĪoTcfl n. viyroauaruft (M' verticillata L') V

n. nyprrrorü (M. crispa L.), r<oroprtfi Hepe4ro ĶyIbTHBI'ĪpyeTc'Ī I'I3_3a Kpacn'

Rblx. KypįIaBbĪx JIHcTbeB.

Xarķua TĪopĪ,IHleHcKarl (Lavatera thuringiaca L.) . orHocI'rTcf K MaJIo

.lpeģonare.nbHblM ĀeKopaTI4BHbIM BHĀaM; ee Į{acTo caxaIoT B caĀax kĪ Ha KJIaļ'

6uųax H oHa ,..^o Ārrrer (puc. l lB)' Xarlrraa TpexMecflurran (L. trimest-

ris L.) peÄKa B KyJIbType, įĮaüĀeHa ToJĪbKo pas B oĀĪĮųaBIIIeM BĮ{Āe B ceBep_

rtoir 3crosull.
ĮIlrox_po3a po3oBag (Alcea rosea L.) _ cauuü ĀeKopaTIĮBHufi npe4cra-

BĮļTeJIb ceIr,teftcrra; qacTo KyūbTIlBI'IpyĪoT ee MaxpoBbĪe' KpacHble Į'I TeMHo-

oKpaĮIIeHHble copTa.
Anreü JleKapcTBeHuuft (Althaea officinalis L.) - BaxHoe JIeKapcTBeH_

Hoe pacTeHųe. B 9cronĪ{Iļ KyJIbTĮ.IBIrpyeTcf LI KaK ĀeKopaTĮĮBHoe.

ļ Cocņanulx 3. Bapen rr M, Kacx.
2 Coctasįrn K. 3üxsajlķĀ'
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Cenņ. Jlruosue - Linaceae Dumort.r

ĮUzpoxo pacnpocTpaHeHHbĮM ĀIzKopacTyIIļI.įM BIįĀ.M flB,,fleTcfl .neg cna6H_
renlHulž (Linum catharticum L.), ncrpevatoųužca KaK Ha cyxux' TaK LI Ha
CbIpbIX Jlyrax. B ķa,{ecree TeKcTHJIbHolo pacTeHkg Bo3ĀeJIbIBaeTcrI dĪ. ÄoĮry_
ueų (L. usitatissimum L.), ņ ocodeunocTlĮ B 3attaĀgoti tl loxHotž or.r"* p"Į-
ny6lul<n. Ķar 4exopaTĮzBHoe pacTeHĪ4e B caĀax l{3peĀKa KyJIbTI.lBHpyeTcfl
JI. KpyIĪHoĮserHbIü (L. grandiflorum Desf.).

Pa4uo.la JlbHoBĮIĀHarI (Radiola linoides Roth) o6uapyxerIa ToJIbKo Ha
OCTpoBe Xuüymaa (puc. l23)

Ceu. Kuc,illlųHble -- oxalidaceae Lindl.z

3ro ceueücTBo B ĀĪ4Koü cp"rrope pecny6lnxu ūpeĀCTaBJIeHo TOįĪbKo oĀHļāM
BI,ĮĀoM - KHCJļIįĮeIä o6HķHoseugoü (oxalis aceiosella L.), as"nnrcųeücl no-
BCeMecTrĪo pac[pocTpaueuHoü s - HegadoJoųeHHbĪx eJIoBbIX, cocHoBbĪx' JIH_
CTBeHHbĪx lI cMelilaHHbĪx Jlecax. Ķax 4exopaTlĪBHoe pacTeHlĮe B CaÄax Bblpa-
ĪļlļdBaeTcfl KlIcJII4Iļa poxKoBafl (o. cornicrilata L.), 

"oropu" 
IlHolĀa ĀĪdųaeT.B xa'recrņe c"nyuažno 3aHeceH,olo BpIĀa B caĀax w ua xnaglrzųax (rranp.,

n flapuy) BcTpeųaeTcf KIĮcJII4Iļa TopĮIaņafl (o. stricia L.).

Cem. lepaHxeBbĮe _ Geraniaceae J. st.-Hil.3

VIs 14 Bl4ÄoB poĀa repaHl (Geraniurn L.) ųacTo BcTpeļIarcųIzMHcfl no
rceü pecny6JlkĪKe flBJIflIoTcfl l. JĪecHax (G. siivaticum L.)' I. JIyroBarI (G. pra-
tense L'), r. Po6epra (G.Robertianum L.) u r.6onortrag (G. palustrĮ L.
ct Torn.). B sana4uoü ųacrn 3cronzpt pac[pocTpaHeHbĪ r. KpoBfĮIo-KpacHafl
(G. sanguineum L.), r. ro.ry6zuan (G. columbinum L.) (puc. lB3),..6r.-
cTrlųafl (G. lucidum L.) (pzc. l40)' l. MaJIaf (G. pusiliĮm Burm. fil.) n
f. HexHaf (G. molle L.) (puc. l44). B celepnoft ųacrw pecny6.nuxu o6ua_
ppxeHa r.6oret'acxaa (G. bohemicum L.) (puc. l5l). B xauecrBe oųeHb peĀ-
KIįX 3aHocrIbIX pacTeHųft r or4e.nr,ublx IļyHKTax KoHcTaTHpoBaHbI r. pacceĪ{eH_
naa (G. dissectum L.) (pvc. l35), r. oKpymoJlįIcruaa (G. rotundifālium L.)
(pzc. l45)' r. pacKkĀzcrar (G. divaricatum Ehrh.) (pwc. 147) u r. cu6np-
cxaa (G. sibiricum L.) (pnc. 149).

ĶaN copunx, ilo ncež pecny6,rur<e pacnpocTpaHeu xypaneJIbHHK ĮlĄKyTo-
nuü [Erodium cicutarium (L.) L'Hėrit.].

VIe pola IĪeJIaproHIįfl (Pelargonium L'Hėrit)) B caĀax H napKax KyJIITIį_
BLIpyeTcfl n. odHķuoseHHa'I IP. zonale (L.) Ait.], n oco6eHuo.., 

"".rāpr4o,'

l Coctaņl.lll.t e. Bapen u M. Kacx.2 Cocrasun A. Bara.
3 Cocrasilaa C. Tauķrc.
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Ceu. HacrypųHelble _ Tropaeolaceae Juss'į

B caĀax Į napKax KyJIbTHBIĮpyloTcfl pa3JIĮ{įĮHbIe copTa uacryp[un 6oll-
ruofi (TropaeoĮum majus L.) rr H. Iuanoft (T' minus L')'

Ceu. Mo.roqafiHue - Euphorbiaceae J. St.-Hil.2

Į4g Į,loĮo'{aüuux poĀ ĮĪpoJIecHHK (Mercurialis L.) npeacTaBJĪeH B aBTo_

xtoggoiį ģnope 3crognn ĀByMfl' a poĀ lņo.noųaü (Euphorbia L.) urecrlrc

BIįĀaMIi. flponecuur MHoloJIeTHI4ü (Mercurialis perennis L.) pacnpocTpaHeH

B TeHLIcTlix eJIoBbIx I,I eJIoBo-JII,IcTBeHHbIx Jlecax ga 6orarltx lyMycoM noĮļBax,

a rĪ. oĀHoJIerHnü (M. annua L.) e xauecTBe peĀKoro 3aHocHolo pacTeHHrI

B caĀax, Ha cBaJIKax Mycopa I'Ī Ha HaCL'ĪĪĪqx xeJIe3HbIx Āopor'
tr4s fuIoūorĮaee uauI6oflee pacflpocTpaHen B KaĮĮecTBe copHflKa Ha noJLIx įI

B caĀax M. coJlHĮerlgl (Euphorbia helioscopia L')' PeĀxnu copHflKoM

B caÄax flBJIfeTcf rrl. 6yrep"iraKosHü (E. peplus L.) (puc. 166). flo rpaxu

Ā,opor H Ha 3aJIexHbIx 3eMJIflx pacnpocTpaHenL'I u' ocrpuü (M' esula L')

(pllc. 162)' M. Kllfiapucoeķtü (E. cyparissias L') (puc' l6a) n m' 'noggltft

įb. vi.guįu Waldst. et Kit.). Ųauļe Bcero BcTpeĪIaeTcrI nogteĀgnü Bnl''

B sanaĀHoä gcrognu H Ha ocTpoBax Ea.nruücKoro Mopfl Ha cblpbIx JIecoJIyraX

n no 6eperaM pyųbeB pacTeT u. 6onorguü (E' palusiris L') (prac' l59)'

B caĀax B KaļĮecTBe ĮeKopaTI4BHolo I] JĪeKapcTBeHHoro pacTegįrfi bo3ĀeJlbĮ-

BaeTcfl KJIeIIĮeBIaHa o6ltrgoņeuHan (Ricinus communis L') '

Ceu. CarvrulilToBble - Buxaceae Dumort'3

B snĀe HI{3Kolo KycTapHĪįKa Ālg o6caĀxn Āopol Ī7 IĮBeToųHbIx x"ltytvt6

B caĀax n ga ķnaĀ1l'IuĮax Bo3ĀeIbIBaeTcrI l.įHTpoĀyĮI,posaHHHft BI',IĀ CaMUII'IT

BeųHo3eJĪeHlrft (Buxus sempervirens L.).

Ceu. Bolųrruroņķte _ ThymelaeaĢeae Adans'a

Ceįņeücreo ūpeĀcTaBJIeHo BoĮĪ{HĮ,IKoM o6HxHoseHĮIltĮ{ (Daphne meze_

reunr L'), pacTyųI{M pacceflHHo B Jlecax no eceft pecny6lnxe (puc. l69).

į CoctasĮ.įIa C. Taalrc.
2 Cocra'glIūĮr 3. Bapen n M. Kacķ.
8 CocrasĮlūa M. Kacķ.
a Cocrasufla C. Taalrc.
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Cena. JloxoBbre - Elaeagnaceae Lindl.r

R xaųecree .ąeKopaTI.IBHbIx KycTapHļĄKoB KyIbTI,ĪBIįpyįoTcfl o6"nenuxa xpy-
IUHĮIoBafl ('Hippophaė rhamnoides L.), lox cepe6pucrsiü (Elaeagnus argen-
tēa Pursh) H ,Į. y3ķoJlllcrgulž (E. angustifolia L.) . l4g rlux rrū6or." įr"-IpocTpaHeH .lox cepe6pzctuü, xoropltž B ycJIoBļlflX pecly6.nuru ,"r"įra,
caMbiM Ltopoaocroüxuu.

Ceu. ĮepdeHHI,IKoBbIe _ Lythraceae Lindl.2

B 3crorrnu ToJIbKo /.Ba BĀ/.a. llo ņceü pecny6"luxe mĮpoKo pacflpocTpa_
tteH 4ep6eHHIĄK Ī.rBoJIlzcruurž (Lythrum salicaria L.)' BcTpeųarctųuftcg no 6e_
pelaM peK I.r KaHaB, ua 6o.norax' cbĮpblx IecoJIyIaX įr Äpyrux BJIā)KHķIX M€-
crax. EyrepJIaK IĪopTyJlaxosltü (Peplis portula L.) rrar?aeg B HeMHorI{x nyHK_
Tax Ha ņ.naxrlķtx TpoIĪI4HKaX B Jlecax Īi Ha CeHoKocax, a TaKxe no 6eperalt
eoĀoeMoB (puc. |74).

Ceu. Kunpeliuue - Onagraceae Lindl.a

Ceueticrņo rnnpeftuue npeÄcTaBJIeHo s 3croHI4I] ųeTbIpbMrI poĀaMa; K]zĪĪ-peü (Epilobium L.), xaMe,ep,yM (Chamaenerium Adans.)' 
'.JII,HHLIK(onagra Adans.) a ĀByJlelļecrrrux (Circaea L.). flepnlrü poĀ iĪpeĀcTaB,eĪ.I

oĀnHHaĀIĮaTbĮo BHĀaMĪ.I' H3 KoTopblx r<nnpeü cpoĄuuü (E. adnatum Griseb.)
(pnc. lB3) n ķ. reuguü [E. obscurum (Schreb.) Roth1 (pzc. 184) 

"rn"or.įgau6o.nee peĀKi',MĮ. Ķ. cpo4uuü BcTpeųaeTcf lJIaBrIbIM o6pasolt ro no6e-
pexblo oCTpoBoB Ea.nraficķoro Mopfl' a K. TeMHbII? ĮgsecreH JII{IIIb c ocTpoBa
Pyxrry, lĀe pacTeT IĪo 6eperau pyįrbeB. K. uoxgarķlrž (E. hirsutum L.)
ķpuc. |77), x. 6e4uoųņerxosķlIį [E. parviflorum (Schreb.) Dc.], n. .opro,,i
(E. montanum L.)' K. XoIMoBlrIi (E. collinum K. Gmel.) įpzc. ls2),n.įo.o-
euä [E. roseum (Schreb.) Pers.], K. xeJle3,crocre6e.ņlHn ii 1n. adenocaulon
Hausskn.) z ķ. 6o"ņorglrii (E. palustre L.) rcrpeua.."o pu"."g,uo no ņceft
pecny6"nzre. K. xe.Įesucrltü (E. glanduļosum Lehm.) LĪ K. KpacHosarlIžI
(E. rubescens Rydb.) fB,,flIoTcf oĪ{erĮb peĀKĮzMa 3aHocHbIM[ pacTeHIĮflMļ.I.

Po4 xameueplįyM Ī]peĀcTaBJIeH .ĀHI.M BHĀ.M 
-,XāM€HepI4yMoM y3Ko_

JIlzcTrĪbĪM IChamaenerium angustifolium (L.) Scop.] ' npOLISpacTaĮoųĪĄ MR pa3pexeHHbĪx cocHoBbĪX Jlecax, .Ha lapflx, s oco6eiiuocrI4 žKe Ha cyxnx
cģarHonux 6o.norax H Ha JlecoceKax, ,.Āe ĪĮacTo flBJIfeTcff MaccoBr,IM BįIĀ9NĪ.

^ il|"o"rrBI1ĪTeJIF, poĀa ocJII{HHlĄK - o. ÄByJI.THI.Īü [onagra biennis (L.)
Scop.] BcTpeįraeTcfl B KyJIbType B KaĪļecTBe ĀeKopaTI{BHoIo paCTeHHfl; Ī{acTo
ÄĮ{qaeT, lrpoflBJlflfl TeHĀeHIĮIzĮo K HaTypaį'IļĄ3aļļĻIL1 (pnc. l91).

Po4 4ey.rrenecTH]iK oxBaTbIBaeT 3 nuga, Iį3 KoTopblx ĀByIeĪĪeCTH uK aĮIb-
nųü'cķufr, (Circaea alpina L.) pacnpocTpaHel{ lJIaBHbIM odpaāolr Ha MaTepHKe

ļ Coctaņu.la C. Ta;rltc.
2 Coctasü,Īrr 3. Bapen ra M. Ķacr<3 CocrasĪlĮa C. Ta;rķrc.
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B TeHHcTbIx Ī] BJIaxHbIX JIecaX; Ā. napl4)Kci{nü (C. lutetiana L.) nr,rxercr
peĀKVM BI4Ā9M Iļ Įl3BecTeH JII,IĮUI H3 ĀByx nyHKTon (puc. l95), ary;reūecTgliK
Įpeauufi x<e (C. iniermedia Ehrh.) rro cTapbIM JI]4TepaTypHbIM ĀaHI-IbIM o6ga-

py)KeH JIĪzIIIb B oÄHoM MecTe (6.lrĪ'Īs Tapry) (puc. l93).
Kporrae Tolo ilpeÄcTaBĮlTe;H poĀoB-oenothera L., Godetia Spach N Clarkia

Pursh üĮIpoKo KyIbTI{BĮ.IpyIoTcrt B caĀax il ilapKax B Ī(aįIecTBe ĀeKopaTI'IBHbĪx

pacreuuft, a BLIĀII poĀa Fuchsia L. ķaķ B TenJII]ųaX' TaK ĮĪ B oTKpL'IToM

rpyHre.

Ceu. ClanoqroÄHuKoBble _ Halorrhagidaceae Lindļ.'

CeMelicreo npeĀcTaBJIeHo ypyTbļo uyronuaroü (Myriophyllum verticiļia-
tum L.) il y. KoJloconoft (M. Spicatum L.), pacryul{Ml4 MecTaMĮI B BoĀoeMax

pecny6.nuxr

Ceu. Pyronbte - Rutaceae Juss.2

Į4s aroro cemežcrņa e 3crogįIįĪ H3BecTHbI JIIĮllļb HeKoTopbĪe peĀKo pa3Bo-

ĀLtMbIe ļ4HTpoĀyųĮipoBaHHbĮe BIļĀbI. B caĀax BbIpaņHBaĮoT pyTy ĀyilĪįcTyIo
(Ruta graveolens L.), a B HeKoTopbIx IIapKax, ņ ocoģegnocrįr s ĪoxHoü

ScroHIaIr, Bcrpeqalorcl lapxar amypcxrtfi (Phellodendron amurense Rupr')
rl rrreJlefl rpexJlllcruax (Ptelea trifoliata L.).

Cem. Į4croņoBble - Polygalaceae Lindl.3

HazģoĮee paCnpocTpaHeHHbIM BHĀņM s 3crogĮrĮj flB,ļrleTcfl I{cToĀ lopbKo_

BaTbIiI (Polygala amareļla Crantz), BcTpeqanuĮklįĪcfl lrtaK Ha BJIažKHbIx, Taļi

ĮI Ha 6onee Cyxi]X JIyraX 14 JlecoJlylax. Pexe BcTpeĮIaeTcfl z. xox;larulį
(P. comosa Schkuhr), 11peĀfloī{I,|TaloųHü 6olee cyxyrc n ģoraryrc H3BecTbĪo'

IĪolIBy' caMbIM peĀKLIM ,IBJIrIeTcrI lĄ. oģblKHoBeugr,tü (P. vulgaris L.), pacTy-

uļzž ga cyxĮX JIeCoJIyraX n ua dpocoBbĪX 3eMJIflX (puc' 202).

Ceu. KreHoBbIe - Aceraceae Lindl.a

ĮrzxopacryuĮĮ.ĪM BI.{ĀoM ņ 3crognz flBJIrIeTcfl ToĮt,Ko KJIeH ocTpoII4cTHL'Ifr

(Acer platanoides L.), ncrpe.larcųnücg B Jlecax Ha II.lloĀopoĀHbIX iloĪ{Bax

I.} KaĪ{ecTBe ĀepeBa BTopoü BeflilĪĮĮiHbĪ. flsJlgercg TaKxe I,I3JIĮo6,ĪeHHbĮM ĀeKo-
paTI4BHtIM ĀepeBOM ts caĀax, ilapKax H IIo KpafM aJ1rIeft. I4s zurpo4yr(ĮpoBaH-

}IbIx BĪĄĀoB Hau6olee ųacTbl K. f ceHeJlzcrulrft (A. negundo L.), ķ. JIožKHon"Įa_

l Cocraņu,'ra C. Ta;rlrc. .

2 Coctasufltl 3. Bapen l'r M. Kacķ.
3 Cocrasil,Īa 3. Bapen.
a CocTaeu.rrlr 3.. Bapen ll ļĄ. Kacx.
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TaHoBbIü (A. pseudopļatanus L.) rr x. rarapcrxä (A. tataricum L.). Pexe
BcTpeĮĮaIoTcrI K. IĪoJIeBoir (A. campestre L.)' I(. lHHI{aJIa (A. ginna1a Maxim.),
x' cepe6pncrlrü (A. saccharinum L.) n ap.

Ceu. KoucxoKauraHoBble - Hippocastanaceae DC.r

Ķax 4eropaTHBHoe ĀepeBo n pecny6.naKe ĪlacTo KyJlbTIĄBįlpyercq i{oHcķaü
ļiaĮI]TaH o6HxHoseHĮIuft (Aesculus hippocastanum L.), pexe K. K. BocbMI4_

TbIlIĪ.ĪHKoBbiü (A. octandra Marsh.) ķ, x. llana (A. Pavia L.) n ap.

CeM. EaūķsaMHHoBbIe - Balsaminaceae S. F. Gray 2

llo scež pecny6.ttuxe, sa Ī,ICKJIIoųeH[eM ocTpoBoB, pac[pocTpaHeHbI He-

ĀoTpola odltķHoeenrĪar (Impatiens noli-tangere L.) H H. MeJIKoIļBeTKoBarI

(I. parviflora DC.) (pzc. 21l). Ķax 4exopaTLIBHbIe pacTeHI{fl pa3BoĀrlTcrl

B caĀax MHorĪļe copTa tr. 6a.įr,saĪuuuosoft (I. balsamina L.) H H. Poü.ņg
(I. Roylei Walpers), KoTopaq MecTaMLI ĀļļųaeT (puc.2l2)

Cevr. Kpyrul,rnoBbre - Rhamnaceae R. Brown 3

I,Is 4eyx ĀI4KopacTyrĮĮĪix BlĪĀoB lxIĮpoKopac[pocTpaHeHHoii no scefi pec-

ny6.lnxe ,IBJIfleTcfl KpyIxIzHa olbxoBkīĀHar (Frangula aļnus Milļ')' pacTyņafl
g 6olorucrĖ,Ix Jlecax' Ha BJIaxHbIx JIecoJIyraX H Ha do.llorax B BĪĮĀe ge6o.nr,-

rlroro ĀepeBa (nltcoroü ņ 2-3 n ). Xecrep cladnrelķnuž (Rhamnus ca-

thartica L.) ncrpeuaeTcf pexe npeĀblĀyuļelo, flpeĀnoql'ITar{ 6o"ņee cyxyĮo

IĪoųBy.. Pacrer B BĪĄÄe KycTapHI.IĪ(a X ĀepeBa BbICoToft ao 5 lL.

' Cem. BuuorpaņHble _ Vitaceae Lindl.a

B 3cronrpI ToJIĮ;Ko LrHTpoĀyIĮHpoBaHHbIe 8I,IÄ6I. tr4s ĮĮįIx snrrorpa4 l4aa_

õenna (Vitis labrusca L.) I{ B. aMypcxuü (V. amurensis Rupr.) flBJIrItoTcfl

BĪIoJIHe naoposocroüKlI MI{ ĀeKop aTI,IBHIIM l,I JļIĄaHaMH' B blp a ņI4B aeM bĮMiĮ B ca -

Į:ax lĮ [apKax. MoposocroüKlle copTa B. KylbTypHoro (V. vinifera L.) pa:_

BoĀ'ITcrĮ MecTaMIĮ B caĀax' oÄHaKo 3HaĪIIĮTeIbHolo HapoĀHo-xogqücreeuHoro
SHaųeHI{fl He I{MeIoT. lĄz poaa Parthenocissus Planch. B KaqecTBe ĀeKopaTI'IB_

rloft .lrauu [IIzpoKo pacilpocTpaHeH Āeņuųnü BHHorpaĀ nflTĮ'IJĪKcToųķosltü

IP. quinquefolia (L.) Planch.]

I Cocrasilna C. Tanrrc
2 Cocrasu.na C. Ta;rlrc.
3 Cocrasrna M. Kacx.
1 Cocrasxla C. Taaķrc.
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Ceu. EepecKJleroBbte - Celastraceae Lindl.t

ĮuxopacryuĮurrt BLIĀoM g 3crouxu flBJIrĮeTcfl 6epecr.ler enponeücxzü

(Evonymus europaea L.), ncrpeuarcuĮuficg ToIbKo y roxuož rpaHHIĮbĪ pec-

rlylnwwu B ĀoJII{He per<u Ķoüea (fayr) (puc.2l7). E. 6opo4agųarHü (E. ver_

rücosa Scop.) l43BecTeH ToJIbKo B KyJIbType B KaĪ{ecTBe ĀeKopaTI{BHolo Ky-

crapHr.rKa.

' 
lĪpuueuarrxe. 

. 
B cucteuaruqecKoM yKa3aTeūe BilĀoB' ongcaHgblx B HacTofĪIIeM ToMe,

n np}ļ l.Īx onilcaHl4flx B TeKcTe' nopa4xorlte HoMepa BuÄoB' BcTpeįĪarcUĮuxca ņ 3croucķoü

CCP to;rrķo B KyūbType' npļ.rBeĀeHbl s cķo6ķax, a 3aHocHble BLlĀbI oTMeįIeusI grraķou :lt

nepeĀ ux oĪIucaHĮįeM.

l cocTaBļrfla C. Ta;rrrė.
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EEsTl Nsv FLooRA ltl KÖtTEs MAINITUD SÜSTEIIIAATILISTE ÜHIKUTE
TEADUsLtKKUDE NIMEDE JA sUNoNÜUMIDE TÄHEsTlKULtNE REGIsTER

Kehtįvad nimed on, toodud. kursiivkirjas, sünonüümid - harilikus kirjas. Pool,rasvase .kļ.jlg: .arv. viitab leheküljele, ku! on vastava liigi kirjeldu"' ķriļīķķiiiāģįarv - leheküljele, kus on joonis' -

Abrus L. 176
precatorius L. 176

AbutįĮon 256
Acer L, 450; 452

austriacum Tratt. 456
carnpestre L. 452, 455, 466, Sl2

ssp. hebecarpum DC. 457
var. įobatutl Pax 457

ssp. Įeiocarpum (opiz)
Rogowicz 457

mort.) Rogowicz 457
cordifolium Moench 460
crispum Lauth 454
dasycarpum Ehrh. 462
eriocarpum Michx. 462
ginnaĮa Maxim. 450, 452, 455, 458,

512
ssp. euginnala Pax 458

laciniatum Loud. 45?
mandschurįcum Maxim. 452, 46ļ,

462
negundo L. 452, 46į, 463, 5lt

var. pseudocalifornicum.
Schwer. 464
var. tomentosum Schwer. 464
var. aulgare Pax subvar.
caĮifornīcum Kirchn. 464

f. aureo-margina-
tum Dieck 464
Ī. eĮegans Schwer. 464

subvar. nudum
Schwer. 464

Kirchn. 464
t. ļutescens
Schwer. 464

pennsiĮuanicun L' 452

pĮatanoides L. 452: 453, 454,

var' coįoratum Paxsubvar.
rubrurn Herd.

Ī.' Schaedlerį
K. Koch
Ī. Reįtenbachįį
Nich.

--- subvar. aariegatunt
Loud. f. Drummondį
Drummond

var. crispum (Lauth) Spach
subvar. cuculįatum Lauche

- var. heterophglĮum -Nich. f.
aureo-marginatum Pax
var. paĮmatifīdum Tausch

f' dįssectum Jacq.
Ī. Lorbergii Yan

. Houtte
var. tgpicum Pax subvar.
rubeįįum Schwer. Ī' įn-
cumbens Pax

subvar. rufum Schwer.
. Ī. gĮobosulz Nich.

pseudoplatanus Falk
pseudopĮatanus L. 454, 455,

var. tgpicum Pax
t. ergthrocarpum Carr.
Ī. LeopoĮdii Lem.
f. lutescens hort.
f. purpurascens pax
f. purpureum Loud.
f. variegatum hort.
Ī. Vorįeeį Rosenth.

var. aįįļosum (Presl) Parl.
quinquelobus Gilib.
rotundum Duļac . :

Acer

-.:

455,
5lļ

456

456

456

456

456

456
456
456

456

456

456
454
457,
5t2
458

458

458
458
458
458
458
458
458
457
454
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Acer rubrum L. 452

- rubfum ļVaļdst. et Kit. 460

sd.ccharįnum L' 454, 46I' 462' Ü12

ļaĪ. įacįnįatunį Pax
Ī. |į/įerįį Schwer. 463

var. subtrįĮobatum Schwer'
Ī. pend'uĮum Nich. 463

spicatumLam.:. 452

tatarįcum L. 452, 458, 459, 460,
46ļ' 5|2

var. ginnala Maxim. 458

subvar. tormįnąļoįdes Pax 462

i. marmoraia 462

trilobus Gilįb. 456

villosumBorbäs .:457
- 

jvillosum J. et K. Presl 457

Aceraceae Lindļ. . 439, 450, 5ll
Adansonįa digitata 246
AescuĮus L. 465

f lava Ait. 466

hippocastanunt L. 465, 467, 512
Ī. albo-oariegala West. 466

- L. f. Baumannįį Schneid. 466
Ī. Įacįnįata (Dipp.) Leroy 466

-' l. luteo-oariegata West. 466

f. plena hort. 466

lutea Wangenh. 466

õctandra Marsh. 465, 466, 5l2
var. airginica Sarg. 468

Paaia L. 465, 468, 512

Aextoxįcaceae 438' 439

Aįcea L'. 256, 286

AĮcea fici|oĮia Cavan. 288
paĮĮīda (Waldst. et Kit.)

Yar. nįgra hoft.
rugosa Alef.

Alceaelljin ...
AĮeurįtes Fordįį Hemsl.
AĮhagi

ps eudaĮhagi (Marsch.-Bieb.)

AntpeĮopsĮs (Michx.) Planch. 482' 492

b reaipeduncuĮata (Maxim.\
Trautv. 494

cordata Michx. 494

heterophgĮĮa (Thunb.) Sieb.
' et' Zrļcc. 492

quinquefolia Michx. 491

tricuspidata Sieb. et Zucc. 492

Veitchii hort.. 492

Amorįa K. Presl .. : 82

Anaįardįqceae 439

AnacardįaĮes 438

AnthgĮĮis L. 24' 27' 1l3, 504

arenarįa (Rupr.) Juz. . ll5, l20,
504

coccįnea,-(L.) Beck . ll5, l16,

colorata Juz. 
''''f,' 

Įļļ:iĮi
- Dillenii Schult. t 16, I 18

Linnaei (Sag.) Juz. 115, 504
marįtįma Schweigg. L23

- polųphglĮa Kit. |1Ū, ll8, 12l,
t22, 504

poĮgphgĮĮoides Juz. l.
rubrif lora Koch
Schiwereckii Blocki I19,
vulneraria 3 Ledeb. l18,
uuįnerarīa L. l13, l t4'

I ļ7,
yar. aįba L.
ssp. coccinea W. Becker

1. coccinea L.
var. colorata Meinsh.
ssp. eu-vulneraria Lindb.
iil.
var. Ķerneri Sag.
var. Langei Jalas
ssp. Linnaei Z ssp. poly-
phylla Jalas
I Unterrasse A. Linnaei
sag.

- var. lutea L.
ssp. maritima W. Becker
ssp. maritima (Schweigg.)
RouY
I (ssp.) polyphylla Hayek
ä polyphylla Sag.
f. polyphylloides Sag.
var. rubra L.

ņ. Schiwereckii Sėr.

- ö stenophylla Lange .

L A. vulgaris polyPhylla
Aschers..et Graebn. . .

t22
116
t20
120

t t5,
504
116

lt6
lļ6
t2?

288
262
266

288, 507
289
288
262
354

23, 162

. Bess.
palmata Gilib.
pinnatifida Gilib.
rosea L. 287,

lt5
ļl5
123

t22

il5
il6
t23

Desv.
Aįthaea L.

armeniaca Tėn.
cannabįna L.
o|ficinaĮis L.
rosea Cavaņ.
taurįnensįs DC

Amarenus K. Presl
Ammodendron

.t162
256, 289

. 289
289

285, 291, 507

288
289

.88
23

t23
119

l18
r23
ļļ6
ļ20
123

lļ8
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AquifoĮiaceae 494
Arachįs L. 24
Arachįs hgpogaea L. . 162
Arborescentes Kom. , .'. 143
Aspalathus Caragana O. Kuntze LAB

frutescens o. Kuntze ļ,42
Asterocytisus Schur. A8
A'slragaĮus L. 22, 23, 25, 28' l44, 505

- adscendens Boiss. et Heldr. t46
aĮpinus' L. . 23
arenarįus L. l46, l53, I55, 505

var. sabuĮosum BluĪf t54, |56

asper 'WulĪ. 
146

campestris ssp. typicus var.
scirdidus (Willd.) Gams 157
cįcer L. 146, t48, 505
danįcus Retz. |47, $a, l51,

glaucoides S. G. Gmel. !'u i3:
gĮųcgphųĮĮus L' 146, t47, ļ49, 505
gummif er Lab. 146
hypoglottis DC. 150
Įapponicus (DC.) Schischk. 23
narbonensįs Gouan |46
pilosusL. ..158
sordidus Willd. 157

Attenuatae Hausskn.. 4Iz
Balsamina hortensis Desp. 475
Baļsamįnaceae S. F. Gray 439, 44o' 468'

Bįebersteįnįeae (Endl.) Boiss.
BiĮĮia Peyritsch
Bįloculares Aschers. et Magn.
BįsmaĮaae Medik. '.
Bombacaceae
Brachgcentron Warb.
Burseraceae
Buxaceae Dumort. 353, 854, 379,
Buxus L.
Būxus semperaįrens L. 373, 374, 375,
CaesaĮpiniaceae ļ9, 20,
CaesaĮpinioideae .

Camoėnsįa maiįna'Welw.
Caragana Lam. . 26, 140,

arborescens Lam. 140, I4B,

Ī. ąrborescens
Ī. Lorbergii Koehne
f. penduĮa Dipp.
Ī. serįcea Kryl. .

f. typica C. Schneid,
Caragana Karst.

Caragana digitata Lam. 142
frutescens DC. 142
frutex (L.) K. Koch l40, 14Į, l42'

505
var. angustifolia DC. 142

r- var. tgpica C. Schneid. 142
inermis Moench į43
sibirica Medik. l4g

Catha eduįįs Forsk. 495
Cathartoļįnum Reichenb.
Cathartįlinum pratense Reichenb. 298
CedreĮa odorata L. 439
Ceiba penĮandra 246
Ceļastraceae Lindl. 494, 5l3
CelastraĮes 494
CeįastrusL... 495

orbįcuĮata Thunb. 500
scandens L. S00

Ceratonįa siĮiqua L. 21
Cercįdothrix Bunge l52
Cercis L. .. 20

siĮiquastrum L. 2ļ
Chamaenerion hirsutum Scop. gg8

montanum .Scop. 
402

Chamaenerįum Adans. 392, 394, 419' 5l0
angustifoĮium (L.) Scop' .4l9, 421,

Ī. aĮbifĮora Hausskn.
var. pubescens Hausskn.

- grandiflorum Moench
obscurum Schreb.
parviflorum Schreb.
roseum Schreb.

Chįaenaceae
Chronosemįum Sėr. ,

Chrgsantha Yass.
Cįcer L. . 25,

arįetįnum L.
Cįrcaea L. 392, 394, 426,

aĮpĮna L. 426, 427,
p. intermedia DC. , '.

įntermedįa Ėhrh. 426, 428,

510
420
420
398

408
400
409
246
88

158

t76
176
510
510

429
429,
510
43ļ,
510

426
482
494
494
440
510

425
425
292

įuįetįana L. 309, 426, 430,
' 432,

Cįrcaeae DC.
Cissus L.
Cissus ampelopsis Pers.

brevipedunculata Maxim.
Citrus
CĮarkįa Pursh 392; 424,

eĮegans Dougl.
puĮcheĮĮa Pursh

Cneoraceae

512
307
465
428
260
246
470
439
509
373
509
2l
19

24
505
t45,
505
t44
t44
144
Į44
144
143
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Coļumbįna 'N. Koch. 3t4
Coļutea L. 2õ, ļ36, 505

arborescens L' l37, ļ39, 505

Conocentrae\ljln .r 276

Copai.fera L. 20

corchorus 247

CordiofoĮio-Ripariae Pįanch. 485

Corįarįaceae 438, 439

Corniola tinctoria Medik. 40

CoronįĮļa L. 28' |64

- Haussknechtiį Reut. t66
ļ aariq L. 166, 167' 506

Corgnocarpaceae . 494

Cotįnus coggagrįa Scop. 439

Cracca S. F' Gray ļ80, l84
villosa Gren. et Godr. . 194

Craccina (SĮev.\ Bunge 152

Craccįna Stev' ' l52
Craccoįdea B. Fedtsch. |77' I78
Croįaįarįa L. 25

Croton tiglium. L. 354, 355

Crotonoįdeae 355

Cuphea 388

CgriĮlaceae 494

Cystium cicer Stev. 150

Cųtisus L. . . 23, 26, 29, 45, 503

alpinus Mill. 44

biflorus Ledeb. 46

P. minor Schmalh. 46

germanicus Vis. 39

Laburnum L. 42

lithuanicus Gilib. . 46

nigricans L. 45

pubescens Gilib. 46

ratįsbonensįs Schaeif. 46

supinus Eichw. 46

tinctorius Vis. 40

unibracteatus Lindem. 45

DaĮbergieae Bronn 20' 25' 238

Daphne L. 376' 377

aļbiflora Wolf et Schoell. 378
aįtaįca Paļl. : 380

cnįdįum L' 377

įaureoĮa L. 377

mezereum L. 309, 377, 379' 509

var. 'aįba West' ?78
var. aĮbum Ait'' 380

var. grandif Įora Dippel 378

- - var. rubrunt' Ait. 380
: oleoįdes L. 377

DichapetaĮaceae 353

Dictamnus 4ĄĮ
Dįdļeracere 438

Diphragma Bunge
Dipteronia
Dįrachmeae
Dįaarįcata Ęouy emend
EĮaeagnaceae LindL
EĮaeagnus L,

angustifoĮia L.

r57
450
307

. Gams . 337

374, 376, 380, 510

381, 382

309, 384, 386, 
'87,510

var. aįrescens Sosn. 386

argentea Pursh 384, 385, 510

argentea Moench 386

commutata Bernh, : 384

hortensis Marsch..Bieb. 386

tomentosa Moench 386

trifĮora Roxb. 38l
EĮaeocarpaceae 246

EpĮĮobieae Spach 394

EpiĮobium L. 392' 394, 510

adenocauįon Hausskn. 396, 4t2,
4ļ3, 4|8, 419, 510

adnatum Griseb. 396, 407, 409, 510

angustifolium L. . 419

coĮĮįnum K. Gmel. 396' 405' 406'
407,5lO

dif lorme Giļib' 4l9
glabrum Gilib. 402

- gĮanduĮosuttt' Lehm. 396, 398, 416'
510

Graebneri K. Rubn. 4|2' 4Į4
hįrsutum t. 395, 397, 398, 399'

400' 510

- L. var. tomentosum (Vent.)
Boiss. 4oo

var. aįĮįosum Hausskn. 400

montanum L. 396, 402, 403, 5ll
Ī. aprica Hausskn. 401

B. collinum Schmaļh. 406
p. ramosum Sėr. 406

Ī' subcordata Hausskn. 404

f. umbrosa.Hausskn. 4Q4

obscurum (Schreb.) Roth 396, 408'
410, 510

paĮustre L. 398, 4l4, 4ļ5, 4ļ7' 5|0
Ī. aĮbĮ|Įora Hausskn. 4|6

- Ī. giandulosa Hausskn. 416

Ī.'subdentįculala K' 'Rubn. 416

paruifĮorum (Schreb.) DC. 396, 400'
401, 510

var. aPricum Hausskn. 402

var. menthoįdes Boiss. 402

Ī. tomentosurn' Hausskn. 402

pubescens Roth 400

purpurascens Gilib. 408
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EpiĮobium roseum (Schreb.) Pers.
40g, 4Iį, 4l8, 4t9,

- Ī. aįbįdum K. Rubn.
Ī. angustifoĮia Uechtr.

rĮ"lbescens Rydb. 398, 4t8,

- spicatum Lam.
tetragonum L.

p glandulosum Torr. et
Gray

virgatum Lam.
Erodįam L'Hėrit. 307, 308,

Eoongmus L. 495, 496
europaea L. 496, 457, 498, 5ll

Ī. atrorubens C. K. Schneid 498
Ī. įntermedįa Gaud. 498

japonica L. Ī. 499
latĮfoĮia Mill. 500
Mąackįį Rupr. 499
nana Marsch.-Bieb. S00
oerrįļcosa Scop. 497' 4ss, 50I
vulgaris Mill. 49?

Faba Adans. . 204
Faba (Adans.) S. F. Gray 177, 204

ūulgaris Moench 204
FaĮcago Grossh. 59
FascįcuĮatae DC' 267, 272, 276

, subsect. Conocentrae Kristoff. 276
subsect. Planocentrae Kristoff. 272

FranguĮa M|rl. 478

- aįnus Mill. 477' 478, 479, 5l2
Frutescens Kom. em. Pojark. 140

426
426
Ą26
426
368
364
362
95
96

505
503

39
40
40
40
40
40
39
40
4T

4Ž
42
40
39

503

29
38
40

508
294
308
508

coccįnea Ait.
fulgens Moc. et s"... . : . .

hgbrida hort.
MageĮĮanica Lam'

Galarhoeus cyparissias Small
helioscopius (L.) Haw.

- 
'paluster (L.) Haw.

Galearįa K: Presl .

f ragifera K. Presl
Galegeae Bronn .25, 133, 238,
Genįsta L. 22, 23, 25, 29, 38,

germanica L. .. .

hungarica Kern.
incubacea Schur
inermis Gilib.
ovata Ledeb.
rupestris Schur

- spinosa Gilib.
stenophylla Schur
tįnctoria L. . 29' 39, 40,

var. eįata (Moench)
Aschers. et Graebn. :

Ī. fĮore pleno hort.

Kit. 362,

l'i l'i'
t78,

airgata Waldst. et

396,
510
4t2
412
5ļ0
419
4ņ7

416
408
345

346
309, 345,
347, 508

Briq. 345
346

346
308
346
178
182
185

178
180

208
182
194
24

292
168
376
376
r48
2n
295
168
157

509
370,
509

509

365,
509

509

509
360
370,
509

355
353

53

194
484

bipinnatum \ĮĮilld'
cįcutarįum (L.) L'Hėrit.

subsp. eu-cicutarium
var. trįuįaļe Trautv.
subvar. brachypetalum

. Schur
nudum Conwentz .... .

- romanum Att.
EraįĮįa Link |77 

'Eraum S. F. Gray 180,
cassubicum Peterm.
Ervilia L.
hirsutum L.
Lens L.

- .tetraspermum L.
villosum Trautv.

Ergthrina caffra Thunb.
ErgthroxgĮaceae
Eubrgchis DC.
EucäĮgptus L'Hėrit. 374,
Eugenia cargophgĮĮata Thunb.
Eu-HgpogĮottls Bunge
EuĮathgrus Sėr.
Eulļnurrl Grisebach
EuonobrgchĮs Bunge
Euoxųtropis (Boiss.) Bunge
Euphorbia L. 354, 355, 960,

cųparĮssias L. 362, 368, 369'

esula L. 362; 366, 367, 368,
heĮioscopia L. 362, 364,

paĮustris L. 382, 363, 364'
pepĮus L. 362, 37t' į72,
spĮendens

'Euphorbiaceae J. St.-Hil
EuphorbiaĮes
EuĮrigonelĮa Grossh.
Euaįcįa Vis. em. Taub.
Euaįįįs PIanch.

Fuchsįa L' 392' 425' 5|Ū

var. rossica Ma jevsky
villosa .Lām.

aenįsteae Bronn 20, 23, 24, 25, 29,
Genįstįnae
Genistoides Moench

tincįoria Moench
Geranįaceae J. St.-Hil. 292, 306, 307'
Geranįaļes Lindl.
Gerąnįeąe Benth. 307,
Geranįum L. 307, 308, 3l0,
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Geranįum albiflorum Korsh, , : 3l9

argenteum Luce 334

bohemįcum L. et Torn. 3t1' 3l2,
' 338, 340, 343, 344, ĶQB

cicutarium L. ,

coeruleum Gilib, &22

coļumbįnurn L. 306, 31I' 3|3' sl4'
316, 508

dįssectum L. 3Il' 3l2ļ 3I7' 3l8'
319, 508

var'dįssectum ;,3l9
var. typicum Knuth 319

dįuarįcatum Ehrh. \lt, 312' 337,
339, 340, 508

foetidum Gilib. 324
grandif lorum Gilib. 313

ļucįdum L. 306, 310, 3Iļ' 3|2' Į26'
327, 328, 508

moĮle L' 3ļļ, 3l2, 333, 334, 335'
508

paĮustre L. et Torn. 3l3' 329, į30,
508

pratense L: 313, 322, 323, 508
ssp. tgpicum var'' Lįtoįnorlį
Voronov

purpųreo-coeruleum Ledeb.
purpureum Gilib. ; .

pusiĮĮum Burm. fil. 306, 3t0'
312, 33;/, 332,

var. pusiLĮum

var. typicum Aschers. et
Graebn, subvar. genuinum
Aschers. et Graebn.

Robertįanum L, 306, 310, 31ļ'
325,

var. genuinum Gren. et
Godr.;.;į
vaĪ. purpureum (Vill.) DC.
var. Robertįanurn

roseo-coeruleum cilib.
rotundifoĮium L. 3ļl' 3|2'

337,

var. genuinurī1 Rouy et
Fouc.

sanguineum L. 309, 310, 313,

Geranįum sįįuatįcum. L. 3l3' 3l9,

var. albif ļorum Kryl.
Ī. latįsectum .Beck
Ī. palĮidifĮorulz Uksip
vaf. šįļuatįcum' '.

32t,508
322
322
320
320
320

-:- var. tyPicum Beck em.

Gams
viscosum Gįlib. .

Gļedįtschįa L.
GĮgcine L. . 25' 26,

hispida (Moench) Maxim. 238,

ssp. chįnen*įs Eūken

ssp. iaponica Enken
ssp' įnanshurįca Enken

sįnensįs hort. .

sinensis Sims ; .

tomenįosa Benth'
ussurįensįS Rgl. et Maack

GĮgcgphgĮlus (Stev.) Bunge

320
336
20

238
239,

506
240
240
240
240
134

ļ33
240
240
147

326
326
326
314

336,

508

336
315,
508

vaĪ. genuinurn Rouy et

Fouc. ; 314
sibįrįcum L. 3t0' 31l' 337' 338'

341, 342, 508

ssp. eu-Sibiricum Gams 338

- ssp. ruthenicum (Uechtr.)
Gams.1į.,:ir338

Godetįa Spach
amoena Lehm.
grandi|Įora Lindl'
Whitneyi Gray

GortostgĮaceae
Gossgpium
Gunnera L.
Gunneraceae
HaematoxgĮon L.
Haį'įmodendron Fisch.

argenteum DC.

392' 424, 5ļ0

haĮodendron (Pall.) Voss. l38,
var' suboįrescens DC. .

var, auĮgare DC.
Halodendron DC.
HaĮorrhagidaceae Lindl,
HaĮorrhagidaĮes .-; . ;

Hedera quinquefolia L. . ;

Hedyphylla vulgaris Stev.
Hedųsareae DC. , 24' 25' Į62'
Hedgsarum L. 23,

arenariumKit. :. ļ

Onobrychis L.
Heuea brasįĮiensis (H. B. K.) Müll..

Arg.
Hįantįa Bobr.
Hįbįscus
Hippocastanaceae DC.
Hippocastanum vulgare
Hippocrateaceae
Hippophaė L'

324
319
330
3įI'
508
334

334
324,
508

424
:.424

424
246

255, 256
433
433

;. 20

138, 505

į'138

355
lrl0

255, 256
440, 464

..465
494
381
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140
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433
432
491

Į47
505
162
Į7t
170
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Hippophaė rhqmnoįdes L. 38l, 383, 5l0
subsp, eurhamnoides Ser-
vet 382

Humįr.įaceae .' 292
Hgdrocargaceae 3:ī4
Hgdrocera .. 408

trifĮora (L.) w. et Arn. 468
Hgmenaea L. '20
HgpogĮottis Bunge 148
ļcacįnaceae 494
Ilex paraguarįerrsis St.-Hil. 494
ImpatĮens L. 468, 469

baĮsamįna L. .. 470, 475, 5l2
borealis Sweet . 470
caucasica Stev. 470
cĮeistogama M. Popov 472
glandulifera Royle 475
HumboĮdtįana Baill. 469
ļutea Lam. 470
moschata Edgew. 475
noli me-tangere Crantz 470
noli-tangere L. 469, 470, 47ļ, 5|2

var. mĮnutiflora Meinsh. 472
pachycentra Rupr. 470
palustris Pers. 470

- paraifĮora .DC. 469, 472, 473, 474,
5t2

var. iypica Trautv. 472
RogĮei 'walpers 470, 475, '476, 5l2

Ī. aįba.horĻ 476
Indigofera L. 25, t34

anįį L. 134
indica Lam. 134
tį.nctorįa L' Į34

KaĮongmus 496
latifolia (Mill.) Prokh. 500

KįtaįbeĮįa 256
KįtaįbeĮia aitifoĮia Willd. 256
Labruscae Planch.' . 484
Laburnum Medik. . 24, 26, 29, 42, 503

aĮpinum (Mill.) Presl 44
anaggroides Medik. 21, 42, 48

Lagopus Bernh. 98
Lathgrus L. 23, 24, 25' 28' ļ76, 2l0, 506

- .heterophyllus L. 214, 216
latifoĮius L. 2Į8
marįtimus (L.) Big. 2l8, 225, 227'

228, 506

- nįger (L.) Bernh. 226, 230, 23l,
232, 506

var. heterophgĮĮus Uechtr. 232
var. typicus Aschers. et

.Graebn.i.232
var. niger 23i

Lathgrus niger Wimm. 280
odoratus L. 2ll, 2į3, 506
paĮustris L' 2l0, 218, 221, 222, 506

var. genuinus Gren. et
Godr. . 224
var' gĮaber. Trautv. - . 224
var'.latifoĮius Lanbertye 224
var. Įinearifoljr.rs Sėr. 224
var. paĮustris 224

- vaf. piĮosus (Cham.)
Ledeb. 224

piĮosus. Cham. 224
pisiformis L. 219, 225, 224, 225,

506
platyphyļlus Retz. 214, 216, 2|?
pratensis L. 210, Zl8, 2lg

Ī. gĮabrescens Beck 222
Ī' pubescens Reichenb. .- 222

sįļaestrįs L. 211, 2l4, 506
var. angustifollas (Medik.)
Moris. 2lg
var. heterophyllus Fiori et
Godr. 218
var. heterophyllus Fiori etpaol. 216
var. latifolius Peterm. 2I?
var. obĮongus. Sėr. 2ļ7, 218
var. b. platyphyllus Retz. 214
var. lVagneri A. Schwarz 216* 'tuberosus L' 21l, 212, 2ļ5, 2t6'

506
aernįļs (L.) Bernh. 226' 228, 506

var. latifolius (Schur)

var.. protensa Beck
trįmestrįs L. 282, 285,

var' aļba hort.
Leea
Leeoįdeae Gilg
Legumīnosae
LeguminosaĮes
Lembotropis Griseb. . 26,

nigricans (L.) Griseb.
Lens Adans. 28,

cuįļnarįs Medik. 24, 208,
culinaris ssp. esculenta
(Moench) Briq.
esculenta Moench

- .nigricans (M. B.) Godr.

208
208
214

RouY

Laaatera L.
; thuringiaca L. 255, 282,

229, 230
230
228

256, 280
283, 284,

507

284
286, 507

286

482
482

19

l9
44, 503

. 45, 47

t76, 206
209, ffi6

520



Lens orientalis (Boiss.) Īland.-Īt\azz.
LentįcuĮa (Eridl.) Aschers. et Graebn,
Lespedeza Rich. 24, 25, 27,

_ bįQoįor Turcz. l74, l75'
Lįmnanthaceae
Lįnaceae Dumort. 2s2'
Lįnastrum Planch.
Lįnum L.

cathartįcum L. 293' 2s5, 296,

Ī. annua Betner
f. bienne Betner
subsp. p. suecicum Hayek

diversifoļium Gilib.
grandiflorum Desf. 296,
multiflorum Lam.
Radiola L.
tetrapetalum Gilib.
usįtatįssįmum L. 296'

c indehiscens Neilr.
o tYPicum PosPich.

- 'a vulgare Boenningh.
Lophqtrqpis Jaub. et Sp.
Loteae Benth. 25, I13,
Lotus L. 23, 24, 27, 124,

arvensis Pers. 129,

- balticus Min.
cornįcuĮatus L' |24' 126' ļ27'

var. aroensįs (Pers.) Sėr.

l' caļĮunetorun Üksip
vaf. crassįfolįq Fries 129' l30

-. ssp. eu-corniculatus Aschers
et Graebn.

Komarovii Min.
var
var

maritima Rupr.
pilosiuscuĮa Rupr

Ruprechtii Min.
siliquosus L.
uĮiginosus scķķuhr

Ludaigia L.
Lupinus L. .24,

aļbus L.
angustifoĮius L.
hųbridus hort'
Įuteus L'
polgphgĮĮus Lindl.

l2Ą' ļ25'

25, 26, 29,
.31

. 30, 3l

.31,
3t, 36, 37,

aĮbus
atropurpureus

[Įoribundus
roseus

Lupularia Sėr.
LupuĮarĮa (Sėr.) Grossh

Lgthrum L. 388,
hgssopif oĮia L'

- saļįcarįt L. isl' 393'
var. o. glabrum Ledeb, .

Malope L. 255, 256,
Malope maįacoides L. B. triiida

(Cavan.) Fiori et Paoļ.
trifida Cavan. 257, 258,

var, grandifĮora hort'
Malpighiaceae
Maįaa L.

aĮcea L. .

var. excisa
Aschers.

alcea Ledeb.
borealis Waļlm.
brevif lora Gilib.
crispa .L. 260, 278, 281,
erecta Gilib.
exclsa Reichenb. 260, 261, 282,
humifusa Henning
maurįtįana L. 260, 268, 27ļ'
meįuca Graebn.
mohįĮeaįensis Down.
moschata L. 259, 264, 265,

Ī. alba horl'.

2r0
180
ļ72
505
292
508
296
295

298,

508
298
298
298
298

508
294
294
294
297
296
296
296
2ą3
504
505
130

ļ30
505
r29,
ļ30
l2s

126
130
t29
130
130

\32
505
392
503

34

Dt)

34

32

503

38

38

38

38

56

56

255, 256,
260, 263, 284,

(Reichenb.)

391
391

5t0
39t
507

258
507
258
292
259
fi1

262
262
274
280
507
267

507
274
507

259
255

267,
507
266

274
270,
507
'270

270
270
507

280
272
507

355
439
355
355
503

oį)

503

521

f. heterophylla Lejeune et
Court. 266

negĮecta Wallr. 260, 272' 273' 275'
507
259
272

260, 274, 277, 278,
507

272, 274
pusilla (Sm.)

puĮcheĮĮa Bernh
prostrata Gilib.
pusiĮĮa \Mith.

Lgthraceae Lindl. 374, 376, 388, 510

34 Eestl NSV floora lll

rotundifolia L
rotundifolia I
DC.
sįloestrįs L. 260, 287, 269,

var. p. mauritiana Boiss.
ssp. Mauritanica Thell.

sinensis Cavan.
oertįcįĮļata L. 260' 276' 279'

p. crispa L.
vulgaris Tenote

MaĮaaceae Juss. 246' 255'
MaĮuaļes 246'
Mangifera įndįca L.
Manįhot

utįļįssįma Pohl
Medicago L. .23, 24, 27, 64,

afghanica (Bord.) Vass.
boreaļįs Grossh. 56, 59'



MedicĮlgo borealis var. mįcrantha
Vass. 60
caucasįca Vass. 65

dentįcuļąta Willd. 56, 66, 67' 504

falcata L. sp, coll. 59, 62

faĮcata L. 56, 59, 60, 61, 63' 503

\ Medicago satįrsa L. 66

hispida Gaertn. macrocatpa
a) oligopyra y. tįenticulata
Urb. 66

ladak Vass. 65

ĮupuĮina L. 56' 57' 503
var. p.erennans Grossh. 58

var. uuĮgarīs l(och 58

var. \Y/įĮĮdenouįį Boen_
ningh. 58

mesopotamica Vass. 65

orįentaĮis Vass. 65
poĮia (Brand) Vass. 65
romanįca Prodr. 56, 59, 62, 503

satįua L. 56, 63, 65' 503
satįua L. em. Vass. 66

var. afghanica Bord. 65

var. parviflora Grossh. 65

var. polia Brand. 66

sogdīana .Yass. 66

aaria Mart. 66, 504
MeĮįacėae
MelįĮotus Adans. 25' 27' 68' 503, 501

Meįįļotus aįbus Desr. 68' 72' 75' 504
Meļilotus albus Medik. . 25' 72

MeĮįįotus albus var. aĮbus 76

altįssįmus Thuill. 69, 76, 79' 504
arvensis Wallr. 70

brachystachys Bunge 69

coerulea Desr. 54
dentatus (Waldst. ei Kit.)
Pers. 23, 68, 65, 70, 71, 504
leucanthus Koch 72

macrorrhizus Pers. 76

Lamm. Pers. var. p.

pallidus Bess.
ruthenicus Sėr.
vulgaris Willd.
ĮDo|gįcu-l Poir. 69' 78' 77'

MercurįaĮįs L. . 355, 356'
alpina Schur

nemoraļis Salisb. .

_ perennis L' 356' 3õ7,
Mezereum officinarum C. A. Meyer

Mįcrocentron Warb.
Mįmosa pudica L.
Mįmosaceae
Mįmosoįdeae
Moschatae Iljin
MgriophgĮĮum L.

lįmosum Hectot
pectinatum DC.
sibiricum Kom.
spicatum L.
uertįcįįlatum L.

Ī' įntermedįum l(och

Ī' pectinatum (DC,) Wallr.
Ī. pįnnatįfįdun Wallr.
f. terrestre Neilr.

Mgrtaceae Pėrs. 374,
MgrtaĮes
Myrtif lorae
Mgrtus communįs L'
Negundo aceroides Moench

fraxinifoļium Nutt.
mandschurica Budistch.
negundo Karst.

obouoįdeae Hausskn.
ocįmastrum Rupr.

intermedium Rupr.

Onagraceae Lindl. 376, 392,
Onagreae Raim. 374, 420,
Onobrgchis Adans. 23, 24, 28,

arenarįa (Kit.i Dc. l68, 170,
ļ73' 174'

var. e. ferganica Širj.
var. b. sibirica Širj.

sativa Lam.
sativa Ledeb.
sįbįrįca (Širj.) Turcz.
aicii|oĮia Scop. |88, I69' 171,

ssp. ārenaria (Kit. emend.

Koch) Thell. . .

ssp. sativa (Lam.) Thell.
ononįs L. 25' 26' 48'

altissima Lam.
araensįs L. 48' 49' 50'

var. įnermįs Ledeb.
var. spįnescerrs Ledeb.

hircina Jacq.

Oenothera 392, 424, 510
bįennįs L. 422

Oenotheraceae Endl. 392
Onagra Adans. . 392, 394, 422, 510

bįennįs (L.) Scop. 422, 423, 425,
510
5r0
424
168
l7l,
505
172
t72
172
170
t7l
t72
505

t71
t70
503
50

503
50
50
50

19, 20,

475
2ļ
2L
19

264
433
434
436
436
437
510
436
436
436
436
43õ
376
374
37Ļ
374
463
463
462
463
407
426
429

434,

434, 436,
434,435,

504
78

72

72

/b

72

504

509

356

509

356

509

378

522



ononįs procurrens Wallr. 52

repens L. . 48' 5ļ' 52' 53, 5o3

var' 'įnermįs Ledeb. 52
.var. spinescens Ledeb. 52

spinosa ,ą. mitis L. 50

var. P. L. 50

l. ssp. hircina (Jacq.)
Gams 50

3. ssp. procurrens . (Wallr.)
Briq. .' 52

Ornithopodium Scop. 164

Ornithopus L. 28, 162
Satįaus Brot. 163, 165, 505

Link var. isthmocarpus
(Coss.) ļViļlk. _. ļ63

orobastrum Boiss. 2Į1,' 2l8
orobįr (Bunge) Aschers. et Graebn. ļ57
Orobus L. 211, 226

niger L. 230
vernus L. 228

oxaĮįdaceae LindĮ. 292, 298, 308, 508

oxaĮįs L. 299
acetoselĮa L. zss' 30I' 508

parrlif Įora DC. 302
cornįcuĮata L. 299, r02, 303' 508

var. cornįculata Zucc. 304

strįcta L' 299, 304' 305, 508
Oxgtropis DC. . 23, 28, 156, 505

campestris (L.) DC. 158

I eu-campestris Hayek 158

P. sordida Ledeb. 157

ssp. sorclida ('ū/i1ld.) Hart-
man 157
a. typica Beck 158

ssp. typicus var. sordidus
(Willd.) Gams 157

dilfusa Ledeb. 158

Paļļasįį' Pers. 162

piĮosa (L.) DC. ļ57, l58, ļ6I' 163,

505

sordįda (Willd.) Pėrs. l57, 159'
160, 505

PapiĮionaceae 'L. 19, 20, 21, 22' 503

PapiĮionatae 19

Parkįa africana 2|

ParthenocįsŠus Planch. 482' 483' 49Į
įnserta (Kern.) K. Fritsch . 492

quinquefoĮia (L.) Planch. {sl' 493'
5t2

Rehd. 492

' var. hįrsuta Planch' 492
yaĪ' murorįļm Rehd. 492

l'ar. Saįnį-Parl/iį Rehd. . 492

PqrtĮrcnocįssus tricuspidata Planch. 49l'
vaI. Veįtchįį Rehd.

Pavia lutea Poir. .

rubra Poįr.
PeĮargoniunt L'Hėrit. 290, 307' 308,

EndĮįcherįanum Fenzl
inquinaĮe (L.) Ait' .

zonaĮe (L.) A|t. 309, 348,

PentaphgĮĮaceae
Peplis' L.
PepĮis portuĮa L. 3B8' 389' 390'

Ī. natans Borbäs
Ī. terrestrįs Koehne

Pltaca (L.) Bunge
campestlis P. sordida Wahlenb.

Phaseoleae Bronn . 24, 25, 238,
PhaseoĮus L. 24, 25, 26;

acutif oĮĮus A. Gray 24l.'
anguĮarĮs (\Milld.) W. F. Wight
aureus Pįp.
aureus Roxb. 241,
coccįneus L. 24l. 243'

Ī. albifĮorus Wettst.
Ī. aariegatus (,Nlariens)
Wettst.

hirtus Retz.
macroĮepis Pip.
multillorus Willd.
ļ var. albus Mart.

var. coccineus Koch
mungo auct.
mungo L. 241,
nanus L. et Jusl. .

auĮgarīs L' 241' 242' 243'
YaĪ. Communįs Aschers'
var.'nanus Aschers.

PheļĮodendron Rupr. 440'
amurehse Rupr. 443, 444,
japonicum Maxim.
sachaįįnense Sarg.

PhgĮĮanthoīdeae
PltgĮĮanthus
Pįstacļa

terebinthus L.
Pįsum L. 24' 28' 176'

araense L. 233' 23Ą' 235'
eĮaįįus ]tĄarsch._Bieb.
maritimum L.
satiaum L. .24, 233, 234,

var. arvense Trautv.

var. elatius (Stev. et
Bieb.) Beck

492
492

466
468

348,
508

348

348
349
494
388
5r0
390
390
147

t57
506
24ļ
244
244
244
244
245
244

244
244
9Lt
243
244
244
244
244
242
506
242
242
442
5il
444
444
355
355
439
439
23s
506
236
225
237
234
234

234
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Pįanocentrae Iljin 272
PodaĮgrieae .20, 22, 23, 25
PoĮggala L. 446
Polygala amara Ledeb. 447

ssp. amarella Chodat 447
amareįĮa Ctantz 447, 449, 5ļL

. - cotnosa Schkuhr 447, 448, 45t, 5ll
senega L. 447l _ sįbįrįca L' . 447
tenuifoĮia Wi||d'' 447
uuĮgaris L. 447, 448, 449, 450, 5|l

ssp. comosa Chodat.. 44g
PolggaĮaceae Lindl. 439, 440' 446, 5l l
Probatostoma Gįb. ' et Belli 98
Psedera quinquefolia Greene 4gt
Pseudo-Acacia Medik. 134
Pteįea L. 440, 442, 444

trifoĮiata L. 445' 446, 5|l
Punįcaceae 374
Quinaria tricuspidata Koehne
RadįoĮa Roth

dichotoma į1oench
lįnoįdes Roth 293
multiflora Aschers.
Radiola I(arst.

Rhamnaceae R. Brown
RhamnaĮes
Rhamnoides Moench
Rhamnus L.

aĮpina L'

SaĮpigĮochiĮon Warb. 475
SaĮuadoraceae 4g4
Sanguinea Knuth 3ļ3
SapĮndaceae 438, 439
Sarothamnus Wimm. . 24
SchĮzostigma Hausskn. 395, 398
Scorpius spinosus Moench Bg
ScgtopetaĮaceae 246
Shepherdia . 381
SiĮuestres lljĪn 267
Sįm.arubaceae 439
Soja Moench Į8

hispida Moench 2A8
Sophoreae . 20, 22, 24, 25
Spartiun L. . 25, 29

tinctorium Roth 40
SparĮocarpus Spach
Spirocarpos Grossh. 66
Spirocarpos Sėr. 66
Stackhousįaceae 4g4
StaphgĮea L. 500

pĮnnata L. 500
StaphgĮeaceae 494, 500
StegĮa DC. 284
Stenocarpus Spach 40
Stercuįįaceae 246
Saįetenįa mahagoni L. 439
Sglaatica Knuth 319
Synema pelenne Duįac 356
Sgnstigma Hausskn. 3gS, 406
Terebįnthaįes 438
TetragonoĮobus Scop. 27, l30, 505

maritimus (L.) Rolh 133
prostratus Moench n2
sīĮiquosus (L.) Roth I3ļ, |32, ļ33'

505
Ī' marįtįmus (Sėr.) Aschers.
et Graebn. lB3

tauricus Bunge lB2
Theobronta cacao
Thymelaea 977
ThgmeĮaeaceae Adans. 374, 376, 50g

477,

,.:.
478,

n:u'

355,

369,

i':
t 35,

..

440,
442,

440,

376

492
294
294
508
294
294
5r2
476
38t
480
480
5t2
478
480

439
439
358

36ļ 
'

509

505
t43
142
t42
138

505
l9

332
272
463
442
5ll
442
51r
439

cathartįca L. . 477, 480,
Rhamnus Frangula L.

įmeretįna Booth.
Rhus

toxįcodendron L'
Rįcįnus L.

communįs L' 354, 355,

Robįnįą L. . '' 24, 25,
Caragana L.
frutescens Palį.
frutex L.
HaIodendron Palį.
pseudacacĮa L. . 25, 134,

Rosaįes
Rotundif oĮĮa Gams
Rotundif oĮiae Iljin
Rulac negundo Hįtch.
Rųta L.

graaeoĮens L. 44I,
hortensis Mill.

Rutaceae Juss. 439,
Sabįaceqe

Thymelaea mezereį.lm Scop.
praecox Gilib.

T hgmeĮaeoideae
TįĮįa L.

alba Ait.
amerįcana L. 248, 249, 250,
argentea Desf.

_ īordata Mill. 248, 24g' 252,

)( dasystyla Stev.
Į platyphyllos Scop.

dasystyla Kirchn. et Hort.

378

378
õl l

247
248
507

248
253,
507

255
254
254

524



TįĮįa euchļora C. Koch -. 248' 249'

europaea L. 250,
var. dasystyla Loud.

glabra Vent.
grandifolia Ehrh.
hollandica hort.
intermedia DC.
mandschurįca Moench
multif lora Simk.
nigra Borkh.
parvifolia Ehrh.
petioĮaris Hook iil.
platgpltglĮos Scop. 248' 249'

25ļ'
Ī. aurea hort.
Ī. Įacinįata' C. Koch 249,
Ī. uītifoĮia C. Schneid.

rubra DC.
var. euchlora Dippel .

septentrionalis Rupr.
įomentosa Moench 248' 249'
ulmifolia Scop.
auĮgaris Hayne 248' 254'

Tįļiaceae Juss. 246' 247'
Tithymalus cyparissias (L.) Scop. .

Esula (L.) Scop.
helioscopius (L.) Scop.
paluster (L.) Gars. .

Peplus (L.) Gaertn.
virgatus (Waldst. et 'Kit.)

\ar. draense
aureum Poll.
cam'pestre Schreb.

TrifoĮiun dentatum Waldst. et l(it. 69

dubįum sibth. 80' 94, 504

eriocephalum Ledeb. lļ0
expansum Reichenb. I l0
expansum Waldst. et l(it. ļ l0
f iļiforme L. 94

ssp. dubium (Sibth.) Gams 94

fistulosum Gilib. 86, 88

lragiferum L. 23, Bl, 56, 97,.99,

254,
507
o<o

254
250
250
254
254
248
254
250
252
248
250,
507

252
252
252
248
254
252
507

252
507

507

368

366
364
362
3V2

Ī. aĮbifĮorum Rouy
hgbridīnt L. Bl, 86, 87,

įncarnatum L. 8l,98, 101,

var. p. Cesatį . l

p. Molinerii (Balb.) DC.
var. sativum Ducomm. .

medįum L. . Bl' l0o' 103'

var. angustifoįįum Aschers.
et Graebn.

Busch 100,

var. eriocaĮųcinum
Hausskn.
A. flexuosum Aschers. et
Graebn.
var. medįum

Melilotus L.
ofiicinalis 4.. L.

minus Sm. .

MoĮįnerįį Balb.
montanurn L. 81, 82, Br,
nothum Stev. .

pratense L. 81, 104, 107,

var. albiflorum PIuskel.
var. Americanum Harz

. ssp: A. eu-pratense b.

sativum Aschers. et
Graebn.
ssp. A. eu-pratense a.

spontaneum Aschers. et
Graebn.
var. expansum Hausskri.
var. foliosum Brand
\ļaĪ. genuįnum Rouy et
Fouc.
var. hirsutum Pahnsch .

r,är. nivale Koch
praecox Wiite

* p. sativum Afzel.
'r,ar.. b. sativum Koch .

504
98

504
504
98
98

100

98
504

102

102

102

Klotzch et Garcke 370
Tragacantha Bunge 146
Tremandraceae 439
Trįchostoma Bobr' . l00
Trįcoccqe 353
TrifoĮiastrum Sėr. 82
Trifolieae Bronn 24, 25, 48, 503
TrifoĮium L. 22' 23' 24' 25' 26, 27' 78'

503

aĮpestre L. 8l' l02, t05' t06' 504
var. distachgum Sėr. l04
var. bįcoĮor Reichenb. l04

ampullescens Gilib. . 96
araense L. 23' 80. ll0' ļļ2' 504

100

102

68
70

94

100

504
84

504
r08
ļ10

109

106

It0
ll0

genulnum
majuš Ķocll
mįnus Koch

80, 92, 93,

Rouy

lt3
90

95,

504

94
94

94

108

lļ0
ll0
lļ0
109

109

var
vaf
var
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TrĮfoĮium pratense var. saiivun-t
(Crome) Schreb.

serotinum Witte
o. spontaneum Willk.
pro|es atĮantįcuttl Bobr. .'

contįnentaļe Bobr.
procumbens L.

pseūdoprocumbens Gmel.
repens L. 81, 84, 85,

f.. lodigense . 
:

vat. repens
Ī' Įongipes Petelm.

reswpinatunt L.

- . rutlrcnįculz Marsch._Bieb.
saįįuum Crome 8l, l}s, ļ ļ ļ ,

v?r. niaaĮe Koch
ssp. praecox Bobr.
ssp. Serotįnurn Bobr.

spadiceum L. 23, 80, 88, 89,
strepens Crantz 80, 90, 9,/,

subulatum Gilib.
TrigonelĮa L. 27,

coerulea (Desr.) Sėr.

- .foenum graecum L.
TrigonĮaceae 438,
TripĮochīĮonaceae
TropaeoĮaceae Juss. 290, 292' 350,
TropaeoĮum L.

maįus L. 350, 351, 3E2,
var' aįtu'nr Voss.
var. nanum Voss.

mįnus L. 350, 352,
tuberosum Ruiz et Pav.

lJļex L. 23, 24,
ĮJniĮocuįares Aschers. et Magn.
VertįcįļĮatae Iljin .

Vesįcarįa L.
Vįcįa Ī-. 23, 24' 25, 28, 176, l77,

angttstifoĮĮa L. |94' 200, 203'
var. Bobartįį l(och
var' segetaĮis Koclr
var. segetalis (Thuill.)
Sēr. 202

- -- var. typica Rouy . 202
angustifolia All. 200
Bobaltii Forst. 202
brachytropis Kar. et I(įr. l9l
ciliata Lipsky 202
cįĮįa!u\a Lipsky lg4, 202, 205, 506
cracca L. 184, 189, 190, 506

f. albida Peterm. '. 19į
var. aĮbifĮora Trautv. 19į

cracca var. canescens Maxim.
var. latifolia Neilr.
var. pseudocassz&ica l(lett.
et Richt.
ssp. tenuifolia (Roth)
Gaud.
var. auĮgarįS Koch

Cracca ssp. vulgaris Gaud.
cassubįca L. .' lB4, l85, t86,

109

u0
104

108

r08
92

94
94

504

85

85
86
24

76

504

ll0
ll0
ll0
504
504

82
503

54,

503

53
439

246
509
352
509
352
352
509
350
29

426
276
95

506

506
202
202

u'y r9t
į9l

l9l

t9r
l9r
į90
506
188

182
ļ82
182

199,

506

ļ98

198

182

t82
185

204
206

506

200
200

200
198

202
506

t98
196

196

506

190

190

l9į
506

184

į84
194

dasycarpa Tenore
dumetorumL...:,

- eraįĮįa (L.) Willd. t78'
faba L. 21, 24, 204,

194
194

179, fi6
207,506

206
206
206
206

į80, 506

yar. equina Pers.
var. major Harz
var. mįnor Beck
var. PĮinįana Trabut

hįrsuta (L.) S. F. Gray

48, 52,
25, 53,

55,

var. eriocarpa (Gren. et
Godr.) Rouy i,81,

var. Įeiocarpa Vis.
var. typica Beck

Įathgroides L. |94, I97, l98,

var. !athgroĮdes
var. typica Aschers. et
Graebn.

monantha Koch
monanthos (L.) Desf. .

monosperma C. Koch
narbonensįs L.
Plįniana įlurat
sativa L. 196' ls9' 20ļ'
-- ssp. angustifolia (L.)

Gaud. em. Briq.
var. angustifolia Wahlenb.
var. Įeucosperma Sėr'
ssp' obovata (Sėr.) Gaud.

segetalis Thuill.
sepium L. 194, t96,

var. montana Koch
var. ovata Schur
va1. auĮgaris Gaud. l95'

sįįaatįca L' |84, į87, |88,
f. sįįaatįca
Ī. umbrosa Erdn.

tenui[oĮia Roth
tetrasperma (L.) Moench 182,

var. Įeiocarpa (Gren. et
Godr.) Aschers. et Craebn.

Į,,,"'Į"ji']". l"l .. 
ļ83

526



Vįcįa uiilosa Roth ļ84' l92,
Ī. aĮbifĮora Schur .

ssp. dasųcarpa (Tenore)
Cav.

_ - ssp' eu-uilĮosa Cav. t93,
var. glabrescens Koch

Vicįeae Bronn ' 24' 25' 176,

Vigna Savl
Vįtaceae Lindl. 477 ' 480'
Vitex negundo
Vįįįs L. 482'

alemanįca Andrass.
amurensįs Rupr. 484, 489, 490,

antiquorum Andrass.
bgzantina Andrass.
deĮįcįosa Andrass.
hetgrophylla Thunb.
hgrcanica Vass.
įabrusca L. 484; 49l'
rnedįterianea Andrass.
siltreslrįs Gmeļ' 483, 488'
trichophgĮla (Kolen.) Vass'

- Veitchii hort.
uinifera L. 484, 485, 487, 491,

Vitis uinifera ö. Labrusca var.
americana O. Kuntze

var. orientalįs
O. Kuntze

spontanea M. PoPov
a. sylvestris DC.
subsp. sativa (DC')

506
ļ94

194
194

194

506
25

512
463
483
488
5r2
488
488
488
492
488
512
488
489
488
492
5t2
490

484

484
485
489

Hegi 484,
489

subsP. silvestris (DC.)
Hegi

_-
vulpina Ö. amurensis Regel

Vitoideae Gilg 482,

Vįuįanieae
Vochgsiaceae
Vogleria sp.inosa Gaertn.
VuĮgatae Hand.-Mazz.
VuĮnerarįa DC. .

Vulneraria rustica i. arenaria Rupr.
f. calcarea RuPr. :

lVendtįeae
Ųlįstarįa Nutt. 24'
Ų(įstarįa sįnensįs (Sims) DC.
ZggophgtĮaceae

489
489

490
483

307
439

39
168
ll5
120

It5
307
ļ33
133
292



EEST|KEELSETE TAIMENIMEDE TÄHEsTtKULlNE REG!STER

aedoad
aeduba, harilik ,

ahvileivapuu
akaatsia, valge
altee, armeenia

harilįk
kanep-
įurini

alteed
anakardilised
andurpõõsad
andurpõõsas, mustjas
apelsinipuu
asparherned
asparhernes
astelpõõsalised
balsamiin, aed-
baobab
diktamnuserl
džuudid
esparselid
esparsett, harilik

lįiv-
herned
hernes, hall. .

harilik
hiina pähkel
hiireherned
hiirehernes, aed-

ahtalehine
harįlik
karvane
lääts-
mets-
muti-
neljaseemnene
peenelehine
põld_
põõsas_

289
285, 291

289
289

256, 289
438

. 26, 44

. 45, 47
440

27, 130
13ļ' l32' 133

494
470, 475

246
440

247
28, 168

168,169,171
168, l7l
28, 233

233, 234, 235
233, 234, 237

t62
28, 177

194, /95, r9B
194, 200, 203
184" /89, r90

I80, ,įB1
178, 179

184, /87, 188

26, 241
24t, 242, 243

2!6
134, 135

184.

204
182' ļB3

l9l
lsz' ļ93
..194
185, 186

ž0z, zos
192, /93
198, 199

hobukastan, harilik
kollane
Paawi

hobukastanid
hobukastanil įsed
humalapuu, kolmikļehįne
htrmalapuud
hundihambad
hundihammas, aas- 147,
. - liiv- 146,

magus
põis_

hundioad
hundiuba, ahtalehine

- hulgalehine
kollane
valge

hõbepuu, ahtaļehine ,309,

läikiv
hõbepuud
hõbepuulised
jooksjarohi, haisev

foomav
jooksjarohud
jänesekapsad
j änesekapsalised
jänesekapsas, aed-

harilik
sirge

kaamelirohi
kakaopuu
kassinaerid
kassinaerilised
kassinaeris, harilik

kähar
lõhįslehine
mauri
meluuka-
mets-
mogiljovi
muskus-
männasjas
nägus

465, 467
465, 466
465, 468

465
440, 4M
445, 446

440, 442, 444
28

l50, ļ5ļ, 153
l53' ļ54' ļ55

t46, 147
t46, 148
. 26, 29
. 3t, 33

. 3t, 38, 37
. 31, a2
.3ļ' 34

384, 386, .tB7
384, 385
381,382
376, 380

. 48, 49, 50
48' 5ļ' 52' 53

26
299

292, 298
299, 302, 303

299, 30t
295, 304, 305

r62
..246
256, 255
246, 255

272, 273, 274
260, 278, 281
260' 26ļ, 262
260, 268, 271

255
267, 269. 270

:.259
264, 265, 267
260. 276, 279

259

:,:

260,

259.

püstine
ripsmeline
takerkarvane
väikeseõiene

184, 185,
194,

t84,
t94, r97,
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kassinaeris, roos-
ümara.ļehine

kaunviljalised
kikkapuu, laiaļehine

väike
harįlik
naastune

kikkapuud
kikkapuulised
klarkįa, elegantne

kaunis
klarkiad
koldrohi, hariļik

liiv-
Ī-innė
meri-
paljulehine
\reripunane
värvunud

koldrohud
kolmepälrklilised
korgipuu, amtturi

j aapani
sahhaļini

korgipuud
kukesaba
kukesabad.
kukesabalised
kuldvihm, alpi

harilik
kuldvihmad
kuningakePid
kuningakepp
kurehernes
kurekael
kurekaelad
kurelääts, kevadine

must
kurereha, aas-

haįserl
harev 3ļ ļ 

'
kivi-

ļambalääts, sinine . 54, 55

iambaļäätsed . 27. 52

leetpõõsarl 38

leetpõõsas, saksamaa 39

värv_ 39, Ą0' 4į
lehterlįll, kolmeįrõlmane 257 ' 258

ļehterlilled 256

lemmalts, väikeseõiene 469, 472, 473' 474

Yerev 470, 475' 476

õln 469, 470' 47I

lemmaltsad 469

lemmaltsalised 440, 458

lespedeetsa, kahevärvuselįne l74, ļ75
lespedeetsad 27' t72

ļiblikõielised 22

lįllhernes 2ll, 213

lina, aas- 293, 296" "2SB

harilik 296' 297
pisi- 293, 294' 295

linad 295

linaļiserl 292

linnujalacĮ 28' |62

linnujalg, põld- 163, į65
lippherned 28' 156

lipphernes, karvane l57, l58, ļ6Į, 163

mägi- l58
põhja- l57, ļ59' 160

lupiinid . 26' 29

ļutsern' harilik 56, 63, 65

humal- . 56, 57

ogaviljane 56' 66' 67

põhja- 56' 59

rumeenia 56' 62

sirp- . 56, 60, 61' 63

stepi- 56' 62

luisernid ..27'54
lõhmus 252

lääts 208' 209

läätsed 28' 206

läätspuu' põõsas- ļ4ļ' l42
suur |40, l43, ļ45
väįke 140' 14ļ' l42

läätspuud 26' ļĄ+

maapähkel 
'62mahagonipuu 439

mandariinipuu : 444

įĪangopuu 439

mašŠ ' 244

mesikad . 27' 68

*.riku., hambune . 68' 69, 70, 7l
: kollane 68, 70, 73

- kõrge 69' 76' 79

valge. 69, 72' 75

Yene 69, 75, 7?

260, 263

260, 274ī 277
264
278

t9
. 500

500

496. 497, 498

lõhisIehine 3į ļ 
'

läikiv ;

: madal
mets-
pehrre 3ļ1'

J siberį 3ļ0,
soo- .. .

- . ümaralehine
kurerehad
kurereha lisc d

. 497, įss' 50ļ
. 495, 496

. 494

. 425

. 425

. 424

. tl1, 117

. 120

. ll5

. ļ23
. ttg,121
. |16,1ļ9
. 114. 122

. 27' Į13
' 353

. 444

' 444
. 440. 442
. 3Sl, 393
. 388, 391

. 376. 388
44

. 42, 43

. 26, 42

394, 422

422, 423, 425

. : ļ96, l9B, 201

309, 334, 345, 347
308

228, 229
230, 23ļ'' 232

313

312, 340, 343, 344
3Į0' 311

3t2, 337, 339, 340

311, 313, 314, 316

312, 317, 318, 319

3ļļ, 3|2, 328, 327

3ļ1, 3l2' 33ļ' 332

313, 319, 321

312, 333, 334, 335

3ļļ; 338, 34ļ, 342

313, 329, 330

309, 3ļo, 3|3' 315'

31ļ, 3l2, 336' 337

. 308, 310

. 292, 306
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metsviinapuu, harilik
metsviinapuud
mungalill, suur

väike
mungalilled
mungalillelised
mürdiļised
mürt, hariįik
niinepuu
nõiahambad
nõiahammas, harilik

soo-
nõiakold, harilik

-. keskmine
pori- 309

nõiakoIlad
näsiniin

-- altai
suureõiene
valgeõiene

näsiniined
näsiniinelised
ojakapsad
ojakapsas
okaspaju, harilik
okaspajud
paakspuu
paakspuud
pajulill, karvane

kink-
laskuvalehine
mets-
mägi-
näärmekas
punakas
roosa
soo-
tume
vä ikeseõiene

pajulilled
pajulilletised
parukapuu
pelargoonium, kirjulehine
pelargooniumid
pelusk
piimalill, aed-

harilik

- kibe 362,
küpress- 362'
SOO:

vits-
piimalilled
piimalillelised
įisilina

pisilinad
pomerantsipuu
pukspuu, harilik
pukspuud
pukspuulised
puuvilIapõõsas
põdrakanep
põdrakanepid
põdralill
põisakaatsia, euroopa
põisakaatsiad
põIduba
pärn, ameerika

harilik
hollandi
hõbe_
krimtni
läikIehine
lääne
suurelehine

pärna d

pärnalised
rapuntseI, kolļane
rapuntselseller
riitsinus
riitsinused
ristik, aas-

alpi
kahkjaspunane
kassi-
keskmine
kuld-

- 
'larnav

metsik punane
mägi_
pruun
pįnane
rand-
roosa
rootsi
valgē
väike

ristikud
robiinia, hariIiļ<-
robiin iad
ruudid
ruudilised:
ruut, aed-
rõngaslill, aed_

harilik
rõngasIiI led
sameililI, nägus

*- 
' suureõiene

sametlilled

. 491, 493
483, 491
35ļ' 352

352
352

374
374
252

27' Į24
ļ24' l28, į27

124, 125
426, 427

426, 428, 429
426' 430' 43Į' 432

394, 426
309, 377, 379

380

õ/ö
378
õļļ

;.376
388

388, 389, 390
381,.3B3

381

478, 479
478

395, 397, 358, 399
396, 405, 406, 407

396, 407, 409
396, 412, 4t3
396, 402, 403

398, 4r6
398, 418

396. 400' 4Iļ
398' 4l4' 415' 4ļ7

374,

įs+,

419,

394,

294
440
375

3ī3
.f/J

256
42ļ
419
39į

137,139
25,136

204, 207
248, 249' 2õ0

248,249,252,253
254

248, 249
254

248. 249, 254
248, 254

248' 249' 250, 25ļ
247

247
424
424

396' 408, 4ļ0
396, 400

394

J/tr
439

309, 348, 349
308

233, 234, 235
362' 37ļ' 372
362, 364, 365
366, 367, 368
368, 369, 370
362, 363, 364

362, 370
355, 360
353, 351

29'3, 254, 295

. 360, 36t

. 355, 358
. . 8l' t04' ļ07

8l' l02,105' ļ06
. 8ļ, 98' I0ļ
. 80' ll0 Į12
. 8t, 100, 103

80, 90, 91
. 80, 92, 93, 95
. 8t, 104, 107

Bļ' 82, B3
80, 88, B9

' 8|' l0s, 1ļļ
. 8t, 56, 97, 99

81,86,87
. 86, 8Z
81, 84, 85
. 80, 94
26, 27, 78

.134, t35

. 25, 134

. 440, 442

44t,
282,285,
282, 283,

256,

440
442
286
284
280
424
424
424

530



sarikherned
sarikhernes, kirju
seaherned
seahernes, aas-

hernelehine
kevadine

:-- rnets-
must
rand-
soo-

türnpuud
iürnpuulised
uba, türgi

õis-
ubapõõsad
ubapõõsas, kakeikõkine

madal . .

vaher, ginnala
harilik
hobe-
mandžuuria

; mägi.
põld-
saaf-
tatari

vahtrad
vahtralised
vahulill, aas-

mõru
tups-

vahulilled '.

vahulillelised
vesikuused
vesikuuselised
vesikuusk, männas_

päine
viinapuu, ameerika

amuuri

viinapuud
viinapuulised
vikk
villapuu
vistaaria

226,
2į8'

2n,

28' ļ64
t66, 167

28, 210
218, 219

223, 224, 225

226, 228, 229

2||, 2l4, 2į7
230, 231, 232

225, 227, 228
2Į8, 22t, 222

2t2, 215, 216
356, 357

356, 358, 359
355, 356

. lB3, ļ65
28, 162

44A
26

238, 239
138

26, 138

500
500

234, 235
244

287, 288
.i 288

. 288
256, 286

500
500

. 495
440

480, 48/

478,

241, 242,
241, 243,

. 26,

4n, 455,

452, 453, 454,
454,461,
452,461,
454,455,
452,455,
452,461,

452, 459, 460,

M7, 448,

. . 44A,

432,
. ; 434'
434, 488,

. 484,
484, 485,

:

196, t98,

480

476
243
245
45
46
46

458
455
482
462
457

456
463
46ļ
452
450
450
449
451

446
446
433
433
435
437
484
490
487
483
480
201
246
133

seapähkel
seljarohi, mitmeaastane

üheaastane
seljarohud
seradella
seradeļļad
sidrunipuu
sojaoad
sojauba, karvane
soolapuu .

soolapuud
stafüüįea, suļgjas
stafüülealised
söödahernes -.
tepar
tokkroos, aed-

harilik
viigipuulehine

tokkroosid
tselaster, roniv

ümaralehine
tselastrid
tsitrused
türnpuu

439,

447, Ą48, 449'
4Ą7 

'



AJIoABHTHHn yKA3ATEJIb PycCĶHx HA3BAHHR PAcTEHHff
III TOMA OJIOPbI SCTOHCKOH CCP

Aucrlgķ quxyronuü .

AķaĮrtg 6eĮaq
)KEJITA'

Aareü lexapctseHĪĪHü
Acrpara.n ĀarcķNü

Hyroer,Iü
necrļaHHIž
c.ņaÄxo.llucrgķIü

6a;llgaul.rg xeūegķosį,ttļ
6 aJrķsaį,luHoņķte
Eapxat .auvpcrrü
Ee.Īart axaĮttq
Be,rororogķa
Eepecrler enponeücxulž

* 6opo4an.Iaruü
Eepecx.leronue
Bo6oņutlķ auarltponu,ąuuü
Eyrep;raū noprylarorufi
BnHorpa,ņ auypcxuü

- Āes}r,{filļ nltllncro.rxonltü
ļļIĮKužt
I4ga6enna
rcyrrrypuuä

Burorpa4Hr,re
Boa,lHĪ-rx oõltxHoseHIĪltü
Bon'rHlxostte
Bo.lt,ļķt{ ,ļroĀķt
Brrse.ltĮ' ĪĪecTpbJü
fepauuenlre
lepaHr 6Įecņqilļaq

6oreMcxafl

- 6onorual
rolyõunaa
KpoBrHoKpacHaR
.ĪecHa'l
,yroBaq
MAJIAfl

- , HexHafl.-
- oKpyrroJrilcTHaf

pacKI.lĀHcTafl
pacceqeHHafl

Po6epra

fepaHt cudupcxaa : A3B,
fopox no;reaoü %4,

. noceBHoü %4,
loporrrer soūoctļctbltl l80'

aaõopurrü 196,
xauyõcxnü l85,
lecgoü l8B,
lroxaarrtü 192,
lvtltmauutž l90,
nocesHoü l98'
pecuuvarlrfi 202,
ņogxo.ructtlt Ilž

ysxo.ltl.icruuü 200,
uerxoodpasuur? l7g,
uerupexceulHHuir 182,
ultuonu1uttü : . l9B,

Įnylenecruux alsngücxnü 42B,'

- .napuxcxlü 430,

- cpe4ultü 429,
Įenr.ruraü BuHorpaÄ ngrllaltctoųxosbui
ĮepdeHuux HgoancņHltti 39I ,

Įep6eHHHxonue
Įepesa
Įuxlü urlrrorpa4
Įonryrreįļ
ĮoHHllx 6e.nķrü

sorxcxHri
xelrņfi
ay6uarufi
JIeKapcTBeHHHģ
pocnuü

Āpox repuaucxuü
xpacu,nsuuü

Įyrrrucrlrli ropoĪIleK
Įuparra'TpexpacceįļeHHaf
Ķecrep c;laõnrenķuuti
Xypa nenrur.rx 6oreucxl-tIļ

õ;recrgųl-tli
6o.notHķtü
ro;ryõuuuü
xporlnoxpacnulž

. 
'necgoü

510
142
492
296

.72, 504

.76,504
70

.69, 504

.70,504

.76, 504
39

40
2fi

258, 507
480, 512

340
326
330
314
313

319

345
r36, 505
143,505
289, 507
r50,505
r50, 505
153, 505
147, 505
. 475

5t2
444, 

'tl136

82
497, 5t3
499,513

513

42
390,5t0
490, 512
492, 512

492
484, 5t2
485,512

512
378, 509

509
378

ļ66' 506
508

326, 508
340, 508
330, 508
314,508
313,508
319,508
322, 508
33ą 508
334, 508
336, 508
337, 508
3tB, 508
324, 508

s08
506
506
506
506
506
506
506
506
506
506
l9l
506
596
506
506
5lõ
510
5ļ0
492
510
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Xypare,rurrux .rryroroü
lr angrü

Hėxuķtü
oKpyrJIoJĮHcTH bIi]i

pactonslpeu ustü

pacceueuHuü
Po6epron
cH614pcKH ļi

ųuxyrouut 11

HeaH-ųaü
Hcro4 roplxoBarblä
i - o6ltxHoseHļ{ltü

xoxlatķIti
14croĀosHe
Ķanopcxrrü uaü

Kaparaua ĀpeBoBlļÄHafl
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SISUKORD

<Eesti NSV floora> ļII köites käsit1etud liįkįde süstemaatilįne nimestik

Eessõna
3. seļįs kaunviljalised' - LeguntĮnosales. Koostanud S. Talįs
l' sugukond liblikõielised - PapīĮionaceae L. Koostanud S' Talts

4. selts Ųssinaerilised - MaĮuaļes. I(oostanud A. Vaga .

l. sugukond pärnalised - TįĮįaceae Juss. I(õostanud E' Varep ja M' Kask
2. suģukond kassįnaerilised - Maļuaceae Juss. Koostanud I(' Eichwald
5. selts kurerehalised _ GeranįaĮes. Koostanud S' Talts
1. sugukond ļinalised - Lįnaceae Dumort. Koostanud E. Varep ja M. Kask
2. sugukond jänesekapsalised - oxaįįdaceae Lindļ. I(oostanud A. Vaga

3. suģukond kurerehalised - Geranįaceae J. St._Hil. I(oostanud S. Ta1ts

4. suģukoncl mungalillelised - Tropaeolaceae Juss. Koostanud S. Talts

6. seūs piimalillelised (kolmepähklilised) - Euphorbialės (Tricoccae). Koostanud

M. Kask
l. sugukonrl piimalillelised - Euphorbiaceae J.'st.-Hil. Koostanud E. Varep ja

l\Ą. Į(ask.
2. sugukond pukspuulised - Buxaceae Dumort. i(oostanud lVi' Kask
7. seļts mürdilised - MgrtaĮes (MgrtifLorae). Į(oostariud S' Talts

1. sugukond näsiniinelised - ThgmeĮaeaceae Adans. Koostanud S. Talts

2' suģukonc1 hõbepuulised - EĮaeagnaceae Lind1. Koostanud S. Taļts

3. suģukoncl kukesabalised - Lgthraceae Lindl. I(oostanud E. Varep ja M. Kask

4. suģukohd pajulilĮelised - onagraceae Lindl. (oenotheraceae Endl.) Koostanud

S.Taļts
8. selts vesikuuselised - HaĮorrhagįdaĮes: KoosIanud S' Talts
l. sugukond vesikuuselisecį - HaĮorrhagįdaceae Lindl. Koostanud S. Talts

9. selts anakardilised - Anacardįales. Koostanud M' I(ask

1. sugukond ruudilised - Rutaceae Juss. .Koostanud E' Varep ja lvl' Kask

2. sugukond vahulillelised - PolggaĮaceae Lindl. ļ(oostanud E. Varep

3. suģukond vahtralised _ Aceraceae Lindl. Koostanud E. Varep ja M. Kask .

4. suģukond hobukastanilised - Hippocastanaceae DC. Koostanud S. Talts

5. suģukond lemmaltsalised _ BaĮsamįnaceae S' F. Gray. Koostanud S. Talts .

10. selts türnpuulised - Rhamnaļės. I(oosianud S' Talts
l. sugukond türnpuulised - 'Rhamnacece R. Brown. ļ(oostanud M. Kask .

2. suģukond viinapuulised - Vitaceae Lincll. Koostanud s' Talts

tt. seiįs astelpõõsalised _ CeĮastrales' Koostanud S' Talts
l. sugukond kikkapuulised - CeĮastraceae Lindt. Koosįanud S. Talts .

Ceu. Morķt.tttKoBįtle - Papilionaceae L. (Pesror'le.) CocrasLUIa C. Ta.nķrc

CeM. JlIlnoslte - Tiliaceae Juss. (Pearcrr.te.) Cocranunu 3. Bapen u M. Kacķ .

CeM. Ma.nlaoBbĪe - Malvaceae Juss. (Peaiorrle.) Cocraru;r K. 3üxsaflsĮ' .

Ceįņ. Jlķuoslte _ Linaceae Dumort. (Pearolre.) CocrasuJļtt 3. Bapen u M' Kacķ

Ceu. Kuc,ru.trrlre _ oxalidaceae Lindl. (Pearcrlte') Cocrasļ-in A' Bara '

Celt. lepaulreBble - Geraniaceae J. St._Hil. (Pesroure.) Coctast'Uįa C. Ta.nķrc.

Lk-
5

l7
l9
23

246
247
255
290
oo.)

298
306

350

353

354

373
374
376
380
388

352
432
433
438
44Ū

446
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46Ļ
468
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494-

49+
503:

507

507

508
508
508

535



Ceu. Hacrypuļ.ieBį,įe * Tropaeolaceae Juss. (Pearoivre.) Co-'ranltla C. Ta.nlrc .

Ceį,r, Moloqaügr.re - Euphorbiaceae J. St._Hiļ. (Pearor*e.) Coctasu,rt 3. Bapen
N M. Ķacx .

Ceu. CauururoBble - Buxaceae Dumort. (Pearorrre.) Coclaņlt.na į1. Kacx .

CeĮl. Boū'IļļltKoBbIe 
-'Thymelaeaceae Adans. (Pesrorue.) Cocraņu.na C' Ta.nķtc

CeM. Jloxosķte - Elaeagnaceae Lindl. (Pearorrle.) Cocragttna C' Ta.rrķrc
Ceu. ĮepdeHHHKoBbIe - Lythraceae Lindį. (Pesrolre) . CocrasaJĮn 3. Bapen

ll M. Ķacr< .

Cer'l. Kunpeüulte - onagraceae Lindl. (Pearcrue.) Cocrastlna C. Tanurc
Ceu. ClaHogfoĀHHKoBbIe - Halorrhagįdaceae Lindļ. (Pe:rove.) Coctasufla

C. Talķrc
Celr. Pyronr,re - Rutaceae Juss. (Pesrolre.) Cocranrrnrr O. Bapen il M. Kacx .

Cerr.t. I4cro4onue - Polygalaceae Lindl. (Pearor're.) Cocraņlt.ņa 3. Bapen
Ceu. ĶneHonlIe _ Acefaceae l,indl. (Peanue.) Cocraglt,rtt 3. Bapen u M. Ķacx
ceu. KorrcxoxarrraHoBbre - Hippocastanaceae DC. (pesrolre.) cocrasnna c. Ta.nrrc
Ceįl. EalķgaĮ.rHHoBbįe -- Baįsaminaceae S. F. Gray. (Pesrolre.) CocraszĮa C. Ta.irlrc
Cerlr. KpyuruHoņble - Rhamnaceae R. Brown. (Pearorrae.) CocrasĮĪIa M. Kacķ
Ceu. BuuorpaĀHlle - Vitaceae Lindl.. (Pearorue.) 'Cocraru;ra C. Ta;rķrc
Celt. Eepecx.neTonlle - Celastraceae Lindl. (Pearcue.) Coctaņa.rra C. Tanķrc

<Eesti NSV floora> III köites maįnitud süstemaatiįiste ühikute teaduslikkude nimede
ja sünonüümide tähestikuline register ;

Eestikeelsete taimeniņede tähestikuline register
A.rrQanururrli yKa3aTe.IIb pyccxļtx Ha:gaHltit pacretruii ĪĪI roua Õlopu 3crogcxofi CCP
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ANOPA SCTOHCKO,i CCP III

Ha 3cToįtcKoM, pyaano" rar*o*
3croHcķoe rocyĀāpcTBeHHoe H3ĀaTeJįbcTao

Taarux, flrpHycKoe uocce, l0

Toimetaja A, Pärn
Tehniļine toiInetaja H. K o ļr u

Korektorid V. Antje ja E. Toots

Ladįlmisele' antud 22. ļII 1958. Trükkimisele antud 18. II 1959. PabeĪ 70 X l08, ļ/ro. Trüklpoognaid 33.5
Formaādile 60Į92 kohaldatud trükipoognaid 45'9. Arvutuspoognaid 39,84, Trükiarv 4000. MB-022į5.

Tellimlse nr. 1011.

Hans Heidemannį nimellne triįkikoda, Tartu, Ülikooli į7ll9.

Hind rbl. 30.-

4-4



t2
t7

5. ülaļt
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